Stand van zaken Landelijke Meldkamer
binnenkort ter consultatie aan de verschillende kolommen voorgelegd. Jac Rooijmans
is 1 augustus begonnen als hoofd Going
Concern van de Landelijke Meldkamer
Organisatie. De eerste gedachten rondom
de multi-intake zijn uitgewerkt. Ook is een
nulmeting gehouden bij alle meldkamers
en is Postma bezig met een rondje langs de
velden.

Brandweer Nederland bereidt zich goed
voor op de komst van de landelijke
meldkamer in 2021. Kwartiermaker
Brandweer en multi-opschaling Johan
Postma geeft aan dat er voor de zomer
veel is gebeurd. Een update over dit
belangrijke onderwerp is daarom op zijn
plaats.

Tempoverschillen
‘Ik vind het ontzettend belangrijk om gedurende het hele ontwikkelproces aandacht te
geven aan vragen van brandweercentralisten. Daarom bezoek ik meldkamers door
het hele land. Wat opvalt is dat er regionaal
veel verschillen zijn in tempo en stadia van
ontwikkeling. Elke fase brengt zo zijn eigen
vragen mee. Wat je ziet is dat voor alle centralisten belangrijk is dat zij de snelle en
vakkundige dienstverlening aan de burger,
ongeacht de organisatievorm van de meldkamer, op peil kunnen houden’.

Er is een tweedaagse bijeenkomst geweest
met vertegenwoordigers uit de betrokken
kolommen: politie, brandweer en GHOR.
Het resultaat van die tweedaagse, het
ontwerpplan en plan van aanpak wordt

Vragen
Uiteraard hebben de centralisten ook vragen als: wat betekent dit voor mijn functie?
Blijft die bestaan en in welke vorm? Wie is
straks mijn werkgever?

Postma: ‘Deze vragen zijn nu nog niet te
beantwoorden. Niet omdat we ze uit de weg
gaan, maar omdat deze zaken nog niet zijn
uitgewerkt.’
Klankbordgroep
‘Wat wij als Brandweer Nederland in ieder
geval toezeggen is dat we gedurende het
hele proces in gesprek blijven met het veld.
Voor de centralist is daarvoor onder andere
de Klankbordgroep Centralisten Brandweer
in het leven geroepen. De input op dat digitale platform gaat ons helpen een beeld te
krijgen van de verwachtingen, kansen en de
zorgen, zodat we daarop in kunnen spelen.’

Nieuwe folders beschikbaar
De landelijke lijn publieksfolders over
brandveiligheid wordt zowel qua inhoud
als qua vormgeving vernieuwd.
Inmiddels zijn er negen folders klaar:
‘Brandveilig wonen’, ‘De gevaren van CO’,
‘Brandwonden en dan?’, ‘Brandveilig klussen’
‘Brandveilig op kamers’, ‘Voorkom
natuurbrand’, ‘Elektrische apparatuur’
‘Brandveilig feestvieren’ en als laatste ‘Een
Portiekwoning’. Deze folders zijn net als de
oude folders te bestellen via
www.preventiedrukwerk.nl.
Vanaf oktober zijn ook de laatste twee
folders, ‘Een Brandveilige zomer’ en ‘Wat te
doen na brand’, voor burgers gereed. Vanaf
september gaan we aan de slag met het

vernieuwen van de folders voor bedrijven. De
Vakgroep Veilig gebruik is nu aan het
inventariseren welke folders moeten worden
meegenomen in de vernieuwde folderlijn.
Actuele inhoud
Collega’s uit diverse vakgroepen en
netwerken van Brandweer Nederland hebben
vorig jaar met elkaar bekeken welke folders
uit de oorspronkelijke folderlijn moesten
worden meegenomen in de vernieuwing. Er
is voor gekozen om meerdere folders samen
te voegen. De folders bevatten de laatste
kennis en inzichten over brandveiligheid.
Een overzicht van de oude en nieuwe titels
van de folders voor burgers is te vinden op
www.brandweer.nl

Deze tekst is tot stand gekomen onder redactie van Brandweer Nederland.
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