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Van samen werken naar samen doen
De innovatieagenda geeft richting aan, en creëert ruimte voor, de verbetering, vernieuwing en
innovatie van de meldkamer van de Ambulancezorg, Brandweer, Koninklijke Marechaussee en
Nationale Politie.

Het is de eerste week van januari in 2022. Na een korte vakantie is Sander onderweg naar zijn eerste
werkdag van dit jaar. Het is druk in het verkeer maar Sander is al laat en haast zich naar het werk. Het
stoplicht springt op rood maar Sander trapt snel door. Automobilist Jan ziet hem te laat en rijdt hem
aan. Jan belt legt via de 112 app contact met de meldkamer. Hij krijgt iemand van de meldkamer te
spreken. De medewerker vertelt Jan dat zij op de hoogte zijn van de situatie en de 1e hulpverlener over
twee minuten ter plaatse is. De meldkamer ambulancezorg had namelijk al een melding gekregen van
de smartwatch van Sander en Jan zijn auto. Tegelijkertijd heeft een beveiligingscamera zelf de
aanrijding waargenomen en dit incident doorgestuurd. Doordat er drie meldingen ontstonden op
dezelfde plek heeft het systeem dit automatisch samengevoegd en zonder tussenkomst van de
meldkamer de eerst beschikbare hulpverlening al gealarmeerd. De ambulance is aanrijdend en de
meldkamer zet de videoverbinding open met Jan om de ernst van Sander haar verwondingen in te
schatten en vooral om Jan te vertellen wat hij kan doen.
De 1e hulpverlener bijna ter plaatse. Nasira was al aan het werk toen zij de oproep kreeg om te
ondersteunen bij de melding die vlakbij haar kantoor gebeurde. Zonder te twijfelen legt zij haar werk
neer en schiet te hulp. Omdat de huisartsenpost van Nasira om de hoek zit is zij sneller ter plaatse dan
de ambulance. Zij helpt met de inschatting en eerste handelingen totdat de ambulance komt.
De metafoor van de olifant en de berijder
Jonathan Haidt, psycholoog aan de Universiteit van Virginia, bedacht ooit een mooie metafoor. Ons
brein, zegt hij, lijkt op een olifant en zijn berijder. De berijder kijkt naar de toekomst en kan redeneren.
De olifant volgt z'n emoties en reageert primair op omgevingsprikkels. Weliswaar zit de berijder boven
op de olifant en kan hij met enige oefening leidinggeven aan de paar duizend kilo onder hem. Maar
wanneer de olifant niet luistert, maakt de berijder geen schijn van kans.
In het boek Switch van Dan & Chip Heath leggen zij aan de hand
van de olifantmetafoor uit waarom dat vaak mislukt: veel
veranderingen vergen hier en nu een opoffering voor een
beloning die pas later komt. Vaak lukt het de berijder – lees de
vier betrokken disciplines, ondersteund door LMS - niet om de
olifant (lees het meldkamerdomein) lang genoeg in de juiste
richting te leiden en worden geformuleerde doelen niet gehaald.
Met deze innovatieagenda wordt vanuit een gezamenlijk
geformuleerd verhaal met onderliggende inhoudelijke ambities
en heldere doelen naar 2023 richting gegeven aan het
meldkamerdomein van de toekomst.
Conclusie is dat het succesvol kunnen omgaan met de hierboven
geschetste veranderende acute hulpvraag (de maatschappelijke beloning) alleen vanuit een collectieve
inspanning en bijdrage door de vier disciplines, LMS én het meldkamerdomein in onderlinge
afstemming kan worden gerealiseerd. Hierbij dient recht te worden gedaan aan verschillen in
ontwikkeltempo tussen de locaties én diversiteit in belangen vanuit de betrokken disciplines. Daar
waar de belangen rondom verbeteren, vernieuwen en innoveren elkaar raken, worden betrokkenen
vanuit deze gezamenlijke innovatieagenda gestimuleerd, gemotiveerd, uitgedaagd én aangesproken
om groot te durven denken en vervolgens in kleine stapjes samen te werken aan praktisch en soms
onorthodoxe oplossingen.
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Als iedere seconde telt

1.1 De meldkamer, toen en nu.
Al sinds de komst van de telefoon bestaan er oplossingen die lijken op wat nu een meldkamer wordt
genoemd. De brandweer heeft de historie dat ze al in het jaar 1900 een veldtelefoon gebruikte om
telefonisch contact tussen de brandschellen en de centrale seinzaal tot stand te brengen (NBDC, 2000).
Ondanks deze vroege start heeft een landelijk alarmnummer lang op zich laten wachten. In 1990 kwam
het nummer 0611 tot stand dat later 1-1-2 is geworden. De ‘meldkamer’ bestaat feitelijk om vraag en
aanbod bij elkaar te brengen in (vaak) levensbedreigende situaties. Wanneer je de maatschappelijke
verwachtingen, de rolverdeling tussen overheid en burger én de technologische ontwikkelingen van
ruim 25 jaar geleden bekijkt, is de meldkamer een passende oplossing gebleken om de acute hulpvraag
en het aanbod bij elkaar te brengen. De burger kan met behulp van de vaste telefoon worden
verbonden met een centraal punt - de meldkamer - waar vervolgens middels de portofoon contact kan
worden gelegd met de (professionele) hulpdiensten die vervolgens ter plaatse kunnen gaan. De
afgelopen jaren zijn vooral gebruikt om dit concept verder te professionaliseren door in te zetten op
o.a. gecolokeerd werken, omgaan met automatische meldingen (OMS), de calamiteitencoördinatie,
het versterken van de informatiepositie én gebruik maken van sociale media en beeldmateriaal.
Een belangrijke vraag is hoe(gezien alle huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
en de daarbij veranderende omgevingscontext) het meld- en informatieproces van de acute
hulpverlening1 in de toekomst het best kan worden vormgegeven. In het Strategisch Beleids- en
Bestedingsplan Meldkamer 2019-2023 is ruimte opgenomen voor innovatie en vernieuwing om de
ontwikkeling van de meldkamers en de meldkamerfuncties van de vier disciplines mogelijk te maken.
De te ontwikkelen innovatieagenda maakt onderscheid in het “bij de tijd” houden van de huidige
meldkamers en het investeren in de “nieuwe tijd”.
Bij de tijd
Nieuwe tijd

Het actualiseren en verbeteren van de huidige meldkamerprocessen en systemen.
Het moderniseren en vernieuwen van de meldkamerprocessen, systemen en
organisatie.

Het “bij de tijd houden” van het huidige meldkamerdomein van straks 10 meldkamers vormt daarbij
het vertrekpunt, naast het gezamenlijk durven investeren in een innovatief meld- en informatieproces
van de toekomst. Feit is dat er een betrouwbaar fundament staat, dat bij jong en oud bekend is. 1-1-2
is immers een sterk merk! Dit merk 1-1-2 verdient het om van toegevoegde waarde te blijven nu en in
de toekomst.
Als iedere seconde telt is de meldkamer de motor, draaischijf en multiplier om naar informatie
gestuurde hulpverlening te kunnen gaan.
-------- Bob Hoogenboom, Universiteit Nyenrode, november 2018
Deze innovatieagenda dient als basis en als levend en dynamisch document om de komende jaren
richting te geven aan de doorontwikkeling en innovatie van de meldkamer. Deze innovatieagenda
bouwt onder andere voort op het programma ‘Het Nieuwe Melden’ (TNO) en de in kaart gebrachte
relevante technologische en maatschappelijke trends. Voor de totstandkoming van deze agenda is een
literatuurstudie en ruim 50 interviews uitgevoerd onder diverse interne en externe stakeholders.
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Bedoeld wordt het meld- en informatieproces, zoals dat is vastgelegd in de praatplaat op pagina 10.

1.2 Van samen werken naar samen doen
Het proactief inspelen op de beschreven veranderende acute hulpvraag vraagt een gezamenlijke
investering van de vier betrokken disciplines om te komen tot een toekomstbestendig meld- en
informatieproces van acute hulpverlening. De ambitie om de meldkamers, ondersteund en
gefaciliteerd vanuit LMS, vanuit de vier disciplines door te ontwikkelen naar informatieknooppunten
vraagt om verbinding tussen betrokken ketenpartners en betrokken stakeholders. In een
veranderende en dynamische context is dat een complexe uitdaging.
Op verandering hopen zonder er zelf in te geloven én aan te werken is als op een treinstation
wachten op een boot.
Om deze uitdaging vorm en inhoud te geven, is een aantal zaken vanuit de gehouden interviews
meegegeven als aandachtspunt. Tijd en beschikbare capaciteit om met elkaar deze innovatieagenda
concreet vorm te geven, is een kritieke randvoorwaarde. De energie en investeringen zijn primair
gericht op het succesvol toewerken naar 10 operationele meldkamers in 2023 die voldoen aan vast te
stellen (wettelijke) basisnormen en deels te beschrijven kwaliteitscriteria. Verbeteringen en
vernieuwingen die vanuit deze innovatieagenda worden opgepakt dienen aantoonbaar bij te dragen
aan het bereiken van dat resultaat én het 24/7 draaiende houden van de operatie te bevorderen.
Investeren in gezamenlijk verhaal
Gezamenlijke geformuleerde ambities op de vastgestelde thema’s en ontwikkelrichtingen alleen zijn
niet voldoende om uitvoering te kunnen geven aan deze innovatieagenda. Het gaat om het oprechte
geloof in deze ambities vanuit de vier disciplines en de LMS-organisatie én het ontwikkelen van een
gemeenschappelijk verhaal met een centrale bedoeling. Met input vanuit de disciplines en het LMS en
getoetst in de uitgevoerde interviews is onderstaande ‘bedoeling’ opgesteld bestaande uit de volgende
bouwstenen onder het gemeenschappelijk te ontwikkelen verhaal van de toekomst:
De acute hulpvraag én dienstverleningsvraag vanuit de samenleving staat centraal. De hulpvraag
kan van een hulpbehoevende, betrokkene of hulpverlener komen.
Er is oog voor de fysieke, digitale én virtuele wereld.
We werken met alle betrokken in- en externe stakeholders vanuit de kracht van diversiteit naar
één gemeenschappelijk te ontwikkelen verhaal en daaraan te koppelen operationele
innovatieagenda.
Eén verhaal dat richting geeft tot 2023.
Het verhaal is nooit af en ontwikkelt zich door. Het verhaal is van en voor burgers, overheden,
hulpdiensten, bedrijfsleven én wetenschap.
Er wordt proactief ingespeeld op de veranderende politieke- en maatschappelijke context,
relevante (technologische) ontwikkelingen en behoeften.
Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor concrete samenwerking met buitenlandse partners op
het gebied van innovatie. Dit om kennis uit te wisselen én samen te investeren in tastbare en
resultaatgerichte projecten.
Vanuit deze bouwstenen wordt aan de hand van de ontwikkelde praatplaat (zie p.20) een collectieve
inspanning gepleegd om toe te werken naar het meld- en informatieproces van de toekomst. De
veranderende acute hulpvraag staat daarbij centraal.

2
De hulpvraag centraal
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2.1 De veranderende hulpvraag
De Ambulancezorg, Brandweer, Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie hebben per
discipline een eigen visie geformuleerd over hun werk in de toekomst en de uitdagingen die daar
vandaag de dag al bij horen. Deze innovatieagenda neemt die visies als vertrekpunt om het
gemeenschappelijke doel te bepalen en richting te geven aan het met elkaar investeren in het enerzijds
“bij de tijd” brengen van de huidige meldkamer processen en systemen én anderzijds het durven
investeren in “de nieuwe tijd”. Dit geldt enkel voor de activiteiten die betrekking hebben op de
veranderende hulpvraag én op het meld- en informatieproces bij acute hulpvragen. Deze
innovatieagenda heeft niet als doel om de trends en ontwikkelingen in onze directe en indirecte
omgeving te benoemen of een vergezicht te schetsen wat ooit eens zou kunnen zijn. Het doel is om de
relevante externe veranderingen (trends en ontwikkelingen) te koppelen aan de veranderende acute
hulpvraag en te vertalen naar de invloed op de inrichting van de samenwerking tussen de vier
betrokken disciplines in het meld- en informatieproces.
De burger bestaat niet
De Nederlandse samenleving wordt steeds meer divers. Die diversiteit is natuurlijk niet nieuw; maar
de groei ervan en de invloed daarvan op de verhouding burger-politiek wel. Denk bijvoorbeeld aan de
toenemende etnische en culturele diversiteit, de migratieproblematiek en wat dat op allerlei gebied
aan nieuwe behoeften, noden en wensen meebrengt. Denk ook aan processen van ontkerkelijking,
ontzuiling, individualisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt, polarisering, vergrijzing en de
gevolgen van de technologische ontwikkelingen (zoals rondom robotisering en digitalisering) op
diversiteit in de samenleving (WRR, 2018).
Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zal de vergrijzing zich in de toekomst nog verder
voortzetten. Het aandeel ouderen in de toekomst neemt verder toe tot 26 procent 65-plussers en 11
procent 80-plussers in 2060. Van de naar verwachting bijna 18,5 miljoen inwoners in 2060 zullen er
4,8 miljoen 65 jaar of ouder zijn (1,5 miljoen meer dan nu), waarvan 2 miljoen zelfs 80 jaar of ouder
(1,2 miljoen meer dan nu). Het aandeel 80-plussers binnen de 65-plussers, een indicator voor de
dubbel vergrijzing, neemt daardoor toe van 24 procent nu tot 41 procent in 2060. (CBS,2018)
Deze toenemende diversiteit heeft naar verwachting gevolgen voor de inrichting van de
meldkamerprocessen. De bijbehorende veranderende acute hulpvraag in de samenleving kan in de
toekomst niet langer worden georganiseerd via een one-size-fits-all oplossing. Om de huidige
tevredenheid van ‘de klant’ (Berenschot, 2018, p.4) gekoppeld aan de kwaliteit van de dienstverlening
van de huidige meldkamers te kunnen blijven garanderen, dient bij de inrichting van het meld- en
informatieproces rekening te worden gehouden met diversiteit in geboden oplossingen én daaraan
gekoppelde kwetsbaarheden (o.a. door verschillen in taal, cultuur, digitaal/analoog, fysiek/virtueel).
Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het feit dat burgers zich in toenemende mate op
veel diverse manieren organiseren in veelal zelfgekozen verbanden en informele (digitale) netwerken.
(TNO, 2017) Dat geldt zowel voor de privé als zakelijke verbanden (bijvoorbeeld Bellingcat, Über). Deze
nieuwe informele vormen van burgerparticipatie zijn veelal exclusief en kwetsbaar én bevatten
impliciete uitsluitingsmechanismes. Dit leidt tot verschuivende machtsverhoudingen tussen burgers
onderling, tussen burgers en overheden én tussen overheden. In de huidige tijdsgeest lijkt het
kalmerings-mechanisme te ontbreken. Politiek, overheid en media communiceren te veel vanuit
emoties en enthousiasme en dat draagt bij aan verhitting van de onderlinge verhoudingen2.
2

Uit het interview met Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering, Universiteit van Humanistiek.
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Bij het inzetten van vormen van burgerparticipatie in het meld- en informatieproces dienen de
betrokken disciplines zich bewust te zijn, dat de geboden oplossingen aantoonbaar bijdragen aan de
benodigde verkoeling en niet aan de verdere verhitting in de samenleving.
Nieuwe werelden
Als gevolg van (o.a.) de digitalisering, virtualisering en globalisering van de samenleving ontstaan er
nieuwe ‘werelden’. Incidenten spelen zich niet meer enkel af in onze fysieke wereld. De digitale en
virtuele wereld is een plek geworden waar mensen elkaar ontmoeten, communiceren en zelfs
goederen en diensten met elkaar uitwisselen. Ook de criminaliteit heeft al jaren de weg gevonden naar
en binnen deze wereld. Diefstal, identiteitsfraude, DDoS aanval op een ziekenhuis, of cyberaanval op
vitale infrastructuur, cyberpesten en tal van andere mogelijke incidenten vinden plaats in de
onlinewereld. Hiermee verandert de strekking van de hulpvraag niet direct, maar de aard van de vraag
en bijbehorende vervolgacties wel degelijk.
Jeugddelinquentie in de virtuele wereld
Een nieuw type daders of nieuwe mogelijkheden voor traditionele daders
Jeugdige cyberdaders hebben een ander profiel dan jeugdige daders van traditionele, offline delicten.
Vaak keuren zij bijvoorbeeld offline delinquentie af, hebben minder delinquente vrienden (ook online)
en zijn vaker van Nederlandse herkomst. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek
en Documentatiecentrum (WODC, 2017).
Als de hulpvraag anders is van aard en de wereld waarin wij moeten optreden divers en diffuser wordt,
hoe zorgt het meldkamerdomein dan dat aangesloten blijft op de verwachtingen van de maatschappij?
Hoe wordt bepaald welke rol de meldkamer hierin al dan niet heeft? Zal de meldkamer voortdurend
in staat moeten zijn om dáár te zijn waar de burger een acuut probleem heeft? Dit vraagt een
strategische afweging van de vier betrokken disciplines. Verwachting is dat de betrokken disciplines
alleen in een steeds groter netwerk van partners een deel van de oplossing kunnen bieden voor het
hulpverleningsvraagstuk van de toekomst. Het is een uitdaging op zich om dit te realiseren.
Andere manieren van melden
Op dit moment is het enkel mogelijk om telefonisch in contact te komen met de meldkamer. Wanneer
gekeken wordt naar andere (particuliere) meldkamers, klantenservice en callcenters van bedrijven of
in de privé-situatie, zijn de afgelopen jaren vele manieren ontstaan om te communiceren. Naast bellen
is er natuurlijk het appen, beeldbellen, sociale media en zie je steeds vaker dat we als mens spraakgestuurd onze apparaten opdrachten geven. Wezenlijke vraag hierbij is op welke wijze deze nieuwe
communicatievormen impact gaan krijgen op de manier van melden van een levensbedreigende
situatie?
Brenda is getuige van een aanrijding. Zenuwachtig roept ze: “Start 1-1-2!” en kiest voor spraak. Haar
device start de 1-1-2-app, maakt verbinding met de regionale meldkamer en stuurt haar locatie en
devicenummer door. De oproep wordt beantwoord: “1-1-2, wat wilt u melden?” De centralist ziet ook
een eCall-melding van dezelfde locatie. Hij doorloopt met Brenda een aantal vragen en alarmeert
gelijktijdig de noodzakelijke hulpdiensten. Dan vraagt hij om met haar 1-1-2-app nog een foto te delen
van de situatie. Deze foto wordt direct gedeeld met de aanrijdende hulpdiensten. De dashcam-beelden
deelt ze wel als ze thuis is (TNO, 2017a).
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Het is belangrijk dat de meldkamer in staat is om aan te sluiten op deze nieuwe manieren van
communiceren om zo de aansluiting te houden op de verschillende doelgroepen binnen de
samenleving. Bij de callcenters en klantenservice zie je steeds vaker de ‘verleiden en geleiden
strategie’. Voor de meld- en informatieproces van de toekomst kan dit betekenen dat je niet-spoed
melders verleid om anders te melden en geleid naar de plek waar ze de best passende hulp kunnen
krijgen.
Tegelijkertijd stelt de techniek ons in staat om niet alleen meldingen van personen te ontvangen.
Meldingen kunnen ook van sensoren komen. Sensoren die steeds vaker gekoppeld zijn aan het internet
(Internet of Things toepassingen). Zo zou de brandweer de melding van een huis kunnen ontvangen
dat het in brand staat en kan het huis zelf ook de brandweer informeren of er nog personen in de
woning aanwezig zijn. Daarnaast kunnen diverse vormen van robotica meldingen doorgeven of kan
door koppeling van datasystemen, verrijkt met kunstmatige intelligentie, autonoom een acute
hulpvraag worden gedetecteerd. De data kan ook inzicht geven in meldingspatronen, nog niet
onderkende correlaties en causale relaties. De huidige meldkamer is vandaag de dag nog niet ingericht
op het ontvangen van alle deze ‘sensor-meldingen’. De brandweer heeft wel 25 jaar ervaring met het
verkrijgen vanuit OMS-meldingen. Dit geeft inzichten over de samenwerkingsvormen met particuliere
alarmcentrales en andere instanties en helpt met de vraagarticulatie en rolbepaling van de meldkamer
wanneer er gesproken wordt over het ontsluiten en duiden van sensorinformatie.
In 2021 beschikt de wereldbevolking – 7,8 miljard mensen aldus een VN-raming – over meer mobiele
telefoons (5,5 miljard) dan bankrekeningen (5,4 miljard), stromend water (5,3 miljard) of vaste
telefoonlijnen (2,9 miljard). Dit blijkt uit de elfde editie van de Cisco Visual Networking Index (VNI)
Global Mobile Data Traffic Forecast (2016-2021). Door de sterke groei van het aantal mobiele
gebruikers en telefoons, de vele Internet of Things (IoT) connecties, hogere netwerksnelheden en
mobiele video zal het totale mobiele dataverkeer in de komende vijf jaar met een factor 7 toenemen
(Emerce, 2017).
Een belangrijk te onderzoeken vraagstuk in dit kader is hoever de betrokken disciplines bij de
toekomstige inrichting van het meld- en informatieproces willen gaan in het direct accepteren van
sensormeldingen etc. en in hoeverre dit via callcenters kan worden georganiseerd?
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2.2 Meld- en informatieproces
Van reactief naar proactief
Het wordt verwacht én het kan!
Traditioneel gezien begint het werk van de meldkamer zodra de burger 1-1-2 belt. De disciplines
binnen de meldkamer erkennen de noodzaak om los te komen van deze reactieve werkvorm. Het doel
is om te investeren in methoden en technieken die de professionals in staat stellen om op een
proactieve wijze aan de voorkant van het incident te komen.
Diverse veiligheidsregio’s zoals Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, de regio’s
in Noord-Nederland en Limburg Noord werken met een vorm van veiligheidsinformatieknooppunt om
op basis van beschikbare open en gesloten databronnen een proactief en dynamisch regionaal en
lokaal risico en veiligheidsbeeld te kunnen geven. Een beeld dat helpt bij het real-time monitoren van
incidenten en het slagvaardig en slim organiseren van de operationele respons (uit beleidsplannen
genoemde regio’s).
Het meer aan de voorkant van een incident komen biedt mogelijkheden om vroegtijdig en effectiever
in te grijpen of de waarschijnlijkheid van een incident te voorspellen en daarmee maatregelen te
treffen om een escalatie tot een acute hulpvraag te voorkomen of een incident sneller in te dammen.
De oorsprong van de behoefte is tweeledig. Enerzijds komt dit voort uit de behoefte van de
maatschappij. Hier wordt niet direct gevraagd om het voorspellen van hulpvragen, maar het is
bestuurlijk lastig achteraf te verantwoorden dat een incident plaatsvindt terwijl de informatie, die
nodig was om het te voorkomen, openbaar beschikbaar was. Anderzijds stelt de techniek ons steeds
beter in staat om analyses uit te voeren en te voorspellen hoe een natuurbrand zich ontwikkeld, waar
de kans het grootst is dat er ingebroken wordt of zelfs wanneer iemand een hartstilstand dreigt te
krijgen. Zo verscheen in 2017 een onderzoek van de Universiteit van Nottingham waarin is gebleken
dat men met behulp van kunstmatige intelligentie beter in staat is gebleken om hartstilstanden te
voorspellen. Van de testgroep wisten het systeem 355 meer toekomstige slachtoffers te voorspellen
dan de artsen met hun statistische analyse tool (Weng et al., 2017).
De tsunami van data
Er is bijna geen trendanalyse die het niet benoemd. Er is heel veel data, en dit wordt alleen nog maar
meer (TNO, 2017; HCCS, 2017; Clingendael, 2016; Forbes, 2018). De enorme beschikbaarheid en groei
aan data brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Steeds vaker wordt gesteld dat het goed
kunnen omgaan met, en gebruik maken van, data een kritische factor is om van toegevoegde waarde
blijven in deze snel ontwikkelende maatschappij en economie (Justitie en Veiligheid, 2018). Voor
publieke organisaties die een maatschappelijk doel nastreven is dit mogelijk minder rechtlijnig, maar
dat betekent niet dat het principe niet opgaat. De hulpverleningsorganisaties dienen keuzes te maken
over het gebruik van data (doelmatigheid) maar ook hoe er mee om wordt gegaan (proportionaliteit
en rechtmatigheid). De hulpverleningsorganisaties zullen in afstemming met de relevante stakeholders
iets moeten met de beschikbare data, waarbij men tegelijkertijd transparant dient te zijn in het willen
delen, het gebruik, de opslag en de bijbehorende verslaglegging ervan.
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Bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking wordt geëxperimenteerd met te ontwikkelen software
voor het omzetten van spraak naar tekst. Deze technologie kan worden benut bij de communicatie
tussen burgers en de meldkamer centralist en het werk van de centralist (en toekomstige analist)
meer effectief maken (LMS 2018).
Melden, duiden en verrijken met behulp van beeld
‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’. Beelden kunnen het begin zijn van een melding of juist
helpen om een bestaande melding te duiden. Beeld kent geen taalbarrières en de jongere generaties
versturen nu al eerder beelden dan tekst, laat staan dat ze bellen, ook als ze iets melden. Ondanks dat
het verkrijgen en delen van beeld geen innovatie is, betreft het een toepassing die van grote
toegevoegde waarde kan zijn voor het meld- en informatieproces. Er zitten namelijk wel heel veel
vragen aan een bruikbare toepassing van beeld. Gaat de centralist de beelden duiden? Kan je de
centralist op deze manier elke keer visueel deelgenoot laten maken van de plaats van het incident
en/of het slachtoffer? En hoe interpreteer je deze beelden en bepaal je de authenticiteit? En als je
deze stappen ondersteunt met behulp van kunstmatige intelligentie, zijn wij dan in staat om te
vertrouwen op de uitkomst zonder dat wij daadwerkelijk zelf de beelden hebben kunnen zien? Heel
veel vragen waarbij in ieder geval één vraag steeds met ‘ja’ moet worden beantwoord: helpt het de
melder, het slachtoffer en/of de hulpverlener?
Meldingen naar 1-1-2 en 0900-8844 zijn nu nog telefonisch. Maar meldkamers in Nederland
verwachten dat ze binnen vijf jaar met beelden uit meldingen zullen werken. TNO onderzoekt de
invloed van het gebruik van beelden bij 1-1-2-meldingen. In Meldkamers Noord-Nederland en NoordHolland zijn in 2018 experimenten uitgevoerd met centralisten bij de intake (TNO, 2017b).
Melden, duiden en verrijken met behulp van andere sensoren
Het gebruik van sensoren neemt toe, maar ook de mate waarin deze sensoren gekoppeld zijn aan
elkaar. Waar 1 sensor niet direct een duidelijk beeld hoeft te scheppen van een situatie, kan een
combinatie van sensoren dit mogelijk beter. De regionale brandweer heeft bijvoorbeeld een rijke
ervaring met automatische meldingen die bij de meldkamer binnen komen. Maar hoe gaat dat als er
steeds meer apparaten bijkomen die kunnen melden of de apparaten uiteindelijk de melding kunnen
afhandelen? Neemt het aantal nodeloze meldingen dan toe? En kan de sensor deel uit maken van de
opvolging bij een melding? Zowel sensoren als beelden kunnen een veel grotere rol gaan spelen in het
meld- en informatieproces rondom acute hulpvragen. Zal door de komst van sensoren het
duidingsproces in de toekomst steeds meer (maatschappelijk geaccepteerd) geautomatiseerd gaan
worden?
Omgaan met onzekerheid
Binnen de meldkamer kampt elke discipline op haar eigen manier met onzekerheid. Dit kan
voortkomen uit de in complexiteit toenemende (zorg)vraag in combinatie met krappe bezettingen en
de gesloten ziekenhuizen waardoor aanrijdtijden langer dreigen te worden. Het kan ook voortkomen
uit het omgaan met vaste medewerkers in combinatie met vrijwillige professionals én het leren
omgaan met grote hoeveelheden data welke de basis dienen te vormen onder het informatiegestuurd
optreden. Hierbij speelt tevens het vraagstuk welke informatie onderling gedeeld mag worden en wat
je hiermee mag doen (privacy en ethiek).
Niet alleen de technologische trends, maar vooral de maatschappelijke en sociale trends hebben
invloed op deze onzekerheden. Waar technologische ontwikkelingen een oplossing kunnen zijn, vragen
de onzekerheden tevens om zorgvuldige begeleiding van mens en organisatie om de benodigde
veranderingen rechtmatig en transparant te kunnen verankeren.
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Deze onzekerheid heeft naast maatschappelijke componenten ook een andere katalyserende factor.
De fragmentatie van informatie dat vooral zichtbaar wordt in het ‘gouden uur’. Dit heeft een grote
invloed op het meld- en informatieproces. Er wordt veel gesproken over de juiste informatie op de
juiste plaats op de juiste tijd krijgen. Dit is altijd het doel waar ook de sturingsconcepten op zijn gericht.
Onderzoek laat zien dat de traditionele sturingsmodellen minder effectief zijn bij deze onzekere
informatiepositie en hier andere benaderingen voor mogelijk zijn. De vier betrokken disciplines hebben
aangaande de toekomstige inrichting van het meld- en informatieproces de ambitie om deze vorm te
geven aan de hand van te formuleren eigen behoeften, in te zetten op publiek-private samenwerking
én tot slot ook om nieuwe relevante wetenschappelijke inzichten te betrekken.
Wie kan en wil helpen?
Burgers worden gemiddeld mondiger en beter in het uiten van behoeften. Men weet wat kan en is
duidelijk over de verwachtingen die zij van de overheid hebben. Daarnaast ontstaan vaker lokale buurt
initiatieven en (digitale) buurtnetwerken. Door de informatierevolutie is een genetwerkte samenleving
ontstaan. Alles en iedereen is in toenemende mate digitaal met elkaar en met kennis wereldwijd
verbonden (TNO, 2017). Verbinding met elkaar is ook steeds minder tijd- en plaatsgevonden. Dit geldt
ook in toenemende mate voor diensten. Online kunnen we 24/7 zakendoen. Mensen raken gewend
aan directe dienstverlening op maat. Informatisering leidt, echter ook tot individualisering. Mensen
hebben minder contact in de echte wereld. Ze komen in hun eigen informatiebubbel terecht, met
informatie die is gefilterd volgens de eigen voorkeuren. In zekere zin leidt dit alles tot meer
fragmentatie in de samenleving en komen we minder in aanraking met nieuwe perspectieven.
Het zelf-organiserend vermogen van de samenleving is afgelopen jaren sterk toegenomen3. Dit
vermogen is vaak gericht op het vergroten van leefbaarheid, veiligheid en zorg door de zelf- en
samenredzaamheid van gemeenschappen te versterken. Zelfredzaamheid is een breed begrip en
allerlei aspecten hebben hier invloed op, zoals eenzaamheid, financiële schulden en
gezondheidsaspecten. Niet iedereen heeft de tools in handen om zijn of haar zelfredzaamheid te
waarborgen en te beïnvloeden of onderdeel uit te maken van een netwerk van samenredzaamheid.
Een aanzienlijk deel, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of specifieke groepen als statushouders, heeft
soms acute hulp nodig die om een specifieke aanpak en/of om interprofessioneel samenwerken
vraagt. Welke mix van professionals en publieke en private hulpstructuren en (buurt)netwerken kan
iemand met een dergelijke acute hulpvraag het beste helpen? Wat betekent dit voor de toekomstige
inrichting van het meld- en informatieproces? Welke eisen stellen de vier betrokken disciplines aan
het gebruik maken van expertises die in de samenleving beschikbaar zijn bij de acute hulpverlening?
Een belangrijke voorwaarde voor de inzet van innovatieve technologie bij het versterken van de
zelfredzaamheid en samenredzaamheid bij meld- en informatieproces van een acute hulpvraag, is dat
deze goed aansluit bij de behoeften van de hulpzoekende en hulpverlener, direct bruikbaar is, niemand
uitsluit en aantoonbaar helpt de impact van de acute hulpvraag te verkleinen3.

3

Uitkomst uit diverse interviews binnen de betrokken disciplines die gehouden zijn t.b.v. de totstandkoming van deze agenda
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Richting & Ruimte
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3.1 Van telefooncentrale naar
informatieknoopunt?
De voorgaande hoofdstukken beschreven de mogelijke invloed van trends en ontwikkelingen op de
hulpvraag en het meld- en informatieproces van de meldkamer voor de aankomende jaren. Dit zijn
niet alle trends en mogelijk niet eens alle ontwikkelingen die het meldkamerdomein raken. Dit
document is een eerste collectieve stap vanuit de vier betrokken disciplines, ondersteund door de
Landelijke Meldkamer Samenwerking om een toekomstbestendig meld- en informatieproces rondom
de acute hulpverlening te realiseren. Dit is een continu proces dat voortdurend om ‘doen’, reflecteren
en bijstellen vraagt. De landelijke context waarbinnen de meldkamers opereren is complex en staat
niet bekend om wendbaarheid en adaptiviteit. Deze innovatieagenda beoogt richting te geven aan, en
ruimte te creëren voor, innovatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige context en de
balans tussen het optimaliseren van het bestaande én het daadwerkelijk bouwen aan iets nieuws.
De veranderende hulpvraag en het meld- en informatieproces komen samen in het onderstaande
schema dat de stappen bij acute hulpverlening in kaart brengt. Deze praatplaat is in de interviews
gebruikt om met verschillende disciplines en externe partijen te praten over het proces rondom acute
hulpverlening. De mate van abstractie zorgde ervoor dat dit een breed gedragen praatplaat is
geworden. Maar nu moet de stap worden gemaakt van breed gedragen praatplaat naar concrete
ontwikkelrichtingen op basis van de interviews en de trendanalyse.

De kleuren van de ontwikkelthema’s zullen vervolgens worden uitgewerkt door een doel en
ontwikkelrichtingen te koppelen. Gecombineerd vormt dit een ontwikkelkompas voor de komende
drie jaar voor het meldkamerdomein.
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1.)

Voorspellen & Voorkomen

Het doel is om van een reactieve naar proactieve (genetwerkte) hulpverleningsorganisatie te
transformeren die zich proactief (voordat de intake heeft plaatsgevonden) richt op de ontwikkeling
en effecten van een incident en de mogelijkheden tot interventie op een incident.
Dit betekent dat je moet kunnen anticiperen op wat er nog mogelijk gaat ontstaan en op basis van die
informatie, de juiste preventieve en/ of preparatieve maatregelen te nemen. Voor de komende drie
jaar is de ontwikkeling verdeeld over ‘bij de tijd’ en ‘nieuwe tijd’.
Ontwikkelrichting ‘bij de tijd’
Data gedreven capaciteitsmanagement
Ambitie: Op basis van een dynamisch incidentbeeld en statistische gegevens te komen tot data
gedreven capaciteitsmanagement.
Om bij de tijd te komen dient de meldkamer (per discipline en als geheel) te werken aan een
datastandaard en een uniforme analysemethode om zicht te krijgen op hun eigen werkproces,
werklast en invloeden op en vanuit de omgeving. Dit heeft als doel om de benodigde capaciteit
(bezetting van de meldkamer) te kunnen voorspellen en te komen tot doelgerichte inzet van mensen
en middelen.
Voorspellende analyse
Ambitie: Op basis van de beschikbare data voor de vier disciplines komen tot data gedreven & scenario
gebaseerd, voorspellen van incidenten of het verloop ervan.
Dit is mogelijk door in een vroegtijdig stadium relevante indicatoren te onderkennen om vervolgens
maatregelen te treffen om escalatie te voorkomen. Technisch is dit haalbaar blijkt bijvoorbeeld uit het
binnen de Nationale Politie beschikbare Crime Anticipation System (CAS). De organisatie van de vier
betrokken disciplines en de te betrekken medewerkers zullen in dit traject de meeste aandacht nodig
hebben. Dit ‘voorspellen’ vraagt immers om een andere werkwijze en benodigde competenties binnen
het meld- en informatieproces van de acute hulpverlening. Omdat ‘voorspellen’ qua scope van de
acute hulpvragen heel groots en alomvattend kan worden, is het voorstel om de scope in eerste
instantie te beperken tot 1-3 incidenttypen. 4
Ontwikkelrichting ‘nieuwe tijd’
Data gedreven capaciteitsmanagement
Ambitie: Het ontwikkelen van business intelligence waarmee proactief een analyse kan worden
gemaakt van de benodigde capaciteit in de toekomst, afgezet tegen huidige kwaliteit en beschikbare
capaciteit. Tevens is de ambitie om te zoeken naar nieuwe vormen van publiek-private samenwerking
om benodigde capaciteiten en kwaliteiten beschikbaar in de samenleving beter te kunnen benutten.
Hiermee worden de hulpverleningsorganisaties in staat om structureel vooruit te leren kijken waarbij
de trends en ontwikkelingen worden vertaald in consequenties voor mens en organisatie. Vaak worden
deze pijlers onderbelicht in tegenstelling tot het technologische gedeelte.

4

Een voorstel voor de te selecteren incidenttypen is opgenomen op pagina 12.
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Voorspellende analyse
Ambitie: Voorkomen van escalatie van een incident en/of de gevolgen ervan voor de hulpverlener en
samenleving.
Dit kan worden gerealiseerd door middel van het identificeren van causale relaties bij het ontstaan en
ontwikkelen van incidenttypen, ontwikkelen en valideren van voorspellingsmethodieken & modellen
én het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie om een stap te kunnen zetten van
reactieve naar proactieve informatie gestuurde hulpverlening. Voor de ‘nieuwe tijd’ is de opdracht niet
zo concreet te maken. Dit vanwege de wens is om de experts zelf invulling te laten geven hoe zij het
doel van beter voorspellen en voorkomen willen bereiken. Hierbij komt in de eerste fase de nadruk te
liggen op toegepast wetenschappelijk onderzoek en analyse én het uitvoeren van kleinschalige
experimenten.

2.)

Hulpvraag

Het thema ‘hulpvraag’ heeft als doel om te leren omgaan met nieuwe manieren van melden,
anders benaderen van een acute hulpvraag (oorzaak-gevolg) en het (re)organiseren van het melden informatieproces rondom veranderende hulpvragen.
Ontwikkelrichting ‘bij de tijd’ en ‘nieuwe tijd’
De casuïstiek achter een drietal, gedeeltelijk te selecteren, acute hulpvragen wordt gebruikt om de
processen van de praatplaat te doorlopen vanuit het perspectief ‘bij de tijd’ en ‘nieuwe tijd’ en om
focus aan te brengen in de ontwikkelrichtingen ‘nieuwe manieren van melden’, ‘andere werelden’ en
‘de burger bestaat niet’. Enerzijds om te onderzoeken wat verbeterd of vernieuwd kan worden aan de
bestaande situatie. Anderzijds om in kaart te brengen op welke wijze, met behulp van innovatie, vorm
en inhoud kan worden gegeven aan het meld- en informatieproces rondom de (toekomstige)
hulpvragen. Tevens wordt onderzocht welke mogelijke hulpvragen er daadwerkelijk op ons af kunnen
komen. De volgende (voorlopige) hulpvragen/ onderwerpen zijn gedefinieerd en dienen in afstemming
met de vier betrokken disciplines nader te worden geconcretiseerd:
Incidenttype: ‘verdachte situatie’. Dit incidenttype is gekozen omdat het zich goed leent voor
het scheiden spoed van niet-spoed en de interne en externe ontwikkelingen in het
politiedomein een vliegende start faciliteren. Daarnaast gaat het incidenttype vaak gepaard
met onzekerheid waardoor nieuwe sturingsmodellen kunnen worden geïntroduceerd. Tot slot
kan een verdachte situatie variëren van een loze melding tot dreigende terroristische aanslag.
Hierdoor is het informatieproces en stakeholderveld complex en cruciaal.
Onderwerp: fysieke wereld, digitale oorzaak. Een nader te definiëren incidenttype dient te
voldoen aan het acute karakter waarbij iets plaatsvindt in onze fysieke wereld, maar waarbij
de oorzaak ligt in de digitale wereld. Dit is een eerste stap om te leren acteren in een ander
stakeholderveld waarbij de scheidingslijn tussen de fysieke en digitale wereld diffuus is. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een DDoS aanval op een ziekenhuis.
Onderwerp: melding vanuit sensor(en). Hierbij is het doel om te leren omgaan met meldingen
die afkomstig zijn van sensoren en het leren het duiden van meldingen vanuit sensoren. Ook
hier dient een incidenttype te worden gekozen als uitgangspunt. Denk hierbij aan melden en
duiden van een brand of ongeval gevaarlijke stoffen door sensoren in de omgeving.
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3.)

Duiden en verrijken

Het thema ‘duiden & verrijken’ heeft als doel om als meldkamer in een beperkte tijd en met een
toenemende complexiteit in staat te laten zijn om beschikbare data te vertalen naar
handelingsperspectief voor hulpverlener en samenleving.
Hoe een melding ook binnen komt, er dient vanuit het meld- en informatieproces te worden geduid
wat precies aan de hand is om vervolgens te kunnen bepalen wat er nodig is aan operationele inzet.
Daarnaast kan de melding worden verrijkt met relevante informatie om tot slimme inzet te komen,
zodat de impact kan worden verkleind. De taak van duiden en verrijken wordt nu vaak vervuld door
een centralist van de discipline. De politie kent aanvullend het Real-time Intelligence Center (RTIC).
Tevens kunnen de veiligheids-informatiecentra binnen de veiligheidsregio’s hierin mogelijk een rol van
betekenis spelen.
Zoals hiervoor beschreven, komen er andere manieren van meldingen en is de hoeveelheid informatie
die we kunnen raadplegen ook exponentieel gegroeid. Dit betekent veel voor je duidings- en
verrijkingsproces. Wederom is ervoor gekozen om geen ‘vergezicht’ te schetsen van computerchips in
een lichaam die alle relevante medische gegevens naar betrokken partijen doorstuurt. Of bij een
ongeluk waarbij een gecoördineerde zwerm drones die opstijgt bij het incident en na automatische
duiding van beelden de zelfrijdende ambulance stuurt die al een orgaan print terwijl het aanrijdend is.
De duiding van melding kan je zo op talloze manieren vormgeven maar niet zonder dat de basis op
orde is.
Ontwikkelrichting ‘bij de tijd’
Ambitie: Leren omgaan met die enorme hoeveelheid data en daar alleen de ‘need to know’ informatie
uit te destilleren. Samen met de validatie van informatie is dit belangrijk om te komen tot ‘echte’
informatie gestuurde hulpverlening. Dit zal worden gedaan op basis van een van de incidenttypen die
hierboven staat beschreven.
Ontsluiten en delen van beeld
Het contact tussen burger en meldkamer loopt al heel lang via spraak. Een compleet beeld krijgen
van een gemeld incident vergt veel van het gesprek tussen melder en centralist. Communicatie
tussen burgers verloopt steeds meer, naast spraak, ook via beeld. De meldkamers zouden veel
sneller en beter beeld kunnen verkrijgen van een incident wanneer melders niet alleen via spraak
kunnen melden maar ook de ondersteuning kunnen hebben van beschikbaar beeld. De ambities
rondom het verkrijgen en delen van beeld zijn groot. Zo kan het beeld automatisch geduid worden
en suggestie worden gedaan omtrent de opvolging. Dit proces zou zonder tussenkomst van een
meldkamer kunnen.
In ‘bij de tijd’ is de ambitie minder ver in de toekomst. De ambitie is om beeld te kunnen verkrijgen
(bij een van de drie genoemde incidenttypen) van hulpverlener, private partij of burger waarbij
geleerd wordt wanneer het effect heeft en welke randvoorwaardelijkheden er zijn.
Duiden van meldingen door sensoren en beeld
Sensoren en beeld kunnen helpen om een beeld te creëren van het incident en de invloed ervan
op de omgeving. Wanneer dit geautomatiseerd plaats kan vinden, zal er sneller een (gezamenlijk)
incidentbeeld ontstaan om vervolgens te komen tot de juiste incidentopvolging. Het duiden kan
gedeeltelijk door een sensor maar enkel wanneer het in context wordt geplaatst op basis van
kennisregels. Het doel is om te leren hoe een sensor, verrijkt met kennisregels, kan zorgen voor
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duiding van een incidenttypen. Randvoorwaarde: nieuwe ontwikkelingen dienen in 2019 getest in
de praktijk getest te zijn in één of meerdere meldkamers.
Ontsluiten en koppelen van open en gesloten bronnen.
Het duiden van een situatie komt vooral voort uit het persoonlijk gesprek, beeld en sensoren. Het
verrijken van deze situatie met nieuwe informatie of kennis wordt vooral gerealiseerd door de
kennis uit de eigen systemen van de disciplines en de koppeling van open en gesloten bronnen.
Het doel is om (geautomatiseerd) beide brontypen te kunnen bevragen en openbare bronnen te
leren beoordelen op betrouwbaarheid.
Ontwikkelrichting ‘nieuwe tijd’
Voor de ‘nieuwe tijd’ wordt er samen met de wetenschap en het bedrijfsleven gekeken naar het
ontwikkelen van een nieuw sturingsconcept dat pas bij de informatiefragmentatie die optreedt tijdens
het gouden uur. De sturing van de hulpverlening dient te leren omgaan met het feit dat er sprake is
van onzekerheid over de authenticiteit en tijdigheid van informatie. De komende tijd wordt onderzocht
hoe de lijnen van besluitvorming dichter tegen het meld- en informatieproces kunnen worden
aangebracht en worden kleinschalige experimenten uitgevoerd. Eén van de vragen die hierbij
beantwoord gaat worden is of het concept van command & control in zijn huidige vorm überhaupt nog
past in het gouden uur.

4.)

Expertise- en handelingsgerichte inzet

Het thema ‘expertise- en handelingsgerichte inzet’ heeft als doel om inzet te plegen dat gericht is op
kwaliteit en beschikbaarheid van professionele en vrijwillige hulpverleners om te komen tot een zo
groot mogelijke impactreductie.
De buurtinitiatieven laten de behoefte zien van de maatschappij om zelf zorg te dragen voor de
leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van hun buurt. De nieuwe economische modellen (AirBnB,
Uber, Facebook etc.) laten vooral gedeeld eigenaarschap zien waarbij iedere burger deel kan uitmaken
van een hotelketen of taxibedrijf. Helder is dat deze nieuwe disruptieve bedrijfsconcepten resulteren
in gevoelens van controverse bij de bestaande traditionele economische concepten. Dit betekent niet
direct dat dit de vorm is die wij voor ogen hebben met de meldkamer in de toekomst. Het betekent
wel dat we deze vorm zullen beproeven om te ervaren in hoeverre dergelijke economische modellen
van toegevoegde waarde zijn voor de acute hulpverlening.
Ontwikkelrichting ‘bij de tijd’
Ambitie: Inzetten op gebiedsgebonden acute hulpverlening (maatwerk op locatie) met als doel om de
zelf- en samenredzaamheid op het gebied van veiligheid en zorg te faciliteren en vergroten. Om dit te
realiseren wordt ingezet op het vergroten van de samenhang en samenwerking tussen bestaande
succesvolle fysieke en digitale burgerinitiatieven. Hierbij zal de overheid een faciliterende en
stimulerende rol aannemen en aansluiting zoeken op de relevante burgerinitiatieven. De intentie is dit
nader te onderzoeken aan de hand van de eerder geformuleerde drie incidenttypen. Tevens wordt
onderzocht in hoeverre via een geautomatiseerde inzet van georganiseerde hulp vanuit de
samenleving sneller de hulpverlening kan worden opgestart, waardoor er meer ruimte is voor
coördinatie van de geprofessionaliseerde hulpdiensten voor de meer complexe hulpvragen?
Specifieke aandacht krijgen naast de verregaande verstedelijking ook de kwetsbare locaties waar de
aanrijtijden meer dan 15 minuten bedraagt en waar nut en noodzaak aanwezig is om burgerinitiatieven
te ondersteunen.
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Ontwikkelrichting ‘nieuwe tijd’
Ambitie: Onderzoeken hoe de samenleving (burgers, bedrijven en wetenschap) op een andere manier
kan worden betrokken bij de hulpverlening op een manier die bijdraagt aan verbinding, vertrouwen
en verkoeling in de samenleving. Daar zijn de eerste drie randvoorwaarden herhaaldelijk
teruggekomen uit de interviews:
Inclusiviteit. Burgerparticipatie en andere samenwerkingsvormen zo inrichten dat het
bijdraagt aan verkoeling, vertrouwen en verbinding binnen de maatschappij;
Beloningsmodel. Onderzoeken welke vormen van beloning mogelijk zijn bij de samenwerking
tussen overheid en vrijwillige hulpverleners;
Transparantie. Onderzoeken en organiseren van transparantie in het gebruik van data. Een
onafhankelijke partij kan bijvoorbeeld toetsen op de doel- en rechtmatigheid.
De ontwikkelrichtingen in één overzicht
In de onderstaande figuur is in één overzicht de innovatieagenda samengevat. In de binnenring de vier
hoofdthema’s uit de praatplaat. In de middelste ring de daaraan gekoppelde ontwikkelrichtingen voor
het “bij de tijd” van de huidige meldkamerprocessen en systemen. In de buitenste ring zijn de
ontwikkelrichtingen genoemd voor de “nieuwe tijd” gericht op het moderniseren en vernieuwen van
de meldkamerprocessen, systemen en organisatie.
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3.2 Mens, techniek en organisatie.
Wendbaar en robuust.
Bovenstaande thema’s geven richting aan de ontwikkelingen voor de komende tijd en vormen een
uitgebalanceerde afspiegeling van de geuite behoeften uit de vier betrokken disciplines
Ambulancezorg, Brandweer, Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee. De grootste verandering
dient nog te worden benoemd op het gebied van sociale innovatie. Dat is de organisatie (zowel
monodisciplinair als multidisciplinair) in staat stellen om te leren omgaan met de benodigde
verandering en de ruimte creëren om structureel vooruit te kijken en te anticiperen op de dynamische
en voortdurend veranderende context.
Meer dan alleen techniek
Leren omgaan met verandering betekent misschien wel anders organiseren. Dit kan vorm krijgen in:
een ander HR-beleid;
aannemen en opleiden van mensen met andere competenties en vaardigheden;
investeren in de vakbekwaamheid van de huidige medewerkers;
écht samenwerken met zowel mensen van binnen als buiten je organisatie;
de interoperabiliteit van de systemen;
het vergroten van het verandervermogen van mens en organisatie,
soms over je eigen ego durven stappen om het gemeenschappelijke doel na te streven;
onderzoek & analyse vast onderdeel van het werkproces maken;
procesbegeleiding van idee tot prototype tot productie;
en uiteraard ook de basis op orde te krijgen.
Daarbij dient ook helder te zijn dat het meeste werk in de meldkamer monodisciplinair is, en lang niet
alles multidisciplinair hoeft te worden opgepakt.
En dat vraagt om het loslaten van bestaande uitgangspunten en werkprincipes. Vaak zijn deze
onbewust en ingesleten. Juist bij verbeteren, vernieuwen en innoveren moeten principes als ‘iedereen
is gelijk’, ‘we moeten allemaal mee kunnen komen’ en ‘redeneren vanuit de organisatie’ losgelaten
worden. Innovatie tussen disciplines vraagt om gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid, maar verschil
in ontwikkelsnelheid en het kunnen samenwerken tussen organisaties. Dit vraagt om een cultuur shift
van ‘ja, mits’ naar ‘ja, tenzij’ en meer openheid en transparantie. Het vraagt om vertrouwen en de wil
elkaar te helpen. Het vraagt om het collectief investeren en leren over samenwerken vanuit de
gezamenlijke problematiek in plaats vanuit de structuur. Een andere doe-cultuur gericht op het samen
vinden van de best mogelijke oplossing. Innovatie zou een vast onderdeel dienen te zijn van de
strategie én werkwijze en cultuur van de vier disciplines en ondersteund vanuit de LMS. Innovatie is
immers meer dan het hebben van creatieve ideeën of het vrijblijvend experimenteren.
Op de volgende pagina is een, bij de disciplines getoetst, voorstel gedaan om te leren werken vanuit
nieuwe principes en uitvoeringskaders. De principes geven aandacht aan de sociale innovatie voor de
medewerker en tevens nieuwe manieren van sturen voor de organisaties. Het dient als
uitvoeringskader voor de vervolgstappen die uit deze innovatieagenda voortvloeien.
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Gemeenschappelijk uitvoeringskader als fundament
De volgende 10 geformuleerde principes vormen het gemeenschappelijke kader waarlangs de
uitvoering van de innovatieagenda door de vier disciplines én te betrekken publieke en private
stakeholders wordt vormgegeven én getoetst.
1. De praktijk én de factor mens als inspiratiebron. Vanuit de praktijk ontstaat lef om het
meldkamerdomein te verbeteren, vernieuwen en experimenteren door ruimte te geven aan
vernieuwende initiatieven in het land én door mensen die zelf verschil willen maken.
2. Doe recht aan verschillen én handel vanuit gemeenschappelijke nut en noodzaak. De
asymmetrische werkelijkheid tussen – en binnen - de betrokken disciplines, het onderscheid tussen
de heersende belangen én de verschillen in ontwikkeltempo worden breed herkend en erkend. Dit
vormt echter geen beletsel om vanuit een gezamenlijke nut en noodzaak door te blijven ontwikkelen
van “bij de tijd naar nieuwe tijd”.
3. Een vitale coalitie. Bestuurders en top van de 4 operationele disciplines ondersteunen het initiatief
van de innovatieagenda én de opdrachtnemer durft bij de uitvoering de grenzen op te zoeken en
soms te overschrijden. Burgers, ondernemers en kennisinstellingen in het land benutten de
geboden ruimte om hun expertise in te zetten.
4. Tastbaar en bruikbaar voor mens en samenleving. De opbrengst van de innovatieagenda leidt
tot verbeterde, vernieuwende en innovatieve inzichten, methoden, aanpakken en producten die
tastbaar en aantoonbaar bruikbaar zijn voor burgers, bedrijven én de hulpverleners. In de
gezamenlijk in te richten in- en externe communicatie zijn inspiratie, positieve gedragsbeïnvloeding
en transparant uitleg kunnen geven over nut en noodzaak van de geleverde inspanningen en
bereikte resultaten enkele bepalende factoren.
5. Grenszoekend en grensverleggend. Denk bij het zoeken naar oplossingen over operationele
grenzen, grenzen van werkprocessen, grenzen van organisaties, grenzen van gemeenten, regio’s
en landen heen. Denk fysiek, digitaal en virtueel. Denk niet statisch, maar dynamisch en integraal
voor het zoeken naar oplossingen.
6. De kracht van omdenken. Vanuit één agenda focussen we samen, wordt initiatief en
verantwoordelijkheid nemen beloond én wordt aan creativiteit ruimte gegeven. Omdenkers worden
uitgenodigd om een rol te spelen binnen initiatieven als inspirator, dwarskijker, spiegel, klankbord
en steunpilaar.
7. Creëer vrijbuitersplaatsen voor innovatie: creëer ruimte voor onderzoek en kleinschalige
experimenten in een operationele context. Richt deze operationele proeftuinen in voor concrete
praktijkexperimenten voor technologie- en sociale innovaties met behulp van partners in de
wetenschap, bedrijfsleven en de samenleving. Ontwikkel methodieken om te leren van deze
experimenten en creatieve aanpakken om innovatie blijvend binnen de betrokken disciplines te
stimuleren.
8. Organiseer transparant en verantwoord. Aandacht voor rechtmatigheid, legitimiteit en
doelmatigheid staan verbeteren, vernieuwen en innoveren in het kader van de uitvoering van de
innovatieagenda niet in de weg. Duidelijke financiële, ethische en juridische kaders zijn wel
randvoorwaarden om gezamenlijk aan resultaten te werken. Transparant verantwoording kunnen
afleggen over het omgaan met publieke data, over gedane investeringen en aantoonbaar maken
van maatschappelijk rendement is daarbij wel een leidend principe.
9. Flexibele financiering. Een concrete (maatschappelijke) opdrachtomschrijving vormt altijd de basis
om een investering in verbeteren, vernieuwen en innoveren te kunnen verantwoorden. Het werken
met subsidies is niet de standaard, echter benodigd kapitaal wordt verschaft zonder ingewikkelde
regelingen en met daarvoor benodigde ruimte binnen de vastgestelde begrotingskaders.
10. Successen vieren en van fouten leren. Er wordt ingezet op het leren van positieve ervaringen én
van fouten. Er zijn manieren gevonden om leren van fouten mogelijk te maken en er is
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