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Einddoel Landelijke 
Meldkamerorganisatie wordt scherper

“Regiovisitatie biedt veilige leeromgeving”

Veiligheidsregio’s kijken in de spiegel

Samen met de regio’s, disciplines  en het minis-

terie zet de kwartiermakersorganisatie Lande-

lijke Meldkamerorganisatie (KLMO) belangrijke 

stappen richting het einddoel: één effectieve, 

kwalitatief hoogwaardige en efCciënte meldka-

merorganisatie met tien locaties die optimaal 

functioneren als informatie- en communica-

tieknooppunt tussen burger en hulpverlener, 

in reguliere én opgeschaalde situatie. Onlangs 

zijn het ontwerpplan, plan van aanpak en het 

landelijk kader om dit te bereiken, aangeboden 

aan de Regiegroep LMO, waarna de achterban 

kon reageren. De gemaakte opmerkingen 

brengen scherpte in het toekomstbeeld van de 

LMO en zorgen voor een goede dialoog. 

Ondertussen starten of vorderen op regionaal 

niveau de samenvoegingstrajecten naar de 

toekomstige locaties, onder verantwoorde-

lijkheid van de samenwerkende regionale 

besturen. In afstemming en met ondersteuning 

van de kwartiermakersorganisatie bewegen 

de partijen zo naar één gemeenschappelijk 

einddoel. 

Benoemingen

De kwartiermaker LMO benoemt rond de jaar-

wisseling per samenvoegingslocatie een regio-

nale kwartiermaker. Deze richten zich vooral op 

de samenvoeging van de regionale meldkamers 

op de beoogde locaties, het bevorderen van de 

samenwerking, het doorvoeren van de beoogde 

veranderingen en zo mogelijk het realiseren van 

de eerste Cnanciële besparingen. De meeste 

regionale besturen hebben, met input vanuit de 

disciplines, hun kandidaten voorgedragen.

De kwartiermakersorganisatie werkt aan het 

verder aanscherpen van het toekomstbeeld 

van de LMO. Met dit einddoel voor ogen wordt 

richting gegeven aan de regionale samen-

voegingen. Dit gebeurt al bij de plannen en 

besluitvorming over de samenvoeging van 

meldkamers in Rotterdam (met Zuid-Holland-

Zuid) en Maastricht (met Limburg-Noord). 

Verder worden eerste gesprekken gevoerd met 

regionale projectorganisaties over de samen-

voegingslocaties Apeldoorn, Den Bosch, Soest, 

Bergen op Zoom en Haarlem. Daarbij kijkt de 

kwartiermakersorganisatie met de regio’s naar 

continuïteitsvraagstukken en worden oplos-

singen hiervoor in gezamenlijkheid verder 

uitgewerkt.  

Transitiepad

Alle partijen in de meldkamers hebben de afge-

lopen maanden hard gewerkt aan de nulme-

ting. Voor veel regio’s had dit meer voeten in de 

aarde dan van tevoren werd verwacht. Voor de 

kwartiermakersorganisatie dient de nulmeting 

om haar startsituatie te bepalen; het ontwerp-

plan is het kompas op weg naar het einddoel.  

De nulmeting is de basis voor het transitiepad 

naar de Landelijke Meldkamerorganisatie en 

ook voor de overdracht naar de LMO. De Due 

Diligence Commissie geeft een advies over de 

Cnale overdrachtsdocumenten.

De KLMO werkt verder aan onder meer het 

uitwerken van het ontwerp LMO, aan een 

eerste beschrijving van het toekomstige multi-

disciplinaire IM/ICT-domein, het vervolg op de 

voorbereiding aanbesteding NMS, speciCcaties 

en planning voor de realisatie van de toekom-

stige meldkamerlocaties en reikwijdte van 

multi intake.  

Binnenkort lanceert de KLMO een website met 

actuele informatie over de ontwikkelingen rond 

de KLMO.

Veiligheidsregio’s die willen weten hoe de 

kwaliteit van hun organisatie ervoor staat, doen 

er goed aan regelmatig in de spiegel te kijken. 

Daarvoor heeft een stuurgroep een instrument 

ontwikkeld: de regiovisitatie. Een vriendschap-

pelijke evaluatiemethodiek waarbij collega’s 

uit andere regio’s kritisch meekijken in de 

organisatie en benoemen wat goed gaat en wat 

beter kan. De Veiligheidsregio’s Kennemerland 

en Zeeland beten het spits af.

‘Slijtage voorkomen’

“Het is bijzonder nuttig om collega’s kritisch 

naar je organisatie te laten kijken”, blikt Frans 

Schippers, directeur van Veiligheidsregio 

Kennemerland, terug. “Ik zie het als een pret-

tige en vooral veilige manier om het eigen 

lerend vermogen te versterken. Een opbou-

wend kritische visie van een collegiale vriend 

heeft toch een ander effect dan een inspecteur 

die harde normen komt toetsen. De visitatie 

houd je scherp, ogen van buiten zien meer. Zo 

kunnen we slijtage van kwaliteit voorkomen en 

bijsturen om onze organisatie op onderdelen te 

verbeteren.”

Carlo Post, directeur van Veiligheidsregio 

Zuid-Holland-Zuid was voorzitter van de 

visitatiecommissie die Kennemerland onder 

de loep nam. De kracht van collegiale visitatie 

is in zijn ogen dat het instrument is ontwikkeld 

door een breed gezelschap deskundigen uit 

het veiligheidsdomein. Post vat samen wat er 

na de visitatie met de resultaten gebeurt. “De 

bevindingen worden direct na aZoop met de 

regio besproken en enkele weken later volgt 

een schriftelijk rapport met bevindingen en 

eventuele verbeterthema’s. Maar de visitatie 

werkt twee kanten op, omdat in de bezochte 

regio behalve blinde vlekken ook best prac-

tices aan het licht kunnen komen waar andere 

regio’s van kunnen leren. Als meerdere regio’s 

zijn gevisiteerd, worden patronen zichtbaar. De 

hoofdlijnen en best practices bundelen we in 

jaarlijkse overzichtsrapporten en delen we met 

elkaar.”

Maatschappelijke rol

“Een visitatie is geen evaluatie van 

operationele prestaties”, benadrukt 

Gerrie Ruijs, voorzitter van de stuur-

groep visitatie. “De collegiale visitatie 

speelt zich af op een hoger abstractieni-

veau. De regiobezoeken geven deelne-

mende veiligheidsregio’s inzicht in hoe 

zij hun maatschappelijke rol invullen 

en hoe zij omgaan met samenwerking 

en verandermanagement. Die thema’s 

zeggen iets over de mate waarin een 

regio in staat is in te spelen op veran-

derende veiligheidsvraagstukken in de 

samenleving. De Wet veiligheidsregio’s 

zegt dat de regio’s een kwaliteitssys-

teem en een vorm van visitatie in het 

leven moeten roepen. Tot dusver was 

voor visitatie nog geen instrument. Met 

deze visitatiesystematiek willen we daar 

een voorzet voor geven.”

Omdat collegiale visitatie vooral een 

leerinstrument is, worden de indivi-

duele rapportages van de regio’s niet 

als verantwoordingsrapportage naar 

de minister van Veiligheid en Justitie 

gestuurd. Wel wordt de minister geïnformeerd 

door middel van een jaarlijks geanonimiseerd 

overzicht van gebundelde bevindingen.

Ruijs besluit: “Visitatie is een schakel in een 

groter geheel van kwaliteitszorg binnen de 

veiligheidsregio’s, waarvoor door het Veilig-

heidsberaad drie doelstellingen zijn benoemd: 

een landelijke kwaliteitsvisie, een referentie-

model voor kwaliteit en het vaststellen van 

thema’s en instrumenten om regio’s onderling 

te vergelijken. Visitatie kent een wettelijke 

basis, maar geeft ruimte voor eigen invulling. 

In het begin proefde ik bij regio’s nog wel wat 

terughoudendheid, omdat sommige mensen 

het toch zagen als een vorm van verantwoor-

ding aZeggen. Maar inmiddels is die koud-

watervrees verdwenen en zie ik een groeiend 

draagvlak voor collegiale visitatie.”


