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Wat staat er dit jaar in de planning? Het in 

2013 gesloten transitieakkoord wordt in detail 

verder uitgewerkt, de regionale kwartierma-

kers gaan aan de slag en dit jaar wordt ook 

het wetsontwerp gemaakt dat de overdracht 

van de meldkamers van de veiligheidsregio’s 

naar de LMO mogelijk moet maken. 

Jill Wilkinson begon een jaar geleden aan 

haar missie om het transitieakkoord “meldka-

mer van de toekomst” handen en voeten te 

geven. Hoewel de wettelijke onderbouwing 

en het ontwerpplan nog op de tekentafel 

liggen, krijgt de LMO deels al gestalte. Want 

een aantal van de vastgestelde tien uitvoe-

ringslocaties is al gerealiseerd. Drachten, 

Amsterdam en Den Haag zijn al operationeel 

en Limburg en Rotterdam zijn in een verge-

vorderd stadium van voorbereiding.

Groeiproces
“Het kenmerk van het realisatieproces van 

de LMO is dat het geen ‘big bang project’ 

is, waarbij we de hele organisatie eerst op 

papier uitwerken en in één keer de nieuwe 

situatie opstarten”, licht Jill Wilkinson toe. 

“De vorming van de Landelijke Meldkameror-

ganisatie is een groeiproces. Geografisch zijn 

enkele puzzelstukjes al klaar, terwijl achter 

de schermen nog hard wordt gewerkt aan 

ingewikkelde vraagstukken rond techniek 

en organisatie. Het land hoeft daar niet op 

te wachten. Ook niet op de wetswijziging. 

Het is voor de uitvoerende medewerkers in 

de huidige meldkamers ook wel prettig dat 

de nieuwe organisatie niet in één klap over 

hen heen komt. Centralisten, managers, 

technici en ondersteunend personeel maken 

nu een geleidelijk gewenningsproces door. 

Eerst samen onder één dak op een nieuwe 

plek en dan stap voor stap de onderliggende 

informatie-architectuur en de werkprocessen 

aanpassen.”

Nulmeting
Een belangrijke stap die nu in de afrondings-

fase zit is de nulmeting van de bestaande 

meldkamersituatie in Nederland. “Een 

essentiële voorwaarde om te beginnen aan de 

bouw van de nieuwe organisatie”, beklem-

toont Wilkinson. “Want om goed te kunnen 

bepalen waar we heen moeten, moeten we 

eerst weten waar we vandaan komen. Hoe 

ziet de huidige structuur van de meldkamers 

er nu precies uit qua organisatie, governance, 

ICT en personeel? In organisatie en werkwijze 

bestaan regionaal grote verschillen. De ene 

meldkamer is ondergebracht bij de politie, 

de andere bij de veiligheidsregio of in een 

stichting. En ook de manier waarop intake en 

uitgifte plaatsvindt, wisselt van meldkamer 

tot meldkamer. We wilden eerst een gedetail-

leerd totaaloverzicht hebben van het meldka-

merdomein, voordat we het transitiepad in 

detail gaan uitwerken tot een inrichtings- en 

realisatieplan. Tot dusver zijn de uitgangs-

punten voor de LMO slechts op hoofdlijnen 

beschreven: één virtuele landelijke meldka-

mer met maximaal tien uitvoeringslocaties, 

uniforme werkprocessen en centraal beheer 

van multi-informatievoorzieningen. We be-

palen samen met de meldkamerpartijen hoe 

we van de bestaande situatie naar de nieuwe 

organisatievorm migreren.”

Een van de aandachtspunten die de nulme-

ting oplevert is de vraag wat er moet gebeu-

ren met de zogenaamde regionale ‘specials’. 

Vier hoofdprocessen worden in het transitie-

akkoord als taken voor de LMO gedefinieerd: 

multidisciplinaire intake van noodhulpvragen, 

het beheer van de meldkamers (personeel, 

huisvesting, ICT, etc.), faciliteren van mono- 

en multi-opschaling en het bevorderen van 

de samenwerking tussen de hulpverlenings-

disciplines. Maar op verschillende plaatsen 

zijn in meldkamers regiospecifieke processen 

en procedures belegd. Zo bestaan in de meld-

kamers van Limburg-Noord en Zuid-Limburg 

bijzondere afspraken voor grensoverschrijden-

de samenwerking in de drielandenhoek Ne-

derland-België-Duitsland. Afspraken die ook 

tot uiting komen in technische koppelingen 

en informatie-uitwisseling met partnermeld-

kamers over de grens. En kenmerkend voor 

bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond is de nau-

we samenwerking met het Havenbedrijf, die 

in die regio een sterke samenwerkingspartner 

in de hulpverlening en crisisbeheersing is. En 

zo zijn er meer voorbeelden.

Jill Wilkinson: “Bij het vertalen van het 

transitieakkoord in het uiteindelijke organi-

satieplan, zullen we moeten vaststellen wat 

er, naast de basisprocessen voor noodhulp, 

met regiospecifieke meldkamersituaties moet 

gebeuren. Worden die in een nieuwe vorm 

onderdeel van de LMO-structuur? Of krijgen 

ze een plek buiten de meldkameromgeving? 

Dit type vragen komt de komende tijd op het 

bordje van de landelijke en regionale kwar-

tiermakersorganisaties.”
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Jill Wilkinson, landelijk kwartiermaker LMO:

“Realisatie landelijke 
meldkamer is geen ‘big bang’”

2015 Is een sleuteljaar in de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). 

Een aantal belangrijke stappen op weg naar naar voltooiing van het nieuwe landelijke 

meldkamerbestel op 1 januari 2021, wordt dit jaar genomen. Een ambitieus tijdpad, maar 

absoluut haalbaar, verzekert Jill Wilkinson, kwartiermaker LMO.
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”Centralisten, managers, technici en 

ondersteunend personeel maken een 

geleidelijk gewenningsproces door.”

Jill Wilkinson: “Aandacht voor de mensen in de organisatie.”
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Technische uitdagingen
In technisch opzicht moet er tussen nu en 

2021 nog heel wat werk worden verzet om 

het eindplaatje te realiseren: tien locaties die 

samen opereren als één virtuele meldkamer 

voor de noodhulpverlening in heel Nederland. 

Cor Visser, specialist informatiemanagement 

en ICT bij de landelijke kwartiermakersor-

ganisatie, schuift aan om de uitdagingen te 

duiden. Te beginnen met het nieuwe meldka-

mersysteem NMS, dat op termijn het huidige 

GMS gaat vervangen. “NMS is een essentiële 

randvoorwaarde om de LMO te kunnen bou-

wen”, benadrukt Visser.

In opdracht van het Veiligheidsberaad is de 

afgelopen jaren een project uitgevoerd om de 

basis te leggen voor een functioneel program-

ma van eisen en de aanbesteding van NMS 

voor te bereiden. Dat project is afgerond en 

de eindproducten, waaronder de technische 

en financiële kaders, zijn nu overgedragen 

aan de minister van Veiligheid en Justitie, die 

het vervolg hierop opdraagt aan de Kwartier-

maker LMO. “Nu kunnen we de inhoud in. Ik 

verwacht dat er eind dit jaar een bestek voor 

NMS ligt en dat we in 2016 de aanbesteding 

kunnen starten.”

Lastig is volgens Cor Visser dat qua functi-

onaliteit van NMS nog niet alle details zijn 

uitgekristalliseerd. “Het is onder andere een 

integratie- en continuïteitsvraagstuk. Hoe 

willen we bijvoorbeeld de radiobediening 

voor C2000 in NMS integreren? Vanuit het 

oogpunt van overzichtelijkheid is iets te zeg-

gen voor integratie, maar tegelijk neemt dan 

wel de kwetsbaarheid toe. Want als NMS op 

enig moment tijdelijk niet beschikbaar is, ben 

je ook direct de radiobediening kwijt. We zijn 

ons nu een beeld aan het vormen van hoe we 

om moeten gaan met dergelijke vraagstuk-

ken, waarover de Regiegroep LMO nog een 

besluit moet nemen.”

Het reduceren van kwetsbaarheid en het 

waarborgen van continuïteit zijn elementaire 

schakels in het ontwerp van de informatiear-

chitectuur voor de LMO. Want waar nu iedere 

meldkamer nog zijn eigen datacentrum voor 

het beheer van de meldkamertechniek en de 

informatiesystemen heeft, wordt in de nieu-

we opzet voor de gehele LMO één centrale 

technische infrastructuur gebouwd.

“Vanuit het oogpunt van risicobeheersing 

wordt wel gespreid over meerdere rekencen-

tra, maar een beperkt aantal”, verduidelijkt 

Cor Visser. “Meerdere meldkamerlocaties 

delen straks één rekencentrum en die reken-

centra zijn onderling ook weer gekoppeld. Zo 

waarborgen we de redundantie en ontstaat 

één virtuele meldkamerorganisatie, waarbin-

nen de centralisten op de diverse locaties zon-

der hindernissen elkaars taken en processen 

kunnen overnemen bij uitval of piekbelastin-

gen. We moeten wel de juiste balans zoeken 

in dit technisch beheermodel, want het 

onderbrengen van alle techniek en informatie 

in een beperkt aantal rekencentra stelt hoge 

eisen aan de verbindingen tussen de reken-

centra en de uitvoeringslocaties en tussen de 

rekencentra onderling. In het eerste kwartaal 

van dit jaar willen we de hoofdcontouren 

van de basisarchitectuur voor de LMO gereed 

hebben. We trekken hierin samen op met het 

veld, zoals met de meldkamer Rotterdam-Rijn-

mond en Zuid-Holland Zuid, waarvan de 

nieuwbouw volgend jaar begint. De Rotter-

damse meldkamer die begin 2017 in bedrijf 

gaat, wordt de eerste die daadwerkelijk in de 

structuur met een extern rekencentrum gaat 

werken. Van de bouw en inrichting van deze 

locatie kunnen we dan ook veel leren voor het 

proces in de rest van het land.”

Zorgpunten
Het wetstraject voor de overdracht van de 

meldkamers aan de LMO is in gang gezet, de 

inrichting van het toekomstig meldkamer-

bestel is begonnen, NMS wordt volgend jaar 

aanbesteed; het wordingsproces van de LMO 

ligt goed op koers. Dat laat onverlet dat er 

nog wel wat zorgpunten zijn, bevestigt kwar-

tiermaker Jill Wilkinson.

“Techniek is een uitdaging, maar minstens 

even groot zijn de uitdagingen op het gebied 

van personeel en organisatie. Het was al een 

hele opgave om 57 handtekeningen op het 

transitieakkoord te krijgen en nu moeten al 

die partners ook op één lijn zien te komen op 

de inhoud. Daarnaast moeten we heel alert 

zijn op het personeel in de huidige meldka-

mers. De medewerkers in de uitvoering mer-

ken nu nog niet zoveel van de effecten van de 

LMO, maar dat gaat de komende jaren veran-

deren. Veel medewerkers krijgen de komende 

jaren een nieuwe werkplek en zullen moeten 

gaan verhuizen. Wat betekent dat voor hun 

persoonlijke situatie? En op de werkvloer: wat 

gaat de multi-intake van meldingen precies 

betekenen voor hun werkwijze? Vinden men-

sen hun werk in het nieuwe meldkamermodel 

nog leuk? Er is veel onzekerheid onder mede-

werkers. Daar houden we rekening mee in het 

traject. Zij worden ook betrokken, zoals straks 

bij de pilots rond de multi-intake. Er moet tijd 

zijn om aan de veranderingen te wennen en 

daarbij is een goede begeleiding essentieel, 

vooral regionaal. Een belangrijk aandachts-

punt voor de kwartiermakersorganisatie, 

want het zijn de mensen die nu en straks de 

meldkamers draaiende houden.” 
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“Connecting you, is what we do”

Deskspace wordt steeds belangrijker en als dat 

ook nog gecombineerd kan worden met een 

verbeterde ergonomie en bediening, kan het niet 

anders, dan dat u kiest voor het inzetten van de 

nieuwe C-FACE 2.

Minimaal gelijke functionaliteit in een moderne  

uitvoering, standaard in twee kleuren verkrijg-

baar, maar past een andere kleur en logo u beter, 

is ook dat natuurlijk te regelen.

“Save space, your keyboard and
C-FACE  in the same place”

Hierbij introduceert EAL (Apeldoorn) BV

de C-FACE 2 als opvolger voor de C-FACE.

 aanpassingen in infra of F-Box

 (capacitieve principe) i.p.v. schakelaars

 volume maar op een digitale wijze.

 geluid

 schuiven

 mogelijk

Enkele kenmerken van de C-FACE 2

 (monitoring) audio.

 microfoonvoorversterker en LED indicatie

Doordat het gehele portfolio bestaat uit “eigen” producten onderscheidt EAL zich van andere leveranciers. Zowel soft- en hard-

ware ontwikkeling als productie, wordt geheel in eigen beheer gerealiseerd. Hierdoor kan EAL zich volledig onafhankelijk in de 

markt op blijven stellen en kunnen wij ook altijd nakomen wat we met een klant afspreken. In tegenstelling tot anderen hoeven 

wij immers geen extra afspraken te maken met de uiteindelijke leverancier. Door deze opstelling en uitgangspunten is onze ont-

wikkeling ook zeer laagdrempelig en eenvoudig te benaderen.

Na de wetswijziging is de minister van 

Veiligheid en Justitie verantwoordelijk 

voor het instellen en in stand houden van 

de LMO. Hij draagt deze taak op aan de 

politie. De LMO wordt binnen de politie 

een bijzonder onderdeel dat met en voor 

alle disciplines werkt.

“Techniek is een uitdaging, maar 
minstens even groot zijn de 
uitdagingen op het gebied van 
personeel en organisatie.”

Drachten, één van de locaties van de toekomstige LMO, is al in bedrijf.


