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Vanaf de zomer 2011 is er voorbereidend gewerkt 
aan de tot stand koming van alle plannen die nodig 
zijn om de samenvoeging van de meldkamers van 
Zuid Holland Zuid (ZHZ) en Rotterdam-Rijnmond 
(RR) mogelijk te maken. Al deze plannen zijn 
gebundeld en planmatig op elkaar afgestemd. We 
noemen dit document de “Business case”. Alle 
betrokken regionale besturen en de 
Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamer 
Organisatie (KLMO) hebben deze Business case de 
afgelopen maanden vastgesteld. Daarmee is een 
einde gekomen aan de zogenaamde planfase. 

Als project gaan we nu naar de volgende fase. We 
gaan de plannen uitvoeren zodat we in augustus 
2017 de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer op 
de 21e verdieping op het WPC in gebruik kunnen 
nemen (los hiervan vindt er nog een onderzoek 
plaats over vervroegd fysiek samenvoegen van de 
beide meldkamers). Voordat we kunnen gaan 
(ver)bouwen in 2016 is er nog veel werk te doen. Zo 
moeten dit jaar  de definitieve ontwerpen (DO) van 
de deelprojecten ICT, Informatiemanagement  en 
Huisvesting & Inrichting worden afgerond. Daarna 
moet ook het bestek voor de aanbestedingen 
worden geschreven en de aanbestedingen zelf in 
gang worden gezet. 

Nieuwe fase nieuw team  

Voor deze nieuwe fase hebben we een nieuwe 
projectstructuur ingericht. Sjaak Seen krijgt naast zijn rol 
als Algemeen Projectleider ook de rol van Regionaal 
Kwartiermaker van de KLMO in de regio’s ZHZ en RR. 
De rol van Regionaal Kwartiermaker wordt ingevuld 
onder verantwoordelijkheid van de Landelijk 
Kwartiermaker, Jill Wilkinson. Daarnaast is de rol van 
Hoofd Projectbureau in het leven geroepen. Deze rol zal 
worden vervuld door Jan Hartman, die verantwoordelijk 
wordt voor het managen van het projectbureau. Op dit 
moment zijn er een viertal projectleiders; Marien van 
Wijngaarden (H&I), Bas Swets a.i. (ICT&IM), Bas Swets 
(WP&KW) en Shandra van Steenwijk (P&O).  

Een JA voor Regionaal kwartiermaker  

Sjaak Seen is officieel door de KLMO benoemd als 
Regionaal kwartiermaker. Voor elk regionaal 
samenvoegingstraject benoemt de kwartiermaker KLMO 
een regionale kwartiermaker. Deze tien kwartiermakers 
richten zich vooral op de samenvoeging van de 

  

 

regionale meldkamers op de locaties, het bevorderen 
van de samenwerking binnen het meldkamerdomein, het 
doorvoeren van de beoogde veranderingen, het –zo 
mogelijk- realiseren van de eerste financiële 
besparingen en het in kaart brengen van 
continuïteitsvraagstukken.  

Sjaak Seen:  “Deze klus is een prachtige kans mee te 
bouwen aan een nieuwe Landelijke Meldkamer 
Organisatie met daarin de nieuwe meldkamer op de 
locatie Rotterdam.” 

Meldtafel in zicht 

De voorbereidingen van de aanbesteding van de 
meldtafel zijn in gang gezet. Dit wordt in nauwe 
samenwerking met de KLMO en uiteraard de andere 
deelprojecten vorm gegeven. Maar om tot een goede 
meldtafel te komen is het belangrijk om de 
daadwerkelijke gebruikers erbij te betrekken. Het 
Programma van Eisen wordt dan ook in samenspraak 
met een groep van centralisten samengesteld.  
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Werkprocessen samenvoegen 

De belangrijkste doelstelling voor werkprocessen is het 
zodanig organiseren van de protocollen op de nieuwe 
meldkamer dat binnen één kolom op eenzelfde manier 
gewerkt wordt als het gaat om intake, uitgifte en 
terugmelding uit het veld. Voor de MKB-protocollen zijn 
daarom in de achterliggende maanden verschillende 
brandweercollega’s en MKB—collega’s met elkaar in 
discussie geweest welke protocollen tussen de VRR en 
VRZHZ gelijkgetrokken moeten worden en welke niet 
nodig zijn. De komende tijd zal door hen worden besteed 
door per protocol aan te geven hoe de eventuele 
verschillen opgeheven kunnen worden. Deze voorstellen 
zullen de brandweer MT’s en de managers van de beide 
meldkamers ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Daarna zal stap voor stap elk protocol ingevoerd 
worden. MKA collega’s uit beide meldkamers maken een 
eerste inventarisatie over welke protocollen we het 
hebben en wat de impact daarvan is. Voor de MKP geldt 
hetzelfde, waarna het management van de MKP besluit 
welke MKP-protocollen er opgepakt gaan worden.  

Informatiemanagement 

Het deelproject Informatiemanagement bestaat uit 13 
collega’s afkomstig uit alle partijen die in enige vorm aan 
de meldkamers verbonden zijn. Dit team is op dit 
moment vooral bezig om inzichtelijk te maken welke 
informatiestromen er gewenst zijn in de nieuwe situatie 
en welke middelen en applicaties nodig zijn om die te 
ondersteunen. Een eerste concept is opgesteld en zal in 
de komende maanden worden afgestemd met het 
deelproject Werkprocessen. Dan wordt bekeken of de 
applicaties en informatiestromen voldoende dekkend zijn 
om de protocollen uit te kunnen voeren.  En met het 
deelproject ICT wordt bepaald of het allemaal technisch 
mogelijk is. 

ICT verbindt  

Vanuit het deelproject ICT is gestart om, in samenspraak 
met de KLMO, tot een eerste ontwerp van de gewenste 
ICT-architectuur te komen. Deze moet rond 1 april 2015 
klaar zijn. Daarna moet er een definitief ontwerp komen 
in samenspraak met KLMO maar ook met de 
deelprojecten Informatiemanagement en Huisvesting & 
Inrichting. 

Vervroegd samenvoegen?  

De stuurgroep heeft, op verzoek van de algemeen 
directeur van de Veiligheidsregio ZHZ,  in december 
2014 besloten om opnieuw een onderzoek uit te laten 

voeren naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor 
een versnelde fysieke samenvoeging.  Het onderzoek 
moet uitwijzen of vervroegd samenvoegen genoeg 
inhoudelijke en financiële voordelen met zich meebrengt. 
Peter Homminga leidt dit verkennend onderzoek en eind 
maart 2015 wordt een eerste concept rapportage van dit 
onderzoek verwacht. 

KLMO communiceert ook! 

De KLMO heeft een nieuwe website:  www.k-lmo.nl. En 
per 16 februari 2015 is de KLMO verhuist naar 
Nieuwegein. Bij deze regionale nieuwsbrief vind je ook 
de eerste nieuwsbrief vanuit de KLMO.  
 

Bert BEDANKT!  

Per 21 februari 2015 heeft Bert Grimmius het 
projectteam samenvoeging meldkamers RR/ZHZ 
verlaten. Bert gaat als teammanager GMC aan de slag 
op de meldkamer in Dordrecht. Bert heeft ruim twee jaar 
binnen het projectteam gewerkt. Eerst als 
projectmedewerker en later als waarnemend 
projectsecretaris. Bert bleef met blauw verbonden door 
het zijn van chef van dienst en officier van dienst politie. 
Een wijziging van het Officier van dienst stelsel binnen 
de Politie Eenheid Rotterdam vormde uiteindelijk de 
aanleiding voor zijn vertrek uit het projectteam. Deze 
wijziging zorgt ervoor dat het acteren als officier van 
dienst politie aanzienlijk meer tijd in beslag gaat nemen 
dan tot op heden het geval was. Een adequate invulling 
van de rol van waarnemend projectsecretaris behoorde 
daardoor niet meer tot de mogelijkheden.  

Namens alle deelnemers in het project danken wij Bert 
voor zijn collegialiteit, inzet en bijdragen aan het 
dichterbij brengen van een nieuwe meldkamer! 

 

Vragen?   

Wanneer jullie vragen hebben over de samenvoeging 
van de meldkamers ZHZ en RR kunnen jullie deze 
stellen aan jullie leidinggevende of via het projectteam 
via: samenvoegingmk's@veiligheidsregio-rr.nl of 010-
4468680 

 


