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Voorwoord  
Inmiddels ligt de zomer alweer achter ons. 
Augustus 2017 lijkt nog ver weg maar er 
wordt nu al flink gebouwd. Na enkele jaren 
achter de schermen werken is het moment 
nu aangebroken dat elke collega het gaat 
merken en gaat zien. We zijn samen onder-
weg naar de meldkamer Rotterdam! Een 
spannende fase breekt aan waarin ik je 
graag meeneem in alle ontwikkelingen. De 
realisatiefase waarin wij nu zitten om te 
komen tot een nieuwe samengevoegde 
meldkamer in Rotterdam is een mooie uit-
daging voor ons projectteam waarin wij ook 
als eerste aansluiten op de landelijke IV/IT 
voorziening. Maar het is niet alleen het pro-
jectteam die deze nieuwe meldkamer suc-
cesvol gaat realiseren. Ook de ondersteu-
ning, kennis en betrokkenheid van de col-
lega s van de meldkamers Zuid-Holland 
Zuid en Rotterdam-Rijnmond zijn nodig om 
bij te dragen aan dit succes. Als er zoveel 
gebeurt, is er meer interactie en communi-
catie noodzakelijk. De nieuwsbrief zal vaker 
verschijnen en we hebben binnenkort weer 
inloopbijeenkomsten.   

Ik wens je veel leesplezier!   

Sjaak Seen 
Regionaal kwartiermaker Rotterdam   

Meldtafel 
Waar moet de nieuwe meldtafel aan voldoen? 
Tijdens een workshop hebben wij hierover 
gezamenlijk met de landelijke en regionale 
klankbordgroep en medezeggenschap nage-
dacht. De input uit de workshop is door een 
specialistisch bedrijf in meldtafels en ergono-
mie verzameld en beoordeeld. Daarna is het 
Functioneel Programma van Eisen (FPvE) van 
de meldtafels opgesteld en afgestemd met de 
KLMO.  
Na de voorselectie is er onlangs door de in-
koopcommissie een vijftal bedrijven geselec-
teerd. Na een periode van 20 dagen (zoge-
naamde bezwaarperiode) zullen deze bedrij-
ven op basis van het FPvE en andere aanbe-

stedingsdocumenten een offerte en plan van 
aanpak indienen. 
Het is de bedoeling dat er uit deze vijf bedrij-
ven drie bedrijven worden geselecteerd die 
gevraagd wordt om een mockup van de meld-
tafel te leveren. Medio januari 2016 zullen dan 
deze drie mockups beoordeeld worden door de 
regionale klankbordgroep (de werkgroep huis-
vesting & inrichting, de klankbordgroep perso-
neel en de medezeggenschap), de landelijke 
klankbordgroep (KLMO), vertegenwoordiging 
uit alle regionale meldkamers en de Inkoop-
commissie.  

Personeelsbijeenkomsten 
Onlangs hebben jullie een aankondiging ge-
kregen voor personeelsbijeenkomsten. Er 
bleek enige verwarring te zijn rond het aantal 
bijeenkomsten. Omdat er veel onderwerpen te 
bespreken zijn hebben we aan één avond niet 
genoeg. We hebben daarom het programma in 
twee delen gesplitst: één avond in oktober en 
de tweede avond in december. Je dient je dus 
op te geven voor een avond in oktober en een 
avond in december. De twee bijeenkomsten op 
14 oktober (Dordrecht) en 22 oktober (Rotter-
dam) zijn qua inhoud identiek. Datzelfde geldt 
ook voor de bijeenkomsten op 1 december 
(Rotterdam) en 9 december (Dordrecht). Je 
kunt jouw keuzedata voor 1 oktober doorgeven 
bij je leidinggevende.    

Vragen?   
Wanneer jullie vragen hebben over de samen-
voeging van de meldkamers ZHZ en RR kun-
nen jullie deze stellen aan jullie leidinggevende 
of via het projectteam via: samenvoegingmk -
s@veiligheidsregio-rr.nl of telefoonnummer 
010-4468680.   


