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Samenvattingen 
 

1. Bestuurlijke samenvatting 

 
Van GMK en GMC naar LMO 

 

Samenwerkingsinitiatief ZHZ en RR  
In 2011 ontstonden bij de Veiligheidsregio’s van Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid Holland 
Zuid (ZHZ) plannen om hun gemeenschappelijke meldkamers samen te voegen. Doelstelling 
was de realisatie van een betaalbare, efficiënte en effectieve meldkamervoorziening voor zowel 
Zuid Holland Zuid als Rotterdam-Rijnmond, die zowel bij de start als in de toekomst 
hoogwaardige ondersteuning biedt aan brandweer, politie, ambulance en rampenbestrijding / 
crisisbeheersing. Op 26 maart 2012 heeft het toenmalige Regionale College (gRC) besloten het 
fusieproject te starten. 
 

Landelijke Meldkamer Organisatie 
Het project hangt inmiddels nauw samen met de transitie naar een Landelijke Meldkamer 
Organisatie (LMO). Op 20 februari 2012 kondigde de minister van VenJ namelijk in zijn brief 
aan een LMO op te richten met maximaal tien gevirtualiseerde meldkamerlocaties. Dit leidde op 
16 oktober 2013 tot het zogenaamde Transitieakkoord, waar ook Rotterdam-Rijnmond en Zuid 
Holland Zuid zich aan hebben verbonden. Per 1 januari 2014 heeft de minister een landelijke 
kwartiermaker LMO (KLMO) aangesteld. Deze heeft de huidige 25 veiligheidsregio’s gevraagd 
mee te werken aan een nulmeting (inmiddels uitgevoerd door PWC) en een Business case te 
schrijven. Dit wordt nog gevolgd door een transitiedocument, waarin onder meer de taken 
tussen de LMO en de regionale meldkamer worden verdeeld. Op basis van deze drie 
documenten bepaalt de KLMO wat nodig is voor de LMO een gerealiseerd feit is.  
 

Verschil in tempo 
Aanvankelijk beoogden de veiligheidsregio’s ZHZ en RR een samenvoeging in 2014. Onder 
invloed van de LMO is duidelijk dat dit op zijn vroegst augustus 2017 wordt. De nieuwe 
meldkamer Rotterdam is dan gevestigd op de huidige meldkamerlocatie van de VRR in het 
World Port Center in Rotterdam. Omdat het tijdpad van deze regio en de LMO verschillen, is 
besloten nadrukkelijk samen te werken. Zodoende worden de ontwikkelingen in ZHZ en RR niet 
onnodig vertraagd en blijft de regio toch optimaal aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen. 
 
Voorliggende Business case is het resultaat van alle voorbereidingen op de uiteindelijke 
samenvoeging en geeft inzicht in financiële, bestuurlijke, organisatorische, technische en 
kwalitatieve consequenties.  
 

Samenvoeging leidt tot besparing èn meer kwaliteit 
De samenvoeging van de twee meldkamers draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen 
van de LMO: kostenverlaging, verlaging van de kwetsbaarheid en verhoging van de kwaliteit in 
een nieuwe samengevoegde en gevirtualiseerde meldkamer. Deze Business case geeft onder 
meer inzicht in de financiële gevolgen van de samenvoeging van de meldkamers RR en ZHZ en 
de weg daar naar toe. De conclusie is dat de nieuwe meldkamer in vergelijking met het 
nulmetingsjaar (begroting 2012) een structurele kostenbesparing van € 530.000 oplevert. 
 
In de Business case is zoveel mogelijk geanticipeerd op de landelijke kaders. Omdat de kaders 
nog niet volledig vastliggen, zijn bepaalde aannames nog onzeker. De uiteindelijke keuzes van 
de LMO ten aanzien van onder meer de verdeling van de multidisciplinaire werkwijze als 
onderdeel van het meldkamerproces, de toe te passen prestatienormen, de verdeling van de 
landelijke en regionale meldkamertaken en de kostendoorberekening hebben impact op de 
uiteindelijke financiële uitkomsten van deze Business case. 
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Naast de financiële consequenties besteedt de Business case aandacht aan de bestuurlijke en 
personele consequenties van de samenvoeging en de gevolgen op het gebied van 
werkprocessen & kwaliteit, huisvesting & inrichting en ICT & informatiemanagement.  De 
urgentie tot daadwerkelijke samenvoeging is hoog. Niet alleen is de samenvoeging bestuurlijk 
afgesproken. Beide meldkamers zijn aan het eind van hun levenscyclus gekomen. Veel langer 
uitstel is niet mogelijk. Het is inmiddels een dagelijkse uitdaging om de meldkamers technisch, 
capacitair en kwalitatief op niveau te houden.  

 

Financiële consequenties 
Het besluit tot oprichting van een LMO ging samen met een bezuinigingstaakstelling van 25% 
op termijn. De Business case vergelijkt de situatie van begrotingsjaar 2012 (met twee 
afzonderlijke meldkamers in ZHZ en RR) met een samengevoegde meldkamer in de gewenste 
situatie. Dit levert per saldo een positief verschil van € 530.000 op. Deze besparing is gevonden 
in de personele kosten (11,8 fte), vermindering van de huur en besparingen op de ICT. In het 
verwachte resultaat zijn de extra kosten voor nieuwe ontwikkelingen, noodzakelijke en 
uitgestelde investeringen al meegenomen.  

 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten 
De samenvoeging van de meldkamers levert volgens de berekeningen een personele 
besparing van 11,8 fte op. Inhoudelijk zijn nog een aantal besluiten nodig. Bijvoorbeeld over het 
dienstverband van het (brandweer- en ambulance)personeel naar de LMO en over de verdeling 
van multi-intake en mono-uitgifte per kolom. 
 
Onder de uiteindelijke LMO werken alle meldkamers volgens een landelijk gestandaardiseerd 
uitvraagprotocol voor alle disciplines, zodat de multidisciplinaire intake eenduidig plaatsvindt. 
Momenteel verschillen de meldkamers nog op de vier processen intake, uitgifte, opschaling / 
alarmering en ondersteuning. Landelijk wordt hard gewerkt aan harmonisatie van de protocollen 
en achterliggende landelijke systemen, maar dit vraagt nog enkele jaren.  
 
De nieuwe meldkamer wordt ondergebracht in het World Port Center in Rotterdam. De 
operationele meldkamer bestaat uit 58 meldtafels met een toekomstbestendige infrastructuur 
die kan inspelen op nieuwe landelijke (technische en maatschappelijke) ontwikkelingen en is 
voorbereid op fallback vanuit de meldkamer Den Haag. Op basis van de landelijke eisen 
beschikt de nieuwe meldkamer over een volledig gewijzigde ICT-architectuur. Een landelijke 
visie op informatiemanagement voor de meldkamer ontbreekt nog. 
 
De samenvoeging van de meldkamers ZHZ en RR is een belangrijk veranderingsproces voor 
beide regio’s en in het bijzonder voor het meldkamerpersoneel. De menselijke factor wordt in dit 
project beschouwd als een kritische succesfactor. Daarom wordt open, tijdig en interactief met 
het personeel gecommuniceerd en gaat speciale aandacht uit naar de integratie en acceptatie 
van alle veranderingen. 

Kostenvergelijking transitieperiode (x € 1.000,00) 

0-fase (Begroting 2012) Transitiefase (2014 – 2017) Gewenste situatie (2017) 

Structurele kosten RR Structurele kosten ZHZ Incidentele kosten Structurele kosten 

Personeel Materieel Personeel Materieel Eenm. kosten Transitiekosten Personeel Materieel 

€ 9.795 € 4.958 € 3.460 € 1.087 € 500 € 3.200 € 12.454 € 6.316 

 

Besparing op de kosten (x € 1.000,00) 

Structurele kosten begroting 2012 € 19.300 

Structurele kosten gewenste situatie 2017 € 18.770 

Positief resultaat € 530 
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Bestuurlijk tijdpad 
Bestuurlijk zijn er drie mijlpalen: 
1. Ondertekening van het transitieakkoord (d.d. 16 oktober 2013) 
2. Ondertekening van het regionaal overdrachtsdocument door de veiligheidsregio’s en 

regionale ambulancevoorzieningen van ZHZ en RR (streven 1 januari 2015). Hiermee vindt 
de financiële overdracht naar de LMO plaats. 

3. Wetswijziging, waardoor de verantwoordelijkheid voor de meldkamers bij de LMO komt 
(planning 2016). 
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2. Ambtelijke samenvatting 
 
Algemeen 
Op 26 maart 2012 is in het gezamenlijke Regionale College (gRC) besloten om de 
samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers van Rotterdam-Rijnmond (RR) en 
Zuid-Holland Zuid (ZHZ) verder voor te bereiden. Gegeven de verwachte voordelen heeft het 
gRC (vanaf 1-1-2013 het Regionaal VeiligheidsOverleg), de opdracht gegeven tot het opstellen 
van een Project Initiatie Document en vervolgens een business case, waarin de intentie tot 
samenvoeging van de meldkamers in deze twee regio’s tot één gemeenschappelijke meldkamer 
is uitgewerkt.  
 
Deze business case versie 5.0, welke op 20 oktober 2014 is vastgesteld door de stuurgroep, is 
een plan op hoofdlijnen en geeft een nadere uitwerking aan het Project Initiatie Document (PID) 
dat is opgesteld in februari 2012. Deze business case is een dynamisch document: per fase 
wordt dit aangepast. Deze versie 5.0 is een weergave van de huidige stand van zaken 
(september 2014) met betrekking tot het plan van aanpak voor de samenvoeging van beide 
meldkamers. Deze business case is een onderdeel van het Overdrachtsdossier voor de LMO en 
de stap om een verdere samenvoeging van de meldkamers RR en ZHZ tot een nieuwe 
meldkamer in Rotterdam tot stand te brengen. Het Overdrachtsdossier bestaat verder uit twee 
nulmetingen (RR en ZHZ) uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (in opdracht van de LMO) 
en twee transitiedocumenten (RR en ZHZ). 
 
In deze business case is voor de bepaling van de huidige situatie (de IST positie) gekozen voor 
de stand van zaken zoals die in 2012 bij beide meldkamers aanwezig was, zowel de personele 
bezetting als de financiële gegevens betreffend. Hiervoor is gekozen omdat de cijfers over 2012 
beter dan die over 2013 de structurele situatie bij ongewijzigd beleid weergeven. Voor de 
bepaling van de nieuwe situatie na samenvoeging van de twee meldkamers (de SOLL positie) is 
gebruik gemaakt van de historische gegevens uit 2012 en 2013 en van actuele informatie uit 
2014. De vergelijking tussen de huidige en de nieuwe situatie geeft derhalve het relatieve 
verschil weer ten opzichte van het jaar 2012. 
 
In deze business case is zoveel mogelijk geanticipeerd op het nu bekend zijnde landelijke kader, 
te weten: de brief van de minister van VenJ van 20 februari 2012, waarin wordt aangekondigd 
dat er een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) wordt opgericht, het Transitieakkoord van 
16 oktober 2013 (zie bijlage 21). De artikelen uit het Transitieakkoord zijn kaderstellend voor het 
samenvoegingsproject. Er is voor gekozen om alle artikelen uit het Transitieakkoord op te 
nemen in de betreffende hoofdstukken, zodat meteen duidelijk is welke kaders landelijk zijn 
afgesproken met betrekking tot een deelonderwerp. Indien hier aanleiding toe is worden in deze 
business case onder de tekst van het artikel uit het Transitieakkoord de opmerkingen / 
kanttekeningen cursief weergegeven. Veel artikelen uit het Transitieakkoord dienen nog nader 
te worden uitgewerkt door KLMO. De laatste stand van zaken in het LMO traject, vastgelegd in 
het Landelijk kader samenvoeging meldkamers, het Plan van Aanpak LMO versie 1.0 en het 
Ontwerpplan LMO versie 1.0. en de inhoudelijk afstemming tussen de LMO en het projectteam 
op 15 september 2014, is zo veel mogelijk verwerkt in deze business case.  
 
Door de minister is per 1 januari 2014 een KLMO aangesteld. Deze kwartiermaker heeft de 
opdracht gekregen om langs de lijn van het Transitieakkoord de organisatie van de LMO nader 
in te richten samen met de vier landelijke kolomkwartiermakers van de LMO die per 1 april 2014 
zijn aangesteld. Het ligt in de bedoeling van de KLMO om eind 2014 tien regionale 
kwartiermakers aangesteld te hebben. In het najaar van 2014 wordt na een consultatieronde 

met de landelijke bestuurlijke gremia de eerste versie van het Ontwerpplan LMO vastgesteld. In 
dit Ontwerpplan worden de landelijke kaders voor de LMO geschetst als nadere uitwerking van 
het Transitieakkoord.  
 
De nieuwe meldkamerorganisatie moet vorm krijgen binnen de financiële kaders van het 
Regeerakkoord. Dus ook deze beoogde samenvoeging van de meldkamers van RR en ZHZ 
moet in dit licht worden bezien. De taakstelling bedraagt 10 miljoen in 2015 oplopend naar 50 
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miljoen structureel vanaf 2021. De nadere uitwerking van deze taakstelling en de verdeling 
hiervan over betrokken kolommen is in het Transitieakkoord vastgelegd. In welke mate en ten 
aanzien van welke aspecten de realisatie van de nieuwe meldkamer in Rotterdam dient bij te 
dragen aan de financiële taakstelling van 25% van de LMO is vooralsnog niet bekend. In deze 
business case kon daarom dit niet als doelstelling c.q. kader verwerkt. Als financieel kader voor 
dit project geldt wel dat de exploitatiekosten van de nieuwe meldkameromgeving niet meer 
mogen zijn dan de som van de huidige exploitatiekosten van de meldkamers in Rotterdam en 
Dordrecht. In deze business case wordt daaraan voldaan  
 

Doelstelling samenvoeging 
De samenvoeging van meldkamers beoogt voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-
Holland Zuid een betaalbare, efficiënte en effectieve meldkamervoorziening te creëren, die kan 
functioneren (ook in de toekomst) als een hoogwaardige ondersteuning voor zowel de 
brandweer, de ambulance, de politie en de rampenbestrijding / crisisbeheersing. Deze 
formulering sluit naadloos aan op het gestelde in het Transitieakkoord. 
 
De samengevoegde meldkamer wordt gevestigd op de huidige meldkamerlocatie van 
Rotterdam-Rijnmond in het World Port Center op de Wilhelminakade in Rotterdam en bedient 
de regio’s RR en ZHZ. Het streven is om de fysieke samenvoeging van de meldkamers 
gerealiseerd te hebben in augustus 2017. De haalbaarheid van dit streven is afhankelijk van de 
snelheid waarmee de LMO goedkeuring kan geven aan onze business case en financiering en 
daarmee gestart kan worden met de daadwerkelijke uitvoering van de business case. 
 
Relatie met andere projecten 
De volgende ontwikkelingen spelen gelijktijdig met het samenvoegingsproject en zijn hierop van 
invloed: fallback Den Haag, Nationale politie (DROC), Strategisch huisvestingsplan VRR, 
Nieuwe GMK-telefonie, Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), Standaardisatie 
werkprocessen door de ketenpartners, NMS en de nieuwe visie van de directie VRR/R&C. 
Afstemming met deze ontwikkelingen / projecten is dan ook van belang. 
 
In deze business case zijn de consequenties voor bestuur en beheer, personeel en organisatie, 
werkprocessen en kwaliteit, huisvesting en inrichting, ICT en Informatiemanagement en 
financiën uitgewerkt ten aanzien van de samenvoeging van de meldkamers. Het is met name 
een uitwerking op hoofdlijnen. Verdere detaillering zal, zoveel als mogelijk in samenspraak met 
de LMO, volgen naarmate het project meer richting daadwerkelijke uitvoering zal gaan.  
 
Planning op hoofdlijnen 
De planningen in deze business case geven de inzichten medio augustus 2014 weer. Inzichten 
worden bijgesteld en nader geconcretiseerd al naar gelang de ontwikkelingen die zich 
aandienen. Hierdoor wordt de planning elke twee weken beoordeeld op actualiteit en waar 
gewenst bijgesteld. Daardoor is het goed mogelijk dat op het moment van vaststellen van deze 
business case de werkelijke planning anders is dan in deze business case is weergegeven. De 
grote lijnen blijven echter gelijk. 
 
Opgemerkt dient te worden dat de door de LMO in hoofdstuk 3 van het Concept Plan van 
Aanpak LMO weergegeven planning een andere (lees: langere) doorlooptijd kent, dan dat de 
projectleiding voor ogen heeft. Indien het project én haar eigen ambitie moet waarmaken én 
tegelijkertijd dat binnen de nog op te stellen nadere  kaderstelling van de LMO moet inpassen, 
vergt dat een nadrukkelijke samenwerking met de LMO in termen van partnership en waar nodig 
gedogen dat in Rotterdam mogelijk wordt afgeweken van het nader te ontwikkelen beleid. Voor 
beiden (LMO en Rotterdam) geldt: “inpassen waar het kan, gedogen waar het moet”.    
 
Het project is opgesplitst in zes deelprojecten. Ieder deelproject heeft een eigen werkgroepleider 
onder aansturing van een deelprojectleider. De opdeling naar de zes deelprojecten komt 
overeen met de indeling (streams) zoals deze door de LMO wordt gehanteerd. De planning van 
de werkzaamheden binnen deze deelprojecten, om te komen tot een nieuwe geïntegreerde 
meldkamer, zijn in de afzonderlijke hoofdstukken gedetailleerd weergegeven en onderbouwd. 
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Voor deze samenvatting wordt volstaan met een weergave van de planning op het hoogste 
niveau (zie ook bijlage 24): 

 
Opmerkingen bij de planning: 

 Activiteiten voor Bestuur en Beheer en Financiën zijn (nog) niet gepland omdat ten tijde van 
het opstellen van deze business case nog onduidelijk is óf en zo ja welke werkzaamheden 
door deze werkgroep ter hand genomen moeten worden; 

 De werkzaamheden voor de werkgroep Personeel en Organisatie zijn wel onderkend, maar 
nog niet in de tijd uitgezet. De reden is dat, gelet op de op dit moment bekend summiere 
LMO-planning, de verwachting is dat de onderkende werkzaamheden, na gereedkomen van 
kaderstelling door de LMO in deze, tijdig voor het opleveren van de nieuwe 
meldkameromgeving afgerond kunnen zijn; 

 De activiteiten door de werkgroep Werkprocessen en Kwaliteit zijn alle ingepland, met 
uitzondering van bijsturende werkzaamheden als gevolg van het niet tijdig aan kunnen 
leveren van kaders door de LMO en/of haar ketenpartners; 

 De werkgroepen ICT en Informatiemanagement en Huisvesting en Inrichting vormen het 
kritische pad voor het tijdig kunnen realiseren van de nieuwe meldkamer. Dit wordt over het 
algemeen veroorzaakt door de doorlooptijden die benodigd zijn om te komen tot definitieve 
ontwerpen, vergunningen, aanbestedingen en realisatie. Uitloop van één van deze 
werkzaamheden zal direct tot een latere oplevering van de gewenste situatie leiden. Strakke 
sturing door en commitment van alle betrokken partijen (LMO en haar ketenpartners) is een 
vereiste. De kritische momenten zijn: 

 

Belangrijkste ontwikkelingen per deelonderwerp 
Onderstaand staan de belangrijkste ontwikkelingen per deelonderwerp samengevat. 
Medewerkers van alle betrokken partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze 
business case. 
 
Bestuur en Beheer 
Hierbij zijn drie belangrijke momenten te onderscheiden, namelijk het tekenen van het 
Transitieakkoord (16-10-2013), het vaststellen door de besturen van de veiligheidsregio’s RR en 
ZHZ en ambulancediensten VRR en ZHZ van het regionaal overdrachtsdocument (streven voor 
1 januari 2015) en de wetswijziging (planning 2016) die de verantwoordelijkheid voor de 
meldkamers neerlegt bij de LMO. 
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De besturen van de veiligheidsregio’s dragen het beheer en going concern van de huidige 
meldkamers op aan de korpschef van de politie die deze taak mandateert aan de KLMO (art. 29 
TA). De reikwijdte van ‘going concern’ is (nog) onduidelijk. Vanuit de LMO zal nog nader 
aangegeven moeten worden wanneer precies welke taken en verantwoordelijkheden over zullen 
gaan van de regio’s naar het land. Na het tekenen van het regionale overdrachtsdocument kan 
de feitelijke overdracht van de betreffende nieuwe meldkamer naar de LMO plaatsvinden. De 
planning is dat de financiële overdracht formeel op 1 januari 2016 zal kunnen plaatsvinden. 
 
Personeel en Organisatie 
De uiteindelijke personele- en organisatorische consequenties van de samenvoeging van de 
beide meldkamers worden pas duidelijk na verdere detaillering van de afspraken uit het 
Transitieakkoord hierover: 

 Personeel en beheer (art. 51 t/m 54 TA): 
 Voordat overdracht van de meldkamers aan de LMO plaatsvindt, moeten de besturen van de 

veiligheidsregio’s en de RAV-en nog een besluit nemen ten aanzien van respectievelijk het 
brandweer-, en het ambulancepersoneel op de beide meldkamers. De besturen van de 
veiligheidsregio’s moeten besluiten of het MKB- personeel volledig over gaat naar de LMO, 
wordt gedetacheerd, of dat er een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten. Duidelijk 
is in ieder geval wel dat de LMO de monodisciplinaire brandweertaken op de meldkamer gaat 
uitvoeren. De besturen van de RAV-en moeten een beslissing nemen of het MKA personeel 
in dienst komt / blijft van de RAV-en of overgaat naar de LMO.  De keuzen van de besturen 
worden bekrachtigd in het overdrachtsdocument van de toekomstige samengevoegde 
meldkamer Rotterdam aan de LMO.  

 Verdeling tussen multi-intake en mono-uitgifte per kolom (zie art. 43 TA): 
 Binnen anderhalf jaar na ondertekening van het Transitieakkoord moet per kolom bepaald 

zijn hoe de multi-intake wordt ingericht en waar eventueel verlengde intake en mono-uitgifte 
komt te liggen. Pas wanneer dit bepaald is kan vanuit de LMO en per kolom (brandweer, 
politie en ambulance) worden berekend hoeveel fte benodigd is om de hiervoor genoemde 
taken te vervullen op de samengevoegde meldkamer en kan pas een definitief 
inrichtingsplan worden opgesteld.  

 Een en ander betekent dat in deze business case nog geen (definitieve) inrichtingsplannen, 
organogrammen en formatieoverzichten voor de samengevoegde meldkamers 
gepresenteerd kunnen worden. Voor de DROC (monodeel politiemeldkamer) is een concept 
inrichtingsplan opgesteld. Door ontwikkelingen binnen de Nationale Politie en de definitieve 
inrichting van de LMO (na bepaling van de “verdeling multi/mono”) kan dit concept 
inrichtingsplan nog veranderen. 

 
De overdracht van personeel naar de LMO kan pas plaatsvinden nadat de personele 
reorganisatie bij de nationale politie is afgerond en de LMO is opgericht. Voor het personeel dat 
in dienst blijft van de kolommen zal moeten worden bezien hoe deze het beste gepositioneerd 
kunnen worden bij de kolommen. 
 

Uit het in paragraaf 7.2.5 opgenomen voorlopig formatieoverzicht valt af te leiden dat 

samenvoeging van de beide meldkamers vooralsnog (per saldo) 11,8 fte besparing oplevert. Dit 

is de besparing die haalbaar wordt geacht wanneer tevens rekening wordt gehouden met de 

invoering van DROC (toename van 5 leidinggevenden) en de 100% CaCo bezetting. Hierbij 

wordt onder meer verondersteld dat het aantal meldingen zich op het niveau van 2013 

stabiliseren en dat het aantal opleidingsuren niet zal toenemen. In hoeverre een nog verdere 

reductie van het aantal personeelsleden mogelijk is, is afhankelijk van een aantal factoren: 

 De mate en moment waarop waarin standaardisering en protocollering van de 
werkprocessen gerealiseerd kan worden (dit wordt landelijk vastgesteld); 

 Waar komt de verdeling tussen multidisciplinaire intake, eventueel verlengde intake en 
monodisciplinaire uitgifte per kolom te liggen? (dit wordt landelijk vastgesteld); 

 Het moment waarop gebruik gemaakt kan worden van nieuwe hulpmiddelen en de 
mogelijkheden daarvan (met name NMS); 
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 Noodzaak tot het opleiden en trainen van het meldkamerpersoneel (t.a.v. 
gestandaardiseerde werkprocessen, invoering NMS, multi-intake, etc.) en de effecten die dit 
zal hebben op de capaciteit. 

 
Werkprocessen en Kwaliteit 
Tot op dit moment (anno 2014) hebben de regio’s Zuid-Holland Zuid (ZHZ) en Rotterdam-
Rijnmond (RR) ieder een eigen meldkamer. In beide meldkamers wordt op basis van protocollen 
gewerkt met de onderscheidende processen: “intake”, “uitgifte“  (uitgifte en coördinatie),  
“opschaling/alarmering” en “ondersteuning”. De onderliggende protocollen in beide meldkamers 
verschillen van elkaar. De verschillen tussen de protocollen op de meldkamer t.a.v. politie 
(MKP), ambulance (MKA), brandweer (MKB), GHOR en Crisisbeheersing zijn de afgelopen 
periode in beeld gebracht.  
 
Er wordt door de kolommen hard gewerkt aan het landelijk harmoniseren van de protocollen op 
de meldkamer en de daarachter liggende landelijke systemen zoals GMS/NMS, C2000, LCMS. 
Naast deze reeds bestaande landelijke systemen bestaan er nu voor allerlei ondersteunende 
functies verschillende applicaties. De keuzes voor deze systemen / applicaties zullen te zijner 
tijd op landelijk niveau gemaakt worden aangezien ze een belangrijk onderdeel vormen van één 
landelijke meldkamerorganisatie. Dit neemt niet weg dat in de transitiefase regio’s op een aantal 
punten zelf nog keuzes zullen moeten maken. De aandacht voor de (kwaliteits)borging is 
belangrijk verbeterd, maar nog niet optimaal. 
 
Onder de LMO gaan alle meldkamers geprotocolleerd en multidisciplinair werken en handelen 
zij een substantieel deel van de noodhulpvragen in het eerste contact af. Er is geen centrale 
aanname meer van mobiele telefonie. Het werkproces 1-1-2 wordt strategisch belegd bij de 
minister van VenJ, de tactische en operationele verantwoordelijkheid is bij de LMO belegd en is 
volledig in het totale meldkamerproces geïntegreerd. 
 
Er komt een landelijk gestandaardiseerd uitvraagprotocol voor alle disciplines, zodat de multi-
intake eenduidig kan plaats vinden. Om de reikwijdte van de uitvraag door een multidisciplinaire 
centralist nader te bepalen, worden op basis van onafhankelijke data en pilots de effecten van 
multidisciplinaire intake getest. Gelet op de ervaring van ZHZ met de multidisciplinaire intake en 
het belang dat wordt gehecht aan de uitkomsten van de pilots is aangegeven richting de 
landelijke projectorganisatie dat onze regio’s graag willen participeren in deze pilots. Op basis 
van deze gegevens doen de disciplines binnen anderhalf jaar na ondertekening van dit 
Transitieakkoord (dus uiterlijk 16 april 2015) een voorstel voor de invulling van intake, eventueel 
verlengde intake en uitgifte voor een goede afhandeling van noodhulpvragen door de LMO.  
 
In de werkgroep Werkprocessen en Kwaliteit zullen GAP-analyses worden gemaakt, waardoor 
inzichtelijk wordt in welke mate huidige protocollen afwijken van landelijke kaders. Indien er 
(nog) niet tijdig of geen landelijke kaders beschikbaar zijn, zullen regionale kaders als (tijdelijke) 
basis worden gebruikt. Op basis van de uitgevoerde GAP-analyses zullen 
implementatievoorstellen worden gemaakt om te komen tot eenduidige protocollen en de 
borging daarvan.  

 
De verwachting is dat NMS pas op zijn vroegst in 2020 kan worden ingevoerd, mits in 2014 de 
opdracht tot het bouwen ervan wordt gegeven. Beide meldkamers zullen dit (gaan) doen op 
basis van de Landelijke Meldings Classificaties (LMC). De komende periode zullen de 
bestaande regionale protocollen,  procedures en kwaliteitseisen afgestemd moeten worden op 
de landelijk vastgestelde werkprocessen en protocollen. 
 
Om de protocollen kwalitatief te borgen zal er een kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd 
worden volgens de normen van de HKZ en ISO9001:2008. Door aan deze normen te voldoen 
worden de protocollen, conform een Deming-cirkel, continu geëvalueerd door middel van audits, 
klanttevredenheidonderzoeken, medewerkerbelevingsonderzoeken, prestatie-indicatoren en 
bijgesteld door veranderingen in het (toezien op het) beleid en uitvoering. 
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Huisvesting en Inrichting 
In het World Port Center te Rotterdam wordt op de 21

e
 verdieping een nieuwe meldkamer met 

58 meldtafels gebouwd met een toekomstbestendige infrastructuur die kan inspelen op 
landelijke nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen. De bedrijfszekerheid van de 
meldkamer en de opschalingsruimten wordt geoptimaliseerd. Op de 22

e
 etage wordt het 

rekencentrum van de nieuwe meldkamer en diverse kantoren van de medewerkers van het 
beheer van de LMO gerealiseerd. Daarnaast wordt op de 20

e
 verdieping een nieuw Regionaal 

Operationeel Centrum (ROC) gerealiseerd met naastgelegen actiecentra en kantoorruimte voor 
de LMO. Tevens zal er een werkbare verbinding met de Regionale Beleidsteam-ruimte en 
opschalingsruimten /actiecentra in Zuid-Holland Zuid op de locatie Leerpark worden 
gerealiseerd, waarvoor, in overleg met de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, een nadere 
uitwerking zal plaatsvinden. In de nieuwe meldkamer wordt specifiek aandacht besteed aan 
klimaatbeheersing en akoestiek. Business Contingency t.a.v. de meest cruciale 
bedrijfsprocessen wordt d.m.v. fallback wederzijds met de meldkamer Den Haag georganiseerd. 
 
De nieuwe meldkamer wordt gebouwd op de 21

e
 verdieping. Hierdoor kan de huidige 

meldkamer zonder operationele risico’s als gevolg van de verbouwing blijven opereren. De 
multidisciplinaire operationele ruimten worden op de 20

e
 gepositioneerd, waardoor het mogelijk 

is om alle mono- en multidisciplinaire ruimten op één verdieping te situeren. Het rekencentrum 
blijft op de 22

e
 verdieping. Het ROT wordt  direct gerealiseerd op de definitieve locatie op de 20

e
 

verdieping. 
 
ICT en Informatiemanagement 
De projectwerkzaamheden t.b.v. het aandachtgebied “ICT en Informatiemanagement” worden 
door twee subwerkgroepen uitgevoerd: 

 ICT en Beheer :  primair gericht op de techniek en het beheer daarvan; 

 Informatiemanagement :  primair gericht op het management van de informatievoorziening 
(IV), d.w.z. het Informatiemanagement (IM) en de Informatie- en 
Communicatie Technologie (ICT) en het koppelvlak met de 
gebruikers van de IV-middelen. 

 
Voor de techniek geldt dat de meldkamers in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond 
economisch en technisch zo goed als afgeschreven zijn. De oorspronkelijk geplande oplevering 
van de nieuwe meldkamer in het WPC (eind 2014) gaat niet meer gehaald worden, maar is nu 
wanneer de LMO akkoord gaat in augustus 2017 operationeel realiseerbaar. Hierdoor zullen 
bepaalde investeringen in ICT, die aanvankelijk waren uitgesteld in het licht van de naderende 
samenvoeging, toch gedaan moeten worden, omdat er anders continuïteitsrisico’s gaan 
ontstaan. Voor de meldkamer RR geldt dat, in samenspraak met de LMO, voorbereidingen 
worden getroffen voor de vervanging van de telefooncentrale (ARBI). Dit is eveneens het geval 
ten aanzien van de vervanging van de noodcentrale van de ARBI in ZHZ. Het functioneel beheer 
van beide meldkamers is op dit moment nog gescheiden. Onderling wordt wel zoveel mogelijk 
afgestemd bij noodzakelijke vervangingen die moeten plaatsvinden, om desinvesteringen zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
 
Op de 21e etage wordt een meldkamer gebouwd die ICT-technisch 10 jaar vooruit kan en 
aansluit op de landelijke ontwikkeling richting de meldkamer van de toekomst (virtueel 
meldkamerdomein), zoals aangegeven door de minister van V&J in zijn brief van 20 februari 
2012. Kenmerkend voor de gewenste situatie is de totale wijziging in ICT-architectuur op basis 
van de landelijke eisen. Voorbeelden van architectuur die voldoen aan de landelijke standaarden 
zijn ontwerpen als onder andere de Yp (Den Haag), de MON (meldkamer Midden en Oost 
Nederland) en Amsterdam. Vanuit het project zal dan ook worden aangesloten op, en gebruik 
gemaakt van, de kennis en ervaringen van deze meldkamers, in het bijzonder die van Den Haag 
en Amsterdam. Dit zijn beiden de nieuwste ontwerpen en de Den Haag is onze 
fallbackmeldkamer.  
 
De landelijke ontwikkelingen zijn gericht op beperking van investeringen en het vereenvoudigd 
technisch uitwijken van meldkamers onderling. Dit wordt onder meer technisch mogelijk 
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gemaakt door het virtualiseren van de meldkamerwerkplekken. Voor de nieuwe 
samengevoegde meldkamer vergt dit een wijziging van de architectuur en hiermee een volledig 
nieuwe opzet van het systeemhart. Dit bevestigt de beperkte houdbaarheid van de huidige 
architectuur.  
 
In de samengevoegde meldkamer zullen 58 meldtafels gerealiseerd moeten worden. Hierbij is 
ook rekening gehouden met de fallback vanuit de meldkamer Den Haag naar de nieuwe 
meldkamer Rotterdam. 

 
Een landelijke visie op informatiemanagement ten aanzien van de meldkamer is op dit moment 
nog niet geformuleerd. De verwachting is dat vanuit de LMO een visie op 
informatiemanagement zal worden ontwikkeld, waarbij er ook aandacht is voor de strategische- 
en tactische informatiemanagementprocessen. 
 
Een aantal applicaties zal verplicht voorgeschreven gaan worden. De systemen die in ieder 
geval al verplicht zijn gesteld zijn C2000, 112 en GMS/NMS (art 6 TA). Vanuit de werkgroep 
informatiemanagement zal zo spoedig mogelijk aansluiting gezocht worden bij de landelijke 
ontwikkelingen, waaronder NMS. 
 
Vanuit de werkgroep Informatiemanagement zal zo spoedig mogelijk begonnen worden met het 
doen van voorstellen om te komen tot een applicatieportfolio. Bij de ontwikkeling van een 
applicatieportfolio en de daaruit voortvloeiende sanering, zal zo spoedig mogelijk aansluiting 
worden gezocht bij de landelijke ontwikkelingen zodra deze zich aandienen. Om goede 
onderbouwde keuzes inzake de applicatieportfolio te kunnen maken zal het Voorlopig Ontwerp 
Functioneel Programma van Eisen ICT als basis dienen. Op basis van dit Voorlopig Functioneel 
Programma van Eisen ICT, het op te stellen Voorlopig Ontwerp Applicatieportfolio en het 
Voorlopig Ontwerp Huisvesting, zal een Voorlopig Ontwerp ICT-architectuur worden opgesteld 
en, gelijke tred houdend met de definitieve ontwerpen uitmonden in een Definitief Ontwerp ICT-
architectuur. Nadat het Definitief Ontwerp ICT-architectuur is vastgesteld kan het 
aanbestedingsproces gestart worden. 
 
Financiën 
De financiële aspecten van de samenvoeging van de meldkamers RR en ZHZ zijn onder te 
verdelen in structurele exploitatiekosten van de nieuwe meldkamer, investeringen en 
transitiekosten (interne en externe (project)kosten, achterblijvende kosten, e.d.). In deze 
samenvatting wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties vanaf de startsituatie van 
twee regio’s met een eigen budget naar de eindsituatie met een budget van de nieuwe 
meldkamer. Welke investeringen zijn daarvoor nodig? Welke bezuinigingen kunnen worden 
gerealiseerd?  
Voor de Veiligheidsregio’s zullen met de komst van de LMO naar verwachting de 
inwonerbijdragen van de gemeenten komen te vervallen waartegenover de kosten van de 
meldkamer wegvallen. Wel zal sprake blijven van kasstromen naar en vanuit de LMO waar het 
gaat om extra activiteiten en aanvullende dienstverlening. 
 
De basis van de Business case is gelegen in de begroting 2012 van de meldkamers GMC (ZHZ) 
en GMK (RR).  Door de samenvoeging wijzigen de kosten met per saldo een besparing van        
€ 529.000. Een overzicht van de afgeronde geraamde kosten 2012 per meldkamer en de 
afgeronde geraamde mutaties als gevolg van de samenvoeging, is als volgt:  

Mutaties Totaal

( x € 1.000,00) ( x € 1.000,00) ( x € 1.000,00)

Lasten RR ZHZ Totaal samenv. BC

Personeel 9.795€          3.460€          13.255€         -800€            12.455€         

Huisvesting 1.345€          203€             1.548€          -616€            932€             

Idem, kapitaallasten 54€               132€             186€             542€             728€             

Verbindingen/automatisering 2.005€          536€             2.541€          -691€            1.850€          

Idem, kapitaallasten 243€             83€               326€             1.036€          1.362€          

Overig
1

1.311€          133€             1.444€          1.444€          

14.753€         4.547€          19.300€         -529€            18.771€         

Begroting 2012

1)
 Omdat de Business Case  is gebaseerd op een toerekening van 76% RR en 24% ZHZ en de begrotingen licht afwijken van deze

    percentages, is in deze tabel onder de Overige kosten een correctie toegepast.  
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De financiële consequenties van de samenvoeging van de meldkamers ZHZ en RR naar de 
meldkamer ‘van de toekomst’ zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de LMO zaken oppakt 
en uitwerkt, zoals ten aanzien van huisvesting en ICT. In de Business case zijn de kosten van de 
nieuwe meldkamer geraamd op basis van de inzichten van het Projectteam. Dit betekent ook 
dat er in het vervolg nog sprake zal (kunnen) zijn van aanpassingen van de Business case. 
 
In de berekende besparing van € 529.000 is rekening gehouden met de extra kosten van 
nieuwe ontwikkelingen (o.m. DROC, 100% CaCo en virtuele meldkamerinrichting) en nieuwe 
activiteiten (zoals de mobiele 112 aanname) alsmede de kosten van noodzakelijke eerder 
uitgestelde investeringen. Wanneer van deze extra kosten wordt geabstraheerd, dan zijn de 
kosten in vergelijking met de begroting 2012 in totaal € 2.2 miljoen lager, ofwel 12%. 
 
Het projectteam heeft de begrotingen 2012 van beide meldkamers als startpunt genomen omdat 
deze begrotingen een goed beeld geven van de reguliere kosten van de meldkamers. 
 
Toelichting kostenposten 

 Personele kosten 
De personele kosten zijn inclusief de salariskosten en sociale lasten van de politieregio 
Rotterdam-Rijnmond. Van doorbelasting van overige personeelskosten door de politie is 
geen sprake. De te realiseren besparing op de salariskosten ad € 800.000 is gebaseerd op 
een extern onderzoek uitgevoerd in 2011 en is mede afhankelijk  van waar de “verdeling 
multi en mono” komt te liggen. In deze personele exploitatiekosten zijn nog niet 
meegenomen de ontwikkelingen van de besparingen die de LMO in 2021 wil realiseren. 
Overigens is sprake van een per saldo besparing omdat in de nieuwe situatie sprake is van 
een kostentoename door de DROC alsmede van een 100% CaCo-bezetting. 

 Huisvestingskosten 
De besparingen op de huisvestingskosten (ruim € 6 ton) zijn een gevolg van het wegvallen 
van de huur in ZHZ alsmede van te realiseren besparingen op de huur in Rotterdam inclusief 
door te belasten aan de LMO en Politie. Door het vertrek in Dordrecht vervallen de 
kapitaallasten voor de huisvesting aldaar (€ 132.000), terwijl als gevolg van de investeringen 
in Rotterdam de kapitaallasten stijgen met € 674.000. 

 Kosten verbindingen en ICT 
In grote lijnen is voor verbindingen en ICT sprake van hetzelfde beeld als voor huisvesting, 
namelijk een daling van de kosten door het wegvallen van ZHZ (bijna € 5 ton) en een stijging 
van de kosten in verband met de benodigde investeringen. Tevens is een efficiency voordeel 
te behalen in de exploitatie van € 200.000. 

 Overige kosten 
Voor de overige kosten is aangenomen dat er geen besparingen zijn te realiseren. De 
overige kosten bestaan, behalve uit diverse kleinere posten zoals kantoorkosten (ruim          
€ 100.000), vervoerskosten (€ 100.000) uit personeelskosten overhead (circa 8 fte 
PIOFACH) tot een bedrag van € 700.000 en een zogeheten innovatiebudget van € 530.000. 

 
Investeringen nieuwe meldkamer 
Om de samenvoeging van de meldkamers te realiseren zijn investeringen nodig. Enerzijds is 
sprake van een noodzakelijke inhaalslag omdat in de afgelopen jaren een terughoudend beleid 
is gevoerd met het oog op de komst van de LMO, anderzijds zijn investeringen geënt op de 
nieuwste technologieën die ook in Den Haag en Amsterdam  zijn toegepast. 
 
Voor Huisvesting (bouwkundig en technische installaties) en (vaste) inrichting is een investering 
nodig van € 7.095.000 inclusief BTW. De kapitaallasten hiervan zijn € 674.000. Voor € 1,45 
miljoen betreft dit investeringen die ook nodig waren geweest zonder samenvoeging van de 
meldkamers (kapitaallasten € 154.000). Voor Verbindingen en ICT is voor de nieuwe meldkamer 
gerekend met een investeringsbedrag van € 4.753.000 inclusief BTW. Voor een belangrijk deel 
van dit bedrag, te weten € 3,8 miljoen, is sprake van toch al noodzakelijke investeringen van 
reeds afgeschreven ‘end-of-life’ ICT techniek. De toename van de kapitaallasten ad € 1.037.000 
is dan ook voor € 828.000 een gevolg van noodzakelijke investeringen uit hoofde van een 
terughoudend beleid in de afgelopen jaren. 
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Kosten transitie 
Het transitieproces naar de nieuwe meldkamer brengt een aantal eenmalige (project)kosten en 
achterblijvende kosten met zich mee. In hoeverre deze kosten worden gedekt uit bijdragen op 
basis van het Transitie-akkoord van oktober 2013, zal uit de nog te voeren gesprekken met de 
door het Ministerie V&J ingestelde Due-Diligence Commissie duidelijk worden. Het advies van 
deze Commissie zal waarschijnlijk eerst in het najaar van 2016 bekend worden. De 
transitiekosten exclusief de externe projectkosten worden geraamd op bijna € 2,3 miljoen en 
bestaan, naast frictiekosten en sociaal-plankosten (ruim € 4 ton), uit desintegratiekosten van € 
1.853.000 (voornamelijk 3 jaar overheadkosten van  € 1,8 miljoen). Aan out-of-pocket 
projectkosten (waaronder opleidings- en ontwikkelkosten in het kader van ICT) is in de 
Business-case € 900.000 geraamd, waarvan medio 2014 reeds € 5,5 ton is besteed. Gelet op 
de in september 2014 gedane mededelingen namens de LMO bij een meeting in het WPC-
gebouw, zal extra aandacht worden gegeven in het overdrachtsdocument aan de (gedeeltelijke) 
dekking van deze kosten. De interne projectkosten (uren medewerkers projectteam en 
medewerkers in deeltijd toegevoegd) bedragen ruim 1,4 miljoen euro. De eenmalige 
projectkosten en de transitiekosten dienen in twee jaren (voorafgaande aan het eerste ‘normale’ 
exploitatiejaar van de samengevoegde meldkamer) ten laste van de exploitatie te worden 
gebracht, voor zover deze niet voor rekening van het Ministerie van V&J komen.  
.  
 
Bijdragen partners 
Onderstaande tabellen geven inzicht in de financiële bijdragen van de partners in de bestaande 
situatie op basis van de begroting 2012 en in de situatie na de samenvoeging van de 
meldkamers op basis van de Business case wanneer de op dit moment toegepaste onderlinge 
kostenverdelingen worden toegepast. Dit geeft dus de situatie weer wanneer er wel 
samenvoeging tussen de GMK en de GMC plaatsvindt, maar nog geen rekening wordt 
gehouden met de mogelijk financiële gevolgen van de overgang naar de LMO. Omdat deze 
kosten gebaseerd zijn op 2012 is ook nog geen rekening gehouden met de extra 
personeelskosten MKA-GMC als gevolg van de eisen van de Inspectie voor de Volksgezondheid 
(totale extra kosten € 300.000). 
 
De verdeling van de kosten over de participanten (exclusief de eenmalige frictie- en 
projectkosten) is dan als volgt (ingaande het eerste exploitatiejaar): 
 

 Samengevoegd o.b.v. de Business Case 

 RR ZHZ Totaal 

Politie € 7.595.000,00 € 2.703.000,00 € 10.298.000,00 

Brandweer € 3.051.000,00 € 901.000,00 € 3.952.000,00 

Ambulance € 3.620.000,00 € 901.000,00 € 4.521.000,00 

Totaal € 14.266.000,00 € 4.505.000,00 € 18.771.000,00 

 
 
De verdeling van de kosten gebaseerd op de begrotingen 2012 is als volgt:  
 

 Begroting 2012 

 RR ZHZ Totaal 

Politie € 7.800.000,00 € 2.750.000,00 € 10.550.000,00 

Brandweer € 3.156.000,00 € 916.000,00 € 4.072.000,00 

Ambulance € 3.762.000,00 € 916.000,00 € 4.678.000,00 

Totaal € 14.718.000,00 € 4.582.000,00 € 19.300.000,00 
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In de onderstaande tabel zijn de besparingen (saldo) weergegeven van de kosten van de 
nieuwe meldkamer in vergelijking met de situatie van de huidige meldkamers (begroting 2012): 
  

 Mutaties van 2012 naar de Business Case 

 RR ZHZ Totaal 

Politie € -205.000,00 € -47.000,00 € -252.000,00 

Brandweer € -105.000,00 € -15.000,00 € -120.000,00 

Ambulance € -142.000,00 € -15.000,00 € -157.000,00 

Totaal € -452.000,00 € -77.000,00 € -529.000,00 

 
Indien de kosten in de nieuwe situatie worden vergeleken met de oude situatie als ware er geen 
uitstel geweest van noodzakelijke investeringen, komen de (bruto) besparingen na  de 
samenvoeging van de meldkamers, in samenhang met een toegenomen kwaliteit van de 
infrastructuur, duidelijker in beeld: 
 

 
Mutaties van 2012 naar de Business Case 
(excl. kapitaallasten en uitgestelde investeringen) 

 RR ZHZ Totaal 

Politie € -634.000,00 € -189.000,00 € -823.000,00 

Brandweer € -263.000,00 € -62.000,00 € -325.000,00 

Ambulance € -301.000,00 € -62.000,00 € -363.000,00 

Totaal € -1.198.000,00 € -313.000,00 € -1.511.000,00 

 

Projectaanpak 
Het doel van het project is om op basis van de goedgekeurde business case invulling geven aan 
een samenvoeging van beide meldkamers, met inachtneming van de relevante 
randvoorwaarden, de landelijke en regionale bestuurlijke besluitvorming.  
 

De twee nulmetingen beschrijven de situatie zoals die bij beide meldkamers in 2013 aanwezig 

was. In de business case wordt de nieuwe situatie na samenvoeging benaderd waarbij voor een 

vergelijking met de bestaande situatie niet voor het jaar 2013 maar voor het jaar 2012 is 

gekozen om het effect van samenvoeging het beste te kunnen inschatten. De twee 

transitiedocumenten gaan met name in op de actuele situatie in 2014 en de voorzienbare 

ontwikkelingen en risico’s in de komende jaren richting de feitelijke overdracht van de twee 

meldkamers naar de LMO. Bij lezing en vergelijking van deze documenten uit het 

Overdrachtsdossier dient dan ook rekening gehouden te worden met deze verschillend gekozen 

momenten in de tijd. 
 
Om de belangen van beide veiligheidsregio’s en de nieuwe politie-eenheid te borgen is in 2011 
een stuurgroep ingesteld, bestaande uit de directeuren van de twee betrokken veiligheidsregio’s 
en de chef van de politie-eenheid. Als voorzitter van de regionale stuurgroep fungeert de 
directeur van de VRR. Op deze wijze is de afstemming met de lijn geborgd zonder dat dit ten 
koste gaat van de noodzakelijke snelheid. De voorzitter van de stuurgroep is bovendien 
gemandateerd opdrachtgever voor de projectorganisatie en is gemandateerd bestuurder van de 
Bijzondere Ondernemingsraad die specifiek voor dit project is ingesteld. Het project houdt in 
deze vorm op te bestaan. Vanaf 2015 gaat de KLMO over de projectsturing. De rol van de 
regionale stuurgroep wijzigt, maar blijft wel een rol houden als verbinding tussen de 
KLMO/Regionale kwartiermaker en besturen van de veiligheidsregio’s en de RAV-en. 
 
Medezeggenschap 

De medezeggenschap speelt een belangrijke rol gedurende dit gehele project. Voor elk van de 
te nemen formele besluiten geldt immers dat de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing 
is. Waar de zeggenschap tijdens het project blijft liggen in de bestaande bestuurlijke en 
ambtelijke lijnen, geldt dat ook voor de medezeggenschap. In de planning van het 
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besluitvormingsproces moet hiermee rekening worden gehouden. 

 

Op 20 december 2012 is in het kader van de voorgenomen samenvoeging van de meldkamers 
een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht. Hierin zitten gemandateerde 
vertegenwoordigers van de betrokken ondernemingsraden. De BOR is het aanspreekpunt voor 
de gemandateerd bestuurder inzake het samenvoegingstraject.  

 
De KLMO komt, in nader overleg met de Korpschef van de Nationale Politie, op basis van 
overleg met de betrokken vakorganisaties, ondernemingsraden en de werkgevers tot een 
voorstel voor de inrichting van de medezeggenschap in het kader van de LMO, zowel tijdens de 
transitiefase als in het eindmodel. Dit betekent dat de rol van de BOR een andere zal worden 
wanneer de KLMO een nieuw inrichtingsmodel heeft afgesproken op landelijk niveau. 

 

Communicatie 
Communicatie is een kritische succesfactor bij dit project en is een drager onder de realisatie 
van de nieuwe meldkamer die samen met de medewerkers van de meldkamers en LMO 
moeten worden ingezet. Communicatie heeft daarnaast nog een tweede rol in dit 
samenvoegingstraject, aangezien communiceren richting publiek onderdeel uitmaakt van de 
werkprocessen van de meldkamermedewerker. (zie hoofdstuk 7) 
 
Communicatie rondom een project met de impact van de meldkamer is nadrukkelijk 
tweerichtingsverkeer: open, tijdig en interactief. Het gaat om het opbouwen van vertrouwen en 
het wegnemen van zorg, van werkvloer tot bestuur. Elke communicatie-uiting houdt rekening 
met het gegeven dat alle disciplines gelijkwaardig zijn betrokken in de meldkamer. 
Binnen de betrokken organisaties wordt het concrete rendement van de samenwerking 
benadrukt, wordt aandacht besteed aan de gevolgen die een samengevoegde meldkamer kent 
en hoe deze verandering voor de medewerkers samen tot stand wordt gebracht. Bij het geven 
van de informatie moeten interpretatieverschillen worden voorkomen. 
 
In verandertrajecten zoals deze vorming van een nieuwe meldkamer binnen de LMO speelt 
warme communicatie de belangrijkste rol. De (direct) leidinggevenden hebben een cruciale rol in 
de warme communicatie. Zij informeren hun medewerkers en bieden hen ondersteuning bij de 
verandering die ze doormaken waar nodig. De regionale kwartiermaker en het projectteam 
zullen daar bij ondersteunen en een belangrijke bijdrage leveren. 

 

Cultuur 
Cultuur is een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij fusies en samenvoegingen. Het 
is een fundamentele voorwaarde voor verandering in organisaties. De menselijke factor is een 
belangrijke kritische succesfactor bij het doorvoeren van veranderingen. Uiteindelijk wordt het 
resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door mensen worden 
geaccepteerd.  
Bij de samenvoeging van de meldkamers van ZHZ en RR spelen de volgende veranderingen 
een rol voor de medewerkers: 

 Werkomgeving; hele nieuwe meldkamer op een andere verdieping; 

 Meldtafel, apparatuur en beeldschermen; 

 Werkwijzen / procedures / protocollen; landelijke standaardisatie; 

 Werkinhoud; multi-intake, verlengde intake en mono-uitgifte; 

 Een nieuwe organisatie (één Landelijke Meldkamerorganisatie met 10 meldkamers); 

 Onzekerheid over (inhoud van) functies voor (een deel van) de mensen. 
 
Deze veranderingen vereisen zorgvuldige aandacht van de lijn- en projectorganisatie, waarbij 
warme communicatie via leidinggevenden een cruciale rol speelt. Waar nodig zullen 
leidinggevenden worden toegerust om de medewerkers te begeleiden en te coachen in de 
omgang met veranderingen. 
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1. Ten geleide 
 
Deze business case versie 5.0 is een plan op hoofdlijnen en geeft een nadere uitwerking aan 
het Project Initiatie Document (PID) dat is opgesteld in februari 2012. Deze business case is een 
dynamisch document: per fase wordt het aangepast. Deze versie 5.0 is een weergave van de 
stand van zaken per september 2014 met betrekking tot het plan van aanpak voor de 
samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers van Rotterdam Rijnmond (RR) en Zuid-
Holland Zuid (ZHZ). Deze business case is een onderdeel van het Overdrachtsdossier voor de 
LMO en de stap om een verdere samenvoeging van de meldkamers RR en ZHZ tot een nieuwe 
meldkamer in Rotterdam tot stand te brengen. Het Overdrachtsdossier bestaat verder uit de 
twee interne nulmetingen (RR en ZHZ en de twee transitiedocumenten (RR en ZHZ). 
 
In deze business case zijn met name de bestuurlijke, financiële, personele, ICT-technische en 
huisvestingstechnische consequenties van samenvoeging op hoofdlijnen uitgewerkt voor zover 
dit mogelijk is. Medewerkers van alle betrokken partijen hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van deze business case. Hierbij is zoveel mogelijk geanticipeerd op het nu 
bekend zijnde landelijke kader, te weten: de brief van de minister van VenJ van 20 februari 
2012, waarin wordt aangekondigd dat er een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) wordt 
opgericht en het Transitieakkoord van 16 oktober 2013. (zie bijlage 21) In dit Transitieakkoord 
zijn, onverminderd de huidige kaders van de Wet veiligheidsregio’s (hierna Wvr), de Politiewet 
2012 en de Tijdelijke Wet ambulancezorg, afspraken gemaakt tussen de ministers van 
Veiligheid en Justitie (hierna VenJ), van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) en 
van Defensie, de besturen van de veiligheidsregio’s en de besturen van de Regionale 
Ambulancevoorziening (RAV’s) over de bijdrage die een ieder vanuit zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid levert in de transitiefase aan de samenvoeging van meldkamers en de 
totstandkoming en werking van de LMO. Op basis van de in dit akkoord afgesproken landelijke 
kaders wordt voor de samenvoeging van de huidige meldkamers per regio een (financieel) 
overdrachtdocument opgesteld. Het Transitieakkoord is op 16 oktober 2013 door alle betrokken 
besturen getekend. 
  
Door de minister is per 1 januari 2014 een KLMO aangesteld. Deze kwartiermaker heeft de 
opdracht gekregen om langs de lijn van het Transitieakkoord de organisatie van de landelijke 
meldkamerorganisatie (LMO) nader in te richten samen met de vier landelijke 
kolomkwartiermakers van de LMO die per 1 april 2014 zijn aangesteld. Het ligt in de bedoeling 
van de KLMO om eind 2014 tien regionale kwartiermakers aangesteld te hebben. In het najaar 

van 2014 wordt door de landelijke bestuurlijke gremia de eerste versie van het Ontwerpplan 
LMO vastgesteld. In dit Ontwerpplan worden de landelijke kaders voor de LMO geschetst als 
nadere uitwerking van het Transitieakkoord. De laatst bekende stand van zaken in de LMO, 
vastgelegd in het Landelijk kader samenvoeging meldkamers, het Plan van Aanpak LMO versie 
1.0 en het Ontwerpplan LMO versie 1.0. en de inhoudelijk afstemming tussen de LMO en het 
projectteam op 15 september 2014, zijn zo veel mogelijk verwerkt in deze business case. 
                                                                               
Bij het schrijven van deze business case is door de werkgroepen gebruik gemaakt van 
onderstaande rapportagemethodiek. 
1. Beschrijving van de bestaande (IST) situatie. 
2. Beschrijving van de situatie waar moeten / willen we naar toe (SOLL). 
 Deze beschrijving van de SOLL-situatie is enerzijds gebaseerd op de afspraken uit het 

Transitieakkoord d.d. 16 oktober 2013 en anderzijds gebaseerd op de analyse van wat de 
projectorganisatie in samenwerking met de lijnorganisatie nog moet doen tot aan het moment 
van de samenvoeging van de beide meldkamers, waarbij zo veel als mogelijk rekening is 
gehouden met de visie van de LMO, zoals vastgelegd in het Concept Ontwerpplan LMO 
versie 1.0 en het Plan van Aanpak LMO versie 1.0. In de betreffende hoofdstukken is de 
relevante letterlijke tekst en nummering van het Transitieakkoord overgenomen. Bij sommige 
artikelen is cursief weergegeven wat de stand van zaken / analyse van de betekenis van het 
betreffende artikel is voor dit samenvoegingsproject. Waar relevant wordt eveneens uit de 
genoemde plannen van de LMO geciteerd. 

3. Beschrijving van de veranderopgave. 
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4. Beschrijving van de veranderaanpak. 
5. Beschrijving van de mijlpalen en planning (bijlage 24). 
6. Beschrijving van de afhankelijkheden. 
7. Beschrijving van de kosten (integraal verwerkt in het hoofdstuk financiën). 
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2. Inleiding 

 
In het kader van de ontwikkelingen naar één Nationale politie, het visiedocument “Meldkamer 
van de toekomst” en de consequenties hiervoor ten aanzien de bestaande gemeenschappelijke 
meldkamers in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid is tussen beide regio’s 
vanaf 2011 uitvoerig overleg geweest. Ook de vermindering van de kwetsbaarheid van beide 
meldkamers, met name het “witte deel” is aanleiding voor dit overleg geweest. Zowel in de regio 
Rotterdam-Rijnmond als in de regio Zuid-Holland Zuid wordt één gemeenschappelijke 
meldkamer als een groot goed ervaren. Na de samenvoeging van de twee politieregio’s is het 
van belang om ook zo snel mogelijk de samenvoeging van de meldkamers te regelen om te 
voorkomen dat er inefficiëntie ontstaat doordat de nieuwe politieregio vanuit twee meldkamers 
moet worden aangestuurd. 
  
Op 26 maart 2012 is in het gezamenlijke Regionale College (gRC) besloten om de 
samenvoeging van beide meldkamers verder voor te bereiden. Gegeven de verwachte 
voordelen heeft het gRC (vanaf 1-1-2013 het Regionaal Veiligheidsoverleg), de opdracht 
gegeven tot het opstellen van een Project Initiatie Document en vervolgens een business case, 
waarin de intentie tot samenvoeging van de meldkamers in deze twee regio’s tot één 
gemeenschappelijke meldkamer is uitgewerkt.  
 
De betrokken besturen zetten in op het zo spoedig mogelijk samenvoegen van beide 
meldkamers vooruitlopend op de oprichting van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). 
Deze koers is inmiddels aangepast vanwege de landelijke ontwikkelingen rondom de vorming 
van de LMO. Deze ontwikkelingen gingen sneller dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast is door 
de projectorganisatie van de samenvoeging meldkamers, in de periode februari t/m juni 2013, 
een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden om de meldkamers 
vervroegd fysiek samen te voegen op de bestaande meldkamer in het WPC. In juni 2013 is het 
onderzoeksrapport opgeleverd. De verwachte voordelen konden maar ten dele worden behaald. 
De kosten hiervan waren relatief hoog afgezet tegen de afschrijvingstermijn en de weerstanden 
van met name het meldkamerpersoneel ZHZ waren groot. Hierdoor is afgezien van een 
vervroegde fysieke samenvoeging vooruitlopend op de nieuw te bouwen meldkamer. Wel blijft 
het belangrijk te monitoren dat in twee afzonderlijke meldkamers geen forse investeringen 
worden gedaan die na de samenvoeging teniet worden gedaan. Daarom moet het 
samenvoegingsproces voortvarend worden opgepakt, waarbij de afspraken uit het 
Transitieakkoord en de nadere landelijke kaders van de LMO leidend zijn. 
 
Om het samenvoegingsproces vanuit de medezeggenschap goed te kunnen begeleiden is er op 
20 december 2012 vanuit de betrokken ondernemingsraden een Bijzondere Onderneming Raad 
(BOR) opgericht. 
 
De nieuwe meldkamerorganisatie moet vorm krijgen binnen de financiële kaders van het 
Regeerakkoord en aansluiten bij de kaders van de LMO. Dus ook deze beoogde samenvoeging 
van de meldkamers van RR en ZHZ moet in dit licht worden bezien. De taakstelling bedraagt 10 
miljoen in 2015 oplopend naar 50 miljoen structureel vanaf 2021. In welke mate en ten aanzien 
van welke aspecten de realisatie van de nieuwe meldkamer in Rotterdam dient bij te dragen aan 
de financiële taakstelling van 25% van de LMO is vooralsnog niet bekend. Als financieel kader 
voor dit project geldt wel dat de exploitatiekosten van de nieuwe meldkameromgeving niet meer 
mogen zijn dan de som van de huidige exploitatiekosten van de meldkamers in Rotterdam en 
Dordrecht. In deze business case wordt daaraan voldaan. De nadere uitwerking van deze 
taakstelling en de verdeling hiervan over betrokken kolommen is in het Transitieakkoord 
vastgelegd. Naast potentiële kostenbesparingen op termijn en efficiencywinst worden ook 
andere voordelen voorzien bij samenvoeging. Hierbij dient te worden aangetekend dat eerdere 
samenvoegingen hebben aangetoond dat samenvoeging van een relatief kleine meldkamer met 
een relatief grote meldkamer naar verhouding weinig efficiencywinst oplevert. Naar verwachting 
zijn verbeteringen te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en het 
verminderen van de kwetsbaarheid en verbetering van de meldkamerprocessen en bij 
opschaling in situaties van rampen en calamiteiten.  
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3.   Doelstelling en uitgangspunten 
  

3.1 Doelstelling samenvoeging 
De meldkamers functioneren in een zich snel veranderende omgeving. De bevolkingsdichtheid, 
de groeiende mobiliteit, het vervoer van gevaarlijke stoffen en de afhankelijkheid van vitale 
infrastructuur maken Nederland extra kwetsbaar voor de gevolgen van zware ongevallen, 
branden, rampen of crises. De zorg voor veiligheid is een belangrijke taak voor de overheid. 
Inwoners, bedrijven en instellingen stellen op dit gebied hoge eisen aan die overheid. De burger 
rekent erop dat een reëel verzoek om hulp leidt tot een snelle en adequate inzet van de 
hulpdiensten. De meldkamer is een onmisbare schakel om tot die gewenste snelle en adequate 
inzet te komen en is essentieel voor het bevoegd gezag om haar verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid, gezondheid en openbare orde waar te kunnen maken.  
 
De samenvoeging van meldkamers beoogt voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-
Holland Zuid een betaalbare, efficiënte en effectieve meldkamervoorziening te creëren, die kan 
functioneren, ook in de toekomst, als een hoogwaardige ondersteuning voor zowel de 
brandweer, de ambulance, de politie en de rampenbestrijding / crisisbeheersing. Deze 
formulering sluit naadloos aan op het gestelde in het Transitieakkoord en de missie en visie van 
de LMO. 
 
De missie van de LMO luidt: 
“Wij zijn het eerste contact voor de burger in nood en bieden samen met de 
hulpverleningsdiensten de juiste hulp waardoor leed of schade zoveel mogelijk wordt 
voorkomen of beperkt. We zijn altijd bereikbaar, zorgen voor snelle respons, bevorderen de 
professionele samenwerking en faciliteren de opschaling bij rampen en crises.”. 
 
De visie geeft een ambitieus beeld van de toekomst. De visie richt zich op de Landelijke 
Meldkamerorganisatie als geheel, en nadrukkelijk ook op alle partijen die belang hebben bij het 
bestaan en goed functioneren van de Landelijke Meldkamerorganisatie en daaraan een bijdrage 
leveren.  
 
De visie is verwoord in de volgende identiteitskenmerken:  
1. Onze primaire focus is het 24/7 helpen van de burger in nood. Wij werken zoveel mogelijk 

geprotocolleerd, multidisciplinair en handelen zoveel mogelijk de noodhulpvragen in het 
eerste contact af.  

2. We voeren de monomeldkamertaken van de brandweer uit en handelen op dit onderdeel als 
uitvoerende dienst van de brandweer.  

3. Wij ondersteunen elke partij in de hulpverleningsketen, van hulpverlener tot bestuurder, in 
het bieden van de best mogelijke en meest veilige respons.  

4. Wij zijn bereikbaar via de gangbare communicatiekanalen met het oog op optimale 
(multimediale) informatie-uitwisseling.  

5. Wij vormen samen met de disciplines één virtuele meldkamer waar elke melding en alle 
respons vanaf elke meldkamertafel behandeld kan worden. Wij plannen de benodigde 
capaciteit op basis van het landelijk overzicht van de te verwachten belasting.  

6. Wij zijn in staat op ieder schaalniveau, een actueel beeld te vormen van de situatie en 
omgevingsfactoren. Wij delen deze informatie voor een adequate besluitvorming over 
respons en ondersteuning van hulpverleners op straat.  

7. Onze werkwijze, prestaties en kwaliteit zijn landelijk consistent en betrouwbaar.  
8. Wij worden erkend door burgers, hulpverleners en samenwerkingspartners als vakkundig en 

inlevende professionals die op een betrouwbare manier samenwerken om het best 
mogelijke resultaat te bereiken.  

9. Wij werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering door te leren van positieve ervaringen, 
klachten en incidenten en door in samenwerking met de disciplines sterk en vitaal te blijven 
in een veranderende samenleving.  

10. Wij zijn kostenbewust en sturen nadrukkelijk op doelmatigheid en efficiency.  
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11. Wij zijn een bijzonder onderdeel van de politie en hebben tegelijkertijd een multidisciplinair 
karakter en handelen in de geest daarvan.  

 
De kwalitatieve doelen zoals geformuleerd in het Transitieakkoord zijn: 

 De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door een incidentgerichte 

 benadering van de noodhulpvraag door middel van multi-intake; 

 Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening 
van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag; 

 Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen; 

 Het verbeteren van de fallbackmogelijkheden van meldkamerlocaties in geval van uitval; 

 Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen 
verschillende regio’s. 

 
Na de realisatie van de LMO zullen verschillende zaken voor de meldkamer zijn veranderd. De 
belangrijkste zijn: 

 
 
De samengevoegde meldkamer wordt gevestigd op de huidige meldkamerlocatie van 
Rotterdam-Rijnmond in het World Port Center op de Wilhelminakade in Rotterdam en bedient 
de regio’s RR en ZHZ. Het streven is om de fysieke samenvoeging van de meldkamers 
gerealiseerd te hebben in augustus 2017. De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van de 
snelheid waarmee de LMO in staat is haar kaders te bepalen en hoe snel deze business case 
getoetst kan worden aan deze kaders inclusief de financiering en daarmee gestart kan worden 
met de daadwerkelijke uitvoering van deze business case. 

Mono centralist Multi intake centralist

Mono intake Multi intake

Mobiele telefonie melding via Landelijke Eenheid
Directe intake mobiele telefonie op meldkamer 

locatie

24 locaties 10 locaties

Telefonie vast & mobiel Multi channel

Beperkte mogelijkheid tot overname van 
werkzaamheden door meldkamers onderling

Verbeterde uitwijkmogelijkheden bij uitval en 
piekbelasting door één virtuele meldkamer

Losse entiteiten
Eén landelijke organisatie met landelijk 

meldkamerbeeld t.b.v. multidisciplinaire 
opschaling

Regionale ICT – grote diversiteit in beheer Landelijk systeem – eenduidig beheer

Diversiteit in beleid en beheer
Eenduidig beleid en

beheer

Verschillende organisatie van intake en uitgifte 
per regio

Gescheiden organisatie van intake en regie op 
uitgifte

Huidige situatie Nieuwe situatie
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3.2 Uitgangspunten 
Onderstaand zijn de algemene uitgangspunten weergegeven, welke als kader dienen voor deze 
business case. In de specifieke hoofdstukken zal per activiteit worden aangegeven ten behoeve 
van welk hieronder weergegeven uitgangspunt deze zal worden uitgevoerd en waar gewenst 
met aanvullende uitgangspunten worden gespecificeerd.  
Onderstaande algemene uitgangspunten zijn gesplitst in landelijke (o.b.v. het Transitieakkoord 
en het Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0) en regionale uitgangspunten. 
 
Landelijke uitgangspunten 
1. De nieuwe Landelijke meldkamerorganisatie moet vorm krijgen binnen de financiële kaders 

van het Regeerakkoord. Taakstelling van 10 miljoen in 2015 oplopend naar 50 miljoen 
structureel vanaf 2020; 

2. De burger wordt zoveel als mogelijk in het eerste contact geholpen. De hulpvrager c.q. 
melder staat centraal. Het incident is leidend, niet de organisatie(s). De melding leidt voor de 
hulpvrager c.q. melder tot zichtbare activiteit dan wel een begrijpelijke reactie; 

3. De acute meldingen zijn leidend. Ook niet-spoedmeldingen maken deel uit van de 
meldkamer voor zover dat in de onderscheidende huidige meldkamers aan de orde is;  

4. De meldkamer kan een gemeenschappelijk beeld produceren van (grote) incidenten, 
calamiteiten of crisis op basis waarvan mono- en of multidisciplinaire inzet en/of opschaling 
(ook van meldkamerproces ) kan worden georganiseerd; 

5. De operationele disciplines houden invloed / hebben, binnen de landelijke kaders van de 
LMO,  zeggenschap over de primaire werkprocessen waarvoor ze wettelijk verantwoordelijk 
zijn;  

6. De gezamenlijke informatiesystemen zijn ondergebracht in één meldkamerdomein, dat voor 
alle kolommen toegankelijk is. Een gezamenlijk GMS dient nieuw ingericht te worden. 
Monodisciplinaire informatiesystemen zijn, waar dat noodzakelijk wordt geacht, gekoppeld;  

7. Meldkamerprocessen en – systemen worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd; 
8. De benodigde harmonisatie van werkprocessen in de achterliggende organisaties die vanuit 

de Meldkamer worden ondersteund/aangestuurd, en in samenhang daarmee de benodigde 
harmonisatie van de ‘klantvraag’ per kolom, is een verantwoordelijkheid van de betreffende 
besturen/directies; 

 
Ontwerpprincipes van de LMO 
De doelstellingen van de Landelijke Meldkamerorganisatie vormen samen met de missie, visie, 
strategische thema’s en de wet- en regelgeving de basis voor ontwerpprincipes van de LMO. In 
het Ontwerpplan LMO is per onderwerp een nadere uitwerking aan onderstaande 
ontwerpprincipes gegeven. 
9. Er is één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties waarvan één met een 

landelijke functionaliteit. Alle locaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister 
van Veiligheid en Justitie. De tien locaties zijn benoemd; 

10. De noodhulpvraag van de burger is leidend voor de inrichting en vormgeving van de 
Landelijke Meldkamerorganisatie; 

11. De burger staat centraal en wordt zoveel mogelijk in het eerste contact geholpen (alle 
meldkamers werken zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair; er is geen centrale 
aanname meer van mobiele telefonie op één locatie (evenals niet plaatsgebonden telefonie); 
de bereikbaarheid verbetert tijdens piekbelasting en de uitwijkmogelijkheid verbetert in geval 
van uitval); 

12. De intake van spoedmeldingen is multidisciplinair, (eventueel) verlengde intake, uitgifte en 
regie zijn monodisciplinair. 

13. De meldkamer, biedt – als regie- en coördinatiepunt – snelle en eenduidige dienstverlening 
aan de hulpverlener, zodat deze zijn werk voor de burger optimaal en veilig kan uitvoeren. 

14. De uitvoering van de multi- en monodisciplinaire meldkamertaken vindt plaats op de locaties 
zoals beschreven in het Transitieakkoord. 
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15. De instandhouding van de Landelijke Meldkamerorganisatie is bij wet opgedragen aan de 
korpschef politie. De Landelijke Meldkamerorganisatie is daarmee een bijzonder onderdeel 
van de rechtspersoon politie, gericht op haar taakuitvoering met en voor de operationele 
disciplines. 

16. Het bevoegd gezag op de meldkamer blijft ongewijzigd. 
17. Processen, procedures, protocollen applicaties en systemen worden binnen het 

meldkamerdomein gestandaardiseerd voor wat betreft multi intake en gemeenschappelijke 
ICT voorzieningen. 

18. De Landelijke Meldkamerorganisatie is verantwoordelijk voor het formuleren van en sturen 
op landelijke kwaliteits- en opleidingseisen voor haar eigen medewerkers. Het vaststellen van 
de kwaliteitseisen voor het operationeel centrum brandweer (OCB) kan besproken worden in 
het Landelijk Brandweeroverleg. Voor het personeel in de multi-opschaling is het multi 
tactisch discipline overleg hiervoor het juiste gremium. 

19. Het primaire werkgebied van elke meldkamer kan meerdere veiligheidsregio’s omvatten en is 
congruent met de buitengrenzen. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij uitwijk) kan het 
werkgebied deze grenzen overstijgen. 

20. De Landelijke Meldkamerorganisatie, meldkamers ambulancezorg en de operationele centra 
(OC’s) van de politie, brandweer en Koninklijke Marechaussee functioneren en ontwikkelen 
zich op eenduidige wijze. Samen vormen ze één virtuele landelijke meldkamer. 

21. De Landelijke Meldkamerorganisatie draagt actief bij aan maatschappelijke en 
technologische gerelateerde innovaties in het meldkamerdomein. 

 
Regionale uitgangspunten 
Aan de landelijke uitgangspunten en de ontwerpprincipes van de LMO worden de activiteiten 
zoals genoemd in deze business case, de volgende uitgangspunten nog toegevoegd: 
22. (Beperkte) fallback voor de samengevoegde meldkamer is georganiseerd in de nieuw 

gebouwde meldkamer van Den Haag. De Meldkamer Rotterdam zal op haar beurt als 
fallback dienen voor Den Haag. 

23. Het werkgebied van de nieuwe meldkamer beslaat de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-
Holland Zuid. De centralisten zijn werkzaam voor het gehele gebied, waarbij de afspraken 
zoals deze zijn gemaakt met de betrokken brandweer-, ambulance-, en politiekorpsen, zowel 
onder koude als warme situaties, leidend zijn. (bijvoorbeeld afspraken met zorginstellingen in 
het gebied, het bewaken van ‘paraatheid’, vergunningverlening per RAV regio, prestaties en 
benchmark per regio, etc.)  

24. Ter bevordering van een effectieve coördinatie is er maximaal oog- en oorcontact tussen de 
medewerkers van de intake en de uitgifte van de onderscheiden disciplines;  

25. De start van de multidisciplinaire samenwerking tijdens opschaling vindt plaats onder leiding 
van de Calamiteitencoördinator (CaCo) Meldkamer; 

26. De inrichting van de meldkamer houdt rekening met de voorgestelde inrichting en 
operationele sturingsconcept van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) in het 
kader van de vorming van de Nationale Politie; 

27. Voor deze business case worden de cijfers over 2012 gehanteerd omdat de cijfers over 2013 
gekenmerkt worden door relatief veel incidentele kosten waardoor de cijfers over 2012 
representatiever zijn. In de nulmetingen van GMC en GMK zijn wel de cijfers over 2013 
aangehouden. Daardoor zijn de cijfers van de nulmetingen en deze business case niet altijd 
goed vergelijkbaar. Het voor de personele omvang gehanteerde aantal Fte’s van 186,75 is 
zowel voor 2012 als voor 2013 van toepassing; 

28. Om een idee te krijgen wat de structurele financiële effecten van samenvoeging voor de 
afzonderlijke organisaties zullen zijn, is een berekening gemaakt uitgaande van de huidige 
onderlinge verdeelsleutels. Dit geeft dus de situatie van samenvoeging van de GMC en de 
GMK weer zonder rekening te houden met de overgang naar de LMO. Op welke wijze de 
dekking van de kosten van de LMO straks gaat plaatsvinden is op dit moment niet duidelijk. 
Ook is daardoor niet duidelijk wat dit voor financiële gevolgen heeft voor de huidige 
deelnemende organisaties. 
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29. In deze business case is rekening gehouden met de volgende nieuwe uitgangspunten: 

 Invoering DROC organisatie; 

 100% CaCo bezetting ( welke in het nog te ontwerpen inrichtingsplan van de LMO nader 

kwalitatief en kwantitatief zal worden uitgewerkt); 

 De taken betreffende de Meldkamer Brandweer (MKB) wordt door de LMO verzorgd; 

 Virtueel ICT platform; 

 Volledige fallback ICT met meldkamer den Haag; 

 Totaal 70 meldtafels, waarvan 58 meldtafels op de meldkamer en 12 meldtafels voor 

opschaling en beheer; 

 Samenvoeging van de GMC en de GMK op de huidige locatie (WPC )van de GMK op de 

20
e
,21

e
 en 22

e
 verdieping; 

 Een werkbare verbinding met de Regionale Beleidsteam-ruimte en opschalingsruimten 

/actiecentra in Zuid-Holland Zuid op de locatie Leerpark waarvoor, in overleg met de 

veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, een nadere uitwerking zal plaatsvinden; 

 De investeringen worden tegen een rentevoet van 3% gefinancierd. Hoe en door wie 

deze financiering plaats gaat vinden is op dit moment nog niet duidelijk; 

30. De huidige taken, waaronder ook de regiospecifieke taken, blijven door de samengevoegde 

meldkamer uitgevoerd worden. In deze business case is (kon) geen rekening (worden) 

gehouden met de onderstaande aspecten: 

 Een mogelijke andere “knip” in het meldkamerproces dan nu het geval is; 

 Een mogelijke overgang van de taken betreffende de meldkamer Ambulance (MKA) naar 

de LMO; 

 De gevolgen van de invoering van het Nieuwe Meldkamer Systeem  (NMS), een virtuele 

ICT-omgeving en landelijk uniforme werkprocessen en uitvraagprotocollen; 

 De rechtspositionele en financiële gevolgen van overgang van personeel naar de LMO op 

basis van een functieboek en functiewaarderingssysteem; 

 Met de (mogelijke) uitbreiding van de taken, waaronder de mobiele 112-meldingen en de 

mogelijke verdere toename van het aantal meldingen. Verondersteld is dat het aantal 

meldingen van 2013 representatief is voor de komende tijd; 

 De extra kosten samenhangend met de bezetting van de MKA GMC door 

verpleegkundigen (geschat op € 300.000). 

31. De uitgangspunten onder 29 en 30 genoemd betekenen dat de kosten  toenemen t.o.v. de 

huidige situatie, hiermee is in de berekeningen rekening gehouden. Er is echter nog geen 

rekening gehouden met de mogelijke kostenbesparingen die kunnen voortvloeien uit de 

onder 8 en 9 genoemde aspecten. In die zin zijn de uitkomsten van deze business case niet 

een op een naast de landelijke doelstelling van een kostenbesparing op termijn van 25% te 

leggen. Ook zijn er ten aanzien van het personeel in deze business case een aantal 

aannames gedaan en is er een aantal onzekerheden aanwezig. Zie hieromtrent paragraaf 

7.2.6. 
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4. Kritische succesfactoren  
 
 
4.1 Algemeen 
Duidelijk is, dat het hier een complex project betreft. Ten eerste door het grote aantal betrokken 
organisaties en bestuursgremia uit de twee regio’s van Politie, Brandweer, GHOR en RAV, de 
medezeggenschapsvertegenwoordigingen van deze organisaties verenigd in de BOR, het 
gedeelde bevoegde gezag, de Nationale Politie. Daarnaast geldt dat het Transitieakkoord op 
vele punten nog nader dient te worden uitgewerkt. De kaders van de LMO om te komen tot één 
meldkamerorganisatie met 10 meldkamers zijn leidend. 
 
De meldkamer is een essentieel organisatieonderdeel voor het primaire proces van de 
betrokken parate diensten met een hoog arbeids- en kapitaal intensief karakter. Wil een project 
van deze omvang slagen dan moet er naast een stevige projectorganisatie specifiek aandacht 
zijn voor de volgende zaken. 

 

 

4.2  Specifieke succesfactoren 
1. Het vasthouden van het commitment bij alle betrokken partijen.  
2. Het creëren van draagvlak bij en betrokkenheid van de medewerkers en hun 

vertegenwoordigers in de BOR; 
3. Het voortvarend kunnen doorlopen van de nodige juridische, rechtspositionele en 

besluitvormingstrajecten; 
4. De feitelijke beschikbaarheid van voldoende competenties en capaciteit binnen de 

organisaties tijdens de projectfase om de grote hoeveelheid vereiste producten conform de 
planning op te leveren; 

5. Bereidheid bij organisaties om de (nieuwe) landelijke werkprocessen zodanig eenduidig in te 
richten dat de werkprocessen van de meldkamer aansluiten op werkprocessen op straat en 
vice versa.    

6. De werkzaamheden op de meldkamer moeten niet worden verstoord tijdens de verbouwing. 

7. De uitvoering van deze business case, inclusief planning, kan pas worden gestart als eind 
2014  bestuurlijk het regionale overdrachtsdocument is vastgesteld en afspraken met de 
LMO zijn gemaakt om de daadwerkelijke de samenvoeging van de twee meldkamers (RR en 
ZHZ) tot stand te brengen. Meer specifiek gaat het hier om het bereiken van een inhoudelijk 
akkoord over de overdracht van de meldkamers naar de LMO in 2015. Hierbij spelen naast 
het aansluiten op de landelijke LMO-kaders de financiële afspraken over de financiering een 
belangrijke  rol. Hierbij is het uitgangspunt dat deze business case in lijn wordt gebracht met 
de landelijke kaders van de LMO en na afspraken/vastlegging met de LMO over de 
financiering in januari/begin 2015 gestart wordt met de uitvoering van de samenvoeging tot 
een nieuwe samengevoegde meldkamer in Rotterdam.   
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4.3 Risico’s 
De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien 
van de realisatie van activiteiten van de werkgroepen vallend onder de projectorganisatie, met 
voorgestelde tegenmaatregelen. Tijdens de periode waarin de projectorganisatie actief is, zal 
deze lijst voortdurend actueel worden gehouden. 
 

Risico Beperkende maatregel Kans
1
 Effect

2
 Risico

3
 

Conflicterende 
ontwikkelingen  binnen de 
kolommen 

Zodra dit wordt gesignaleerd, bepaalt de  
projectleiding de impact daarvan op het project  
en stelt, waar nodig, deze business case bij 

5 5 25 

Geen of vertraagde 
besluitvorming 

Projectleider escaleert tijdig naar stuurgroep en 
LMO, o.v.v. de mogelijke consequenties, die 
daarop corrigerende maatregelen neemt 

5 5 25 

Ambitie (inhoudelijk, 
planmatig en/of financieel) 
LMO verschilt substantieel 
met die van dit project, 
waarbij niet tot 
overeenstemming tussen de 
LMO en de 
VRR/VRZHZ/Politie 
gekomen kan worden 

Indien onderlinge afstemmingen tussen de LMO 
en het projectteam verschillen niet opheffen, 
escaleert de Projectleider tijdig naar stuurgroep 
en LMO,die daarop corrigerende maatregelen 
nemen. 5 5 25 

Onvoldoende resources bij 
de kolommen beschikbaar 

Projectleider escaleert tijdig naar stuurgroep en 
LMO,die daarop corrigerende maatregelen 
neemt 

4 5 20 

Conflicterende 
besluitvorming tussen 
projectleiding en 
lijnmanagement 

Zodra dit wordt gesignaleerd, bepaalt de project- 
leiding de impact daarvan op het project en  
stelt, waar nodig, deze business case bij 

4 5 20 

Onvoldoende cohesie 
tussen de werkgroepen 
binnen het project 

Deelprojectleider escaleert tijdig naar 
projectleider, welke daarop corrigerende 
maatregelen neemt 

4 5 20 

Betrokken kolommen 
werken onvoldoende samen 

Deelprojectleider escaleert tijdig naar 
projectleider, welke daarop corrigerende 
maatregelen neemt 

3 5 15 

                                                      
1
  1 = kleine kans of gering effect; 5 = grote kans of groot effect 

2
  Effect = effect op het project zoals binnen de scope gedefinieerd 

3
  Risico = kans x effect 
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5. Relatie met andere projecten 
 

5.1 Fallback Den Haag 
De fallback van Rotterdam-Rijnmond is goed gerealiseerd. De fallback voor de 
gemeenschappelijke van Zuid-Holland Zuid niet. De realisatie van fallback is noodzakelijk voor 
beide afzonderlijke meldkamers en derhalve ook voor de samengevoegde meldkamer. Bij de 
nieuwbouw in Den Haag is rekening gehouden met een fallbacklocatie voor de nieuwe 
samengevoegde meldkamer in Rotterdam. Organisatie van de fallbackfunctie in Rotterdam voor 
de meldkamer Den Haag is noodzakelijk voor de gemeenschappelijke meldkamer. 
Dit is een apart project en valt derhalve niet binnen scope van dit project. De resultaten hiervan 
worden uiteraard wel in het project meegenomen. 
 

5.2 Nationale politie  
Per 1 januari 2013 is de Nationale Politie (NP) gerealiseerd. De regio’s Rotterdam Rijnmond en 
Zuid-Holland Zuid vormen de nieuwe politie-eenheid Rotterdam. De strategische thema’s van de 
nationale politie in relatie met de meldkamer betreffen “op- en afschalen”, “uitbouwen 
heterdaadkracht” en “versterken van de interventiekracht op de fysieke en virtuele 
infrastructuur”. Veranderingen in het meldkamerdomein dienen een positieve bijdrage te leveren 
aan één of meer van deze thema’s. 
 
Binnen iedere Regionale Eenheid wordt een Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) 
ingericht. Het DROC omvat de 112-centrale, de meldkamer en het gedeconcentreerde Real 
Time Intelligence Center (RTIC). De 112-centrale verzorgt de intake van noodhulpmeldingen die 
via de meldkamer worden uitgegeven. DROC heeft een regiefunctie, heeft overzicht over alle 
eenheden en operationele acties, stuurt de eenheden t.b.v. afhandeling van spoedeisende 
meldingen en kan onder voorwaarden monodisciplinair opschalen en ingrijpen op de 
operationele acties. De DROC zorgt voor de operationele aansturing van de politie eenheden bij 
grootschalige incidenten en calamiteiten tot het moment van escalatie (SGBO, COPI, ROT).  
 
Binnen de DROC is er 24/7 een Officier van Dienst Operationeel Centrum aanwezig om sturing 
te geven aan het proces. Deze speelt ook een belangrijke rol in de monodisciplinaire opschaling. 
Het RTIC is een informatieknooppunt dat de medewerkers op straat en operationeel 
leidinggevenden voorziet van de benodigde real-time informatie. Dat geldt voor alle operationele 
processen. De taakstelling ten opzichte van de huidige meldkamer wijzigt. Bij de inrichting van 
de nieuwe politie-eenheid Rotterdam is de voorgestelde formatie van de DROC min of meer 
gelijk aan de formatie van de huidige politieformatie van de afzonderlijke meldkamers. Gelet op 
de aanwezigheid van een operationele leidinggevende 24/7 op het politiedeel van de meldkamer 
is het aantal leidinggevenden echter verhoogd.  Efficiencywinst door samenvoeging wordt hier 
niet gerealiseerd vanwege de nieuw aan de DROC toegedichte taken.    

 

5.3 Strategische huisvestingsplan VRR 
De VRR is plannen aan het ontwikkelen over strategische (her)huisvesting in verband met een 
nieuwe organisatiestructuur. Deze plannen moeten goed worden afgestemd met de 
projectorganisatie “samenvoeging meldkamers”.  
 

5.4 Geïntegreerd GMS / NMS 
Het is inmiddels duidelijk dat bij de samenvoeging van beide meldkamers vooralsnog gebruik 
gemaakt moet worden van GMS versie 4.12. Deze versie ondersteunt de samenvoeging van 
beide regio’s. Aan ontwikkeling van het nieuwe Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) wordt 
hard gewerkt, maar de verwachting is dat NMS pas op zijn vroegst in 2020 kan worden 
ingevoerd, mits in 2014 de opdracht tot het bouwen ervan wordt gegeven. Vooralsnog is 
onbekend in welke mate de uitgangspunten van NMS (vastgelegd in functionele specificaties) de 
nieuw te ontwikkelen landelijke kaders voor de werkprocessen in voldoende mate ondersteund. 
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5.5 Nieuwe telefonie  
De technische levensduur van de telefooncentrales (ARBI) op beide meldkamers is ten einde en 
vervanging via EU-aanbesteding was noodzakelijk. De EU-aanbestedingsprocedure voor de RR 
is afgerond en dat van ZHZ loopt nu. Het nieuwe telefoniesysteem moet multi-intake stimuleren 
en wijkt hierdoor sterk af van de huidige bediening, waardoor training noodzakelijk is. De RR 
telefooncentrale wordt meegenomen bij de realisatie van de nieuwe samengevoegde 
meldkamer in Rotterdam. De telefooncentrale van de meldkamer ZHZ zal niet kunnen worden 
gebruikt na tot stand komen van de nieuwe meldkamer en moet versneld worden afgeschreven. 
 

5.6 Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) 
Per 1 januari 2016 is de kwartiermaker voor de landelijke meldkamerorganisatie aangesteld. 
Deze heeft tot taak de LMO verder in te richten. Uiteindelijk zal, na regionale bestuurlijke 
vaststelling van het Overdrachtsdossier in RR en ZHZ, de KLMO akkoord moeten geven op het 
plan van aanpak voor de samenvoeging en de financiering van de nieuwe meldkamer. Het doel 
hierbij is dat de uitvoering van de samenvoeging van de meldkamers RR en ZHZ, vooruitlopend 
op de financiële overdracht aan de LMO vanaf 1 januari 2016, tot stand kan worden gebracht. 

 

5.7 Standaardisatie werkprocessen 
Conform het Transitieakkoord dragen de betrokken ketenpartners binnen het meldkamerdomein 
zorg voor de uniformering van de eigen monodisciplinaire werkprocessen (art. I.a.3., blz. 7). 
Deze partijen zijn daarom inmiddels op landelijk niveau gestart met het inzichtelijk maken over 
welke werkprocessen dat dan gaat en wanneer de kaderstelling daarvoor klaar kan zijn. In § 
8.4.1.1 is beschreven hoe daar binnen het project op geanticipeerd zal gaan worden. 
 

5.8 Visie VRR-R&C 
De directie VRR-R&C heeft haar visie op het multidisciplinaire samenwerken ten tijde van 
opgeschaalde situaties herijkt. De uitkomsten van dit proces zijn meegenomen in deze business 
case. Bij de nadere uitwerking in de DO-fase zal de directie R&C betrokken zijn bij de uitwerking 
van de 20

e
 etage voor de multidisciplinaire opschalingsruimten. 

 

5.9 Visie SGBO en Team Grootschalige Opsporing politie 
De Politie-eenheid Rotterdam heeft haar visie over de opgeschaalde situaties in het kader van 
het Operationeel Optreden, de sturing, Staf Grootschalig Optreden (SGBO) en Team 
Grootschalige Opsporing (TGO) herijkt. De uitkomsten van dit proces zijn meegenomen in deze 
business case. Bij de nadere uitwerking in de DO-fase zal de politie-eenheid Rotterdam 
betrokken zijn bij de uitwerking van de 20

e
 etage voor de opschalingsruimten. 

 

5.10 Politie Dienstencentra / Meldkamer Dienstencentrum 
Voor het gebruik en de ontwikkeling van de ICT zal de meldkamer in de toekomst afhankelijk 
zijn van de mogelijkheden welke de PDC en het MDC gaan leveren. Beiden zijn anno 2014 erg 
aan verandering onderhevig. Op dit moment kan nog niet overzien worden welk effect deze 
hebben op het (tijdig) ICT-technisch kunnen ondersteunen van de nieuwe meldkamer. 
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6. Bestuur en Beheer 
 

6.1 Beschrijving van de bestaande (IST) situatie 
De huidige governance ten aanzien van de meldkamers RR en ZHZ vloeit voort uit de wettelijke 
kaders cq. uitgangspunten. Denk hierbij aan de Wet gemeenschappelijke regelingen, 
Gemeentewet, Wet Veiligheidsregio’s, Politiewet en de Tijdelijke wet Ambulancezorg en 
bijbehorende Memories van Toelichting. Voor de veiligheidsregio’s zijn de uitgangspunten 
(verplicht) vertaald in een gemeenschappelijke regeling. De samenwerking tussen de politie en 
de veiligheidsregio is in beide regio’s vastgelegd in een convenant (zie bijlagen 1 en 2). Toezicht 
en verantwoording van de gemeenschappelijke meldkamer vindt plaats met de begroting en 
rapportages van de veiligheidsregio. 
 
In beide regio’s wordt de meldkamer strategisch aangestuurd door een directieoverleg waarin 
directieleden van de betrokken organisaties (eenheidsleiding politie, directeur RAV, 
commandant Brandweer, algemeen directeur Veiligheidsregio) zitting hebben. Beide 
gemeenschappelijke meldkamers staan onder (dagelijkse) leiding van een directeur meldkamer. 
Een belangrijk verschil is wel dat in ZHZ de meldkamer beheersmatig is ondergebracht bij de 
politie en in RR bij de veiligheidsregio. 
 

6.2 Beschrijving van: waar moeten / willen we naar toe (SOLL) 
Deze beschrijving is enerzijds gebaseerd op de afspraken uit het Transitieakkoord d.d. 16 
oktober 2013 en anderzijds gebaseerd op de analyse van wat de projectorganisatie in 
samenwerking met de lijnorganisatie nog moet doen tot aan het moment van de overdracht aan 
de LMO. 
 

6.3 Afspraken uit het Transitieakkoord d.d. 16 oktober 2013 
Sommige onderdelen van het Transitieakkoord zijn duidelijk, maar andere artikelen (met name 
artikelen over overdracht van verantwoordelijkheden) zijn multi-interpretabel dan wel onduidelijk. 
Onderstaand zijn de relevante artikelen voor “bestuur en beheer” weergegeven. Indien hier 
aanleiding toe is worden cursief de geplaatste kanttekeningen onder het betreffende artikel 
weergegeven. 

 

I Afspraken over de LMO (eindbeeld) 

a. Algemeen 
1. Er is één LMO met maximaal tien meldkamerlocaties onder verantwoordelijkheid van de 

minister van VenJ. 
Het gezamenlijk Regionaal College heeft in november 2012 besloten om de nieuwe 
meldkamer te vestigen in het World Port Center te Rotterdam en dit besluit voor te 
leggen aan de minister van VenJ. In december 2012 heeft de minister van VenJ dit 
voorstel overgenomen. Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord bestuurlijk getekend. 

2. De LMO kent vier taken: 
A het beheer; dit betreft in ieder geval de huisvesting en bedrijfsvoering ten behoeve 

van de uitvoering van multi- en monomeldkamertaken, het multi- en 
beheerspersoneel, de multi-ICT inclusief de koppelvlakken met de monosystemen 
én multidisciplinaire landelijke protocollen en procedures ten behoeve van het 
meldkamerproces; 

B het verzorgen van de multidisciplinaire intake; 
C opschaling: 

1 het organiseren van meldkamertaken ten behoeve van de multidisciplinaire 
opschaling onder verantwoordelijkheid van het gezag als onderdeel van de 
operationele hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
Hieronder valt in ieder geval het genereren van een landelijk meldkamerbeeld en 
de multidisciplinaire informatievoorziening én 
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2  het faciliteren van monodisciplinaire opschaling binnen de meldkamer; 
Onduidelijk is of de actiecentra van de kolommen en de ruimtes van de multi 
crisisstaven (ROC en GVS) ook tot het domein van de LMO behoren of tot het 
domein van de disciplines, respectievelijk de Veiligheidsregio’s. Over deze 
opschalingsruimtes zijn hoofdzakelijk financiële afspraken gemaakt (zie art. 101 
t/m 105). In principe is er ook een taak E voor de LMO namelijk monodisciplinaire 
meldkamertaken van de brandweer (zie art. 4). 

D het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein. 
De onder a t/m d genoemde taken worden onder verantwoordelijkheid van de 
landelijk kwartiermaker LMO de komende jaren verder uitgewerkt. 

3. De disciplines dragen binnen het meldkamerdomein zorg voor de uniformering van de 
eigen monodisciplinaire werkprocessen. 
In het kader van de ontwikkeling van een Nieuw Meldkamer Systeem (NMS) wordt 
landelijk gewerkt aan de uniformering en daarmee standaardisering van de 
werkprocessen door de afzonderlijke disciplines (brandweer, politie en ambulancezorg). 
Deze standaardisering van de monodisciplinaire werkprocessen is in juni 2014 door de 
betrokken landelijke besturen vastgesteld en deze gestandaardiseerde werkprocessen 
vormen de basis van het nog te bouwen nieuwe meldkamersysteem (NMS).Onbekend is 
vooralsnog in welke mate de uitgangspunten van NMS (vastgelegd in functionele 
specificaties) de nieuw te ontwikkelen landelijke kaders voor de werkprocessen in 
voldoende mate ondersteund. 

4. De monodisciplinaire meldkamertaken van de brandweer worden uitgevoerd door de 
LMO. 
De overdracht van deze taak was voor het Veiligheidsberaad een van de belangrijkste 
binnengehaalde onderhandelpunten met de minister van VenJ. In het eindmodel blijft de 
uitvoering van het proces “uitgifte” van de politie, de RAV en de KMAR buiten de scope 
van de LMO, c.q. deze uitvoeringstaak blijft dus de verantwoordelijkheid van de 
betreffende disciplines.  

5. Alle meldkamers werken zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair en 
handelen een substantieel deel van de noodhulpvragen in het eerste contact af. Er is 
geen centrale aanname meer van mobiele telefonie. Het werkproces 1-1-2 is strategisch 
belegd bij de minister van VenJ, de tactische en operationele verantwoordelijkheid is bij 
de LMO belegd en is volledig in het totale meldkamerproces geïntegreerd. 
Vanuit de afzonderlijke disciplines wordt aan de hand van pilots gedurende 1,5 - 2 jaar 
bepaald waar de verdeling tussen multi-intake, eventueel verlengde intake en mono-
uitgifte  komt te liggen. Daarnaast geldt dat mobiele 112-telefonie rechtstreeks op de 
regionale meldkamers binnenkomt en niet meer centraal via Driebergen. 

6 De informatievoorzieningssystemen in de meldkamer omvatten in ieder geval (niet 
limitatief): C2000, 112, GMS/NMS. 

7. Het gezag op de meldkamer zoals in de preambule omschreven bij de begripsbepaling 
blijft ongewijzigd. 

 

b. Aansturing en positionering LMO  
8. De minister van VenJ is verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding van de 

LMO met maximaal tien meldkamerlocaties. De minister van VenJ stelt de hoofdlijnen 
van beheer vast in overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie, voor 
zover dit relevant is voor respectievelijk de ambulancezorg en de KMar én na overleg 
met een afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het 
Veiligheidsberaad (hierna VB) voor zover dit relevant is voor de multidisciplinaire 
opschaling en de brandweer. 

9. De minister van VenJ stelt de hoofdlijnen van beleid en het meerjarig beleidsplan voor 
de meldkamerorganisatie vast in overeenstemming met de ministers van VWS en van 
Defensie, voor zover dit relevant is voor respectievelijk de ambulancezorg en de KMar 
én in overeenstemming met een afvaardiging van de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad (hierna VB) voor zover dat beleid 
raakt aan de gezag gerelateerde taken van de meldkamer. Ten behoeve van de 
taakuitvoering van de LMO wordt per nieuwe meldkamerlocatie een 
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dienstverleningsovereenkomst opgesteld (10 in totaal). Deze komt overeen met de 
afgesproken prestaties in het landelijk kader.  

10. De minister van VenJ draagt het in stand houden van de LMO - binnen de vastgestelde 
hoofdlijnen van beleid en beheer - op aan de korpschef van de politie. 

11. De korpschef van de politie mandateert deze taak aan de directeur van de LMO die door 
de Kroon wordt benoemd op voordracht van de minister van VenJ na overleg met de 
ministers van VWS en van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s, verenigd in het VB.  

12. Het in bepaling 11 genoemde mandaat wordt vastgesteld door de minister van VenJ na 
overleg met de ministers van VWS en van Defensie en een afvaardiging van de 
voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB. 

13. De begroting, het jaarplan en de jaarlijkse verantwoording worden opgesteld door de 
directeur LMO na overleg met een afvaardiging van de disciplines. Deze stukken 
worden vastgesteld door de minister van VenJ in overeenstemming met de ministers 
van VWS en van Defensie, voor zover dit relevant is voor respectievelijk de 
ambulancezorg en de KMar én na overleg met een afvaardiging van de voorzitters van 
de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB voor zover dit relevant is voor de opschaling en 
de brandweer. 

14. De directeur LMO bespreekt periodiek de voortgang van het jaarplan met een 
afvaardiging van de ministers van VenJ, van VWS en van Defensie en een afvaardiging 
van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB. Het voorzitterschap van 
dit overleg berust bij het ministerie van VenJ. 

15. De directeur LMO bespreekt periodiek de taakuitvoering van de LMO met een 
afvaardiging van de disciplines. 

16. De directeur LMO bespreekt periodiek de taakuitvoering van de LMO met een 
afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB en 
burgemeesters met het oog op hun gezagsuitoefening. 

17. De directeur LMO is tevens de multidisciplinaire Chief Information Officer (multi-CIO) en 
verantwoordelijk voor de operationele sturing en beheer van de multidisciplinaire 
informatievoorziening ten behoeve van het meldkamerdomein uitgevoerd door een in de 
jaarstukken vast te leggen ‘dedicated’ capaciteit voor ICT-beheer. De directeur 
LMO/multi-CIO is hiermee verantwoordelijk voor de operationele sturing van het 
Meldkamerdienstencentrum (MDC). Het MDC is een separate ‘business unit’ binnen het 
politiedienstencentrum. 

18. Het Piofach-beleid en de daarbij behorende systemen van de politie, met uitzondering 
van de multidisciplinaire informatievoorzieningssystemen (zie hiervoor bepalingen onder 
V, afspraken over NMS), zijn leidend voor de LMO tenzij hierover andere afspraken zijn 
gemaakt in de hoofdlijnen van beleid en beheer. 

19. De directeur LMO heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de LMO 
en de maximaal tien meldkamerlocaties als geheel. De directeur LMO voert overleg met 
vertegenwoordigers van de disciplines over de samenwerking binnen het 
meldkamerdomein. 

20. De disciplines dragen zorg voor de uitvoering van de monodisciplinaire taken op de 
meldkamerlocaties en houden de noodzakelijke landelijke standaardisatie binnen de 
eigen discipline in stand. 

21. Iedere meldkamerlocatie beschikt over een hoofd dat met vertegenwoordigers van de 
daar werkzame disciplines samen de dagelijkse leiding vormt. Het hoofd heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de meldkamerlocatie en rapporteert 
aan de directeur LMO. 
T.a.v. de brandweer gaat de bijzondere situatie ontstaan dat de LMO verantwoordelijk 
wordt voor de monodisciplinaire meldkamertaken van de brandweer. Onduidelijk is of en 
hoe de brandweer participeert in de dagelijkse leiding op een meldkamerlocatie. 
Of dit ook voor de RAV zal gaan gelden is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt 
door de RAV-besturen ten aanzien van het MKA-personeel.  

22. Indien binnen een meldkamerlocatie geen overeenstemming kan worden bereikt tussen 
het hoofd van de meldkamerlocatie en de disciplines wordt geëscaleerd naar de 
directeur LMO. 
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23. Indien tussen de directeur LMO en de vertegenwoordigers van de disciplines zoals 
genoemd in bepaling 11 geen overeenstemming kan worden bereikt kan het geschilpunt 
voorgelegd worden aan (een afvaardiging van) de bestuurlijk verantwoordelijken 
genoemd in bepaling 12. 

 

II. Afspraken over de transitie 

a. Algemeen 
Onderstaande afspraken hebben betrekking op de fase na ondertekening van het 
Transitieakkoord tot inwerkingtreding van de noodzakelijke wetswijziging. Na wetswijziging gaat 
de verantwoordelijkheid voor het meldkamerdomein over naar de minister van VenJ. 

24. Om de transitieperiode zo kort mogelijk te houden geeft de minister van VenJ prioriteit 
aan het wetswijzigingtraject waarbij de verantwoordelijkheid over de meldkamers 
overgaat van de besturen van de veiligheidsregio’s naar de minister van VenJ. 

25. Gedurende de transitiefase, waarin wordt gesproken over de kwartiermakersorganisatie 
van de landelijke meldkamerorganisatie (hierna KLMO), blijft de kwaliteit, de continuïteit 
en de stabiliteit van dienstverlening door de meldkamers geborgd. 

26. In de transitiefase zijn de aan de meldkamerfunctie gerelateerde wettelijke taken van de 
veiligheidsregio adequaat geborgd zodat de burgemeesters en de voorzitters van de 
veiligheidsregio’s hun gezagsverantwoordelijkheid kunnen waarmaken. 

 

b. Aansturing en positionering kwartiermakersorganisatie 
Onverminderd de huidige verantwoordelijkheidsverdeling spreken de partijen af de aansturing 
van de transitiefase als volgt vorm te geven: 
 
1. Opdracht en aanstelling kwartiermaker(s) en positionering 

27. De minister van VenJ treedt op als opdrachtgever voor de transitie van de huidige 
regionale meldkamers (inclusief de meldkamers van de landelijke eenheid en de KMar) 
naar de instelling van een LMO met tien meldkamerlocaties. 

28. De minister van VenJ draagt de uitvoering van deze transitie op aan de korpschef van 
de politie die deze bevoegdheid mandateert aan de kwartiermaker LMO. 

29. De besturen van de veiligheidsregio’s dragen het beheer en going concern van de 
huidige meldkamers op aan de korpschef van de politie die deze taak mandateert aan 
de kwartiermaker LMO. 
De reikwijdte van ‘going concern’ is onduidelijk. In principe geldt voor de transitiefase 
ook al dat de LMO over alle nieuwe ontwikkelingen in de meldkamer gaat. Immers, 
conform art. 106 moeten alle wijzingen van werkwijzen en investeringen ter goedkeuring 
aan de landelijk kwartiermaker LMO worden voorgelegd. Kortom, de overdracht is dus 
omvattender dan beheer en going concern.  
Overigens is het - gelet op art. 81 - onduidelijk welke taken cq verantwoordelijkheden 
wanneer worden overgedragen.  
Na de ondertekening van het Transitieakkoord en de benoeming van de KLMO is de 
LMO projectorganisatie nog lang niet op sterkte en ook zijn er nog geen regionale 
kwartiermakers benoemd. 

30. De kwartiermaker LMO wordt aangewezen door de minister van VenJ in 
overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie en een afvaardiging van 
de veiligheidsregio’s vertegenwoordigd in het VB. 

31. De inhoud van het mandaat van de kwartiermaker LMO - met afspraken over de 
verantwoordelijkheidsverdeling voor beheer en de inbedding in de politie - wordt 
vastgesteld door de minister van VenJ in overeenstemming met de ministers van VWS 
en van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, 
verenigd in het VB. 

32. De disciplines benoemen na overleg met de kwartiermaker LMO monodisciplinaire 
kwartiermakers die de transitie binnen de eigen discipline begeleiden. De kwartiermaker 
LMO voert overleg met de monodisciplinaire kwartiermakers over de samenwerking in 
de transitiefase. 

33. De KLMO wordt beheersmatig ondergebracht bij de politie, gezien de beoogde 
positionering van het beheer van de LMO bij de politie (zie bepaling 10). 
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2. Overleg en aansturing 
34. De minister van VenJ stelt een operationele stuurgroep in onder voorzitterschap van een 

vertegenwoordiger van het ministerie van VenJ. Deze operationele stuurgroep stuurt de 
kwartiermaker LMO aan. Deze stuurgroep bestaat uit door het bestuur gemandateerde 
vertegenwoordigers van de disciplines. 

35. De kwartiermaker LMO bespreekt periodiek de voortgang van de transitie met een 
afvaardiging van de ministers van VenJ, van VWS en van Defensie en een afvaardiging 
van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB. 

36. De kwartiermaker LMO bespreekt periodiek het beheer en going concern van de huidige 
meldkamers met een afvaardiging van de ministers van VenJ, van VWS en van 
Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in 
het VB. 

De LMO heeft in hoofdstuk 5 van het Concept Ontwerpplan versie 1.0 o.a. de besturing 

nader uitgewerkt. In door de LMO beschreven bestuurlijke overlegstructuren lijken met 

name het “Landelijk Meldkamer Meerhoekoverleg” en het “Territoriaal bestuurlijk overleg” 

relevant. 
 
3. Samenvoeging meldkamers 

37. De kwartiermaker LMO stelt na overleg met de operationele stuurgroep op basis van dit 
Transitieakkoord een landelijk kader op voor het samenvoegen van de huidige 
meldkamers. 

38. Dit landelijk kader met bestuurlijke en financiële uitgangspunten wordt vastgesteld door 
de minister van VenJ in overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie 
en een afvaardiging van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB. 

 Het is van belang om minimaal een van de beide voorzitters van onze veiligheidsregio’s 
te laten deelnemen aan deze landelijke overleggen. 

39. In dit landelijk kader worden afspraken opgenomen over de wijze waarop de LMO het 
gezag en de disciplines tijdens de transitie en in het eindmodel ondersteunt bij het 
uitvoeren van haar wettelijke taak. 
Dit roept de vraag op in hoeverre het landelijk kader ruimte biedt voor regionale 
uitwerking van landelijk beleid. De LMO geeft in haar Concept Ontwerpplan wel aan dat 
“…..De besturingswijze van de Landelijke Meldkamerorganisatie stelt de disciplines in 
staat om zodanig invloed uit te oefenen op het beleid en de vraagarticulatie met 
betrekking tot het beheer van de Landelijke Meldkamerorganisatie, dat zij in staat zijn 
hun gezag dan wel wettelijke verantwoordelijkheid waar te kunnen maken…..” (§5.2.1). 

40. De kwartiermaker LMO benoemt per toekomstige meldkamerlocatie een kwartiermaker, 
dit gebeurt na overleg met de besturen van de betrokken veiligheidsregio’s en de 
betrokken disciplines. 

41. Om te komen tot een zorgvuldige transitie naar de tien toekomstige meldkamerlocaties 
wordt door een nulmeting de bestuurlijk-juridische, de financiële en de operationele 
situatie van de afzonderlijke meldkamers in kaart gebracht. 
Naast de landelijke nulmeting onder verantwoordelijkheid van de LMO wordt onder 
coördinatie van de projectorganisatie van het samenvoegingsproject een interne 
nulmeting per huidige meldkamer opgesteld en uiteindelijk bestuurlijk voorgelegd in het 
kader van het ook op te stellen overdrachtsdocument aan de LMO. 

42. Op basis van de in dit Transitieakkoord opgenomen afspraken, de nulmetingen en het in 
bepaling 37 genoemde landelijk kader wordt een business case opgesteld per 
toekomstige meldkamerlocatie. 
Onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie van het samenvoegingsproject 
wordt deze business case opgesteld en bestuurlijk voorgelegd als onderdeel van het 
totale Overdrachtsdossier.   

 
4. Werkwijze 

43. Om de reikwijdte van de uitvraag door een multidisciplinaire centralist nader te bepalen, 
worden op basis van onafhankelijke data en pilots de effecten van multidisciplinaire 
intake getest. Op basis van deze gegevens doen de disciplines binnen anderhalf jaar na 
ondertekening van dit Transitieakkoord een voorstel voor de invulling van intake, 
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eventueel verlengde intake en uitgifte voor een goede afhandeling van noodhulpvragen. 
Uitgangspunt is hierbij de burger op een verantwoorde wijze zoveel mogelijk in het 
eerste contact te helpen. Indien de disciplines, naar het oordeel van de 
verantwoordelijke ministers, onvoldoende invulling geven aan multidisciplinair en 
geprotocolleerd werken, dan bepalen deze ministers zelf de grens. 
Vanwege de ervaring van de meldkamer Zuid-Holland Zuid met multi-intake, streeft de 
projectorganisatie naar participatie binnen de bovengenoemde landelijke pilots.  

80. In de transitie naar de toekomstige meldkamerlocaties wordt per huidige meldkamer op 
basis van de afspraken in dit Transitieakkoord, het in bepaling 37 genoemde landelijk 
kader en de in bepaling 41 genoemde nulmeting een financieel overdrachtdocument 
opgesteld met daarop een advies van de hierna genoemde ‘due diligence’ commissie. 
Dit overdrachtsdocument wordt door de projectorganisatie opgesteld en bestuurlijk 
voorgelegd. 

81. Deze regionale financiële overdrachtdocumenten moeten leiden tot een finale 
overeenkomst per samengevoegde meldkamer tussen de voorzitters van de betreffende 
veiligheidsregio’s, de korpschef van de politie, de besturen van de betreffende RAV’s, de 
kwartiermaker LMO en waar van toepassing de korpsbeheerder van de KMar. Na deze 
finale overeenkomst kan de feitelijke overdacht van de betreffende nieuwe meldkamer 
naar de LMO plaatsvinden. 

 Dit regionale overdrachtsdocument wordt door de projectorganisatie opgesteld in 
overleg met de landelijk kwartiermaker LMO en bestuurlijk voorgelegd. 

 

Landelijke afspraken met de Veiligheidsregio’s over de ruimtes tbv de opschaling 
101. In een aantal veiligheidsregio’s waar in de toekomst geen meldkamer meer aanwezig is, 

zal nog wel behoefte zijn aan opschalingsruimtes (zoals de regionale coördinatiecentra). 
In Zuid-Holland Zuid is vooruitlopend op het Transitieakkoord invulling gegeven aan 
deze behoefte door de opschalingsruimtes reeds in het Leerpark te vestigen. Nader zal 
moeten worden bezien of tussen het Leerpark en het WPC en Den Haag (fallback voor 
de samengevoegde meldkamer in Rotterdam) rechtstreekse lijnen moeten komen en zo 
ja, wie deze lijnen gaat betalen. Zoals opgemerkt bij artikel 2 is er onduidelijkheid of de 
actiecentra van de kolommen en de ruimtes van de multi crisisstaven (ROC en GVS) 
ook tot het domein van de LMO behoren of tot het domein van de kolommen, 
respectievelijk de Veiligheidsregio’s. Met de LMO moeten er nadere afspraken worden 
gemaakt over de opschalingsruimten/actiecentra en (faciliterende) rol van de LMO. 

102. Voor de opschalingsruimtes zelf is voor de veiligheidsregio’s al structurele financiering 
beschikbaar vanuit de BDUR. 

103. Het ministerie van VenJ draagt zorg voor de verbindingen naar deze opschalingsruimtes 
in regio’s die in de toekomst geen meldkamer hebben, waar wel behoefte aan 
opschalingruimte is en waar nu nog niet in is voorzien. 
Hiermee wordt impliciet aangegeven dat de minister zorg zal dragen voor de financiering 
van de verbindingen tussen het WPC en het Leerpark waar de multidisciplinaire 
opschalingsruimten van ZHZ zijn gevestigd. Wat onder “verbindingen” moet worden 
verstaan is nog niet duidelijk. 

104. Dit geldt voor maximaal één locatie per regio zonder eigen meldkamer. 
105. Eventuele transitiekosten gemoeid met achterblijvende opschalingsruimtes vormen een 

onderdeel van het in bepaling 84 genoemde financiële overdrachtdocument. 
 

6.4 Beschrijving van de veranderopgave 
De veranderopgave is voor een groot deel beschreven in het Transitieakkoord en zal op 
onderdelen nog nader uitgewerkt moeten worden door de KLMO LMO (KLMO). Waar nu al 
mogelijk zal de projectorganisatie onder leiding van de regionaal kwartiermaker LMO (RKLMO) 
invulling geven aan de benodigde veranderingen die beschreven zijn in het Transitieakkoord en 
landelijke kaders van de LMO. Daarnaast zal de nadere uitwerking onder leiding van de KLMO 
door de projectorganisatie ter hand worden genomen. 
In ieder geval is het van belang om de directieteams en de managementlagen efficiënt en 
effectief in te richten. De bestaande overlegstructuren van beide meldkamers dienen al in de 
overgangsfase samengevoegd te worden. 
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Het is voor een goede aansturing en beheersing van de samengevoegde meldkamers een 
aanbeveling om te werken met één beleidskader, één samengevoegde begroting en 
formatieoverzicht. In verband met de overgang naar een landelijke organisatie is het wel 
raadzaam om één boekhouding aan te houden met twee entiteiten (RR en ZHZ), ook om goed 
inzicht te blijven houden in de kosten per organisatie.  
 

6.5 Beschrijving van de veranderaanpak 
Zoals eerder aangegeven worden er landelijke afspraken gemaakt voor de transitiefase. Voor 
een groot deel zijn deze beschreven in het Transitieakkoord en voor een deel vergen een aantal 
artikelen nog nadere uitwerking onder regie van de KLMO. De KLMO zal samen met de tien 
RKLMO’s nadere uitwerking geven aan het Transitieakkoord. De projectorganisatie zal regionale 
overdrachtsdocument voorbereiden, waarin de afspraken worden vastgelegd tussen de beide 
regio’s en de KLMO (artikel 81 TA).  
 
Na de bestuurlijke ondertekening van het Transitieakkoord en de aanstelling van de KLMO vindt 
de overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden plaats aan de KLMO, waarbij nu  
duidelijk is dat de formele financiële overdracht gepland is vanaf 1 januari 2016. Dit is ook het 
moment dat verwacht is dat de wetswijziging tot stand is gebracht. 
Het bevoegd gezag op de meldkamer zoals bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s blijft 
ongewijzigd. (artikel 7 TA).  
 

6.6 Beschrijving van de mijlpalen en planning 
De belangrijkste mijlpalen op korte termijn zijn de vaststelling van een landelijk kader (art. 37), 
uitvoeren nulmetingen per huidige meldkamer (art. 41), opstellen business case voor de 
samengevoegde meldkamer (art. 42), opstellen financieel overdrachtsdocument (art. 80) en tot 
slot het opstellen van een regionaal overdrachtsdocument (art. 81) waarin de afspraken zijn 
vastgelegd tussen de LMO en de twee regio’s voor de overdracht van de beide meldkamers. 
 

6.7 Beschrijving van de afhankelijkheden 

 De nadere uitwerking van het Transitieakkoord door de KLMO en de tijdsduur die daarmee is 
gemoeid.  

 Vervolgens de uitwerking en vaststelling van de regionale documenten en de tijdsduur die 
daar weer mee is gemoeid.  

 De overdracht van de wettelijke bevoegdheden naar de minister van VenJ (wetswijzigingen). 
 

6.8  Samenwerkingsconvenanten  

 Bestaande samenwerkingsconvenant RR (bijlage 1) 

 Bestaande samenwerkingsconvenant ZHZ (bijlage 2) 
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7. Personeel en Organisatie 
 

7.1 Beschrijving van de bestaande (IST) situatie 
De beschrijving in deze paragraaf is gebaseerd op de genoemde peildatum (01-07-13) uit het 
Transitieakkoord. In het Project Initiatie Document ‘samenvoeging GMK’s ZHZ-RR’ zijn nog de 
gegevens van 2011 opgenomen. De actuele ontwikkelingen zijn beschreven in de Soll paragraaf 
(vanaf §7.3).  
 

7.1.1 Bestaande organisatiestructuren  
De Gemeenschappelijk Meldkamer Rotterdam-Rijnmond (GMK-RR) bestaat uit de onderdelen 
Politie, Ambulance en Brandweer.  
Vanwege het feit dat de Gemeenschappelijke meldcentrale (GMC)-)-ZHZ verregaand 
geïntegreerd werkt, is op een aantal punten niet de specifieke uitsplitsing naar MKA, MKB en 
MKP mogelijk. 
 

7.1.2 Organisatiestructuur GMK-RR 
De GMK-RR bestaat uit drie onderdelen die tezamen de Gemeenschappelijke Meldkamer van 
de regio Rotterdam-Rijnmond vormen; Politie, Brandweer en Ambulance, zie bijlage 3. 
 
De toegekende formatie voor het VRR-deel van de GMK is formeel 68 fte. Voor de MKA 
(inclusief operationele leiding) is dit 27 fte en voor de MKB (inclusief operationele leiding) is 20 
fte. Voor de strategische leiding is dit 1 fte. In deze formatie is opgenomen de toegekende 
formatie voor beheer- en ondersteuning voor de totale GMK-RR, incl. Politie. De formatie 
bedraagt 20 fte. Hiervan wordt 19 fte qua kosten gedeeld door de drie betrokken partners.  
De toegekende formatie voor het onderdeel MKP is formeel 72 fte. Totaal werken er dus 140 fte 
op de meldkamer. 
 
Voor de gemeenschappelijke kosten (zie bijlage 4) worden de volgende verdeelsleutels 
gehanteerd: de personele kosten voor het beheer worden voor de helft door de VRR betaald en 
de andere helft door de PRR. Voor de materiële kosten t.a.v. de techniek is de verhouding VRR 
40% en de PRR 60%. De kosten voor RA C2000 worden voor 24% betaald door de VRR en 
voor 76% door de PRR. Naast deze generieke verdeelsleutels worden kosten die direct 
toewijsbaar zijn aan één van de kolommen volledig toegerekend aan deze kolom. Voorbeelden 
hiervan zijn de loonkosten van operationele medewerkers MKA en MKB (medewerkers PRR zijn 
immers in dienst bij PRR) en kosten voor specifieke ICT-toepassingen, zoals automatisch 
statussen bij MKA. 

 

7.1.3 Organisatiestructuur GMC-ZHZ (bijlage 5) 
De GMC-ZHZ heeft een andere werkwijze dan de GMK-RR. Binnen de GMC-ZHZ wordt  
zoveel mogelijk geïntegreerd gewerkt, waarbij het onderscheid tussen MKA, MKB en MKP veel 
moeilijker is te maken. De gehanteerde verdeelsleutel in financiële zin is 60% (POL), 20% 
(AMB) en 20% (BRW). Al het personeel van de GMC-ZHZ is in dienst van de politie en valt 
derhalve onder de rechtspositieregeling van de Nationale Politie. 
 
De toegekende formatie voor het GMC-ZHZ is formeel 46,75 fte. De verdeling van de formatie 
van het MK-personeel is als volgt. Leiding is 2 fte. De formatie van centralisten op MKP, MKA en 
MKB is totaal 40,75 fte. Een aantal centralisten is multi inzetbaar, sommigen op twee en 
anderen op drie disciplines. In de formatie is opgenomen de toegekende formatie voor beheer 
en ondersteuning van de GMC-ZHZ. Deze formatie bedraagt 4,0 fte. 

 

7.1.4 De financiële doorbelasting van de moederorganisaties  
Uit het totaaloverzicht (zie bijlagen 6a, 6b en 6c) blijkt dat de GMK-RR en de GMC-ZHZ een 
jaarlijkse financiële doorbelasting krijgen van de ‘moederorganisaties’ voor functies als P&O en 
Financiën. Een nadere toelichting op dit totaaloverzicht zie bijlage 7. 
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7.2 Beschrijving van de toekomstige (SOLL) situatie  
In deze paragraaf wordt de SOLL situatie uitgewerkt, waarbij de afspraken uit het 
Transitieakkoord d.d.  2 juli 2013 leidend zijn. De uitwerking van deze paragraaf geschiedt langs 
twee fasen: ‘de transitiefase’ (artikelen 45 t/m 59) en “de eindfase” (artikelen, 4, 18, 21 en 44) en 
is gebaseerd op de analyse van wat de projectorganisatie in samenwerking met de 
lijnorganisatie nog moet doen tot aan het moment van de overdracht van personeel aan de 
LMO. 

 

7.2.1 Transitiefase 
Over de formatie op de meldkamers zijn voor de transitiefase de volgende afspraken gemaakt: 
45. Tijdens de transitie wordt terughoudend omgegaan met wijzigingen in formatie en 

functiewaardering. De bestuurlijk verantwoordelijken van de disciplines melden 
voorgenomen wijzigingen bij de betreffende kwartiermaker voor de samen te voegen 
meldkamers. 

46. De invulling van vacatures tijdens de transitie worden bezien in het licht van de nieuwe 
situatie met als uitgangspunt dat vacatures voor meldkamerpersoneel in dienst van de 
veiligheidsregio’s alleen tijdelijk worden opgevuld om eventuele boventalligheid tot een 
minimum te beperken. Hierbij wordt als peildatum voor de formatie van de huidige 
meldkamers 1 juli 2013 gebruikt. De kwartiermaker voor de betreffende meldkamerlocatie 
wordt geïnformeerd over de vacatures bij de regionale meldkamers voor, tijdens en na de 
samenvoeging, zowel mono- als multidisciplinair. 

47. Vacatures voor beheer- en ondersteunend personeel tijdens de transitieperiode worden 
gedurende de looptijd van de transitieperiode terughoudend ingevuld. 

48. Voor vacatures voor als zodanig aangemerkte sleutelposities in de meldkamer tijdens de 
transitieperiode geldt dat invulling na overleg met de landelijke kwartiermaker gebeurt. 

49. Ten aanzien van de vacatures bij het meldkamerpersoneel voor de monodisciplinaire 
taakuitvoering blijft de verantwoordelijkheid bij de betreffende bestuurlijk 
verantwoordelijken. 

 
Naar aanleiding van de bovenstaande artikelen uit het TA kunnen de volgende kanttekeningen 
worden gemaakt: 
De huidige functiebeschrijvingen – van de medewerkers met een aanstelling bij de politie - 
worden omgezet naar een LFNP-functiebeschrijving (LFNP-matching).  Momenteel wordt het 
Landelijke Functiegebouw Nederlandse Politie  (LFNP) gerealiseerd en daarnaast  is er overleg 
geweest tussen vakbonden, minister en landelijke korpsleiding over de voorgenomen besluiten 
en de vervolgprocedure van het LFNP. Hierbij zijn ook de functies van het meldkamerpersoneel 
ZHZ meegenomen, die allen in dienst zijn van de politie. Ook binnen de VRR zijn alle functies 
beschreven en gewaardeerd. In 2014 is door de VRR overgegaan op HR’21, een nieuw 
functiebeschrijvings- en waarderingssysteem.  
 
Ten aanzien van de overgang van het meldkamerpersoneel zijn de volgende afspraken 
vastgelegd in het Transitieakkoord: 
50. Tot de overdracht van meldkamerlocaties aan de LMO conform bepaling 80 blijft het 

meldkamerpersoneel in dienst van de huidige werkgever anders dan waar een 
overeenkomst is tussen werkgevers en werknemers over wijziging van werkgeverschap. 

51. De besturen van de veiligheidsregio’s kunnen ervoor kiezen het meldkamerpersoneel voor 
de monodisciplinaire taakuitvoering van de brandweer in dienst van de veiligheidsregio over 
te dragen aan de LMO. 

52. Indien de besturen van de veiligheidsregio’s ervoor kiezen het in bepaling 51 genoemde 
meldkamerpersoneel in dienst te houden dan kunnen zij dit meldkamerpersoneel 
detacheren bij de LMO of een dienstverleningsovereenkomst afsluiten met de LMO over de 
taakuitvoering zonder overdracht van personeel. 

53. De keuze van de besturen van de veiligheidsregio’s wordt bekrachtigd in de overdracht van 
een meldkamerlocatie aan de LMO. 
De rechtspositionele consequenties voor het MKB-personeel zijn afhankelijk van de nog te 
maken bestuurlijke keuzes over de overgang naar de LMO. Deze mogelijkheden zijn: 
detacheren, dienstverleningsovereenkomst of in dienst bij LMO. Het MKB-personeel ZHZ 
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valt onder de rechtspositieregeling Politie (BARP). Het MKB-personeel RR valt onder de 
Rechtspositieregeling VRR. Hieronder de mogelijke gevolgen bij de drie 
overgangsmogelijkheden van het personeel: 
Detachering: 
Bij een detachering behoudt het personeel de eigen rechtspositie. De hoofdwerkgever blijft 
verantwoordelijk. Een nadeel is dat voor het personeel sprake is van een formele en 
feitelijke werkgever; er is altijd overleg benodigd met 2 partijen. Een ander nadeel is dat je 
‘zicht’ op het eigen personeel verdwijnt.  
Indiensttreding: 
Het is duidelijk welke rechtspositie gaat gelden voor het personeel dat in dienst treedt bij de 
LMO. Dat is de rechtspositie van de Nationale Politie. Om bij eventuele veranderingen in 
rechtspositie negatieve consequenties goed op te vangen is het denkbaar dat partijen een 
Sociaal Plan overeenkomen waarin nadere afspraken worden gemaakt over garanties 
m.b.t. (her)plaatsing, boventalligheid (bijv. vertrekregeling), begeleiding naar (ander) werk, 
salarismaatregelen (bijv. bij harmonisatie van rechtspositie).  
Dienstverleningsovereenkomst 
In een dienstverleningsovereenkomst kan men afspraken maken over de afname van 
producten en diensten (taken / werkzaamheden / verantwoordelijkheden / bevoegdheden / 
condities waaronder) over een bepaalde periode en tegen van tevoren afgesproken 
prijsafspraak / betaling. De werknemer blijft in dienst van de hoofdwerkgever. 

54. Het uitgangspunt van VWS en AZN is dat het personeel met monodisciplinaire taken voor 
de RAV in dienst blijft cq komt bij de RAV (dan wel een van de deelnemers binnen de 
RAV). De besturen van de RAV’s bepalen evenwel zelf vóór de overdracht van de 
meldkamerlocatie waar en hoe het werkgeverschap van het meldkamerpersoneel voor de 
monodisciplinaire taakuitvoering van de ambulancevoorziening wordt belegd. Dat kan 
betekenen dat sommige RAV’s er voor kiezen dat het monodisciplinair personeel op de 
meldkamer in dienst komt van de LMO. Ook kan het betekenen dat in andere RAV’s waar 
dat nog niet het geval is, de RAV er voor kiest het monodisciplinair personeel juist wel in 
dienst van de RAV te nemen. In alle gevallen geldt: het dienstverband van het 
monodisciplinair personeel heeft geen gevolgen voor de verdeling van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zoals die elders in dit akkoord is beschreven. 
Het MKA-personeel ZHZ valt onder de rechtspositieregeling Politie (BARP) en het MKA- 
personeel RR valt onder de CAO Ambulance. De keuze waar het MKA-personeel in dienst 
komt moet door de beide RAV-besturen worden gemaakt voordat het overdrachtsdocument 
wordt getekend. Bij voorkeur wordt in beide RAV’s dezelfde keuze gemaakt, om te 
voorkomen dat op een meldkamer binnen een discipline twee rechtsposities gelden. 
Uitgangspunt van VWS en AZN hierbij is dat het personeel met monodisciplinaire taken 
voor de RAV in dienst blijft dan wel in dienst komt bij de RAV.  

55. De huidige en toekomstige werkgever dragen gezamenlijk zorg voor een goede overgang 
van meldkamerpersoneel dat overgaat naar de LMO. 

56. De overgang vindt plaats door een zorgvuldig gekozen plaatsingsproces op basis van een 
vastgesteld formatieplan en vastgestelde functieprofielen. De nieuwe functies worden 
zoveel mogelijk door huidig personeel ingevuld, zodat boventalligheid zoveel mogelijk wordt 
voorkomen en maximaal gebruik gemaakt wordt van kennis en ervaring. 

57. De huidige werkgever is verantwoordelijk voor het personeel tot het moment van formele 
overdracht van werkgeverschap. 

58. De partijen dragen zorg voor herplaatsing van personeel dat niet in de LMO wordt 
ondergebracht. Hierbij wordt uitgegaan van een inspanningsverplichting voor zowel 
ambulancevoorziening, politie als veiligheidsregio’s in de directe omgeving (de regio én 
aangrenzende regio’s) om te zoeken naar een passende alternatieve functie. Vacatures 
binnen de LMO, de veiligheidsregio’s, de politie en de ambulancezorg die na overdracht 
van personeel ontstaan worden in beginsel ingevuld door boventallig meldkamerpersoneel, 
zo nodig na aanvullende training of opleiding. 
Bij plaatsing c.q. overgang van het meldkamerpersoneel naar de LMO bestaat de 
mogelijkheid dat niet alle meldkamerpersoneel kan worden ondergebracht. Mogelijke 
vacatures binnen de LMO worden in beginsel ingevuld door boventallig personeel, zo nodig 
na aanvullende training of opleiding. Voor herplaatsing zal men terugvallen op de 
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bepalingen van de eigen Sociale Statuten en een Sociaal Plan (dit laatste overeen te 
komen door partijen). 
In de transitiefase zal het inrichtingsmodel gestalte moeten krijgen in overleg tussen de  
KLMO, werkgevers en betrokken medezeggenschapsorganen. Het inrichtingsmodel zal een 
formatieplan (afhankelijk van waar verdeling tussen multi-intake en mono-uitgifte komt te 
liggen) en vastgestelde functieprofielen behelzen.  

59. Veiligheidsregio’s kunnen onder de volgende voorwaarden personeel overdragen aan de 
LMO: 
A. er wordt een overdrachtdocument opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt  hoeveel 

fte’s (naar schaalniveau en salaris) belast zijn met de monodisciplinaire 
meldkamertaken en welk budget hiervoor is gereserveerd (incl. overhead); 

 Voor het hoofdstuk P&O  van het overdrachtsdocument zijn, naast de hierboven 
vermelde onderwerpen, rechtspositie en pensioenregeling belangrijke 
aandachtspunten. 

B.  op basis van het in A genoemde overdrachtdocument worden (landelijke)afspraken 
gemaakt; 

C. er is een duidelijke afspraak over de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot 
de aansturing van het personeel dat de monodisciplinaire meldkamertaken uitvoert; 

D. de besturen van de veiligheidsregio’s dragen het personeel dat in dienst is van de 
veiligheidsregio’s over conform het voor dit personeel geldend sociaal statuut; 

 Dit zou betekenen dat voor het MKB en MKA deel van de meldkamer ZHZ het 
Landelijk Sociaal Statuut (LSS) leidend is, omdat zij in dienst zijn van de Nationale 
politie. Voor het MKB- en MKA-deel van de meldkamer RR zijn twee Sociaal Statuten 
van toepassing. In het overdrachtsdocument tussen beide regio’s en de LMO zullen 
afspraken moeten worden vastgelegd over de overgang van het personeel naar de 
LMO, teneinde de overgang zorgvuldig te laten plaatsvinden.  

E. de instemming van de minister van VenJ met een wijziging van het inrichtingsplan van 
de politie; 

F. de overgang van monodisciplinair personeel door de veiligheidsregio’s vindt niet 
eerder plaats dan na afronding van de personele reorganisatie als gevolg van de 
invoering van de Nationale Politie (naar verwachting is deze eind 2014 afgerond) en 

G. de overgang van personeel vindt plaats na afronding van het wetswijzigingstraject dat 
voorziet in de oprichting van de LMO. 

 

7.2.3 Eindfase 
In het Transitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de eindfase (ingerichte LMO). In de 
volgende artikelen uit het TA wordt globaal ingegaan op deze eindsituatie.  
 

4. De monodisciplinaire meldkamertaken van de brandweer worden uitgevoerd door de LMO. 
 Hierbij wordt opgemerkt dat het beleid voor de mono-brandweertaak op de meldkamer de 

verantwoordelijkheid blijft van de brandweerkolom. 
18. Het Piofach-beleid en de daarbij behorende systemen van de politie, met uitzondering van 

de multidisciplinaire informatievoorzieningssystemen (zie hiervoor bepalingen onder V, 
afspraken over NMS), zijn leidend voor de LMO tenzij hierover andere afspraken zijn 
gemaakt in de hoofdlijnen van beleid en beheer. 

21. Iedere meldkamerlocatie beschikt over een hoofd dat met vertegenwoordigers van de daar 
werkzame disciplines samen de dagelijkse leiding vormt. Het hoofd heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de meldkamerlocatie en rapporteert aan 
de directeur LMO. 

 Deze taak- rolverdeling is een afspiegeling van de landelijke structuur. Hierbij is sprake van 
een algemeen directeur LMO en daaronder functioneren een directeur brandweer, 
ambulance en politie. De huidige structuur is een hele andere dan voorgestaan in de 
eindsituatie. 
T.a.v. de brandweer gaat de bijzondere situatie ontstaan dat de LMO verantwoordelijk 
wordt voor de monodisciplinaire meldkamertaken van de brandweer. Afspraken met de 
LMO moeten worden gemaakt hoe de brandweer participeert in de dagelijkse leiding op 
een meldkamerlocatie.  
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 44. De kwartiermaker komt op basis van overleg met de betrokken vakorganisaties, 
ondernemingsraden en de werkgevers tot een voorstel voor de inrichting van de 
medezeggenschap in het kader van de LMO zowel tijdens de transitiefase als in het 
eindmodel. 

 In onze regio’s is op 20-12-12 een Bijzondere OndernemingsRaad (BOR) opgericht om de 
medezeggenschap een passende rol te geven in het samenvoegingstraject. De 
verwachting is dat er ook een BOR wordt gecreëerd op landelijke niveau, gevoed vanuit de 
regio’s. 

 

7.2.4  Organisatorische en personele consequenties samenvoeging meldkamers  
De uiteindelijke personele en organisatorische consequenties na de samenvoeging van de beide 
meldkamers zullen pas duidelijk worden na verdere detaillering van de afspraken uit het 
Transitieakkoord op de volgende onderwerpen: 

 Personeel en beheer (art. 51 t/m 54): 
 Welk personeel wordt uiteindelijk ondergebracht bij de LMO en op welke manier?  Voordat 

overdracht van de meldkamers aan de LMO plaatsvindt, moeten de besturen van de 
veiligheidsregio’s en de RAV-en nog een besluit nemen ten aanzien van respectievelijk het 
brandweer-, en het ambulancepersoneel op de beide meldkamers. De besturen van de 
veiligheidsregio’s moeten besluiten of het MKB- personeel volledig over gaat naar de LMO, 
wordt gedetacheerd, of dat er een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten.  De 
besturen van de RAV-en moeten een beslissing nemen of het MKA personeel in dienst komt 
/ blijft van de RAV-en of overgaat naar de LMO.  De keuzen van de besturen worden 
bekrachtigd in het overdrachtsdocument van de toekomstige samengevoegde meldkamer 
Rotterdam aan de LMO.  

 Verdeling tussen multi-intake en mono-uitgifte per kolom (zie art. 43 TA): 
 Binnen anderhalf jaar na ondertekening van het Transitieakkoord moet per kolom bepaald 

zijn hoe de  multi-intake wordt ingericht en waar eventueel verlengde intake en mono-uitgifte 
komt te liggen. Pas wanneer dit bepaald is kan vanuit de LMO en per kolom (brandweer, 
politie en ambulance) worden berekend hoeveel fte benodigd is om de hiervoor genoemde 
taken te vervullen op de samengevoegde meldkamer en kan pas een definitief 
inrichtingsplan worden opgesteld. Een en ander betekent dat in deze business case nog 
geen (definitieve) inrichtingsplannen, organogrammen en formatieoverzichten voor de 
samengevoegde meldkamers gepresenteerd kunnen worden. Voor de DROC is een concept 
inrichtingsplan opgesteld. Door ontwikkelingen binnen de Nationale Politie en de definitieve 
inrichting van de LMO (na bepaling van de verdeling multi/mono) kan het concept 
inrichtingsplan nog veranderen en is derhalve niet vastgesteld. 

 

7.2.5 (Voorlopige) formatie en structuur  
Het organisatie- en adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) heeft in 2010 in opdracht van de 
diverse bestuursgremia van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid berekend wat de 
formatieve en financiële gevolgen zouden kunnen zijn van de fusie tussen de meldkamers op 
middellange termijn. De resultaten hiervan zijn ook opgenomen in het Project Initiatie Document 
dat is vastgesteld door de directoria van beide meldkamers in februari 2012. 
Aangevuld met de meest recente DROC-ontwikkelingen levert dit de volgende (voorlopige) 
berekening op voor de toekomstige formatie van de samengevoegde meldkamers (peildatum 
01-07-13). In vergelijking met de formatie die is beschreven in het PID (febr. 2012) zijn er geen 
wijzigingen opgetreden. 
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Voorlopig formatieoverzicht van de bestaande situatie (peildatum 1-7-13) en nieuwe 

situatie, incl. de DROC-ontwikkeling  

 

Formatie (fte) Org. Huidig / IST 

(in fte’s) 

Na samenvoeging / SOLL 

(in fte’s) 

Uitvoering Ambulance ZHZ 8,2 28  

 VRR 25  

Uitvoering Brandweer ZHZ 8,2 24  

 VRR 18  

Uitvoering Politie  24,4 85  

 RR 68  

Leiding strat. + tact. ZHZ 2 2  

Leiding strategisch RR 1  

Leiding Ambulance VRR 2 2  

Leiding Brandweer VRR 2 2  

Leiding Politie RR 4 9  

Beheer + ondersteuning ZHZ 4 14  beheer 

 RR 20 + 9   ondersteuning 

Totaal  186,8 175 

  
De formatie t.b.v. intake en uitgifte ambulance en brandweer is gebaseerd op de AEF-analyse. 
Ook de politie is meegenomen in de AEF-analyse, maar bij verdere uitwerking van het 
voorgestelde formatieplan DROC zijn hier wijzigingen op aangebracht. De formatie van de politie 
is gebaseerd op het concept inrichtingsplan van de DROC (zie bijlage 8). Hieruit blijkt dat de 
voorlopig vastgestelde formatie van het politiegerelateerde DROC totaal 97 fte bedraagt. 
Hiervan is 85 fte uitvoering, 11 fte leiding en 1 fte ondersteuning. 
 
Op iedere meldkamerlocatie komt een Hoofd Meldkamer die samen met vertegenwoordigers 
van de op de meldkamer werkzame disciplines (brandweer, politie en ambulance) de dagelijkse 
leiding vormt (art. 21 TA). Dit artikel kan nog niet verwerkt worden in bovenstaand voorlopig 
formatieoverzicht van de samengevoegde meldkamer, omdat nog duidelijk moet worden op 
welk niveau de diverse leidinggevenden dienen te acteren (tactisch of strategisch). 
 
Verder geldt dat de invulling van het aantal leidinggevenden per kolom op de meldkamer ook 
sterk afhankelijk is van de keuzes die bestuurlijk worden gemaakt m.b.t. het MKA- en MKB-
personeel, alsmede de personele gevolgen van de verdeling tussen multi-intake en mono-
uitgifte. 
 
Beheer en ondersteuning kent 14 fte t.b.v. beheer (zie bijlage 9) en 7 fte ondersteuning, 
waarvan 1 fte servicecentre, 1 fte beleidsmedewerker, 1 fte kwaliteitscoördinator, 1 fte 
opleidingscoördinator, 2 fte secretariaatsmedewerker, 1 fte ondersteuning. Het beheers- en 
ondersteunend personeel zal worden ondergebracht bij de LMO (art. 2A TA) 
 
Uit bovenstaand voorlopig formatieoverzicht valt af te leiden dat samenvoeging van de 
meldkamers 11,8 fte besparing oplevert. Hierbij wordt uitgegaan van (minimale) 
multidisciplinaire aanname (en geprotocolleerde uitvraag) en monodisciplinaire uitgifte. Dit is de 
besparing die haalbaar wordt geacht wanneer tevens rekening wordt gehouden met de invoering 
van DROC en de 100% CaCo bezetting. Hierbij wordt onder meer verondersteld dat het aantal 
meldingen zich op het niveau van 2013 stabiliseren en dat het aantal opleidingsuren niet zal 
toenemen. In hoeverre een nog verdere reductie van het aantal personeelsleden mogelijk is, is 
afhankelijk van een aantal factoren: 
• Standaardisering en protocollering van de werkprocessen (dit wordt landelijk 

vastgesteld); 
• Waar komt de verdeling tussen multidisciplinaire intake, eventueel verlengde intake en 

monodisciplinaire uitgifte per kolom te liggen? (dit wordt landelijk vastgesteld); 



Business Case Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ  
 

 

 

Business Case  versie 5.1 d.d. 17 november 2014 42 

• Noodzaak tot het opleiden en trainen van het meldkamerpersoneel (t.a.v. 
gestandaardiseerde werkprocessen, invoering NMS, multi-intake, etc.) en de effecten 
die dit zal hebben op de capaciteit. 

 
Daarnaast is uit eerdere samenvoegingen van meldkamers (Noord Nederland en Oost 
Nederland) gebleken dat na samenvoeging problemen ontstonden om de roosters gevuld te 
krijgen. Dit had te maken met onder andere de leeftijdsopbouw van de medewerkers 
(nachtdienstontheffingen) en de noodzaak tot het opleiden en trainen van het personeel in 
geharmoniseerde en gestandaardiseerde werkprocessen en veranderde techniek. Daarnaast 
zal ook gelden dat er andere ontwikkelingen plaatsvinden in het personeelsbestand (in-, door-, 
en uitstroom). Een en ander kan leiden tot een situatie waarin eerst extra personeel moet 
worden aangetrokken, in de periode na de samenvoeging en overgang naar de LMO, om de 
benodigde capaciteit voor de meldkamer op peil te houden. De daadwerkelijke besparingen 
zullen daarna pas volgen. 

 
Alles bij elkaar genomen moet dus rekening worden gehouden met het feit dat een eventuele 
besparing op het personeel, na samenvoeging van beide meldkamers, pas op termijn 
gerealiseerd zal kunnen worden en zeker niet vanaf het moment van samenvoeging. Rond de 
samenvoeging is behoefte aan 10% extra personele capaciteit (inschatting op basis van 
ervaringen uit Noord en Oost Nederland) om alle veranderingen en daarmee gepaard gaande 
extra scholing op te vangen.  
 
Tenslotte geldt voor het huidige intakepersoneel voor de MKP RR dat de functie van intaker in 
zijn huidige vorm in het concept inrichtingsplan van de DROC vooralsnog niet terugkeert. In de 
LMO komt de functie van multi-intaker terug. Na de bepaling van de verdeling multi/mono kan dit 
leiden tot bijstellingen in het huidige concept inrichtingsplan van de DROC. Zoals iedere 
medewerker met een aanstelling bij de politie wordt de huidige functie gematched met een 
functie in het LFNP en maken zij deel uit van de reorganisatie van de Nationale Politie. 
 

7.2.6 Aannames en onzekerheden personele bezetting 

Bij de bepaling van formatieve bezetting van de meldkamer zijn een aantal aannames gedaan 

c.q. zijn een aantal onzekerheden te onderkennen: 

 Het MKB personeel gaat over naar de LMO, de rechtspositionele en financiële  

gevolgen hiervan kunnen nog niet in beeld worden gebracht, cq. zijn nog niet bekend; 

 Het MKA personeel kan eventueel overgaan naar de LMO, de rechtspositionele en 

financiële gevolgen hiervan kunnen nog niet in beeld worden gebracht, cq. zijn nog niet 

bekend; 

 Met eventueel kostenverhogende effecten van de komende tijd af te sluiten nieuwe cao 

afspraken is geen rekening gehouden; 

 Na samenvoeging is er een kans op boventalligheid van tussen de 5-15%. Hiervoor is in 

de frictiekosten een zeer voorlopige schatting opgenomen van € 322.000; 

 Met een verdere uitbreiding van de RTIC bezetting is geen rekening gehouden. Dit is 

een zaak van de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) van de politie, omdat 

het RTIC vanuit het DRIO gedeconcentreerd is bij het DROC en daarmee bij de MKP; 

 Met een verhoging van de formatie door invoering van het Veiligheids Informatie 

Centrum (VIC) is geen rekening gehouden. Dit is een aangelegenheid van de VRR; 

 In de business case is wel rekening gehouden met de inrichting van de DROC welke 

feitelijk een onderdeel vormt van de MKP. Dit verklaart met name de forse toename van 

het aantal leidinggevenden in de SOLL-situatie. 

 Verondersteld wordt dat de opleidingsbehoefte OTO niet toeneemt ten opzichte van 

2012 zodat de productiviteit hierdoor niet veranderd. Wel is rekening gehouden met 

incidentele opleidingskosten in het kader van de overgang naar de LMO en invoering 

van nieuwe ICT systemen en kwaliteitssystemen. 
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 Doordat de mobiele 112-aanname en de daarbij horende filtering overgaat naar de 

meldkamers komt er een taak bij. Welk effect dit op de personele bezetting heeft is niet 

bekend. Hiermee is dan ook vooralsnog geen rekening gehouden; 

 Het aantal meldingen is de afgelopen jaren toegenomen. Verondersteld wordt dat de 

komende jaren het aantal meldingen op het huidige niveau blijft zodat met een 

eventuele extra personele capaciteit door een toename van het aantal meldingen geen 

rekening is gehouden; 

 Aangenomen wordt dat na de samenvoeging geen sprake meer zal zijn van structureel 

overwerk, hoge inhuurkosten en relatief hoge piketvergoedingen. Deze kosten hebben 

zich met name in 2013 gemanifesteerd, maar worden geacht incidenteel te zijn (GMK) 

c.q. door de overgang naar een groter personeelsbestand lager te worden (GMC); 

 Met de extra kosten in verband met het in dienst nemen van verpleegkundig MKA-

centralisten op de GMC (geschat op € 300.000) is in deze business case geen rekening 

gehouden, omdat verondersteld wordt dat deze extra kosten niet door de GMC 

gedragen zullen worden; 

 Binnen de rechtspositieregeling van de politie kunnen de medewerkers een beroep 

doen op de nachtdienstregeling en de Regeling Partieel Uittreden (RPU-regeling). Niet 

bekend is in hoeverre hiervan de komende tijd gebruik gemaakt gaat worden en of dit 

zal leiden tot een noodzakelijke vergroting van de personele capaciteit. Met dit 

mogelijke effect is dan ook geen rekening gehouden. 

 Door binnen de LMO-organisatie te gaan werken met multi-intake, uniforme 

uitvraagprotocollen, uniforme werkprocessen en een virtuele ICT-omgeving zullen 

efficiencyvoordelen te realiseren zijn. In welke mate en wanneer dit effect zal optreden 

is op dit moment niet goed in te schatten. Om die reden is in deze business case dan 

ook geen rekening gehouden met deze mogelijke effecten die tot een verlaging van de 

personele- en materiele kosten kunnen leiden. 

7.3 Veranderopgave  
Het voorbereiden van de inrichting van de samengevoegde meldkamer conform de betreffende 
artikelen uit het TA en de nadere uitwerking hiervan door de KLMO en de kolommen. Allereerst 
dienen de besturen van de RAV’s en de VR’s een keuze te hebben gemaakt inzake de 
positionering van het MKA- en MKB-personeel. Zodra deze besluiten zijn genomen kan worden 
gestart met de voorbereidende activiteiten voor een detachering, overplaatsing of overgang naar 
de LMO. De inrichtingsplannen van de LMO en de kolommen kunnen pas definitief worden 
gemaakt als de verdeling tussen multi-intake en mono-uitgifte is bepaald per kolom. Dat is het 
moment dat verder uitwerking gegeven kan worden aan de personele en organisatorische 
consequenties hiervan.  Volgens de planning van de LMO zijn deze niet voor 2016 te 
verwachten. Concreet gaat het om de doorvertaling van de personele en organisatorische 
consequenties van de nog op te stellen inrichtingsplannen vanuit de LMO en de kolommen 
(“verdeling multi/mono”). Daarnaast betekent dit ook het begeleiden van de overdracht van een 
deel van het meldkamerpersoneel naar de LMO. Voor het personeel dat in dienst blijft van de 
kolommen zal moeten worden bezien hoe deze het beste gepositioneerd kunnen worden bij de 
kolommen. 
 
Hierbij is wel aangetekend dat art. 59 F+G regelt dat de overgang van monodisciplinair 
personeel door de veiligheidsregio’s niet eerder plaats vindt dan na afronding van de personele 
reorganisatie als gevolg van de invoering van de Nationale Politie (onbekend wanneer deze is 
afgerond is) en na afronding van het wetswijzigingstraject dat voorziet in de oprichting van de 
LMO. 
 
Bij het samenvoegen van beide meldkamers in het kader van de oprichting van de LMO kan 
men diverse reorganisatiemomenten onderscheiden. Afhankelijk van bestuurlijke keuzes kan 
het personeel overgaan naar de LMO, of binnen de eigen kolom blijven, dan wel terugkeren. 
Concreet betekent dit: 
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 Leidinggevend MKA, MKB en Multi-intake, beheer en ondersteunend personeel naar de 
LMO. 

 Multi-intake personeel (ambulance, brandweer, politie) naar de LMO. 

 Mono-uitgifte en verlengde intake personeel brandweer naar de LMO (afhankelijk van de 
constructie waarvoor gekozen wordt door de VRZHZ en VRR gaat dit om detachering, 
dienstverleningsovereenkomst of volledige overgang naar de LMO). 

 Mono-uitgifte en verlengende intake personeel ambulance naar de LMO of naar de RAV. 

 Leidinggevend MKP, Mono-uitgifte en verlengde intake personeel politie naar de DROC.  
 
Bij de landelijk kwartiermaker LMO en landelijk kwartiermaker DROC zal ervoor gepleit worden 
dat beide personele reorganisaties, die uiteindelijk betrekking hebben op een en hetzelfde 
werkdomein, te weten de gemeenschappelijke meldkamer, op elkaar afgestemd worden en, 
indien mogelijk samenvallen. Hetzelfde geldt voor de afstemming van de inrichtingsplannen. 
 

7.4 Veranderaanpak  
De beschreven punten uit de veranderopgave kunnen nog niet in uitvoering worden genomen 
omdat er nog een aantal belangrijke besluiten genomen moeten worden. Ter voorbereiding op 
deze besluiten kunnen een aantal aandachtsgebieden nader worden uitgezocht. De mate waarin 
onderstaande aandachtgebieden aan de orde zijn / komen is afhankelijk van de nadere 
uitwerking van het Transitieakkoord en de keuzes die gemaakt worden voor de overgang van 
personeel. 
 
Op basis van de in hoofdstuk 8 van het Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0 genoemde HR-
uitgangspunten, richt het personeelsbeleid van de Landelijke Meldkamerorganisatie zich op: 
’het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers die goed zijn in hun vak, die willen 
groeien en die plezier hebben in hun werk. Bij de Landelijke Meldkamerorganisatie hebben 
medewerkers ruimte voor (individuele) ontwikkeling, een coachende manier van leidinggeven 
evenals goede arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden’ (§8.2). 
 
Arbeidsinhoud: 
Ontstaan er nieuwe of sterk gewijzigde functies; wat zijn de functievereisten, wat wordt de 
waardering van de functies; wat wordt de procedure waarlangs wordt geselecteerd; zijn er 
opleidingen; wat zijn de (her)plaatsingsmogelijkheden; welke doorgroei mogelijkheden zijn er? 
De LMO verwacht van medewerkers dat ze groeien in hun functie/rol en vervult een 
voorwaardenscheppende rol in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarmee speelt zij 
makkelijker in op veranderingen in haar omgeving en investeert in haar medewerkers voor hun 
duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (‘employability’). Tevens geeft de LMO aan dat 
binnen het HR beleid van de politie voldoende ruimte wordt gezocht om kwaliteitsborging voor 
de multi-intake centralist (bijvoorbeeld specifieke opleiding en competenties) en de mono-
centralist brandweer (met de hiervoor benodigde specifieke brandweerkennis en competenties), 
in samenspraak met de betreffende discipline(s), te borgen (§ 8.1.1 Concept Ontwerpplan LMO 
versie 1.0). Hierbij dient eveneens aandacht te zijn voor de BIG gecertificeerde verpleegkundig 
centralisten bij de MKA. 

 
Arbeidsvoorwaarden: 
Welke veranderingen zijn er te verwachten t.a.v. de rechtspositie; wordt de rechtspositie 
geharmoniseerd; zijn er wijzigingen t.a.v. reistijd, arbeidstijd, personeelsbeleid, beloning en 
toeslagen, vergoedingen, pensioenen, verzekeringen etc. en hoe wordt hiermee omgegaan? 
Hierover dienen afspraken te worden gemaakt in het overdrachtsdocument. De LMO heeft een 
voorkeur voor het aangaan van vast dienstverbanden. In voorkomende gevallen kan het zijn dat 
medewerkers vanuit een andere werkgever (voormalige meldkamerorganisatie) werkzaam zijn 
bij de Landelijke Meldkamerorganisatie. In dit geval zijn (individuele) detachering-
overeenkomsten of overkoepelende convenanten afgesloten. Hierin zijn onder meer condities 
vastgelegd ten aanzien van hun inzet bij de Landelijke Meldkamerorganisatie. Daarbij worden 
met de disciplines afspraken gemaakt hoe de HR instrumenten worden toegepast bij 
gedetacheerd personeel (§ 8.1.1 Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0). 
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Arbeidsomstandigheden: 
Zijn er wijzigingen te verwachten t.a.v. werkplekken, systemen en procedures. 

 
Arbeidsverhoudingen: 
Zijn er veranderingen te verwachten m.b.t. medezeggenschapsstructuur, management-
structuur? 
 
De Landelijke Meldkamerorganisatie wil beschikken over een medezeggenschapsstructuur die 
recht doet aan het adagium ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ en past binnen de kaders 
van de WOR. Daarnaast sluit de structuur aan op de medezeggenschapsstructuur van de politie 
en heeft de Landelijke Meldkamerorganisatie een ondernemingsraad met vertegenwoordiging in 
de Centrale Ondernemingsraad van de politie. Naast deze formele vorm van medezeggenschap 
zijn er andere vormen van medewerkerparticipatie. Participatie zorgt er voor dat alle 
medewerkers zich onderdeel weten van de organisatie en zich betrokken en verantwoordelijk 
voelen. Dit zijn juist de ingrediënten om (cultuur) veranderingen tot stand te brengen. 
Medewerkerparticipatie richt zich op het vergroten van de invloed van de medewerkers bij en op 
hun dagelijkse werkzaamheden en de vorming van het beleid (§8.2.3 Concept Ontwerpplan 
LMO versie 1.0). 
 
Cultuur: 
Welke verschillen in cultuur zijn er te onderscheiden? Hoe gaan we met deze verschillen om? 
Welke cultuurondersteunende maatregelen zijn nodig en welke activiteiten kunnen hierin worden 
genomen om de lijnorganisatie hierin te ondersteunen? (cultuurtraject) Hiervoor is vanuit de 
medewerkers ook aandacht gevraagd bij het gehouden personeelsonderzoek in beide 
meldkamers. Ook de BOR heeft hier aandacht voor gevraagd. 

 
De LMO schrijft in §8.2.2 van het Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0 een cultuur voor te 
staan waarin verschillende, van oorsprong zelfstandige onderdelen van de huidige disciplines 
samen komen en één nieuwe organisatie vormen. Het gaat om een zorgvuldige integratie van 
functionaliteiten, taken en onderdelen van organisaties die moet leiden naar nieuwe 
synergetische voordelen, samenwerking en allianties. Er is sprake van een herkomst uit 
verschillende werkgevers, verschillende rechtsposities, etc.. Primair gaat het om de 
kernwaarden van de Landelijke Meldkamerorganisatie; samenwerkend/verbinden, behulpzaam, 
integer, kwaliteit en professioneel/vakmanschap. Het is belangrijk dat alle medewerkers van het 
Landelijke Meldkamerorganisatie weten en beseffen op welke wijze zij binnen hun werk goed 
kunnen anticiperen op hetgeen in externe omgeving leeft en hoe zij die omgeving het beste 
kunnen ondersteunen in de dagelijkse praktijk. De leiding van de Landelijke 
Meldkamerorganisatie neemt vanaf de start het initiatief om de kernwaarden, in samenwerking 
met de medewerkers, te internaliseren en gezamenlijk te bouwen aan een nieuwe effectieve 
manier van samenwerken en cultuur. 
 
Opvang sociale consequenties: 
Is een sociaal plan nodig; zijn er andere maatregelen nodig om personele gevolgen op te 
vangen, zonder dat een sociaal plan nodig is. 

 
Implementatietraject: 
Welke besluitvormingsstructuur, welke tijd (en mensen en middelen) is benodigd om de nieuwe 
structuur en werkwijze eigen te maken; inwerktijd integratieproces; selectieprocedure; een 
communicatietraject. 
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Opleidingsplan: 
Naar aanleiding van de te verwachten veranderingen zal een opleidingsplan moeten worden 
opgesteld waarin scholing moet worden gepland voor: 

 landelijke gestandaardiseerde werkprocessen / protocollen  / procedures 

 functie van multi-intaker 

 invoering NMS  
 

7.5 Beschrijving van de mijlpalen en planning 
Als eerste worden de gemaakte bestuurlijke keuzen met betrekking tot de positionering van het 
MKA- en MKB-personeel vastgelegd in het regionale overdrachtsdocument. De verwachting is 
dat dit regionale overdrachtsdocument in het tweede kwartaal 2014 zal kunnen worden 
getekend. 
 
In feite vormt de nadere uitwerking door de LMO van de genoemde artikelen uit het 
Transitieakkoord de basis van de voorbereidingen van de nieuwe organisatorische inrichting van 
de samengevoegde meldkamer. Deze nadere uitwerking dient mede voor het opstellen van het 
regionale overdrachtsdocument.  
 
De inrichtingsplannen van de LMO, vertaald naar onze regio, kunnen pas definitief worden 
gemaakt als de verdeling tussen multi en mono is bepaald per kolom. Gebaseerd op de globale 
planning van de LMO, zoals weergegeven in hoofdstuk 3 van het Plan van Aanpak LMO versie 
1.0, is het de verwachting dat dit op zijn vroegst medio 2016 bekend is. Derhalve zal de 
regionale vertaling van deze inrichtingsplannen per 31-12-2016 gereed dienen te zijn. Flexibiliteit 
is te vinden in het uniform inrichten van de meldtafels, zodat alle werkprocessen op alle tafels 
kunnen worden uitgevoerd. 
 
Het opstellen van een opleidingsplan, n.a.v. landelijke gestandaardiseerde werkprocessen en de 
bepaling van de verdeling tussen multi-intake, verlengde intake en mono-uitgifte zal per 
augustus 2017 gereed dienen te zijn.  
 

7.6 Beschrijving van de afhankelijkheden 
De verdere detaillering van afspraken in het Transitieakkoord zijn leidend bij de verdere 
uitwerking in het P&O-deel van deze business case. Hierbij valt onder andere te denken aan: 

 Besluitvorming besturen VRR en VRZHZ  ten aanzien van MKB-centralisten; 

 Besluitvorming besturen RAV-en RR en ZHZ ten aanzien van MKA-centralisten; 

 Vertaling uitkomsten pilots multi-intake en mono-uitgifte naar definitieve formatie- en 
inrichtingsplannen LMO (en kolommen); 

 Besluitvorming m.b.t. reorganisatieprocedure (langs welke sociaal statuten; gevende of 
ontvangende partij?); 

 Besluitvorming over medezeggenschapsstructuur; 

 Definitieve formatie- en inrichtingsplannen LMO en kolommen; 

 Reorganisatieplan LMO inclusief functie- competentieprofielen;  

 Samenhang tussen de reorganisatie(momenten) DROC en LMO; 

 De opleidingsbehoefte wordt aangeleverd door de werkgroep “werkprocessen en kwaliteit” 
nadat de “verdeling multi/mono” is bepaald en de landelijke standaardisatie van 
werkprocessen,/ protocollen / procedures is vastgesteld. Op basis hiervan kan de 
opleidingscoördinator een opleidingsplan opstellen. 
 



Business Case Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ  
 

 

 

Business Case  versie 5.1 d.d. 17 november 2014 47 

8. Werkprocessen en Kwaliteit 

 
8.1 Ist 

 

8.1.1 Werkprocessen en protocollen 
 
8.1.1.1 Algemeen 
Tot op dit moment (anno 2014) hebben de regio’s Zuid-Holland Zuid (ZHZ) en Rotterdam- 
Rijnmond (RR) ieder een eigen meldkamer. In beide meldkamers wordt op basis van protocollen 
gewerkt met de onderscheidende processen: “intake”, “uitgifte“  (uitgifte en coördinatie),  
“opschaling/alarmering” en “ondersteuning”. De onderliggende protocollen in beide meldkamers 
verschillen van elkaar. De verschillen tussen de protocollen op de meldkamer t.a.v. politie 
(MKP), ambulance (MKA), brandweer (MKB), GHOR en Crisisbeheersing zijn de afgelopen 
periode in beeld gebracht. In grote lijnen zitten de verschillen in: 

 het meer of minder multidisciplinair werken; 

 de wijze van opschaling; 

 de wijze van alarmeren van ketenpartners; 

 de gebruikte en het gebruik van onderliggende informatievoorziening(IV)-systemen (en hoe 
deze gevuld zijn met regiospecifieke procedures, roepnummers, etc.); 

 de wijze van aansturen van eenheden op straat en de rolverdeling binnen de meldkamer.  
 
8.1.1.2 Meldkamer ZHZ 
 
8.1.1.2.1 Intake 
In ZHZ wordt de politie-intake gedaan door 1 of 2 collega’s van bij voorkeur de politie. Mochten 
deze collega’s er om wat voor reden niet zijn dan kan een collega van de MKB of  MKA ingezet 
worden om de politie-intake te doen. Bij overloop van politiemeldingen springen de MKB en MKA 
bij om de politiemeldingen aan te nemen. Dit geldt voor de 112-politiemeldingen, maar ook voor 
de politieservicelijnen (0900-8844) en eventueel andere telefonie zoals info-politielijnen. 
 
De intake bij de MKA wordt in principe gedaan door de verpleegkundig centralist. Als de 
verpleegkundig centralist niet beschikbaar is wordt de intake gedaan door de niet-
verpleegkundig centralist. De intake van 112 wordt afgehandeld in het triagesysteem AMPDS- 
ProQA. De verpleegkundig centralist mag een melder verwijzen naar een ander zorgkader. De 
niet-verpleegkundig centralist mag dit niet, deze mag dit alleen na overleg met de 
verpleegkundig centralist. Als er geen overleg mogelijk is stuurt de niet-verpleegkundig centralist 
met spoed een ambulance naar de melder. Als de verpleegkundig en niet-verpleegkundig 
centralist allebei bezig zijn nemen de politiecentralisten de telefoon aan, maar vragen niet door 
op de melding. In deze situaties wordt altijd direct een ambulance met prio A2 gestuurd (DIA) en 
zal, zodra er een verpleegkundige beschikbaar is, de verlengde intake worden uitgevoerd. 
 
De intake van de brandweer wordt in principe gedaan door de brandweercentralist. Als deze niet 
beschikbaar is wordt de intake gedaan door de verpleegkundig centralist. Als deze ook bezig is 
wordt de intake gedaan door de politiecentralisten. De melding wordt aangemaakt en in GMS 
uitgegeven en zo snel mogelijk doorgezet naar de brandweercentralist. 
 
8.1.1.2.2 Uitgifte 
In ZHZ wordt, op basis van ongeveer 40 protocollen, de politie-uitgifte gedaan door 2 collega’s 
van de politie. District 1 (Dordrecht e.o.) en district 3 (Hoekse Waard) door één collega. District 
2 (Alblasserwaard / Vijfheerenlanden) door de andere collega op uitgifte. Bij situaties waar de 
uitgifte niet gescheiden kan gebeuren tussen de districten worden ze aan elkaar gekoppeld. De 
ene centralist neemt dan de communicatie met alle districten op zich. De andere centralist werkt 
dan als buddy van de andere centralist en handelt telefonie af en ontfermt zich over taken die 
ontstaan. 
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De uitgifte bij de MKA wordt gedaan door dezelfde verpleegkundig centralist en niet- 
verpleegkundig (brandweer) centralist die ook de intake doen. Dit is een samenspel tussen de 
twee centralisten. Als de ene centralist iemand aan de lijn heeft zorgt de andere centralist voor 
het sturen van de juiste hulpverlening naar de melder. 
 
De uitgifte van de brandweer wordt gedaan door de brandweercentralist en de verpleegkundig 
centralist. Ook hier is er een samenspel tussen beide centralisten.   
De verpleegkundig centralisten worden geacht om te kunnen alarmeren tot grote brand. 
 
8.1.1.2.3 Opschaling / alarmering 
Op de meldkamer ZHZ hebben 3 centralisten (van elke discipline één) piket (CaCo) na de 
vroege dienst. Bij drukte of opschaling kunnen deze centralisten in dienst geroepen worden. Dit 
gebeurt door middel van een pager. De opkomsttijd is 30 minuten. In geval van opschaling, mag 
de centralist opschalen tot GRIP 2. 
 
8.1.1.2.4 Ondersteuning 
De MKA in zowel RR als ZHZ werken met het AMPDS-ProQA systeem. Dit is een uit de 
Verenigde Staten afkomstig uitvraagprotocol voor de MKA. Het uitvraagprotocol laat weinig 
ruimte voor eigen inbreng. Daarom is de manier van uitvragen bij de intake bij RR en ZHZ 
vrijwel hetzelfde. De inzetcodes en urgenties zijn landelijk bepaald. Ook hierdoor is er een grote 
overeenkomst in de protocollen tussen RR en ZHZ, de regionale bepalingen daargelaten. Het 
Real Time Intelligence Center (RTIC) is (proactief) operationeel voor de politiekolom en 
ondersteund de MKA en de MKB met het doen van risicoanalyses m.b.t. de object en/of subject 
waarvoor inzet gewenst is. 
 
8.1.1.3 Meldkamer RR 
Anders dan in ZHZ wordt in de meldkamer van RR gewerkt op basis van een strikte scheiding 
van taken tussen de MKP, MKB en MKA. De MKB neemt wel de overloop van de MKA-112 voor 
haar rekening (MKB is in het verleden eveneens ProQA opgeleid, maar wordt niet langer 
bijgeschoold, hetgeen betekent dat de MKB op termijn niet langer ProQA gecertificeerd zal zijn) 
en andersom. In geval van Opschalingen is de Calamiteitencoördinator (CaCo) de linking pin 
tussen de kolommen. 
 
8.1.1.3.1 MKP RR 
Vanwege de strikte mono-oriëntatie worden de 112-meldingen voor de politie direct 
doorgeschakeld naar de ARBI van de MKP. Anders dan bij ZHZ worden bij overloop van de 
ARBI de lijnen niet doorgezet naar de MKB of MKA. Niet spoedeisende meldingen worden 
doorgezet naar het Politie Service Center (PSC). Uitgifte van meldingen wordt gedaan door twee 
centralisten die, in tegenstelling tot ZHZ, in principe werken vanuit één gespreksgroep. Alleen in 
geval van wat grotere incidenten wordt met meerdere gespreksgroepen gewerkt. De MKP RR 
kent zo’n 400 protocollen. De samenwerking met het RTIC is identiek aan die van ZHZ. 
 
8.1.1.3.2 MKB RR 
Evenals bij de MKP is zowel de intake als de uitgifte mono georiënteerd en wordt dus gedaan 
door medewerkers van de brandweer zelf. Deze is gebaseerd op de Kazerne Volgorde Tabellen 
(KVT’s). De MKB kent nu rond de 70 protocollen. Tevens dient vermeld te worden dat recent 
een pilot gestart is met het Veiligheidsregio Informatie Centrum (VIC), als equivalent van het 
RTIC van de politie. Het VIC richt zich VRR-breed momenteel voornamelijk op het beschrijven 
van de situatie in de lopende week t.a.v. bijvoorbeeld evenementen en infrastructurele 
aandachtspunten en het monitoren van de dagincidenten. 
 
8.1.1.3.3. MKA RR 
Sinds 1 januari 2013 is de Coöperatie AZRR de vergunninghouder voor ambulancezorg. De 
partners VRR en BIOS-groep dienen te voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd in de 
overeenkomst met de Coöperatie AZRR. De MKA valt beheersmatig onder de 
verantwoordelijkheid van de partner VRR. In de overeenkomst is vastgelegd dat de MKA de 
volgende zaken levert: 
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 Spreiding van de beschikbare capaciteit, conform de in AZRR-verband gemaakte afspraken; 

 Ritopdrachten, conform het in AZRR-verband vastgestelde beleid; 

 Communicatie met ziekenhuizen en derden; 

 Opschaling, conform het convenant tussen AZRR en de Directeur Publieke Gezondheid. 
De prestaties van de MKA moeten voldoen aan de in AZRR-verband vastgestelde normen. Dit 
heeft betrekking op spoedvervoer (A1 en A2) en besteld vervoer (regulier en zorgambulances). 
De wijze waarop de MKA dit organiseert is de verantwoordelijkheid van de partner VRR. 
 
Zowel ZHZ als RR werken met AMPDS-ProQA. Ondanks dat protocollair dus de intake vrijwel 
hetzelfde is, kennen de regio’s nog vele verschillen in de manier van werken. Dit heeft vooral te 
maken met verschillen in afspraken met de ambulancedienst, de ketenpartners, inzet van 
personeel op de meldkamer en inzet van middelen. Deze verschillen drukken een zware 
stempel op de primaire processen in beide meldkamers, voornamelijk op de uitgifte en 
opschaling. De MKA kent nu ongeveer 25 protocollen. 
 
Ten aanzien van het aannemen van de hulpvraag en het aansturen van de eenheden op straat 
en de ketenpartners is de meldkamer afhankelijk van de wijze waarop de achterliggende 
organisaties (brandweer, ambulance, politie, GHOR en Crisisbeheersing) vanuit hun 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid deze taak bij hun respectievelijke meldkamer(onderdelen) 
hebben belegd. Dit is per meldkamergebied anders geregeld. Soms zijn de verschillen klein en 
op andere gebieden juist weer heel groot. Landelijk wordt in het kader van het ontwerpen van 
een Nieuw Meldkamer Systeem (NMS) gewerkt aan het harmoniseren van de protocollen op de 
meldkamer. Deze harmonisatie van protocollen gaat gevolgen hebben voor de protocollen in de 
uitvoering bij de afzonderlijke disciplines. 
 
Daarnaast zijn de (landelijke) organisaties van alle disciplines in meer of mindere mate hun 
bestuurlijke- en operationele bedrijfsvoering aan het herzien. Voor de MKP geldt dat deze 
inmiddels in één orgaan zijn samengevoegd (de detailuitwerking vindt momenteel plaats door de 
vorming van het DROC binnen de Eenheid Rotterdam). Zij hebben hierbij vier zogenaamde 
vliegwielen benoemd: 

 Het in werking brengen van een nieuw sturingsmodel (de OVD-OC-structuur); 

 Het vergroten van de slagkracht (zicht op eenheden); 

 Betere verbinding met het RTIC (zicht op veiligheid); 

 Eenduidige processen en protocollen. 
Naast de bestuurlijke reorganisatie, hebben de politiemedewerkers ook te maken met een 
personele reorganisatie (in het kader van het LFNP), hetgeen tot onrust bij de desbetreffende 
meldkamermedewerkers leidt. 
 
Bij Risico- en Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s is er op dit moment (nog) geen sprake 
van bestuurlijke of personele reorganisatie, maar er wordt wel meer op allerlei dossiers 
samengewerkt. In dit kader is de vraag aan de directies gesteld in hoeverre de harmonisering 
binnen het meldkamerdomein ook consequenties heeft voor bijvoorbeeld harmonisatie in 
multidisciplinaire planvorming. 
 
Beide gemeenschappelijke meldkamers hebben niet 24/7 een operationeel leidinggevende 
aanwezig op de werkvloer. Ook ontbreekt in alle gevallen 24/7 een calamiteitencoördinator. 
Leiding en coördinatie bij opschaling is derhalve nog niet 24/7 op beide meldkamers geborgd. 
Vanuit het Veiligheidsberaad is aangegeven dat dat wel gewenst is en de politie treft momenteel 
voorbereidingen om 24/7 een OVD-OC op de werkvloer aanwezig te hebben. CaCo is gewenst 
vanuit de Wet en Besluit Veiligheidsregio’s en de OVD-OC is gewenst vanuit de politie (DROC). 
 
In de meldkamer RR is informatiedeling (vanwege de kaders van de WPG en het medisch 
beroepsgeheim) vaak nog een heikel punt en staat het een goede multidisciplinaire 
samenwerking in de meldkamer soms in de weg. Informatie-uitwisseling is tussen hulpdiensten 
binnen de meldkamer ZHZ praktisch gezien geen enkel probleem vanwege het feit dat alle 
medewerkers in dienst zijn bij de politie, maar formeel kennen zij, vanwege de wettelijke kaders, 
dezelfde beperkingen als in RR.  
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Tijdens crisismomenten gebruiken beide meldkamers het Landelijk Crisis Management Systeem 
(LCMS) als informatiemanagementsysteem. Na de National Security Summit 2014 (NSS 2014) 
is de informatiedeling met LCMS tussen politie, brandweer en GHOR/RAV verbeterd maar 
daarmee is het beschreven dilemma van informatiedeling niet opgeheven. 
 
Binnen meldkamers in de beide regio’s loopt een groot aantal communicatiestromen van en 
naar de burger en de ketenpartners. Enerzijds het inboundproces dat bestaat uit (112) 
meldingen. Anderzijds het outboundproces dat bestaat uit uitgifte, coördinatie en alarmering. Het 
outboundgedeelte is door de jaren heen steeds verder uitgebreid. Dit betekent dat er steeds 
meer communicatiestromen naar het publiek en de ketenpartners zijn ontstaan waarin de 
meldkamer een rol speelt (denk aan de door de gezamenlijke hulpdiensten ontwikkelde 
informatie en allerteringsomgeving Rijnmondveilig.nl (RR) en het landelijke NL-alert (waar ZHZ 
en RR overigens verschillend mee omgaan), alsmede het door de politie ontwikkelde Burgernet 
en Twitter (@politie24)). Dit zijn ontwikkelingen die mede gestoeld zijn op de behoefte aan 
snelle en gevalideerde berichtgeving. Om informatie effectief richting publiek te verspreiden is in 
het veiligheidsdomein vaak snelheid geboden. De maatschappij vraagt dat aan en van ons. De 
samenleving ontwikkelt zich op steeds meer fronten tot een 24 uurs maatschappij, waarbij 
nieuws en informatie (mede door de komst van social media) steeds sneller gaan. Het publiek 
verwacht dat communicatie vlug, adequaat en 24/7 gebeurt. 
 
Hier parallel aan vindt binnen de Nationale politie en de veiligheidsregio’s een verandering plaats 
in de visie op communicatie. Communiceren is niet langer het exclusieve terrein van de 
communicatieprofessional. De nadruk ligt op versterking van het communicatieve vermogen van 
de organisatie zelf. Op dit moment is het communiceren vanuit de meldkamerprotocollen  
richting publiek echter nog onvoldoende en onvoldoende effectief opgenomen en geborgd. De 
communicatiestroom vanuit de meldkamer naar buiten toe is bovendien te gefragmenteerd en 
daarmee onduidelijk voor het publiek en is nog onvoldoende geborgd tijdens de overdracht naar 
de ketenpartners. Ook de visie van de communicatieprofessionals en die van het 
lijnmanagement van de meldkamer  zijn nog niet eenduidig. Bovendien verschillen de beide 
veiligheidsregio’s in visie en inrichting van het proces (crisis)communicatie. 
 

8.1.2 Kwaliteit 
De meldkamer RR kent een eigen kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem van de MKA is 
gebaseerd op de HKZ normen. De meldkamer RR is ISO gecertificeerd.  
 
De meldkamer ZHZ heeft geen eigen kwaliteitssysteem. De MKA wordt wel meegenomen in de 
cyclus van de HKZ bij de RAV. Ook staan er afspraken over prestaties in de SLA en kunnen 
klanten hun mening geven over de dienstverlening op de website.  
 
Bij beide meldkamers faciliteert het management het kwaliteitssysteem daar waar mogelijk. Het 
management heeft echter nog geen vaste rol in het sturen en beheersen van de 
borgingsprocessen zoals dat gebruikelijk is bij procesmanagement. In het eerste kwartaal van 
2014 hebben beide managementteams van de meldkamers een (regionaal) Beleidsdocument 
Kwaliteitsborging vastgesteld, wat een eerste stap is naar het realiseren van een actieve rol voor 
het management van de opzet, bestaan en werking van het kwaliteitborgingsproces. 
 

8.2 Soll 
Er wordt hard gewerkt aan het landelijk harmoniseren van de protocollen op de meldkamer en 
de daarachter liggende landelijke systemen zoals GMS/NMS, C2000, LCMS. Naast deze reeds 
bestaande landelijke systemen bestaan er nu voor allerlei ondersteunende functies 
verschillende applicaties. De keuzes voor deze systemen / applicaties zullen op landelijk niveau 
gemaakt worden aangezien ze een belangrijk onderdeel vormen van één landelijke 
meldkamerorganisatie. Er lijkt nog weinig aandacht te zijn voor de (kwaliteits)borging daarvan. 
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8.2.1 Afspraken uit het Transitieakkoord d.d. 2 juli 2013 
In het Transitieakkoord zijn afspraken beschreven die expliciet betrekking hebben op 
werkprocessen, protocollen en kwaliteit: 
3. De disciplines dragen binnen het meldkamerdomein zorg voor de uniformering van de 

eigen monodisciplinaire werkprocessen;; 
5.  Alle meldkamers werken zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair en handelen 

een substantieel deel van de noodhulpvragen in het eerste contact af. Er is geen centrale 
aanname meer van mobiele telefonie. Het werkproces 1-1-2 is strategisch belegd bij de 
minister van VenJ, de tactische en operationele verantwoordelijkheid is bij de LMO belegd 
en is volledig in het totale meldkamerproces;  

43  Om de reikwijdte van de uitvraag door een multidisciplinaire centralist nader te bepalen, 
worden op basis van onafhankelijke data en pilots de effecten van multidisciplinaire intake 
getest. Op basis van deze gegevens doen de disciplines binnen anderhalf jaar na 
ondertekening van dit Transitieakkoord een voorstel voor de invulling van intake, eventueel 
verlengde intake en uitgifte voor een goede afhandeling van noodhulpvragen. Uitgangspunt 
is hierbij de burger op een verantwoorde wijze zoveel mogelijk in het eerste contact te 
helpen. Indien de disciplines, naar het oordeel van de verantwoordelijke ministers, 
onvoldoende invulling geven aan multidisciplinair en geprotocolleerd werken, dan bepalen 
deze ministers zelf de grens.  

 
Gelet op bovengenoemde afspraken, wordt de SOLL-situatie als volgt beschreven: 
 
8.2.1.1 Werkprocessen en protocollen  
Ad. 1 : Landelijk wordt binnen de diverse kolommen hard gewerkt aan de uniformering / 

harmonisering van de monodisciplinaire protocollen en de projectorganisatie volgt de 
landelijke dynamiek.  

Ad. 2 :  Er dient een landelijk gestandaardiseerd uitvraagprotocol te komen voor alle disciplines, 
zodat de multi-intake eenduidig kan plaats vinden. De keuze voor een dergelijk systeem 
ligt bij de LMO, na afstemming met de kolommen. De landelijke mobiele 112-centrale in 
Driebergen zal worden opgeheven. Dat betekent dat de 112-telefonie voor ZHZ en RR in 
de nieuwe samengevoegde meldkamer binnenkomt.  

Ad. 3 : Gelet op de ervaring van ZHZ met de multidisciplinaire intake en het belang dat wordt 
gehecht aan de uitkomsten van de pilots is aangegeven richting de landelijke 
projectorganisatie dat onze regio’s graag willen participeren in deze pilots. 

 
Vanuit het project NMS is berekend dat, mits de LMO voor 2015 de opdracht daartoe geeft, er 
op zijn vroegst in 2020 vanuit één NMS zal kunnen worden gewerkt. Beide meldkamers zullen 
dit (gaan) doen op basis van de Landelijke Meldings Classificaties (LMC). De komende periode 
zullen de bestaande regionale protocollen, procedures en kwaliteitseisen afgestemd moeten 
worden op de landelijk vastgestelde werkprocessen en protocollen. 
 
Bij ambulancediensten en de politie zal de regie middels dynamische inzet van voertuigen over 
het totale grondgebied van ZHZ en RR gebeuren. Bij de brandweer gebeurt dit op basis van 
geografische kaartvakken, de Aanrijtijdenserver en op basis van een geclassificeerd incident. 
De Veiligheidsregio’s blijven eveneens aan geografische grenzen gebonden.  
 
Gebaseerd op het Transitieakkoord zal op zijn vroegst medio 2017 in de meldkamer sprake zijn 
van multidisciplinaire aanname (en geprotocolleerde uitvraag) en monodisciplinaire uitgifte. 
Binnen het meldkamerdomein wordt politie-, brandweer-, ambulance- en 
crisisbeheersingsinformatie gedeeld ten behoeve van een optimale multidisciplinaire 
samenwerking. De inrichting van de meldkamer (waaronder IV en Huisvesting) en de wettelijke 
kaders (WPG en medisch beroepsgeheim) moeten deze multidisciplinaire werkwijze wel kunnen 
gaan ondersteunen.   
 
Vanwege de Wet op de Veiligheidsregio’s gaat de Nationale politie in de inrichtingsplannen uit 
van 24/7 een CaCo en OVD-OC (eigen invulling van de politie) op de werkvloer en heeft daar in 
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de formatie van de MKP rekening mee gehouden. Aandachtspunt hierbij is dat de landelijk 
kwartiermaker Brandweer tevens fungeert als landelijk kwartiermaker Multi. 
 
Vanuit het oogpunt van de borging van de opzet, bestaan en werking (kwaliteitsborging en 
proceseigenaarschap) van de protocollen is het van belang dat de managementteams van beide 
meldkamers zo spoedig mogelijk als één managementteam opereren. Hierdoor wordt de 
eenduidigheid in beleidsontwikkeling, implementatie en sturing op beleid en beheer bevorderd. 
De “harde” (instrumentele) kant behoort als procesmiddel tot het aandachtsgebied van de 
werkgroep werkprocessen, protocollen en kwaliteit. De “zachte”(culturele) kant behoort tot het 
aandachtsgebied van de werkgroep “P&O”. 
 
Het communiceren richting het publiek en de ketenpartners is een integraal onderdeel binnen de 
werkprocessen van de meldkamer om zo op een snelle, effectieve en overzichtelijke wijze 
richting publiek te communiceren en/of de effectieve afhandeling van een incident te 
bevorderen. Dit outboundproces haakt aan bij de bestaande communicatiestromen of zal 
nieuwe stromen initiëren. Het is de bedoeling dat de diverse communicatieprocessen en –
middelen elkaar aanvullen en versterken. In de communicatiemiddelen en -activiteiten wordt 
gestreefd naar gevalideerd, transparant en betrouwbaar, zowel tijdens de periode dat de 
meldkamer autonoom handelt als ook tijdens de overdracht naar de ketenpartners.  
 
8.2.3 Kwaliteitsborging 
Om de protocollen kwalitatief te borgen zal er een kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd 
worden volgens de normen van de HKZ en ISO. Door aan deze normen te voldoen worden de 
protocollen, conform een Deming-cirkel, continu geëvalueerd door middel van audits, 
klanttevredenheidonderzoeken, medewerkerbelevingsonderzoeken, prestatie-indicatoren en 
bijgesteld door veranderingen in het (toezien op het) beleid en uitvoering. 
Het implementeren van de beleidsontwikkelingen en vernieuwingen, het voorspelbaar uitvoeren 
van de protocollen, het bijsturen van de protocollen en eenduidigheid met betrekking tot de 
verbindingen met de ketenpartners wordt geborgd door de invoering van procesmanagement. 
Onder procesmanagement wordt verstaan; de gecoördineerde activiteiten gericht op het 
effectief en eenduidig inrichten, uitvoeren, beheren en verbeteren van de bedrijfsprocessen.  
 
Ten behoeve van de wenselijke onderverdeling van taken en verantwoordelijkheden t.b.v. het 
procesmanagement kwaliteitsborging, is het van belang als rollen te onderscheiden:  
Proceseigenaar : is verantwoordelijk voor de algemene processen en protocollen 

op landelijk niveau.  
Gedelegeerd proceseigenaar : is verantwoordelijk voor de status van de protocollen in de 

specifieke meldkamer.  
Procesbewaker : is verantwoordelijk voor het juist, tijdig en volledig uitvoeren van 

de protocollen binnen zijn afdeling. De procesbewaker legt 
verantwoording af aan de gedelegeerd proceseigenaar. 

Procescontroller : is adviserend en ondersteund t.b.v. de procesbewaker en de 
gedelegeerd proceseigenaar. De procescontroller zorgt samen 
met de procesbeheerder voor de opzet en monitoring van de 
interne audit en de prestatie-indicatoren.  

Procesbeheerder : adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren 
van het kwaliteitsbeleid t.b.v. optimale kwaliteitszorg door het 
verzamelen van input uit de verschillende facetten van het 
kwaliteitssysteem.   
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8.3 De veranderopgave 
De belangrijkste veranderopgaven waar de werkgroep werkprocessen en kwaliteit voor staat 
zijn: 

 In samenspraak met de kolommen het tijdig harmoniseren van de protocollen binnen de 
meldkamer en waar nodig aanpassen aan de landelijke kaders. De LMO tekent hierbij in § 
7.2 van haar Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0 aan dat: 
- vanuit het perspectief van een klant, afnemer of doelgroep, de kwaliteit van 

dienstverlening bepalend is voor de mate van succes. De wijze waarop deze 
dienstverlening precies is georganiseerd, is voor hen minder relevant. Uitgangspunt is 
daarom dat de mate van succes voor de burger en hulpverlener vooral wordt bepaald 
door een goede samenwerking tussen Landelijke Meldkamerorganisatie en de disciplines 
met hun eigen verantwoordelijkheden op de meldkamer. 

- samenwerking tussen partijen op de meldkamer ook inhoudt dat er sprake is van een 
keten van handelingen waarvan het resultaat (dienst en product) betekenisvol moet zijn 
voor burger en hulpverlener, een melding van een incident niet alleen een “start” vanuit de 
klant zal zijn, maar het ook een sterke start voor afnemers in deze keten dient te zijn. 

- De producten en diensten 24/7 beschikbaar dienen te zijn. 
- Multidisciplinaire intake apart is benoemd in het Transitieakkoord met als uitgangspunt dat 

de burger multidisciplinair en geprotocolleerd op een verantwoorde wijze zo veel mogelijk 
in het eerste contact wordt geholpen. 

- In de geprotocolleerde intake de juiste ingangsvraag is inbegrepen. 

 Het borgen van de opzet, bestaan en werking van de protocollen; 

 Het eenduidig en simpel beschrijven van de protocollen inclusief de vastlegging van de 
betrokkenheid per binnen de meldkamer te onderkennen rollen, afgestemd op de betrokken 
ketenpartners. Hieruit vloeit automatisch de opleidingsbehoefte voort. Het ontwikkelen van 
een specifiek opleidingsplan is de verantwoordelijkheid van de opleidingscoördinator van de 
meldkamer. 

 Het management voorzien van sturingsinstrumenten. 
 

De werkgroep is niet verantwoordelijk voor het aanpassen van protocollen ten behoeve van de 
werkzaamheden in de uitvoering op straat die noodzakelijk zijn als gevolg van aanpassing van 
protocollen binnen de meldkamer. 

 
Er wordt hard gewerkt aan het landelijk harmoniseren van de protocollen op de meldkamer en 
de daarachter liggende landelijke informatiesystemen zoals bijvoorbeeld GMS/NMS, C2000, 
LCMS, et cetera. De keuzes voor deze systemen / applicaties zullen te zijner tijd op landelijk 
niveau gemaakt worden aangezien ze een belangrijk onderdeel vormen van één landelijke 
meldkamerorganisatie. Dit neemt niet weg dat in de transitiefase regio’s op een aantal punten 
zelf nog keuzes zullen moeten maken. Er lijkt nog weinig aandacht te zijn voor de 
(kwaliteits)borging daarvan. Gezien het belang van deze informatiesystemen voor de werking 
van de meldkamer, zullen wij, waar mogelijk, zo veel als mogelijk participeren in de landelijke 
werkgroepen. 
 
Voor de inrichting van de protocollen is het van groot belang te weten waar het ontkoppelpunt 
(de zogenaamde verdeling multi/mono) komt te liggen tussen de multi-intake, de verlengde 
intake en de mono-uitgifte. Tevens is het van belang eenduidig te definiëren wanneer de mono-
uitgifte overgaat in een multi opschaling. Tot slot is het van belang te komen tot een eenduidige 
wijze van communicatie met ketenpartners en het publiek. Het is immers de bedoeling dat de 
diverse communicatieprocessen en –middelen elkaar aanvullen en versterken. 
 
Werkprocessen, protocollen, werkinstructies en opschalingsmodellen (op basis van regionale- 
en landelijke protocollen, procedures en kwaliteitseisen) van de verschillende diensten zullen op 
elkaar afgestemd moeten worden binnen de landelijke kaders. 
  
Enkele belangrijke punten van afstemming tussen de beide regionale meldkamers zijn: 

 Businesseisen t.a.v. operationele-, tactische- en strategische sturing t.b.v. zowel reguliere- 
als opgeschaalde situaties;  
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 Opschalingsmodellen in de crisissituatie en in het dagelijks proces; 

 Alarmeringswijze (P2000 / communicator / telefonie); 

 Hulpmiddelen (waaronder telefoonsysteem, OMS, loggingsystemen, planmodule 
Zorgvervoer, GIS systemen, et cetera); 

 Protocollen, procedures en kwaliteitseisen; 

 Roepnummerplannen, Fleetmap C2000 gespreksgroepen en Landelijke Melding 
Classificaties; 

 Borging en toezicht op overeengekomen werkwijzen. 
 

8.4 De veranderaanpak 
 

8.4.1 Algemeen 
Om de veranderopgave van de werkgroep Werkprocessen en Kwaliteit goed vorm te kunnen 
geven, zal de werkgroep als volgt worden samengesteld: 

 Werkgroepleider, belast met: 
- zodanig faciliteren en begeleiden van de subwerkgroepen opdat de op te leveren 

resultaten conform afspraak en kwaliteit worden gehaald; 
- in samenspraak met de Projectleiding, aangeven en bewaken van de koers; 
- bewaken van de samenhang van de activiteiten van de subwerkgroepen; 
- bewaken van de samenhang van de activiteiten van de werkgroep met die van de andere 

werkgroepen binnen het Project Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ; 
- bewaken van en rapporteren over de voortgang van de op te leveren resultaten, nieuwe / 

gewijzigde risico’s en nieuwe / gewijzigde issues; 
- in overleg met het lijnmanagement van de meldkamers afstemmen, en waar mogelijk 

synchroniseren, van werkzaamheden. 

 Werkgroepleden belast met: 
- zodanig faciliteren en begeleiden van de leden van de resp. subwerkgroepen MKP, MKB, 

MKA, GHOR, Crisisbeheersing (Multi), Kwaliteit en Communicatie opdat de op te leveren 
resultaten conform afspraak en kwaliteit tijdig worden gehaald; 

- bewaken van de samenhang van de activiteiten van de desbetreffende subwerkgroepen; 
- bewaken van de samenhang van de activiteiten van de desbetreffende subwerkgroepen 

met die van de andere subwerkgroepen binnen de werkgroep Werkprocessen en 
Kwaliteit; 

- bewaken van en rapporteren over de voortgang van de op te leveren resultaten, 
nieuwe/gewijzigde risico’s en nieuwe/gewijzigde issues m.b.t. de resp. subwerkgroepen. 

 
8.4.1.1 Protocollen en werkinstructies 
Om op een adequate wijze te kunnen anticiperen op de landelijke ontwikkelingen enerzijds én te 
bereiken dat, op het moment van fysieke samenvoeging van beide meldkameromgevingen er 
eenduidig gewerkt zal gaan worden, wordt, m.u.v. kwaliteitsborging, een “driesporen-aanpak” 
voorgesteld. Met de sporen 1 en 2 wordt het tempo van de landelijke ontwikkelingen van de 
meldkamerpartners gevolgd en de vertaling naar de geïntegreerde meldkamer gerealiseerd; in 
spoor 3 wordt alles opgepakt waarvan het resultaat van deze landelijke ontwikkelingen de 
realisatiedatum van de geïntegreerde meldkamer overschrijdt. Dit laatste spoor wordt alleen 
gevolgd voor die protocollen en werkinstructies waarvoor niet tijdig een landelijke kader bekend 
is én eenduidigheid van werken noodzakelijk is om het werken binnen de geïntegreerde 
meldkamer beheersbaar te houden én om te kunnen voldoen aan de dan geldende 
kwaliteitscriteria c.q. prestatieafspraken. 
 
Spoor 1 :  Voor alle protocollen en werkinstructies waarvan inmiddels de landelijke kaders 

bekend zijn: 

 worden als eerste in 2014 de GAP-analyses gemaakt; 

 nadat de GAP-analyses zijn gemaakt worden deze protocollen en werkinstructies 
in beide meldkameromgevingen, conform de landelijke kaders, door “de lijn” 
geïmplementeerd (Ambulancezorg lijkt grotendeels al klaar te zijn omdat alle 
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protocollen en werkinstructies in ProQA o.b.v. de AZN-normering lijkt te zijn 
verwerkt); 

 
Spoor 2 : Achttien maanden na finale besluitvorming tot fysieke samenvoeging van beide 

meldkamers zal er binnen de samengevoegde meldkamer eenduidig gewerkt 
moeten worden. Voor alle protocollen en werkinstructies waarvoor, volgens 
landelijke planningen, een half jaar voor de realisatie van de fysieke samenvoeging 
de kaders bekend zijn, zal pas een GAP-analyse worden gemaakt nadat deze 
kaders beschikbaar zijn gekomen, waarna conform deze landelijke kaders door “de 
lijn” wordt geïmplementeerd. 

 
Spoor 3 : Die protocollen en werkinstructies die niet passen in het voorgestelde spoor 1 en 

spoor 2 zullen: 

 conform nog op te stellen regionale voorstellen worden geharmoniseerd en 
geïmplementeerd; 

 na het alsnog beschikbaar komen van landelijke kaders zullen voor deze 
protocollen en werkinstructies: 
- de GAP-analyses worden gemaakt; 
- nadat deze GAP-analyses zijn gemaakt worden deze protocollen en 

werkinstructies conform de landelijke kaders door “de lijn” aangepast. 
 

Start

Huidige protocollen en 
werkinstructies 

onderverdelen naar spoor 1, 
2 of 3

Landelijke kaders 
bekend in maart 2014?

GAP-analyse in 2014

Implementatievoorstel in 
2014 / 2015

Ja

Landelijke kaders 
bekend voor 12 

maanden na 
besluitvorming?

Nee

GAP-analyse direct na 
beschikbaar komen landelijk 

kader

Ja

Implementatievoorstel na 
afronding GAP-analyse maar 

uiterlijk 3 maanden voor 
realisatie samenvoeging

Regionaal 
harmonisatievoorstel 

uiterlijk 6 maanden voor 
realisatie samenvoeging

Nee

GAP-analyse direct na 
beschikbaar komen landelijk 

kader en na realisatie 
samenvoeging

Implementatievoorstel na 
afronding GAP-analyse

Spoor 1 Spoor 2 Spoor 3  
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We willen hier zo snel mogelijk mee beginnen, aangezien we het over rond 500 protocollen 
hebben (± 400 MKP, ± 70 MKB en ± 40 MKA). Uitgangspunt hierbij is dat we niet hoeven te 
wachten totdat de meldkamers fysiek zijn samengevoegd voordat op een eenduidige wijze 
gewerkt kan worden. Een geleidelijke invoering geniet de voorkeur boven een “big bang”. Van 
belang is dan wel dat er op landelijk niveau een akkoord is tussen de LMO en de ketenpartners 
inzake de te hanteren wijze van vastleggen (format) en de wijze waarop de communicatie 
tussen intake en uitgifte wordt geregeld (wat, wanneer, waarmee en hoe?). Tot het moment 
waarover door de LMO hierover geen besluiten zijn genomen, zal de werkgroep: 

 ISO 5807 hanteren als kader voor de visualisering; 

 RACI van Six Sigma als framework hanteren om de taken en verantwoordelijkheden te 
duiden; 

 Een beschrijving op rolniveau hanteren; 

 Het protocol van start tot afronding in haar geheel beschrijven, zolang het ontkoppelpunt van 
multi-intake naar mono-uitgifte nog onbekend is; 

 Een eenduidige, uniforme en eenvoudig te beheren presentatie nastreven, in de 
veronderstelling dat het eigenaarschap van de protocollen en werkinstructies t.z.t. op LMO-
niveau zal worden belegd. 

 
8.4.1.2 Kwaliteit 
Omdat er gebruik gemaakt wordt van de normen van de ISO en de HKZ, is het kader van het 
kwaliteitssysteem duidelijk. Met betrekking tot de inrichting moet nog door de KLMO een aantal 
keuzen gemaakt worden: 

 de scope van de interne audits; 

 de methodiek van de interne audits; 

 vaststellen van de prestatie-indicatoren; 

 de methodiek vaststellen van het klanttevredenheidonderzoek; 

 de methodiek vaststellen van het medewerkerbelevingonderzoek. 
In § 7.5 van het Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0 geeft de LMO aan gebruik te zullen gaan 
maken van een aantal instrumenten om de kwaliteit te kunnen borgen, t.w.: 

 Kwaliteitsmetingen op basis van in de § 7.5 van het Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0  
genoemde criteria; 

 Uitvoeren van audits, zowel intern als extern; 

 Verbeteren en het op niveau houden van de kwaliteit door oefening, scholing en coachen van 
de medewerkers; 

 Koppelen van functieprofielen aan de werving en selectie-eisen, zodat de juiste mensen 
worden aangenomen voor de functies; 

 Instellen van een kwaliteitswerkoverleg om het toezicht, de continuïteit en sturing te borgen 
binnen de het meldkamerdomein. 

Hoe dat de LMO dat verder vorm wil geven, is ten tijde van het opstellen van deze business 
case nog onbekend. Gebaseerd op de planning in hoofdstuk 3 van het Concept Plan van 
Aanpak LMO is deze duidelijkheid niet voor 2016 te verwachten. Aangezien deze duidelijkheid er 
wel dient te zijn op het moment dat in Rotterdam de eerste protocollen geharmoniseerd gaan 
worden (Q1 2015) vereist dit een nadrukkelijke afstemming met de LMO in hoeverre Rotterdam 
hiertoe een regionale aanpak kan gaan hanteren. 
 
Vooruitlopend op besluitvorming door de KLMO is door de MT’s van beide meldkamers besloten 
om: 

 de omvang en frequentie van de audits te continueren, zoals gebruikelijk is binnen de RR, 
waarbij het voornemen is om ZHZ na verloop van tijd hierin te laten participeren; 

 duidelijkheid te verkrijgen in de rol van het management in de opzet, bestaan en werking van 
het kwaliteitsborgingsysteem; 

 de systematiek van het meten van de klanttevredenheid (KTO) en de beleving van de 
meldkamermedewerkers (MBO) zoals gebruikt in RR, te continueren. 
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Bij de SOLL-situatie is al benoemd welke rollen ingevuld moeten worden, voor het borgen van 
procesmanagement. De routing van informatie moet wel nog verder bepaald worden. Met name 
wie de besluiten neemt en waar nieuwe protocollen vastgesteld dienen te worden. 
 
Ook de manier van sturen is aan verandering onderhevig. Het uitwerken en vaststellen van de 
protocollen zal voor de medewerker leiden tot meer duidelijkheid, eenduidigheid en 
transparantie. Omdat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
protocollen en omdat de eisen van de resultaten zijn vastgelegd, hoeven leidinggevenden zich 
minder met de directe uitvoering van de protocollen bezig te houden. Zodoende krijgen 
leidinggevenden meer tijd om zich te richten op onder andere de aansturing en control van de 
protocollen. Door deze procesgerichte aanpak is er eerder zicht op hiaten en is het eenvoudiger 
om het werk continu te optimaliseren.  
 
Gestart zal worden om, o.b.v. het door de MT’s van beide meldkamers vastgestelde 
Beheerdocument Kwaliteitsborging, een GAP-analyse op te stellen waardoor het verschil 
duidelijk moet worden tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Doel is dat de GAP-
analyse eind september 2014 afgerond is. Op basis van de resultaten van deze analyse kan een 
implementatieplan worden opgesteld, welke naar verwachting aan het einde van het eerste 
kwartaal 2015 klaar kan zijn. 
 

8.4.2 Politie 
Ten aanzien van de politie vindt deze afstemming plaats bij de realisatie van de DROC binnen 
de Eenheid Rotterdam. Hierbij wordt rekening gehouden met de landelijke (politie)kaders. 
 

8.4.3 Brandweer 
Het is van belang dat regie en opschaling-alarmering in het dagelijks brandweerproces door 
beide korpsen op elkaar afgestemd wordt. Kazerne-volgorde-tabellen, kaartvakken, benamingen 
van eenheden, werkwijzen Openbaar Meldsysteem, et cetera, moeten op elkaar aansluiten. Ook 
het onderbrengen van inzetvoorstellen onder dezelfde classificaties zal opnieuw bekeken 
moeten worden. 
 

8.4.4 Ambulance 
De Medisch Managers Ambulancezorg (MMA’s) van beide regio’s zullen meewerken aan het 
uniformeren van de inzetvoorstellen van ambulancemiddelen. Harmoniseren van protocollen 
binnen de achterliggende diensten in het kader van de landelijke protocollen leidt tot 
harmonisatie van protocollen tussen beide meldkamers.  
 

8.4.5 Crisisbeheersing en GHOR 
De opschaling en alarmering van de beide regionale crisisorganisaties en GHOR verschillen van 
elkaar, evenals de samenstelling van de crisisteams. Voor een geïntegreerde meldkamer die 
verschillende gebieden aanstuurt, is het vanuit meldkamerperspectief, qua opschaling en 
alarmering van belang om de werkwijze en organisatie binnen de meldkamer zo veel mogelijk 
gelijk te trekken en terminologie te standaardiseren. De protocollen en daarmee 
samenhangende inrichting in (verschillende) systemen zullen i.s.m. Crisisbeheersing en de 
GHOR geharmoniseerd moeten worden om te borgen dat er zo veel als mogelijk een eenduidig 
opschalings- en alarmeringsmodel ontstaat. De focus zal liggen op het opheffen van de 
verschillen in afhandeling van werkzaamheden binnen en mandaten van de meldkamer. 
 

8.4.6 Multi-intake, verlengde intake en mono uitgifte 
Onze regio heeft aan de LMO aangeboden om als pilotregio te fungeren bij de pilots inzake 
multi-intake, verlengde intake en mono-uitgifte. De expertise die inmiddels in ZHZ is opgebouwd 
mag niet verloren gaan, dus met name de meldkamer ZHZ zal nadrukkelijk worden betrokken bij 
eventuele pilots. Vanuit de kolommen zal aangegeven worden waar wat hen betreft het 
ontkoppelpunt komt te liggen tussen multidisciplinair en monodisciplinair werken (multi-intake, 
verlengde intake en mono-uitgifte). 
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8.5 Mijlpalen en planning 
De activiteitenplanning van deze werkgroep, welke er op gericht is om in ieder geval de in § 3.2 
beschreven uitgangspunten 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 23 en 25 te kunnen realiseren, is als 
volgt: 

 
 
 
Opmerkingen bij de planning: 

 De aanvangs- en doorlooptijd voor de harmonisatie van de protocollen is afhankelijk van het 
beschikbaar stellen van de kaders door de kolommen. Op het moment van het samenstellen 
van dit document zijn deze planningen nog niet bekend; 

 Als kader voor de harmonisatie van de kwaliteitsborging wordt het (regionale) Beleidskader 
Kwaliteitsborging genomen. Bij het beschikbaar komen van een landelijk kader zal de 
planning opnieuw geijkt moeten worden; 

 Er zijn nog geen activiteiten t.a.v. de pilot Multi-intake opgenomen omdat nog onduidelijk is of 
de LMO onze regio wil betrekken bij de te houden pilots en zo ja: in welke hoedanigheid en 
wanneer. Zodra dat bekend is, zal de planning overeenkomstig worden aangepast. 

 Ambitieniveau van de start- en einddatums van de activiteiten lijken substantieel af te wijken 
van de LMO-planning, waarvoor afstemming met de LMO gewenst is. 

 

8.5.1 Protocollen en werkinstructies 
Zoals beschreven in § 8.4.1.1. willen we een driesporen-aanpak volgen. Wanneer welk protocol 
klaar is, is op het moment van het opstellen van deze business case nog onduidelijk. We zijn 
hierin afhankelijk  van het tempo wat de “kolommen” hanteren en zij hebben nog geen planning 
afgegeven. Onduidelijk is dus ook nog welke protocollen conform “spoor 3” zullen worden 
geharmoniseerd. Wat we op dit moment wel realiseren is het inzichtelijk maken welke 
protocollen momenteel in gebruik zijn binnen beide meldkameromgevingen, opdat, zodra de 
landelijke planningen bekend zijn, deze kunnen worden gecategoriseerd naar “spoor 1”, “spoor 
2” of “spoor 3”. Vervolgens zal met het lijnmanagement besproken worden op welke wijze 
capaciteit beschikbaar gesteld kan worden om de GAP-analyses en de harmonisaties te kunnen 
realiseren. Belangrijk is dat de kolommen het onderling eens worden over een eenduidig format 
van beschrijven c.q. presenteren, waarbij er niet alleen aandacht is voor de kolomspecifieke 
vakkennis, maar ook voor de communicatieve elementen, zowel in- als outbound. 
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8.5.2 Kwaliteit(borging) 
Vooralsnog ontbreekt een landelijk kader. Daarom zal op basis van het (regionaal) 
Beheersdocument Kwaliteitsborging én de beschreven IST-situatie eind september 2014 een 
GAP-analyse worden opgeleverd. Aan de hand van deze GAP-analyse wordt inzicht verkregen 
welke maatregelen er genomen moeten worden om de opzet, bestaan en werking van de 
(geharmoniseerde) protocollen eenduidig vorm te kunnen geven en kan worden bepaald hoe 
deze aanpassingen, met welke consequenties, gerealiseerd kunnen worden. Dit zal uitmonden 
in een implementatieplan, welke naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal 2015 
klaar zal zijn. 
 

8.5.3 Geïntegreerd GMS 
In het najaar 2014 zal nader overleg moeten plaats vinden met de LMO over de vraag of onze 
regio vooruitlopend op de oplevering van NMS (volgens planning 2017) de twee GMS-systemen 
kan / mag integreren, op welke wijze dat kan gebeuren, welke randvoorwaarden hierbij gelden 
en wat de consequenties zullen zijn.  
 

8.5.4 Multi-intake – Mono Uitgifte 
Onze regio heeft aangeboden om als pilotregio te fungeren bij de pilots inzake multi-intake, 
verlengde intake en mono-uitgifte. We willen graag meedenken over de opzet en een rol spelen 
in de uitvoering hiervan. In het Transitieakkoord is vastgelegd dat deze pilots binnen 1,5 jaar na 
de ondertekening van het Transitieakkoord moeten zijn afgerond. Er wordt nu door de LMO een 
laboratorium test voorbereid. Bediscussieerd moet nog wel worden op welke wijze dat kan 
gebeuren, welke randvoorwaarden hierbij gelden en wat de verwachte consequenties zullen zijn, 
met name t.a.v. personeel, competenties, (ICT-)middelen, planning, huisvesting, wetgeving en 
de betaalbaarheid. 
 
Onze visie is dat met een proof of concept wordt geëxperimenteerd in een zogenaamde 
laboratoriumomgeving alvorens er een pilot in een operationele omgeving wordt uitgevoerd. Bij 
de totstandkoming van de proof of concept kan gebruik worden gemaakt van de operationele 
kennis en best practices van de kennispartners, alsook (internationale) (wetenschappelijke) 
opvattingen worden betrokken. 
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8.6 Afhankelijkheden 
De werkgroep werkprocessen en kwaliteit kent sterke afhankelijkheden met andere entiteiten 
binnen en buiten het Project Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ. We beperken ons tot een 
(niet limitatieve) opsomming van de belangrijkste relaties. 
 

Entiteit Omschrijving afhankelijkheid 

Kolommen ambulancezorg, 
brandweer, GHOR, politie en 
Crisisbeheersing 

Kaderstellen van de desbetreffende meldkamerprotocollen, 
alsmede de wijze waarop de samenwerking met de mono- en 
multi-actiecentra zal worden vormgegeven. Hierbij zal ook de 
doorontwikkeling van het RTIC en het VIC betrokken moeten 
worden. 

Landelijke meldkamer 
organisatie i.o. 

Kaderstelling en goedkeuring pilots. Welke rollen komen er met 
welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op 
welke wijze wordt de borging van de protocollen vormgegeven 
en middels welk format? 

Meldkamer Diensten 
Centrum 

Lifecycle management t.a.v. C2000, 112-telefonie en GMS. 

Projectleiding Samenvoeging 
Meldkamers 

Regie, kaderstelling en besluitvorming regionale inrichting en 
borging van de meldkamerprocessen en protocollen. 

Veiligheidsberaad Lifecycle management t.a.v. NMS. 

NMS Mate waarin de functionele specificaties de nieuwe kaders van 
de landelijke werkprocessen ondersteund. 

Werkgroep Huisvesting Wanneer op welke wijze de meldkamer fysiek wordt  
vormgegeven. 

Werkgroep ICT / IM Voortgang en keuzes t.a.v. IV-middelen waarvan gebruik  
gemaakt moet worden, met welke capaciteit en tegen welke 
beschikbaarheid. 

Werkgroep P&O Daarnaast zal met deze werkgroep besproken moeten worden 
op welke wijze operationele kennis bij de 
meldkamermedewerkers van de kolom specifieke zaken wordt 
geborgd. Tenslotte wordt van de werkgroep P&O verwacht dat 
zij activiteiten ontplooien om, waar nodig, het lijnmanagement 
toerusten om culturele (houding en gedrag) veranderingen te 
realiseren. 
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9. Huisvesting en Inrichting 

9.1 Inleiding 
In het kader van landelijk beleid dienen de huidige meldkamers Rotterdam-Rijnmond (RR) en 
Zuid-Holland Zuid (ZHZ) samengevoegd te worden. Op voorstel van het toenmalige 
gezamenlijke Regionaal College (september 2012) wordt deze samengevoegde meldkamer 
opnieuw ingericht op de huidige locatie van Rotterdam-Rijnmond, het World Port Center (WPC). 
Dit voorstel is overgenomen door de minister van VenJ (december 2012). 
 
Voor deze samenvoeging is KWK Huisvesting & Vastgoed (KWK) uit Rotterdam gevraagd een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de huisvesting en inrichting van de meldkamer. 
 
Ten behoeve van het onderzoek is een werkgroep Huisvesting & Inrichting (H&I) ingericht. In 
deze werkgroep zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd, waaronder het facilitair 
bedrijf en de afdeling ICT van de VRR. Tijdens het onderzoek is de huidige situatie op zowel 
bouwkundig en installatietechnisch gebied in kaart gebracht. Tevens is het huidig ruimtelijk en 
functioneel gebruik op tekening vastgelegd. Naast de overleggen met de werkgroep H&I en de 
interviews als gehouden met de betrokken medewerkers is het fasedocument Voorlopig 
Ontwerp d.d. 18 juli 2014, incl. alle bijlagen (bijlage 10) als input voor dit onderzoek gebruikt. In 
de definitieve planning is de realisatie van de kantoorverdiepingen 23 t/m 25 losgekoppeld van 
de planning van de realisatie van de aanpassingen op verdieping 20 t/m 22. Dit zijn dan ook de 
verdiepingen van de nieuwe meldkamer. De 20

e
 etage wordt de verdieping van de actiecentra, 

multidisciplinaire opschalingsruimten. De kantoren van de meldkamer zijn verspreid over de 20
e
 

en 22
e
 verdieping. De plannen voor huisvesting en inrichting zijn afgestemd op de aard en 

omvang van de werkzaamheden in de meldkamers en komt in hoofdlijn overeen met de 
uitgangspunten van de LMO t.a.v. huisvesting (zie Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0 § 
10.3.1). 
 
Vanuit de samenvoeging van de meldkamers RR en ZHZ zijn voor het onderzoek naar de 
toekomstige huisvesting & inrichting door de werkgroep H&I een aantal doelstellingen 
geformuleerd. 

Naast de gevolgen voor de fysieke samenvoeging van de twee organisaties is bij het onderzoek 
tevens rekening gehouden met de knelpunten in de huidige huisvesting. Onder 9.2 volgt een 
weergave van de meest relevante zaken ten aanzien van de toekomstbestendige huisvesting 
voor de komende 15 jaar. Overige doelstellingen zijn opgenomen in het door KWK opgestelde 
Programma van Eisen. 

In aanvulling hierop is er in december 2013 een proefopstelling gerealiseerd van de nieuwe 
meldkamer. Bij deze proefopstelling was het personeel van de meldkamer nauw betrokken. 
Tijdens de proefopstellingen hebben een aantal uitgangspunten, in willekeurige volgorde, als 
kader gediend, te weten: 

 Optimale benutting van de ruimte; 

 Optimale flexibiliteit voor wat betreft inrichting; 

 Aandacht voor zichtlijnen; 

 Ondersteunend aan de na te streven optimale meldkamerprocessen; 

 Bevorderend voor de interdiciplinaire samenwerking; 

 Free seating; 

 Kleurstelling passend bij een als prettig ervaren werkomgeving. 
Deze uitgangspunten liggen in lijn met de uitgangspunten die de LMO ten aanzien van 
huisvesting heeft geformuleerd (zie Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0 § 10.3.1): 

 De inrichting van de ruimtes van de meldkamers gebeurt op basis van een vloerplan, 
voortvloeiend uit het nieuwe meldkamerproces. In dit plan wordt aangegeven welke ruimtes 
benodigd zijn voor welke organisaties/werkzaamheden, alsmede de positionering van het 
meubilair. Zo wordt zeker gesteld dat de ruimte voldoet en de inrichting van de ruimtes het 



Business Case Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ  
 

 

 

Business Case  versie 5.1 d.d. 17 november 2014 62 

meldkamerproces maximaal ondersteunt. 

 De meldtafels worden aangeschaft, geïnstalleerd en beheerd op basis van een door de 
disciplines gezamenlijk vastgesteld functioneel pakket van eisen, voortvloeiend uit het nieuwe 
meldkamerproces. 

Na afloop van deze proefopstelling is de indeling van de ruimte, de afmeting van de meldtafel, 
de indeling van de meldtafel (aantal beeldschermen) en de look-and-feel vastgesteld.  
 
De LMO streeft echter ook ’One look-and-feel’ voor de huisvesting en inrichting na dat bijdraagt 
aan een gemeenschappelijke uitstraling, samenwerking, en de mogelijkheid om elke rol op elke 
meldtafel in elke meldkamer te kunnen uitoefenen. Gelet op de planning van de LMO zoals 
weergegeven in hoofdstuk 3 van het Concept Plan van Aanpak LMO versie 1.0, is het de vraag 
in welke mate de nieuwe meldkamer in Rotterdam daaraan zal voldoen. Wil de nieuwe 
meldkamer in augustus 2017 operationeel zijn, dan zal uiterlijk eind mei 2015 het definitieve 
ontwerp afgerond moeten worden, terwijl de LMO gepland heeft hier tot de zomer 2015 voor 
nodig te hebben. De ene planning behoeft de andere niet uit te sluiten, maar vraagt wel om een 
nadrukkelijk afstemming. 
 
 

9.2 Uitgangspunten 
Ten aanzien van Huisvesting en Inrichting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (zie ook 
het fasedocument; bijlage 10):  

 Er komt een toekomstbestendige infrastructuur die kan inspelen op landelijke nieuwe 
technische en maatschappelijke ontwikkelingen; 

 Er wordt een meldkamer gerealiseerd met 58 nieuwe meldtafels. 10 van deze meldtafels 
dienen als fallbacklocatie voor de meldkamer Den Haag; 

 Er wordt een ROT gerealiseerd met naastgelegen opschalingsruimten; 

 Het volledige programma moet worden gerealiseerd binnen de huidig gehuurde oppervlakte 
(verdieping 20 t/m 22). 

 In de “nieuwe” meldkamer wordt specifiek aandacht besteed aan klimaatbeheersing en 
akoestiek. 

 Fallback wordt wederzijds georganiseerd met de nieuwe regio 06 (Den Haag). De 
noodzakelijke voorzieningen hiertoe worden benoemd, maar vallen buiten de scope van dit 
project. 

 Fase document VO van KWK d.d. 18 juli 2014, incl. de bijlagen (zie bijlage 10). 

 Ruimtestaat van KWK d.d. 15 juli 2014, waarin het huidige ruimtegebruik (bijlage 11a) en het 
herziene ruimtegebruik (bijlage 11b) wordt weergegeven. 

 Tekeningen voorlopig ontwerp d.d. 18 juli 2014 (bijlagenindex 2, bijlage 25) 

 Het bestuurlijke actiecentrum zal worden gehuisvest verdieping 23 t/m 25 vanaf 1 januari 
2015. 

 De oorspronkelijke vide en het trapgat tussen verdieping 19 en 20 zijn dichtgelegd. 

 De wens is om het ROT direct op de definitieve locatie te realiseren. 

 Multifunctionele opschalingsruimten. 

 Het raakvlak in planning van de kantoren van de VRR (verdieping 23 t/m 25) met het project 
samenvoeging meldkamers, is losgelaten. 

 

9.3 Huidige situatie 
Door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) worden in het World Port Centre de 20

e
 tot en 

met 25
e
 verdieping gebruikt. Het huidig ruimtegebruik is weergegeven in bijlage 11a en 12. De 

23
e
 t/m de 25

e
 etage zijn ingericht als kantoorverdiepingen. De specifieke ruimten voor de LMO, 

de meldkamer en multidisciplinaire operationele ruimten bevinden zich op de 20
e
 tot en met 22

e
 

verdieping. Vanaf 1 januari 2015 is de bestuurlijke crisisruimte gehuisvest op de 23
e
 verdieping.  

 

9.3.1 Bedienplaatsen 
De huidige meldkamer in het WPC heeft 48 meldtafels. Hiervan staan 29 meldtafels in de 
operationele meldkamer. Nog eens 15 meldtafels staan in de ruimten van de chefs van de 
meldkamer, actiecentra van politie, brandweer en GHOR/RAV, het ROC en Regionaal 
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Beleidsteam die gebuikt worden voor de opschaling/grote incidenten. De afdeling ICT-beheer 
van de GMK-VRR heeft daarnaast nog 4 meldtafels. De huidige meldkamer op het Oranjepark 
heeft 7 meldtafels en 3 werkplekken waar de intake plaats vindt en 2 werkplekken voor 
opschaling/grote incidenten. Samen 12 meldtafels. Opgeteld zijn dit voor de meldkamers RR en 
ZHZ in de huidige situatie samen 60 meldtafels. 
 

9.4 Gewenste situatie 
Een visie op het actiecentrum politie is in een notitie vastgelegd (zie bijlage 12), waarbij verder 
gewerkt wordt aan een verdere detaillering. Overige eisen en wensen zijn geïnventariseerd in 
gesprekken met diverse betrokkenen en in de overleggen met de werkgroep Huisvesting en 
Inrichting. Ter vaststelling van de gewenste situatie is een beknopt Programma van Eisen 
opgesteld (bijlage 13). De nieuwe meldkamer wordt gebouwd op de 21

e
 verdieping. Hierdoor 

kan de huidige meldkamer zonder operationele risico’s als gevolg van de verbouwing blijven 
opereren. De afdeling Crisisbeheersing, inclusief de multidisciplinaire operationele ruimten, 
worden op de 20

e
 verdieping gepositioneerd. Hierdoor is het mogelijk om alle mono- en 

multidisciplinaire ruimten op één verdieping te situeren. Het rekencentrum en kantoren voor 
personeel van meldkamerbeheer blijft op de 22

e
 verdieping. De bestuurlijke opschalingsruimten 

worden gerealiseerd op de 23
e
 verdieping. 

Een en ander betekent dat de huidige 21
e
 verdieping tijdelijk moet worden geplaatst op een 

nader te bepalen locatie voor een periode van ongeveer een jaar. Hierbij wordt vanwege het 
kostenaspect het ROT direct op de definitieve locatie gepositioneerd. 

 

9.4.1 Meldkamer / Meldtafels 

Na de samenvoeging, rekening houdend met de inrichtingsplannen van het DROC (uitbreiding 

van het aantal RTIC-plaatsen) komt de werkgroep tot de conclusie dat er 48 meldtafels nodig 

zijn op de nieuwe meldkamervloer. Daarnaast is rekening gehouden met de fallback ten 

behoeve van de meldkamer Den Haag in de vorm van 10 meldtafels. In totaal komen er dus 58 

meldtafels op de meldkamervloer. Hierbij dient bedacht te worden dat deze fallback meldtafels 

ook heel goed kunnen worden gebruikt voor opleidings- en trainingsdoeleinden. Een flexibele 

wand scheidt de samengevoegde meldkamer en de fallback ten behoeve van Den Haag. Naast 

deze meldtafels op de meldkamer zijn er nog 12 meldtafels nodig voor overige doeleinden. De 

politie heeft voor de opgeschaalde situatie 6 meldtafels nodig, de VRR (MKB en GHOR/MKA) 

heeft er 4 nodig en ICT-beheer heeft er 2 nodig. Opgeteld zijn dit in totaal 70 meldtafels. In de 

raming Huisvesting en Inrichting zijn 58 + 6 meldtafels geraamd. De overige tafels betreffen een 

meldtafelfunctie op standaard kantoormeubilair. 
 
Gezien de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten en de ICT-aansluitingen is het 
logisch dat de tafels in één ruimte staan. Kortweg komt het erop neer dat alle meldtafels op de 
vierkante meters in het oostelijk deel van de 21

e
 verdieping moeten komen. Op basis van de 

proefopstelling is het volgende vastgesteld (zie bijlage 8 van het fasedocument VO (Resultaten 
proefopstelling meldkamer)): 

 Inrichting van de meldkamer: Indelingsvariant 4 (zie voorlopig ontwerp); 

 Indeling van de meldtafel: Een beeldscherm met beschikbaarheid van 6 sessies; 

 Look-and-Feel “zakelijk warm”. 
De constructie van het gebouw beperkt een efficiënte indeling qua overzicht en aansturing. 
Tijdens het proces van de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp is vanuit de 
meldkamerorganisatie een aanvullende ruimtebehoefte aangegeven ten behoeve van de 
ondersteunende ruimten. In het huisvestingsplan is met deze aanvullende eisen rekening 
gehouden. 

 

9.5  Veranderopgave 
 
Ruimtelijk 
Meldkamerdomein: 

 De meldkamer wordt gerealiseerd op de 21e verdieping; 

 De functies met een relatie tot de meldkamer dienen te worden gecentraliseerd; 
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 Voor de nieuwe meldkamer wordt uitgegaan van 58 nieuwe meldtafels; 

 De meldtafels worden uitgevoerd conform de maten van de meldtafels in Den Haag; 

 Op de meldkamer komt een ruimte voor de fallback voor Den Haag; 

 De (brand)beveiligingsinstallatie wordt aangepast naar de laatste technieken; 

 De klimaatinstallatie wordt separaat van de gebouwinstallatie uitgevoerd en hier wordt extra 
aandacht aan besteed; 

 De elektriciteitsvoorziening wordt met een voldoende bedrijfszekerheid uitgevoerd; 

 Er is extra aandacht voor akoestiek in de meldkamer vereist; 

 De gehele meldkamer wordt voorzien van een computervloer; 

 Voor de chefs MKA, MKB en MKP worden 3 ruimten gerealiseerd met 14 werkplekken, op de 
20

e
 verdieping;  

 Er wordt een separate overlegruimte gerealiseerd; 

 Voor het servicecentrum zijn 3 werkplekken gerealiseerd in de buurt van de meldkamer; 

 Er is een keuken opgenomen ten behoeve van het bereiden van kant-en-klaar maaltijden; 

 Er is een ruimte opgenomen voor 230 postvakjes en lockers en 70 wapenkluisjes; 

 De bestaande doucheruimte wordt uitgebreid op de huidige locatie; 

 De briefing wordt gehouden in een vergaderruimte die op dat moment beschikbaar is, 
betreffende het ROT, het SGBO op de 20

e
 verdieping of de fallback ruimte op de 21

e
 

verdieping. 

 Een rookruimte wordt  opgenomen; 

 De opstelling van de meldtafels is vastgesteld in het tekeningenontwerp van Grosfeld (zie 
bijlage 25). 

 Er is een voorkeur voor 1 groot beeldscherm, maar in samenspraak met de werkgroep ICT 
en Informatiemanagement zal moeten vastgesteld in hoeverre dat technisch mogelijk is. 

 De Look-and-Feel voor het ontwerp voor de verdiepingen 20 t/m 22 is bepaald op warm 
zakelijk. 

 
ROT en opschalingsruimten: 

 De functies met een relatie tot het ROT en multifunctionele opschalingsruimten worden 
gecentraliseerd op de 20

e
 verdieping; 

 De (brand)beveiligingsinstallatie wordt aangepast naar de laatste technieken; 

 De klimaatinstallatie wordt separaat van de gebouwinstallatie uitgevoerd; 

 De elektriciteitsvoorziening wordt gerealiseerd met een voldoende bedrijfszekerheid; 

 Het gehele ROT en de multifunctionele opschalingsruimten op de 20
e
 etage worden voorzien 

van een computervloer; 

 Voor de SGBO-ruimte is een separaat PvE-SGBO aangeleverd door de politie deze zijn 
vertaald in het Voorlopig Ontwerp. In aanvulling hierop zijn de eisen vanuit DROC 
weergegeven in het ruimtelijk Programma van Eisen. 

 Het actiecentrum politie kan tevens gebruikt worden door brandweer, ambulance en GHOR; 

 Voor de afdeling Risico & Crisisbeheersing (R&C) dient te worden uitgegaan van 14 fte, in 
kantoorsituatie. 

 In het voorlopig ontwerp zijn de gevolgen van de uitwerking van het R&C en 
opschalingruimten uitgewerkt, op basis van de discussienotitie. 

 
Rekencentrum: 

 Het rekencentrum blijft op de huidige locatie in het WPC op de 22e verdieping, maar zal 
tijdelijk worden vergroot; 

 Ten behoeve van toekomstbestendigheid zal, n.a.v. de globale technische schets (zie bijlage 
25) behorende bij het Voorlopig Functioneel Programma van Eisen ICT (zie bijlage 22), een 
virtuele netwerkomgeving worden gebouwd; 

 Het huidige rekencentrum dient opgeschoond te worden en wordt weer teruggebouwd; 

 De (brand)beveiligingsinstallatie wordt aangepast naar de laatste technieken; 

 De klimaatinstallatie moet separaat van de gebouwinstallatie worden uitgevoerd;   

 De elektriciteitsvoorziening moet separaat van de gebouwinstallatie worden uitgevoerd; 

 Het geheel moet separaat van de gebouwinstallatie van noodstroom worden voorzien;  
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 Voor losse inventaris wordt gebruik gemaakt van bestaand meubilair. 

 De bouwkundige en technische consequenties vanuit ICT zijn globaal vastgesteld (zie bijlage 
25). 

 
Dichtmaken vloeren 20

e
 verdieping: 

 De vide tussen het havenbedrijf en VRR en het trapgat tussen verdieping 19 en 20 zijn 
dichtgelegd. 

 De huidige trap tussen de 20
e
 en 21

e
 verdieping is verwijderd en het trapgat is vervolgens 

dichtgemaakt. 
 
Technisch 

 In het fasedocument VO (zie bijlage 10) zijn de technische consequenties weergegeven;  

 De resultaten van de second opinion  door Hiensch installatieadviseur worden meegenomen 
in de verdere uitwerking. 

 Het ROT komt op de huidige meldkamerverdieping, de klimaatinstallatie wordt aangepast op 
de nieuwe situatie en geoptimaliseerd tot klimaatklasse B; 

 In het actiecentrum en SGBO is het uitgangspunt klimaatklasse B; 

 Volledig nieuwe stand alone en redundant klimaatinstallatie voor de nieuwe meldkamer. 
Realisatie van optimaal comfort klimaatklasse A; 

 Een stand alone redundant computerkoelinstallatie voor de uitbreiding van rekencentrum op 
de 22

e
 verdieping; Deze voorziening wordt gebruikt in combinatie met het havenbedrijf, maar 

staat los van de gebouwinstallatie. 

 Volledig redundant noodstroomvoorziening voor de uitbreiding van het rekencentrum en 
meldkamer, voor zowel klimaat, meldtafels, verlichting etc. (“alles draait door”).. Hierbij wordt 
uitgegaan van de bestaande installatie. 

 Vervanging van databekabeling van de meldtafels (hoogste categorie). Databekabeling wordt 
per werkeiland op de meldkamer dubbel uitgevoerd conform huidige situatie. 

 
Gevolgen 

 Bouwen en testen van een nieuwe meldkamer op de 21
e
 verdieping, terwijl de huidige 

meldkamer op de 20
e
 verdieping ongestoord doordraait; 

 Risico’s m.b.t. de bedrijfszekerheid door afhankelijkheid van gebouwinstallaties worden 
aanzienlijk verminderd; 

 Het nieuw te bouwen ROT wordt direct op de definitieve locatie geplaatst. 

 De functionaliteit van het actiecentrum en het ROT moet ook tijdens de bouw van de nieuwe 
meldkamer worden gegarandeerd.  

 Afgesloten eigen verdieping voor alleen de meldkamer; 

 Alle opschalingfuncties op één verdieping; 

 SGBO ruimte zit naast het ROT; 

 Alle ruimten bij het SGBO worden gerealiseerd conform het programma van eisen. 

 De actiecentra politie en Multi actiecentra zitten naast elkaar. 

 De afdelingen communicatie en informatie worden zoveel als mogelijk bij elkaar 
gepositioneerd. 
 

9.6 Uitgangspunten bij de investeringskosten 
Op basis van de genoemde uitgangspunten en het vlekkenplan zijn de investeringskosten 
geraamd. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De impact van het Voorlopig Functioneel Programma van Eisen ICT is verwerkt.  

 Bij de raming van installaties is uitgegaan van het gegeven dat de aanpassingen worden 
gedaan in het kader van de toekomstbestendigheid voor 15 jaar; 

 De kosten voor nieuwe meldtafels zijn geraamd voor meldkamer en SGBO op basis van door 
VRR aangeleverde gegevens, dit zijn 58 tafels in de meldkamer, 10 tafels voor de opschaling 
en 2 tafels voor beheer (waarvan 6 tafels zijn uitgevoerd met een meldtafelfunctie op 
standaard kantoormeubilair); 
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 Losse inventaris (los meubilair), behoudens de meldtafels en werkplekken in het 
actiecentrum, is niet meegenomen; Hiervan wordt uitgegaan dat we gebruik maken van het 
bestaand meubilair; 

 Inrichting van het rekencentrum, bekabeling kantoorautomatisering en benodigde hard- en 
software is meegenomen in het ICT-kostenplaatje (zie hoofdstuk 10); 

 AV-voorzieningen zijn niet opgenomen. Deze zijn opgenomen in het ICT-budget; 

 Voor de vervanging van inventaris is 50 % van de meldkamerstoelen opgenomen. 

 De huursom bedraagt € 170,-- per m
2
 verhuurbaar vloeroppervlakte (prijspeil 1 oktober 

2012). De servicekosten bedragen € 81,70 inclusief BTW (prijspeil 1 oktober 2012). Het 
totaal verhuurbaar vloeroppervlakte van de verdiepingen 20 t/m 22 bedraagt 2.998,30 m

2
. De 

totale huurkosten bedragen voor deze verdiepingen € 509.711 en de servicekosten  
€ 244.959, totaal € 754.670 inclusief BTW. Omdat op het moment van het opstellen van deze 
business case nog niet geheel duidelijk is hoe de toekenning en verrekening van het aantal  
parkeerplaatsen bekend is, is vooralsnog uitgegaan van een huur inclusief parkeerplaatsen 
en indexering naar prijspeil per 1 januari 2018 (index 2,5%) is een bedrag van € 1.043.019 
als huur-en servicekosten opgenomen. Hiervan wordt € 808.694 in rekening gebracht bij 
LMO en Politie. De resterende huur- en servicekosten bedragen derhalve netto € 234.325. 

  

9.7 Mijlpalen en planning 
Hieronder zijn de belangrijkste mijlpalen weergegeven van de integrale planning, welke er op 
gericht is om in ieder geval de in § 3.2 beschreven uitgangspunten 4, 9, 10, 14, 22, 24, 26 en 29 
te kunnen realiseren. Cruciaal in deze integrale planning is de continuïteit van de meldkamer en 
het ROT. 
 
De oplevering van het project is gepland februari 2018. Dit is inclusief een periode voor testen, 
nazorg  en goedkeuring. Opgemerkt dient te worden dat de nieuwe meldkamer volgens planning 
in augustus 2017 klaar kan zijn. 
 

9.7.1 Uitgangspunten integrale mijlpalen planning 
Bij de planning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
Continuïteit 
In de planning is opgenomen dat elk jaar in de periode van 1 december tot en met half januari 
geen werkzaamheden worden uitgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor het primaire proces 
in de meldkamer en het crisiscentrum. 
Voor het slagen van het project is het van groot belang dat er geen risico wordt gelopen ten 
aanzien van de bedrijfscontinuïteit. Vooruitlopend op het afkoppelen van een deel of de gehele 
meldkamer moet er een vooraf vastgestelde validatie procedure succesvol worden doorlopen. 
Deze procedure zal in overleg nauwgezet worden uitgewerkt. Vooruitlopend op de afkoppeling 
van de meldkamer is een testperiode van 16 weken opgenomen. Tijdens de realisatiefase moet 
een goed schuifplan worden doorlopen. Bij het opstellen van de planning is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met maximaal één keer verhuizen. Het ROT wordt direct gerealiseerd op de 
definitieve locatie op de 20

e
 verdieping.  

 
Inkoop en aanbesteding 
Essentieel voor de doorlooptijd van de planning is de aanbestedingsstrategie. Na afstemming 
met de afdeling inkoop van het facilitair bedrijf van de VRR is besloten om een Europese 
aanbesteding op te nemen in de integrale planning.  
 
ICT 
De LMO geeft in § 10.3.1 van haar Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0 aan dat de (virtuele) 
rekencentra van de Landelijke Meldkamerorganisatie worden gehuisvest in de toekomstige 
rekencentra van de politie en verbonden met de meldkamers door een Wide Area Network. 
Omdat de toekomstige rekencentra er nog niet zijn, zal voor de middellange termijn iedere 
meldkamer nog een decentrale apparatenruimte behoeven met energievoorziening, koeling en 
beheer. Dat betekent dat er in dit stadium van uit gegaan moet worden dat in Rotterdam een 
eigen volwaardig rekencentrum gerealiseerd dient te worden. Vooruitlopend op de realisatie van 



Business Case Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ  
 

 

 

Business Case  versie 5.1 d.d. 17 november 2014 67 

deze uitbreiding op de meldkamer moet de uitbreiding van het rekencentrum zijn uitgevoerd. De 
werking van de nieuwe omgeving (dus een volledige meldtafel, met ICT-voorzieningen) moeten 
voor de start van de werkzaamheden getest zijn. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat 
de input op facilitair- en ICT-gebied conform planning wordt aangeleverd, om ervoor te zorgen 
dat de benodigde impact op de bouwkundige en technische voorzieningen worden 
meegenomen in de ontwerpuitwerking. 
 
Cruciaal is de positionering van de tijdelijke en definitieve locatie en invulling van het 
rekencentrum. Uitgangspunt is de het rekencentrum uiteindelijk op de bestaande locatie wordt 
teruggeplaatst. Dit heeft een schuifplan van deze ICT infrastructuur tot gevolg. Een plan voor 
realisatie van technische haalbaarheid moet nog worden gemaakt. 
 
Oplevering 
De afronding van de werkzaamheden in de meldkamer moet worden aangetoond middels een 
integrale test, waarvoor test- en acceptatieplannen zullen worden opgesteld. Na succesvolle test 
en acceptatie door het verantwoordelijke lijnmanagement op basis van de eerder vastgestelde 
acceptatieplannen, kan de huidige meldkamer buiten bedrijf worden gesteld. Hiervoor moeten 
nog procedures worden ontwikkeld. Na succesvolle test van de nieuwe meldkamer en een 
opleidingstraject voor het nieuwe meldkamerpersoneel wordt het bestaande rekencentrum 
gedeeltelijk ontmanteld en opgeschoond. Het nieuw gerealiseerde rekencentrum wordt 
verplaatst naar de plekken die vrij komen. 
 

9.7.2 Planning 
De volgende fasering is opgenomen: 
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9.8 Risico’s 
Hieronder zijn de beheersmaatregelen weergegeven, die noodzakelijk zijn ten behoeve van de 
gewaarmerkte risico’s uit het rapport risicoanalyse GMK-VRR van Adviescentrum BVI,  
d.d. 19-06-13. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van vragen vanuit de Bijzondere 
Ondernemingsraad ten aanzien van continuïteitsrisico’s van huisvesting van de meldkamer in 
het World Port Center. 
 

Nr. Risico Maatregel 

1. Brand in kabelschacht ICT bekabeling dubbel uitvoeren. 

Onderzoek of voeding dubbel kan worden 

uitgevoerd 

2. Bomvoertuig in kelder Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

3. Sabotage van ICT of elektriciteit De installatie wordt stand alone uitgevoerd. 

Verder geen aanvullende maatregelen. 

4. Bompakket in het WPC Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

5. Bezetting of blokkade van het WPC Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

6. Bommelding (Telefonisch of brief) Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

7. Hemelwater loopt in kelders van het 

WPC 

Met de uitwerking van de NSA wordt rekening  

gehouden met dit risico. 

8. Verkeerscongestie Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

9. Chemische wolk vanuit scheeps- 

ongeluk of industrie 

Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

10. Scheepsbrand naast WPC Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

11. Explosie in de rivier Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

12. Incident bij externe ICT kabel of 

knooppunt 

Geen bouwkundige of installatietechnische 

maatregelen 

13. Plaatselijke overstroming Met de uitwerking van de NSA wordt rekening 

gehouden met dit risico. 

14. Uitval externe elektriciteit Meldkamer functioneert stand alone 

 

9.9 Afhankelijkheden 
De samenvoeging van de meldkamers is alleen succesvol als deze vanuit de verschillende 
invalshoeken goed wordt ingevuld, afstemming tussen organisatie, betrekken van 
meldkamerpersoneel bij dit veranderingsproces, techniek, werkprocessen, ICT etc. is hierbij van 
groot belang. Voor de huisvesting moet bekeken worden of de geformuleerde werkprocessen 
matchen. Het is hierbij van belang om de deelonderzoeken op elkaar af te stemmen. 
 
Vooruitlopend op de realisatie van de meldkamer moet het ROT worden verplaatst de 20

e
 

verdieping op de definitieve locatie. Tijdens de ombouw zal er voor een periode van 2 weken 
geen ROT in het WPC aanwezig zijn. Hiervoor zullen met de VRR afspraken worden gemaakt 
om tijdelijk op een andere locatie van het WPC een ROT ruimte van de VRR daarvoor in te 
richten met beperkte maar noodzakelijke middelen. 

 
Overige kantoorfuncties VRR: 

 Kantoorfuncties VRR worden gehuisvest op verdieping 23 t/m 25. 

 Deze zijn geen onderdeel van dit plan van aanpak, deze kantoren zijn eind 2014 gereed.  

 De bestuurlijke crisisruimte is onderdeel van de 23
e
 verdieping.  
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10.  ICT en Informatiemanagement 
 

10.1 Vooraf 
De projectwerkzaamheden t.b.v. het aandachtgebied “ICT en Informatiemanagement” worden 
door twee subwerkgroepen uitgevoerd: 

 ICT en Beheer : primair gericht op de techniek en het beheer daarvan; 

 Informatiemanagement : primair gericht management van de informatievoorziening (IV) 
(d.w.z. het Informatiemanagement (IM) en de Informatie- en 
Communicatie Technologie (ICT) en het koppelvlak met de 
gebruikers van de IV-middelen. 

Deze indeling van werkzaamheden komt overeen met het Architectuurhuis zoals de LMO dat in 
§ 9.1 van het Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0 heeft beschreven. 
 
Op basis van de sterke afhankelijkheden met andere werkgroepen, maar in het bijzonder die 
van Huisvesting en Inrichting, is de beschrijving van het scenario en huidige situatie in deze 
business case onderling afgestemd. Nadere afstemming vindt voortdurend plaats.  
 
Naast de dwarsverbanden in de gebouwde omgeving en inrichting is de werkgroep ICT & 
Informatiemanagement voor verdere uitwerking deels afhankelijk van de resultaten uit de 
werkgroep Werkprocessen & Kwaliteit. De uitwerking van werkprocessen is vooral van invloed 
op het applicatief ontwerp (software) en het technisch ontwerp (infrastructuur), dat wil zeggen 
dat techniek ondersteunend is aan de werkprocessen. Afspraken en wensen vanuit 
werkprocessen zijn startpunt voor de inrichting van systemen en komt overeen met de opvatting 
van de LMO dat informatiemanagement conform het vraag- en aanbodmodel wordt 
vormgegeven (§ 9.3.1 Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0). Hierbij valt te denken aan 
ondersteunende applicaties en software om de werkzaamheden op de meldkamer te 
ondersteunen en de hiervoor benodigde capaciteit van de hardware. Voor 
informatiemanagement geldt dat dit moet leiden tot optimalisering van de informatievoorziening 
richting eenheden op straat (operationele sturings- en incidentinformatie, veredelde informatie) 
en in de benodigde verantwoordings- en managementinformatie. Mede op basis hiervan kan 
worden bepaald met welke applicaties ten behoeve van welke partner de informatiebehoefte 
ondersteund kan worden (applicatieportfolio- en ketenpartnermanagement). 
 
Gezien de voortgang en ontwikkelingen zoals de standaardisatie van werkprocessen (landelijk) 
in het kader van NMS en het functioneel programma van eisen ICT (hierna FPvE)  is de 
samenwerking tussen de werkgroepen Werkprocessen & Kwaliteit en ICT & 
Informatiemanagement geïntensiveerd. In verband met de tijd die de harmonisatie van 
werkprocessen en onderliggende protocollen en procedures gaat vergen (zie § 8.5), zullen de 
werkgroepen werkprocessen en kwaliteit en ICT en informatiemanagement onderling, per fase 
van het project, nauw afstemmen. 

 
De scope voor wat betreft de ICT-techniek (hard- en software) en informatiemanagement voor 
de samenvoeging van de meldkamers is beperkt tot het specifieke meldkamerdomein 
(meldkamer, rekencentrum en mono-actiecentra), waarvan het grootste deel in de toekomst 
over zal gaan naar de LMO. Het blijven realiseren van de meldkamergerelateerde verbindingen 
in en naar o.a. de multi-opschalingsruimten (zoals ROC en RBT), die achterblijven bij de beide 
veiligheidsregio’s, maken ook onderdeel uit van het samenvoegingsproject en de opdracht van 
de werkgroep

4
. De aanpassing en aanleg van infrastructuur ten behoeve van de 

kantoorautomatisering is onderdeel van het huisvestingsplan en wordt meegenomen door de 
werkgroep huisvesting en inrichting. 

                                                      
4
 Uit het Transitieakkoord valt niet eenduidig op te maken welk deel van de “opschalingsruimten” onder het domein van 

de LMO valt en welk deel onder dat van de veiligheidsregio’s. Verwacht wordt dat hierover zo spoedig mogelijk 

duidelijkheid wordt verschaft vanuit de landelijk kwartiermaker, dan wel dat hierover helderheid wordt verkregen bij de 

overdracht van de  meldkamers van beide regio’s naar de LMO. Tot die tijd wordt uitgegaan van de hier geschetste lijn. 
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10.2 Beschrijving bestaande situatie ICT en Informatiemanagement: 
 
10.2.1   Bestaande situatie ICT 
Door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) worden in het World Port Center de 20e 
tot en met 24e verdieping gebruikt. De specifieke ruimten voor de meldkamer en opschaling 
bevinden zich op de 20e tot en met 22e verdieping.  
In ZHZ is de gemeenschappelijke meldkamer gevestigd aan het Oranjepark te Dordrecht. Het 
rekencentrum van deze meldkamer bevindt zich daar ook. De (multidisciplinaire) 
opschalingsruimten van ZHZ bevinden zich in het Leerpark in Dordrecht. 
 
Voor de techniek geldt dat de meldkamers in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond 
economisch en technisch zo goed als afgeschreven zijn. Daarnaast geldt dat aanpassingen 
binnen de huidige techniek niet of lastig te realiseren zijn. Ook externe support op de huidige 
apparatuur wordt, vanwege de verouderde voorzieningen, per 1 januari 2013 niet meer gegeven. 
De maximale capaciteit van het netwerk in het WPC is nagenoeg bereikt waardoor uitbreiding 
niet meer mogelijk is en / of op basis van de houdbaarheidsdatum van de architectuur en 
toegepaste techniek, onlogisch zou zijn. Verder geldt dat het rekencentrum op het WPC 
nagenoeg vol is, waarbij de maximale capaciteit van koeling en stroomvoorziening is bereikt. 
Voor ZHZ geldt dat in 2013 nog geïnvesteerd is in het vervangen van het GMS-cluster. De 
oorspronkelijk geplande oplevering van de nieuwe meldkamer in het WPC in het najaar van 2 
014, en de daarmee gepaard gaande samenvoeging van beide meldkamers, gaat niet meer 
gehaald worden. Een en ander betekent dat bepaalde investeringen in ICT, die aanvankelijk 
waren uitgesteld in het licht van de naderende samenvoeging, toch gedaan zullen moeten gaan 
worden, omdat er anders continuïteitsrisico’s gaan ontstaan voor de meldkamers. 
 
Voor de meldkamer RR geldt dat de telefooncentrale (ARBI) al sinds 2012 aan vervanging toe 
is. De voorbereidingen voor de uitvoering van deze vervanging via een Europese aanbesteding 
zijn nu afgerond, omdat langer uitstel niet aanvaardbaar is. In ZHZ is, vanwege de technische 
staat en de mate waarin nog support verkregen kan worden, besloten om  de noodcentrale van 
de ARBI te vervangen. In overleg met LMO worden voorbereidingen getroffen om dat 
daadwerkelijk te realiseren. 
  
Het functioneel beheer van beide meldkamers is op dit moment nog gescheiden. Onderling 
wordt wel zoveel mogelijk afgestemd bij noodzakelijke vervangingen die moeten plaatsvinden, 
om desinvesteringen zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Er dient beleid ontwikkeld dient te worden t.a.v. de inrichting en wijze van beheer van de ICT-
middelen. Dit met het oog op de toekomstige situatie dat het beheer verder dan nu het geval is 
van de gebruikersorganisaties af georganiseerd staat te worden. Hierbij dient er vooral aandacht 
besteed te worden aan het technische-, applicatieve- en functionele beheer en hun onderlinge 
samenhang. 
 
10.2.2 Bestaande situatie Informatiemanagement 
Voordat wordt ingegaan op de bestaande situatie ten aanzien van informatiemanagement, 
worden hieronder eerst een aantal definities gegeven van wat verstaan moet worden onder 
informatievoorziening en informatiemanagement. Daarnaast wordt kort omschreven welke te 
onderscheiden soorten van informatie relevant zijn voor de meldkamer. 
 
10.2.2.1 Definities 

De informatievoorziening van een organisatie is het geheel van mensen, middelen en 
maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. De informatiebehoefte van 
een organisatie is drieledig: 

 Operationele informatie, voor het verrichten van de feitelijke handelingen en het beheersen 
van de bedrijfsprocessen; 

 Besturingsinformatie, voor de besturing van de organisatie; 

 Verantwoordingsinformatie, informatie over verrichting en besturing. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Operationele_informatie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Besturingsinformatie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Verantwoordingsinformatie&action=edit&redlink=1
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Informatiemanagement (IM) betreft de wijze waarop een organisatie met 
informatievoorzieningen omgaat. De doelstelling van informatiemanagement is het zorgdragen 
voor de beschikbaarheid van de gevraagde informatievoorzieningen, zodat de organisatie de 
geplande resultaten optimaal kan leveren. Op strategisch en tactisch niveau gaat het om de 
strategie en het ontwerpen en plannen van informatievoorzieningen. Op operationeel niveau 
betreft het functioneel beheer en gebruik van informatievoorzieningen. Vanuit alle processen 
bestaat er een vraag naar informatievoorzieningen. De bundeling van deze vraagfunctie wordt 
informatiemanagement genoemd. Alle overige processen rondom ICT noemen we ICT-
serviceprocessen. Deze processen betreffen het aanbod, de ontwikkeling en het technisch 
beheer van informatievoorzieningen. 
 
10.2.2.2 Bestaande situatie Informatiemanagement  
Informatiebeleid beschrijft de manier waarop de gezamenlijke meldkamers willen omgaan met 
het produceren, het beheren en delen van informatie en / of data.  
 
Op dit moment zijn beide meldkamers fysiek en organisatorisch gescheiden en hebben beiden 
hun eigen manier van werken. Er worden (deels) verschillende informatiesystemen en 
applicaties gebruikt om het werk op de meldkamer te ondersteunen. De betrokken organisaties 
hebben nu hun eigen visie op informatiebeleid / informatiemanagement.  
Een gezamenlijke visie op informatiebeleid / informatiemanagement binnen de samengevoegde 
meldkamer moet nog ontwikkeld worden. Dit wordt deels bepaald door de doelstellingen van de 
organisaties (in coproductie met de werkgroep werkprocessen), de reikwijdte van wetgeving en 
de capaciteit van ICT. 
 
Als uitgangspunt voor deze business case ziet de werkgroep de huidige inrichting van de 
informatievoorzieningen als te beperkt. De behoefte aan real time informatie, de (technische) 
mogelijkheden en daarmee ook de verwachtingen van klanten nemen toe. Daar waar er in de 
huidige situatie veelal wordt volstaan met het periodiek aanleveren van ruwe data aan de 
hulpdiensten wordt operationeel meer informatie verwacht. Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van 
de inrichting van een Real Time Intelligence Center (RTIC bij de politie) en het Veiligheids 
Informatie Centrum (VIC bij  de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). 
 
Daarnaast staat de werkgroep een proactief informatiebeleid voor. Dit laatste houdt in dat de 
werkgroep de meldkamer adviseert haar informatievoorziening uit te breiden met het, al dan niet 
real-time. Een en ander leidt tot een informatieproduct dat eenduidiger en duidelijker inzicht 
geeft in de benodigde management- en sturingsinformatie.  
 

10.3 Afspraken uit het Transitieakkoord d.d. 16 oktober 2013 
In het Transitieakkoord zijn de onderstaande artikelen opgenomen die betrekking hebben op 
ICT en informatiemanagement: 

2. De LMO kent vier taken: 
 A: het beheer; dit betreft in ieder geval de huisvesting en bedrijfsvoering ten behoeve van 

de uitvoering van multi- en monomeldkamertaken, het multi- en beheerspersoneel, de 
multi-ICT inclusief de koppelvlakken met de monosystemen én multidisciplinaire 
landelijke protocollen en procedures ten behoeve van het meldkamerproces; 

 B: het verzorgen van de multidisciplinaire intake; 
 C: opschaling: 
  1: het organiseren van meldkamertaken ten behoeve van de multidisciplinaire 

opschaling onder verantwoordelijkheid van het gezag als onderdeel van de 
operationele hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hieronder 
valt in ieder geval het genereren van een landelijk meldkamerbeeld en de 
multidisciplinaire informatievoorziening; 

  2: het faciliteren van monodisciplinaire opschaling binnen de meldkamer; 
 D: het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein. 
5. Alle meldkamers werken zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair en handelen 

een substantieel deel van de noodhulpvragen in het eerste contact af. Er is geen centrale 
aanname meer van mobiele telefonie. Het werkproces 1-1-2 is strategisch belegd bij de 
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minister van VenJ, de tactische en operationele verantwoordelijkheid is bij de LMO belegd 
en is volledig in het totale meldkamerproces geïntegreerd. 

6. De informatievoorzieningssystemen in de meldkamer omvatten in ieder geval (niet 
limitatief): C2000, 112, GMS/NMS. 

 Dit zijn verplichte applicaties om in de toekomst mee te werken. 
 17. De directeur LMO is tevens de multidisciplinaire Chief Information Officer (multi-CIO) en 

verantwoordelijk voor de operationele sturing en beheer van de multidisciplinaire 
informatievoorziening ten behoeve van het meldkamerdomein uitgevoerd door een in de 
jaarstukken vast te leggen ‘dedicated’ capaciteit voor ICT-beheer. De directeur LMO/multi-
CIO is hiermee verantwoordelijk voor de operationele sturing van het 
Meldkamerdienstencentrum (MDC). Het MDC is een separate ‘business unit’ binnen het 
politiedienstencentrum. 

 18. Het Piofach-beleid en de daarbij behorende systemen van de politie, met uitzondering van 
de multidisciplinaire informatievoorzieningssystemen (zie hiervoor bepalingen onder V, 
afspraken over NMS), zijn leidend voor de LMO tenzij hierover andere afspraken zijn 
gemaakt in de hoofdlijnen van beleid en beheer. 

103. Het ministerie van VenJ draagt zorg voor de verbindingen naar deze opschalingsruimtes in 
regio’s die in de toekomst geen meldkamer hebben, waar wel behoefte aan 
opschalingruimte is en waar nu nog niet in is voorzien. 

  Hiermee wordt impliciet aangegeven dat de minister zorg zal dragen voor de financiering 
van de verbindingen tussen het WPC en het Leerpark. Wat onder “verbindingen” moet 
worden verstaan is nog niet duidelijk. 

 
V. Afspraken over het Nationaal Meldkamersysteem (NMS): 
Om de gestelde doelen te bereiken en de nieuwe werkwijze van de meldkamers in te voeren is 
een nieuw systeem nodig voor de multidisciplinaire informatievoorziening. 
114. Een multidisciplinaire stuurgroep o.l.v. het Veiligheidsberaad (VB) bereidt momenteel de 

aanbesteding van een nationaal meldkamersysteem (NMS) voor. 
115. De landelijke kwartiermaker LMO wordt bij de voorbereiding betrokken. 
116. De landelijke kwartiermaker LMO voert de aanbesteding uit op basis van nader overeen te 

komen financiële afspraken. 

 

10.4 Beschrijving van de veranderopgave ICT: 
10.4.1 Gewenste situatie ICT 
Op de 21e etage wordt een meldkamer gebouwd die ICT-technisch 10 jaar vooruit kan en 
aansluit op de landelijke ontwikkeling richting de meldkamer van de toekomst (virtueel 
meldkamerdomein), zoals aangegeven door de minister van V&J in zijn brief van 20 februari 
2012. Kenmerkend voor de gewenste situatie is de totale wijziging in ICT-architectuur op basis 
van de landelijke eisen. Voorbeelden van architectuur die voldoen aan de landelijke standaarden 
zijn ontwerpen als onder andere de Yp (Den Haag), de MON (meldkamer Midden en Oost 
Nederland) en Amsterdam. Vanuit het samenvoegingproject zal dan ook gebruik worden 
aangesloten op, en gebruik gemaakt van, de kennis en ervaringen van deze meldkamers, in het 
bijzonder die van de Den Haag en Amsterdam. Dit zijn beiden de nieuwste ontwerpen en Den 
Haag is onze fallbackmeldkamer.  
 
De landelijke ontwikkelingen zijn gericht op beperking van investeringen en het vereenvoudigd 
technisch uitwijken van meldkamers onderling. Dit wordt onder meer technisch mogelijk 
gemaakt door het virtualiseren van de meldkamerwerkplekken. Voor de nieuwe 
samengevoegde meldkamers vergt dit een wijziging van de architectuur en hiermee een volledig 
nieuwe opzet van het systeemhart. Dit bevestigt de beperkte houdbaarheid van de huidige 
architectuur.  
 
In de samengevoegde meldkamer zullen 58 meldtafels gerealiseerd moeten worden. Hierbij is 
ook rekening gehouden met de fallback vanuit de meldkamer Den Haag naar de meldkamer 
Rotterdam. De wederzijdse fallback met Den Haag, inclusief 10 meldtafels is in de huidige 
situatie noodzakelijk. 
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Gelet op de keuze voor  uitbreiding van het aantal meldtafels en de aansluiting bij de landelijke 
ontwikkelingen (virtueel meldkamerdomein) is het zoveel mogelijk voorkomen van investeringen 
in verouderde apparatuur (die aan zijn te merken als desinvesteringen) bij het in stand houden 
van de huidige meldkamers randvoorwaardelijk voor deze business case.  
 
Rekening houdende met het Voorlopig Ontwerp Functioneel Programma van Eisen ICT, hebben 
we in januari 2014 ons door een externe partij laten adviseren wat globaal de infrastructurele- en 
huisvestingsconsequenties zijn om het virtuele concept te kunnen realiseren. Het resultaat 
hebben we in deze business case integraal (qua huisvesting, ICT en financiën) verwerkt. 
 
10.4.2 Gewenste situatie informatiemanagement 
Informatiemanagement is een breed vakgebied en heeft bij zowel de politie als de 
veiligheidsregio’s de neiging om de werkzaamheden hiervoor te beperken tot het (mogelijk 
maken van het) genereren van diverse rapportages. Een landelijke visie op 
informatiemanagement ten aanzien van de meldkamer is op dit moment nog niet geformuleerd. 
De verwachting is dat vanuit de LMO een visie op informatiemanagement zal worden 
ontwikkeld, waarbij er ook aandacht is voor de strategische- en tactische 
informatiemanagementprocessen. De werkgroep Informatiemanagement zal zich in eerste 
instantie beperken tot de processen “ketenpartnermanagement”, “portfoliomanagement” en 
“behoeftemanagement” omdat met behulp van deze processen de anno 2014 meest prangende 
huisvestings- en ICT-vragen beantwoord kunnen worden geredeneerd vanuit de 
businessbehoeften. 
  
Een aantal applicaties zal verplicht voorgeschreven gaan worden. De systemen die in ieder 
geval al verplicht zijn gesteld zijn C2000, 112 en GMS/NMS (art 6 TA), hetgeen aansluit bij de 
visie van de LMO, zoals verwoord in § 9.3 van het Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0: 
Informatiesystemen in de meldkamer omvatten tenminste C2000, GMS/NMS en 1-1-2. Ook 
andere multi- en mono systemen worden op de meldkamer ontsloten. In samenspraak met 
betrokken partijen wordt bepaald welke systemen dit zijn.  
 
Belangrijk is dat informatievoorziening vanuit de meldkamer naar de kolommen en de 
veiligheidsregio’s ook gewaarborgd blijft na realisatie van de nieuwe gemeenschappelijke 
meldkamer en na overname van de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer door de LMO.  
 

10.5 Veranderaanpak 

 

10.5.1 Algemeen 
Om de veranderopgave van de werkgroep ICT en Informatiemanagement goed vorm te kunnen 
geven, zal de werkgroep in twee werkgroepen worden opgesplitst (ICT en 
Informatiemanagement) en beide als volgt worden samengesteld: 

 Werkgroepleider, belast met: 
- zodanig faciliteren en begeleiden van de subwerkgroepen opdat de op te leveren 

resultaten conform afspraak en kwaliteit worden gehaald; 
- in samenspraak met de Projectleiding, aangeven en bewaken van de koers; 
- bewaken van de samenhang van de activiteiten van de subwerkgroepen; 
- bewaken van de samenhang van de activiteiten van de werkgroep met die van de andere 

werkgroepen binnen het Project Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ; 
- bewaken van en rapporteren over de voortgang van de op te leveren resultaten, nieuwe / 

gewijzigde risico’s en nieuwe / gewijzigde issues; 
- in overleg met het lijnmanagement van de meldkamers afstemmen, en waar mogelijk 

synchroniseren, van werkzaamheden. 

 Werkgroepleden belast met: 
- zodanig faciliteren en begeleiden van de leden van de resp. subwerkgroepen opdat de op 

te leveren resultaten conform afspraak en kwaliteit tijdig worden gehaald; 
- bewaken van de samenhang van de activiteiten van de desbetreffende subwerkgroepen; 
- bewaken van de samenhang van de activiteiten van de desbetreffende subwerkgroepen 

met die van de andere subwerkgroepen binnen de werkgroep; 
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- bewaken van en rapporteren over de voortgang van de op te leveren resultaten, 
nieuwe/gewijzigde risico’s en nieuwe/gewijzigde issues m.b.t. de resp. subwerkgroepen. 

 
De gewenste transitie zal langs twee lijnen worden vormgegeven: 

 

10.5.2 Informatiemanagement 
Vanuit de werkgroep Informatiemanagement zal zo spoedig begonnen worden met het doen van 
voorstellen om te komen tot een applicatieportfolio. Indien de “nieuwe” applicatieportfolio zal 
worden afgezet tegen de huidige in gebruik zijnde applicaties, zal blijken dat verschillende 
applicaties gesaneerd kunnen worden, hetgeen tot besparingen moet kunnen leiden (licenties, 
beheer en hardwaregebruik). Bij de ontwikkeling van een applicatieportfolio en de daaruit 
vloeiende –sanering, zal zo spoedig mogelijk aansluiting worden gezocht bij de landelijke 
ontwikkelingen zodra deze zich aandienen. 
 
Om goede onderbouwde keuzes inzake de applicatieportfolio te kunnen maken zal het Voorlopig 
Ontwerp Functioneel Programma van Eisen ICT als basis dienen. Om te komen tot een 
Definitief Functioneel Programma van Eisen ICT, zal de werkgroep, met behulp van GAP-
analyses, het voorlopig ontwerp verder vervolmaken. De transitieplannen van de ketenpartners 
zullen worden vertaald naar functionele specificaties en, evenals de functionele specificaties 
NMS, vergeleken worden met “onze” functionele specificaties. Daarna zullen de functionele 
specificaties, in samenspraak met het lijnmanagement van de meldkamers en de ketenpartners 
SMART geformuleerd worden. Om goed zicht te krijgen op de informatiebehoefte van de 
ketenpartners van de meldkamers, zal een contextanalyse worden gemaakt. 
 
Na het passeren van het Point of no return (zie § 10.6.1) zal de werkgroep zich bezig gaan 
houden met het ontwerpen en realiseren van de gewenste operationele- en management 
rapportagevormen. 
 

10.5.2.1 Intelligence Centers  
De organisaties van de ketenpartners wijzigen. Bij de politie krijgt de Dienst Regionaal 
Operationeel Centrum (DROC) steeds meer vorm. Vanuit het meldkamerperspectief is de 
vorming van het Real Time Intelligence Center (RTIC) een belangrijke ontwikkeling. Binnen de 
Veiligheidsregio’s is komst van het VIC (Veiligheidsregio Informatie Centrum) een vergelijkbare, 
belangrijke ontwikkeling en zullen van invloed zijn op de informatiemanagementprocessen in de 
meldkamer. De werkgroep Informatiemanagement rekent de ontwikkelingen en de aansluiting 
hiervan op het GMK-domein tot de scope van het project, zowel tijdens de periode naar nieuwe 
meldkamertechniek als na oplevering daarvan.    
 

10.5.3 ICT 
Het rekencentrum (architectuur gebaseerd op virtualisatie) en de meldtafels zijn van de nieuwe 
generatie, zoals in gebruik bij meldkamers van Den Haag en Amsterdam. De meldtafels zijn 58 
in aantal. Op basis van het gegeven dat de meldkamer tijdens aanpassingen moet doordraaien 
is het noodzakelijk om het huidige rekencentrum, al dan niet tijdelijk, uit te breiden en 
infrastructuur (vooral bekabeling) aan te passen. De samengevoegde meldkamer als geheel 
(meldkamer en mono-actiecentra, uitgebreid met multi-opschalingsruimten als ROC en RBT) is 
voorzien van moderne technologie zoals een gevirtualiseerde ICT-omgeving en nieuwe 
bekabeling.  
 
Op basis van het eerder genoemde Voorlopig Functioneel Programma van Eisen ICT, het 
Voorlopig Ontwerp Applicatieportfolio en het Voorlopig Ontwerp Huisvesting, zal een Voorlopig 
Ontwerp ICT-architectuur worden opgesteld en, gelijke tred houdend met de definitieve 
ontwerpen uitmonden in een Definitief Ontwerp ICT-architectuur. Hierbij zullen zo veel als 
mogelijk de ICT-architectuurprincipes van de LMO als technisch kader dienen. Aangezien nog 
gestart moet worden met het Voorlopig Ontwerp ICT lijkt dat anno 2014 niet tot problemen te 
leiden, te meer omdat de Globale Architectuurschets (zie bijlage 25) niet strijdig is met de op dit 
moment bekende architectuurprincipes van de LMO, zoals verwoord in § 9.3 en § 9.3.2 van het 
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Concept Ontwerpplan LMO versie 1.0. Nadat het Definitief Ontwerp ICT-architectuur is 
vastgesteld kan het aanbestedingsproces gestart worden. 
 
Zoals in § 10.2.1 is genoemd, is de werkgroep van mening dat er een nadrukkelijk beleid 
ontwikkeld dient te worden t.a.v. de inrichting en wijze van beheer van de ICT-middelen. De 
werkgroep rekent het tot haar taak met voorstellen te komen, op welke wijze het technische-, 
applicatieve- en functionele beheer zodanig georganiseerd kan worden dat de gebruikers van de 
informatiemiddelen optimaal ondersteund kunnen worden binnen de (landelijke) organieke- en 
financiële kaders, welke wij vanuit de LMO verwachten. De werkgroep gaat daartoe de 
algemeen (bij de overheid) geaccepteerde standaarden (resp. ITIL 2.0, ASL 2.0 en BiSL 2.0) als 
richtlijnen hanteren. Ondanks dat deze standaarden ook door de LMO genoemd worden, zal er 
nog wel nadere afstemming gewenst zijn over welke versies als uitgangspunt dienen (Concept 
Ontwerpplan LMO versie 1.0 § 9.3.1: De reguliere Informatiemanagement processen worden 
opgezet op basis van gangbare standaarden (BISL, ITIL) rekening houdende met de gescheiden 
verantwoordelijkheden voor het multi- en mono-deel van de informatievoorziening. (vraagzijde). 
 

10.6 Planning en mijlpalen  
Wat de planning betreft geldt dat tussen de werkgroepen “ICT en Informatiemanagement” en de 
werkgroepen “Werkprocessen en Kwaliteit”  en “Huisvesting en Inrichting” veel onderlinge 
afhankelijkheden en dwarsverbanden waarneembaar zijn. Activiteiten van deze werkgroepen 
worden dan ook zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Uitloop bij de een zal automatisch leiden 
tot vertraging bij de ander. Opgemerkt dient te worden dat ook ten aanzien van ICT en IM de 
planning van Rotterdam duidelijk ambitieuzer is dan hetgeen de LMO in hoofdstuk 3 van haar 
Concept Plan van Aanpak heeft genoemd. Indien, om welke reden dan ook, het tempo van de 
LMO bepalend wordt wanneer in Rotterdam de nieuwe meldkamer operationeel gemaakt kan 
worden, zal dit leiden tot een vertraging van op z’n minst 21 maanden. Een nadrukkelijke 
inhoudelijke- en bestuurlijke afstemming met de LMO is dan ook vereist.  
 
De in onderstaande planningen weergegeven activiteiten zullen worden uitgevoerd om in ieder 
geval de in § 3.2 beschreven uitgangspunten 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 26 en 
29 te kunnen realiseren. 

 

10.6.1 Informatiemanagement 
De afhankelijkheid tussen Informatiemanagement en de werkgroep “Werkprocessen en 
Kwaliteit” is het grootst t.a.v. de definitie van de informatiebehoefte. De uiteindelijke 
informatiebehoefte is feitelijk pas bekend op het moment dat de landelijke kaders van de 
protocollen bekend zijn (zie § 8.4.1.1). Daar kan niet op gewacht worden, omdat “Huisvesting & 
Inrichting” en “ICT” op hun beurt weer van de resultaten van “Informatiemanagement” 
afhankelijk is en verwacht moet worden dat het verplichte  aanbestedingsproces en fysieke 
realisatie een lange doorlooptijd kennen. Daardoor vormen “Huisvesting & Inrichting” en “ICT” 
het kritische planningspad en zal zullen de resultaten van “Werkprocessen en Kwaliteit” en 
“Informatiemanagement” op een zeker moment niet langer leidend, maar volgend zijn. Hierover 
zal t.z.t. door de LMO een voor alle betrokken partijen expliciet en bindend besluit moeten 
nemen, hetgeen de nodige doorlooptijd zal vragen. Het besluitvormingsmoment vormt het 
zogenaamde Point of no return. Anno nu (medio 2014) is nog niet bekend wanneer dat moment 
te verwachten is. Derhalve ziet de planning voor “Informatiemanagement” er momenteel als 
volgt uit: 
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Opmerkingen bij de planning: 

 Volgens het ideaal model wordt de Applicatieportfolio bepaald op basis van een Functioneel 
Programma van Eisen, welke op haar beurt weer wordt samengesteld op basis van de 
protocollen welke door de kolommen zullen worden aangeleverd. De Applicatieportfolio dient 
als basis voor de berekening welke ICT infrastructuur er gewenst is en na vaststelling 
daarvan kan het huisvestingsplaatje worden opgesteld. Gezien de doorlooptijden die te 
verwachten zijn (zie § 8.5 (werkprocessen), § 9.7.5 (huisvesting) en § 10.6.2 (ICT)) kan 
daarop niet gewacht worden, indien medio 2017 de geïntegreerde meldkamer gerealiseerd 
zijn. Daarom zal op basis van het reeds vastgestelde Voorlopig Functioneel Programma van 
Eisen ICT (FPvE) een Voorlopig ontwerp Applicatieportfolio worden opgesteld, om te 
bereiken dat tijdig het ICT definitief technisch ontwerp en het H&I definitief technisch ontwerp 
gereed zullen zijn. Eventuele, vanuit de werkgroep Werkprocessen en Kwaliteit aan te geven 
wijzigingen op het genoemde FPvE kunnen tot 27 januari 2015 worden meegenomen bij het 
ontwerpen van de Applicatieportfolio. Na deze datum zal het ontwerpen van de protocollen 
worden begrensd door de IV- en huisvestingsmogelijkheden.  

 

10.6.2 ICT 
Belangrijk gegeven voor de planning is dat er voor realisatie en testen geen rekening gehouden 
hoeft te worden met de normale werkzaamheden in de meldkamer zelf. Dit geldt zeker voor het 
testen omdat een integrale test van techniek, maar ook opleiding in één keer en aaneengesloten 
aan het einde van het realisatieproces van de nieuwe meldkamer kan plaatsvinden.  
 
In onderstaand overzicht zijn de activiteiten opgenomen. Zoals genoemd zijn deze activiteiten in 
grote mate afhankelijk van de resultaten van andere werkgroepen binnen het project en van de 
ontwikkeling van het landelijk kader en beleid voor de LMO. Samen met de werkgroep 
“Huisvesting & Inrichting” vormt ICT het kritische pad in het project (zie § 10.6.1). Daarom zijn 
de planningen van ICT en “Huisvesting & Inrichting” aan elkaar gekoppeld. 
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Korte toelichting op realisatiefase:  
Fase 0 :  Bouw van het ROC op de 20

e
 etage. Verplaatsen beheerders van GMK 

bedrijfsvoering.  
Fase 1 :  Realisatie rekencentrum op de 22

e
 verdieping. 

Fase 2 :  Realisatie meldkamer op de 21e verdieping bouwkundig en installatietechnisch. 
Inregelen en testen installatie. Plaatsen meubilair, 58 meldtafels, plaatsing ICT 
voorzieningen en audiovisuele voorzieningen. Inregelen, testen werkplekken en 
audiovisuele voorzieningen. Uitvoeren validatie procedure. Goedkeuren nieuwe 
meldkamer met 58 plekken en ingebruikname. 

Fase 3 : Demonteren bestaande meldkamer van 20e verdieping en aanliggende ruimten. 
Realiseren vergaderruimten en aanverwante ruimten op 20e verdieping, bouwkundig 
en installatietechnisch, inregelen en testen installatie. Inrichten verdieping (LMO en 
R&C), testen werkplekken en audiovisuele voorzieningen. Uitvoeren 
validatieprocedure.  

 

10.7 Beschrijving van de afhankelijkheden 

 Bestuur (stuurgroep): commitment vanuit het bestuur voorafgaande en gedurende het 
project. Het toekennen van de nodige resources (tijd, geld, middelen en ondersteuning); 

 Financiën / Juridisch: tijdig bijstaan door bureau Inkoop en Juridische zaken inzake 
investering op grond van Europese Aanbestedingen; 

 Personeel en technische kennis: de nieuwe meldkamer bedient zowel VRR, VRZHZ als Den 
Haag (fallbackmeldkamer). Vanuit deze drie organisaties en de leveranciersorganisaties en 
het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) dient de juiste functionele en technische expertise 
beschikbaar te zijn, gedurende het project, ook tijdens de nazorgfase; 

 Uitvoering en projectverloop van het deelproject huisvesting; 

 Resultaten/wensen van de werkgroep werkprocessen en kwaliteit: vertaling van de 
informatiebehoefte  voortkomend uit de werkprocessen en onderliggende protocollen en 
procedures naar technische ondersteuning. Hierbij valt te denken aan een vertaling naar de 
infrastructuur (software, benodigde capaciteit hardware) en benodigde ondersteunende 
applicaties; 

 Voor het gebruik en de ontwikkeling van de ICT zal de meldkamer in de toekomst afhankelijk 
zijn van de mogelijkheden welke het Politie Dienstencentrum en het MDC gaan leveren. 
Beiden zijn anno 2014 erg aan verandering onderhevig. Op dit moment kan nog niet overzien 
worden welk effect deze hebben op het (tijdig) ICT-technisch kunnen ondersteunen van de 
nieuwe meldkamer. 
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11. Financiën 
 

11.1 Beschrijving van de bestaande (IST) situatie 
In financiële zin is de situatie van de meldkamers van RR en ZHZ als volgt. De meldkamer RR 
heeft een begrotingsniveau van circa € 14,7 miljoen per jaar (2012) en de meldkamer ZHZ circa 
€ 4,6  miljoen per jaar (2012). De administratie van de meldkamer RR wordt gevoerd bij de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en die van ZHZ bij de eenheid Rotterdam van de 
Nationale Politie (vóór 1 januari 2013 bij politieregio Zuid-Holland Zuid).  
 
De personeelslasten van de meldkamer RR worden via tijdverantwoording binnen de VRR aan 
de meldkamer toegerekend. De meldkamer RR is, evenals de VRR, gehuisvest in het WPC te 
Rotterdam. De huisvestingslasten worden aan de meldkamer doorbelast op basis van de in 
gebruik zijnde ruimte (m2). De totale kosten van de meldkamer worden in beginsel aan de drie 
kolommen doorbelast via de volgende verdeelsleutel: 
 

 
Rotterdam Rijnmond 

 Personeel Materieel Personeel beheer C2000 

Politie  50%  60%  50%  76% 

Brandweer  22%  20%  25%  12% 

Ambulance  28%  20%  25%  12% 

Totaal  100%  100%  100%  100% 

 
De medewerkers van de meldkamer ZHZ zijn in dienst bij de Nationale Politie (eenheid 
Rotterdam). De meldkamer is gehuisvest in het pand aan het Oranjepark. De 
huisvestingskosten bestaan uit de huur voor dit pand en de afschrijvingslasten van 
noodzakelijke verbouwingen. De totale kosten worden aan de drie kolommen doorbelast via de 
volgende verdeelsleutels:  
 

 
Zuid-Holland Zuid 

 Totaal 

Politie  60% 

Brandweer  20% 

Ambulance  20% 

Totaal  100% 

 
Begin 2012 is een inventarisatie uitgevoerd op de verschillende bedrijfsvoeringsgebieden van de 
meldkamers en zijn de consequenties hiervan in beeld gebracht. De uitkomsten van deze 
inventarisatie zijn in het Project Initiatie Document (PID) “Samenvoeging Meldkamers 
Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid” van februari 2012 neergelegd. 
 
In opdracht van het toen gezamenlijke Regionale College (per 1 januari 2013 Regionaal 
Veiligheidsoverleg) is de verdere voorbereiding van de samenvoeging van de meldkamers nader 
uitgewerkt in de vorm van deze business case. In dit hoofdstuk zijn de financiële uitkomsten van 
de werkzaamheden van de andere (“operationele”) werkgroepen geïnterpreteerd en uitgewerkt. 

 

11.2 Beschrijving van: waar moeten / willen we naar toe (SOLL) 
Deze beschrijving is enerzijds gebaseerd op de afspraken uit het Transitieakkoord d.d. 16 
oktober 2013 en anderzijds gebaseerd op de analyse van wat de projectorganisatie in 
samenwerking met de lijnorganisatie nog moet doen tot aan het moment van de overdracht aan 
de LMO. 

 

11.3 Afspraken uit het Transitieakkoord met betrekking tot financiën d.d. 16 oktober 

2013 
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a. Uitgangspunten voor het landelijke financiële beeld 
42. Op basis van de in dit Transitieakkoord opgenomen afspraken, de nulmetingen en het in 

bepaling 37 (De landelijke kwartiermaker LMO stelt na overleg met operationele 
stuurgroep een landelijk kader op voor het samenvoegen van de huidige meldkamers) 
genoemde landelijk kader wordt een business case opgesteld per toekomstige 
meldkamerlocatie. 

60. De partijen gaan uit van een startbudget in 2013 van € 200 miljoen per jaar tot de 
taakstelling gaat lopen in 2015 voor het hele meldkamerdomein. 

61. Dit startbudget bestaat op hoofdlijnen uit de financiën die zijn gemoeid met de volgende 
primaire processen: intake, uitgifte/regie, ondersteuning (informatievoorziening) en 
opschaling binnen de eigen meldkamerprocessen. Derhalve maken de financiële 
middelen gemoeid met de ROT- en ROC-faciliteiten hier geen deel van uit. 

62. Onder dit startbudget vallen ook de kosten die in de huidige meldkamers zijn gemoeid 
met het beheer van GMS en het beheer van 1-1-2. 

63. De kosten die worden gemaakt in het kader van C2000, de aanschaf van NMS en de 
aanschafkosten 1-1-2 vallen niet onder het in bepaling 59 genoemde startbudget. 

64. Op dit startbudget is een taakstelling van toepassing van € 10 miljoen in 2015 die 
oploopt tot € 50 miljoen structureel in 2021. Dit is vastgelegd in het Regeerakkoord 
Rutte I, oktober 2010. 

65. Deze taakstelling bedraagt cumulatief over de periode 2015-2022 € 220 miljoen en kent 
de volgende reeks: 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
€ 10   € 10   € 20  € 20  € 30  € 30  € 50  € 50 

66. Na realisatie van de structurele taakstelling bedraagt het jaarlijkse budget voor het 
meldkamerdomein vanaf 2021 nog € 150 miljoen. Dit is exclusief budget voor C2000 en 
de aanschafkosten 1-1-2. 

67. De cumulatieve besparing over de periode 2014-2022 wordt geschat op € 250 miljoen. 
68. De totale transitiekosten worden geschat op € 90 miljoen (dit bedrag bestaat uit: 

personele kosten € 59,5 miljoen, € 17 miljoen materiële kosten voor af te stoten 
meldkamers, € 12,5 miljoen projectkosten). 

69. Voor verdeling van de transitiekosten wordt onderstaande verdeelsleutel gehanteerd die 
is gebaseerd op het landelijk gemiddelde van de verdeelsleutels die nu binnen de 
huidige meldkamers wordt gehanteerd en is vastgelegd in het Deloitte rapport van juni 
2011: 
Politie/VenJ : 54,5% 
RAV’s/VWS : 22,5% 
Brandweer/VB : 21,0% 
KMar/Defensie : 1 á 2% (voorbehoud KMar, KMar pleit voor 1%) 
Totaal : 100% 
 

b. Methodiek overdracht van middelen 
70. In het eindmodel blijft de uitvoering van het proces ‘uitgifte’ van de politie, de RAV én de 

KMAR buiten de scope van de LMO. 
71. Dit betekent dat de uiteindelijke overdracht van middelen voor de politie, de RAV’s en de 

KMar afhankelijk is van de nog te bepalen scheiding tussen intake en uitgifte (zie 
bepaling 43; Pilots worden uitgevoerd om de effecten en reikwijdte van de uitvraag van 
de multidisciplinaire intake te bepalen). 

72. De veiligheidsregio’s dragen voor de taken van de brandweer € 42 miljoen structureel bij 
(te weten 21% van € 200 miljoen). 

73. De wijze van overdracht van middelen wordt bepaald in samenspraak met het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten(VNG). Bij de uitwerking wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er geen 
herverdelingseffecten zijn. 

74. Voor de overdracht van middelen volgt een uitwerking waarbij rekening wordt gehouden 
met de daadwerkelijke overdracht van personeel, de eventuele verrekening van 
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achterstallig onderhoud, het tijdpad van de taakstelling en de behoefte van de landelijke 
kwartiermaker om te kunnen sturen op de voor de LMO bestemde middelen. 

 

c. Methodiek landelijke verdeling taakstelling 
75. Vooralsnog is de volledige taakstelling ingeboekt op de begroting van VenJ. 
76. Op basis van de in bepaling 67 genoemde verdeelsleutel wordt vastgesteld welk deel 

van de taakstelling voor rekening komt van het ministerie van VenJ, van het ministerie 
van VWS, van het ministerie van Defensie en van de veiligheidsregio’s. 

77. Ter invulling van het aandeel van de departementen wordt de bijdrage van de 
ministeries van VWS en van Defensie zo snel mogelijk na ondertekening van het 
Transitieakkoord overgeboekt naar de begroting van VenJ. 

78. De invulling van de taakstelling door de veiligheidsregio’s wordt onderdeel van de wijze 
van overdracht van middelen (zie bepaling 71). 

 

d. Methodiek financiële overdracht per huidige meldkamer 
79. Er is (financiële) diversiteit tussen de huidige meldkamers. 
 Dit geldt ook voor de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. 
80. In de transitie naar de toekomstige meldkamerlocaties wordt per huidige meldkamer op 

basis van de afspraken in dit Transitieakkoord, het in bepaling 37 genoemde landelijk 
kader en de in bepaling 41 genoemde nulmeting een financieel overdrachtdocument 
opgesteld met daarop een advies van de hierna genoemde ‘due diligence’ commissie. 
Bepaling 41 luidt: Om te komen tot een zorgvuldige transitie naar de 10 
meldkamerlocaties wordt door een nulmeting de bestuurlijke- juridische, de financiële en 
operationele situatie van de afzonderlijke meldkamers in beeld gebracht. 

81. Deze regionale financiële overdrachtdocumenten moeten leiden tot een finale 
overeenkomst per samengevoegde meldkamer tussen de voorzitters van de betreffende 
veiligheidsregio’s, de korpschef van de politie, de besturen van de betreffende RAV’s, 
de landelijke kwartiermaker LMO en waar van toepassing de korpsbeheerder van de 
KMar. Na deze finale overeenkomst kan de feitelijke overdacht van de betreffende 
nieuwe meldkamer naar de LMO plaatsvinden. 

 

e. Due diligence commissie 
82. Er wordt een ‘due diligence’ commissie ingesteld door de minister van VenJ in 

overeenstemming met de ministers van VWS en van Defensie en een afvaardiging van 
de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het VB. 

83. De commissie zal in ieder geval bestaan uit een onafhankelijk voorzitter en 2 personen 
met ruime kennis en ervaring op het gebied van overheidsfinanciën. 

84. De commissie heeft tot taak er op toe te zien dat de financiële transitie naar tien 
meldkamerlocaties op een gepaste en zorgvuldige wijze verloopt binnen het kader zoals 
bedoeld in bepaling 37. 

85. De commissie brengt hiertoe adviezen uit over het verrekenen en vergoeden van 
transitiekosten en de financiële overdracht die hoort bij de overdracht van taken. 

86. De commissie hanteert voor het verrekenen en vergoeden van achterblijvende kosten 
en personeelskosten de uitgangspunten dat deze: onvermijdbaar, onverwijtbaar, 
proportioneel zijn en dat deze een causaal verband hebben met de transitie naar tien 
meldkamerlocaties. 

87. De commissie zal adviseren op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ waarbij in acht 
wordt genomen wat voor het verrekenen en vergoeden van (achterblijvende) kosten 
‘bestuurlijk’ gebruikelijk is. 

88. De commissie toetst voor de financiële overdracht of een meldkamer financieel ‘op 
niveau’ is en geeft een advies over de financiële implicaties van eventueel aantoonbaar 
achterstallig onderhoud of investeringen die zijn gedaan in het kader van bijvoorbeeld 
samenvoeging. 
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89. De commissie kijkt voor de toets uit bepaling 86 naar de volgende aspecten: 
– De bezetting op de meldkamer; 
– Het opschalingspotentieel; 
– De ICT systemen; 
– De structurele financiering in combinatie met vastgestelde meerjarige planvorming. 

 

f. Landelijke afspraken transitiekosten 
1. Personeel 

90. Personele kosten kunnen worden voorkomen door een goede sturing op de herplaatsing 
van personeel en blijven dus voor rekening van de huidige werkgever. 

91. Het deel van de personeelskosten van de veiligheidsregio’s dat ondanks een goede 
sturing op herplaatsing conform bepaling 57 en 89, getoetst door de ‘due diligence’ 
commissie conform bepaling 85, wordt gedragen door het ministerie van VenJ. Bepaling 
57 luidt: De huidige werkgever is verantwoordelijk voor het personeel tot het moment 
van formele overdracht van werkgeverschap. 

 
2. Achterblijvende materiële kosten 

92. Kosten worden zoveel mogelijk voorkomen door hergebruik van de achterblijvende 
meldkamerlocaties. 

93. Binnen elke regio worden de achterblijvende kosten materiële kosten (zoals een 
vervroegde afschrijving van de huisvesting, ICT, afkoop van een huurcontract) verdeeld 
onder de betrokken partijen binnen de meldkamer volgens de in bepaling 67 genoemde 
verdeelsleutel. 

94. Het deel van de achterblijvende materiële kosten van de veiligheidsregio’s wordt 
gedragen door het ministerie van VenJ. 

 
3. Projectkosten 

95. De projectkosten bedragen naar verwachting € 12,5 miljoen. 
96. Het ministerie van VenJ draagt 50% van deze projectkosten. 
97. De overige 50% van deze projectkosten wordt verdeeld conform de in bepaling 67 

genoemde verdeelsleutel. 
98. Het aandeel van de Veiligheidsregio’s in deze projectkosten wordt gedragen door het 

ministerie van Veiligheid en Justitie. 
99. Betrokken partijen zijn bereid om naar draagkracht te participeren in de 

projectorganisatie en hier door middel van de inzet van menskracht en expertise aan bij 
te dragen. 

100. De partijen kunnen in afstemming met de landelijke kwartiermaker LMO ervoor kiezen in 
hun deel van de geschatte projectkosten van € 12,5 miljoen – voor zover mogelijk - te 
voorzien door het ter beschikking stellen van menskracht en expertise aan de KLMO. 

 

g. Landelijke afspraken met de Veiligheidsregio’s over de ruimtes tbv de opschaling 
101. In een aantal veiligheidsregio’s waar in de toekomst geen meldkamer meer aanwezig is, 

zal nog wel behoefte zijn aan opschalingsruimtes (zoals de regionale coördinatiecentra). 
102. Voor de opschalingsruimtes zelf is voor de veiligheidsregio’s al structurele financiering 

beschikbaar vanuit de BDUR. 
103. Het ministerie van VenJ draagt zorg voor de verbindingen naar deze opschalingsruimtes 

in regio’s die in de toekomst geen meldkamer hebben, waar wel behoefte aan 
opschalingruimte is en waar nu nog niet in is voorzien. 

104. Dit geldt voor maximaal 1 locatie per regio zonder eigen meldkamer. 
105. Eventuele transitiekosten gemoeid met achterblijvende opschalingsruimtes vormen een 

onderdeel van het in bepaling 84 genoemde financiële overdrachtdocument. 
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h. Afspraken over investeringen tijdens de transitiefase 
106. Na tekening van dit Transitieakkoord leggen de bestuurlijk verantwoordelijken voor de 

huidige meldkamers en van de disciplines alle plannen voor wijziging van werkwijzen en 
voor investeringen in de meldkamer ter goedkeuring voor aan de landelijke 
kwartiermaker LMO, tot deze is aangesteld worden ze voorgelegd aan het ministerie van 
VenJ. 

107. Er worden geen investeringen aangegaan waarvan de bedragen niet in de begrotingen 
van 2013 zijn opgenomen (van de bij de LMO betrokken partijen), anders dan 
voorgelegd aan en goedgekeurd door de landelijke kwartiermaker LMO, tot deze is 
aangesteld worden ze voorgelegd aan het ministerie van VenJ. 

108. De landelijke kwartiermaker LMO draagt zorg voor de investeringen in de nieuwe 
meldkamerlocaties, op basis van een structurele dekking uit de huidige middelen voor 
de meldkamer. 

 

i. Jaarlijkse evaluatie 
109. Er vindt in de eerste vijf jaar een jaarlijkse evaluatie plaats over de kosten en de 

daadwerkelijk gerealiseerde besparingen. 
110. Deze evaluatie wordt besproken in het in bepaling 35 genoemde overleg over de 

voortgang van de transitie. Daarnaast verschaft de landelijke kwartiermaker LMO in het 
in bepaling 35 genoemde overleg periodiek inzicht in de voortgang van de realisatie van 
de taakstelling. Bepaling 35 luidt: De landelijke kwartiermaker LMO bespreekt periodiek 
de voortgang van de transitie met de afvaardiging van de minister van  VenJ, VWS, 
Defensie en een afvaardiging van de veiligheidsregio’s, verenigd in het 
veiligheidsberaad. 

111. De totale transitiekosten mogen de raming van totaal € 90 miljoen niet overstijgen. 
112. De landelijke kwartiermaker draagt zorg voor de realisatie van de besparingen, met 

uitzondering van het deel van de besparingen dat moet worden gerealiseerd binnen de 
monodisciplinaire processen die geen onderdeel gaan uitmaken van de LMO. 

 

11.4 Kosten werkgroepen 
 

11.4.1 Werkgroep Bestuur & Beheer 
De interne projectkosten zijn geraamd op €  79.000. 
De kosten die gemaakt moeten worden voor het opstellen van een overdrachtsdocument tussen 
beide regio’s en de LMO door een specialistisch jurist worden geraamd op € 60.000,-. 
 

11.4.2 Werkgroep Personeel & Organisatie 
 

11.4.2.1 Frictiekosten 
Daar alle medewerkers vooralsnog hun huidige rechtspositie / arbeidsvoorwaarden behouden, 
zijn er op het gebied van personele kosten geen wijzigingen. Pas na de overdracht aan de LMO, 
voor zover van toepassing, zal de rechtspositie wijzigen. Voor het personeel van de GMC-ZHZ 
geldt dat er financiële effecten zijn als gevolg van de samenvoeging. Voor dat personeel is 
sprake van een nieuwe werklocatie. Dit betekent een verdubbeling van de huidige reiskosten; 
van circa € 3000 naar € 6000 bruto per maand. De werkelijke kosten zullen pas helder worden 
als inzicht is in de woonplaats van alle medewerkers.  

 

11.4.2.2 Uitval personeel 
In het kader van de samenvoeging kan rekening worden gehouden met mogelijke  
‘uitval’ van personeel van de GMC-ZHZ. In april 2013 is een enquête onder het 
meldkamerpersoneel gehouden. Hieruit bleek dat 4% van de medewerkers van de GMC-ZHZ 
niet mee wilden verhuizen naar Rotterdam. Op basis van cijfers van vergelijkbare 
samenvoegingen moet echter rekening gehouden worden met uitval van 5-15% van het 
personeelsbestand, doordat deze medewerkers niet meegaan naar de nieuwe locatie. Deze 
geschatte uitval van 5-15% betekent in geld respectievelijk € 161.000 / € 483.000 per jaar. Pas 
als duidelijk is hoeveel medewerkers vanuit de meldkamer ZHZ meegaan in de samenwerking, 
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kunnen de definitieve frictiekosten op dit punt duidelijk gemaakt worden in het kader van het 
Landelijk Sociaal Statuut (LSS) van de Politie.  
 

11.4.2.3 Interne Projectkosten 
Deze zijn geraamd op totaal € 123.000. 
 

11.4.2.4 Mogelijke besparing 
Bij de gebruikte techniek van AEF voor de formatieberekening is op termijn (zodra deze formatie 
is bereikt) een besparing t.o.v. de huidige situatie mogelijk van ongeveer € 800.000 / - 11,8 fte. 
Zoals reeds eerder aangegeven is het daadwerkelijk behalen van de besparingen van vele 
factoren afhankelijk. Daarnaast zal deze besparing niet meteen bij aanvang van het 
samenvoegen van de meldkamers en de overgang naar de LMO gerealiseerd kunnen worden. 
Er moet rekening worden gehouden met extra personele capaciteit (10%) in de periode rond de 
samenvoeging. 
 

11.4.3 Werkgroep Werkprocessen & Kwaliteit 
Voor de wijzigingen in het systeemgebruik zijn twee bijscholingsdagen per meldkamercentralist 
noodzakelijk. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000. 
Voor de werkgroep werkprocessen en kwaliteit worden de interne kosten / uren geraamd op 
€ 86.000 per jaar. 
 

11.4.4 Werkgroep Huisvesting & Inrichting 
 

 Investeringskosten 

0.  Locatie gebonden kosten € 0,00 

1.  Bouwkundige werken €  1.307.000,00 

2.  Technische installaties €  2.089.000,00 

3.  Vaste inrichting €  1.051.000,00 

4.  Terrein €  0,00 

5.  Losse inventaris €  49.000,00 

6.  Advieskosten €  445.000,00 

7.  Leges / verzekeringen / diversen €  74.000,00 

8.  Rente & financiering €  0,00 

9.  Onvoorzien €  501.000,00 

9.5.  Prijswijzigingen €  348.000,00 

Investeringskosten excl. BTW €  5.864.000,00 

Investeringskosten incl. BTW (21 %) €  7.095.000,00 

 
Gezien de fase van planvorming heeft bovenstaande kostenraming een nauwkeurigheidsmarge 
van 20%. 
 
In de investeringen zijn onder meer prijsstijgingen meegenomen die ontstaan als gevolg van met 
name de langere doorlooptijd van het project. Bij de berekening van het bedrag van € 348.000 is 
er van uit gegaan dat de werkzaamheden medio 2016 zullen aanvangen en in 2018 gereed 
zullen zijn.  
 
In de raming zijn allerlei voorzieningen meegenomen. Deze zijn weergegeven in de tekeningen 
en in de investeringsramingen. Bovengenoemde aanpassingen zijn exclusief de ICT-
aanpassingen, deze zijn in hoofdstuk 9 weergegeven. 
 

11.4.4.1 Uitgangspunten exploitatiekosten 
Hieronder is omschreven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de 
exploitatiekosten (huur- en servicekosten). Vooruitlopend hierop is een toelichting weergegeven 
van de gehanteerde oppervlakten. 
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Verhuurbaar vloeroppervlakte (vvo) 

De verhuurbare vloeroppervlakte (NEN 2580) van een ruimte of een groep van ruimten is de 

oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de 

desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. Waar gelijke gebruiksfuncties aan 

elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. 

Onderstaande oppervlakten zijn opgenomen in de huurovereenkomst (verdieping 20 t/m 22). 

 

Verdieping Metrage incl. opslag algemene ruimten 

(vvo) 

20 1430,4 

21 776,0 

22 791,9 

Totaal 2.998,3 

 

Functioneel nuttig vloeroppervlakte (fno) 

Het functioneel nuttig vloeroppervlakte geeft de ruimte weer die volgt uit de werkplekindeling. Dit 

is de ruimte tussen de wanden, dus zonder verkeersruimten, indelingsverliezen, 

scheidingswanden, constructies, schachten, verticale verkeersoppervlakte. Deze oppervlakten 

zijn gebruikt bij het ruimtelijk programma van eisen. 

 

In het Voorlopig Ontwerp zijn de volgende functioneel nuttige vloeroppervlakten opgenomen: 

Er is nog geen exacte helderheid  over de verdeling van de oppervlakte tussen politie en LMO. 

 

Verdieping VRR LMO Politie 

20 333 309 243 

21  581  

22  566  

 

In onderstaand schema is de omschrijving van de verschillende gehanteerde vloeroppervlakten 

weergegeven. In het projectplan is rekening gehouden met het verhuurbaar vloer oppervlak 

(huurcontract) en het functioneel nuttig oppervlak (Programma van Eisen). 
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Voor het bepalen van de exploitatiekosten (huur en service kosten) is de volgende verdeling 

gemaakt. 

 Verdieping 20, procentueel verdeeld op basis van de fno. 

 Verdieping 21, volledig in gebruik door LMO. 

 Verdieping 22, volledig in gebruik door LMO. 

 

11.4.5 Werkgroep ICT & Informatiemanagement 
Op basis van het gekozen ICT-scenario en de bijbehorende uitgangspunten zijn de 
investeringen geraamd (zie bijlage 26). Gezien de fase van de planvorming heeft onderstaande 
kostenraming een nauwkeurigheidsmarge van 20%. 
 

 Investeringkosten 

Inrichtingskosten 
(1)

 €  250.000,00 

Fallback 
(2)

 €  300.000,00 

Externe ICT kosten 
(3)(5)

 €  517.000,00 

ICT 
(4)

 €  2.423.000,00 

Testen
(6)

 €  112.000,00 

Bekabeling €  26.000,00 

Gebouwsystemen t.b.v. rekencentrum 
(1)(5)

 €  170.000,00 

Informatievoorziening €  100.000,00 

Verhuizing ROC/RVS € 30.000,00 

Investering excl. BTW €  3.928.000,00 

Investering incl. BTW (21%) €  4.753.000,00 
 

De bedragen voor investeringen zijn niet aangepast voor inflatie. Er wordt vanuit gegaan dat de 
hoogte van de ICT-investeringen een dalende tendens zal vertonen en daardoor het inflatie 
effect teniet zal doen. 
 
Los van de samenvoeging en de keuze voor een scenario is het noodzakelijk om de 
afgeschreven en end-of-life ICT techniek op korte(re) termijn te vervangen. De kosten voor deze 
vervangingsinvestering zijn geraamd op € 3.800.000 inclusief BTW. Deze kosten zijn in 
bovenstaande investeringen begrepen.

 

 

(1) 
In principe behoren de inrichtingskosten en gebouwsystemen tot het deelproject 
Huisvesting. Echter op grond van de specifieke eisen aan de toekomstvaste meldtafel en 
rekencentrum is hiervoor een kostenpost opgenomen. Het betreft het realiseren van nieuwe 
aansluitingen in het rekencentrum en in de meldtafels zelf, de nieuwe ROC, RVS en t.b.v. 
de audiovisuele middelen in de GMK. Op basis hiervan draait er (nagenoeg) alleen 
apparatuur in het rekencentrum en niet meer in de ruimten zelf. 

(2) 
Dit betreft kosten om de fallback te realiseren. De glasverbinding met Den Haag en het 
over en weer koppelen van de netwerken, of een deel van de eigen redundantie op een 
andere locatie neerzetten en vice versa.

 

(3) 
Dit betreft met name de externe kosten van adviseurs, leveranciers t.b.v. de engineering, 
aanbesteding, begeleiding en oplevering. Het neerzetten van een nieuw rekencentrum is 
niet te vergelijken met de uitbreiding van 9 meldtafels in de huidige omgeving. De 
geraamde kosten zijn gebaseerd op de kosten die Den Haag maakt in een vergelijkbaar 
traject.

 

(4) 
Het betreft hier volledig nieuwe hardware van het rekencentrum en meldkamer, inclusief 
telefonie.

 

 (5) 
Het betreft een eenmalige kostenpost en geen terugkerende lasten. 
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11.5 Financiële uitkomsten business case 
De kosten zijn onder te verdelen in eenmalige kosten, transitiekosten, investeringen en 
exploitatiekosten na de samenvoeging. De transitiekosten zijn onder te verdelen in frictiekosten, 
kosten voor een sociaal plan, desintegratiekosten en projectkosten (zie bijlage 14). 
 

11.5.1 Eenmalige kosten 
De eenmalige kosten betreffen kosten van opleidingen van meldkamermedewerkers en 
medewerkers van ICT-Beheer, alsmede kosten voor werving en selectie van medewerkers. De 
volgende bedragen worden hiervoor geraamd: 
 
Opleidings- en ontwikkelkosten ICT  € 375.000 
Opleidingen centralisten   €   70.000 
Werving en selectie van personeel  €   40.000 

Totaal eenmalige kosten   € 485.000 
 

11.5.2 Frictiekosten, kosten sociaal plan en desintegratiekosten 
De frictiekosten zijn gedefinieerd als kosten die louter en alleen gemaakt moeten worden als 
gevolg van de samenvoeging. De kosten worden in beginsel niet gemaakt ten behoeve van de 
situatie na de samenvoeging en kunnen daar niet aan worden toegerekend. In het kader van 
deze business case moet gedacht aan mogelijke afvloeiingskosten van boventallige 
medewerkers. Voorlopig is een bedrag van € 322.000 geraamd. 
De kosten voor een sociaal plan betreffen kosten voor het afkopen van individuele rechten van 
medewerkers die afwijken van de arbeidsvoorwaarden van de LMO. Voorlopig zijn hieronder 
geraamd de reiskosten die extra gemaakt zullen moeten worden door medewerkers die verder 
moeten reizen dan in de huidige situatie. Geraamd is voorlopig € 111.000. 
De desintegratiekosten zijn kosten die bij de huidige organisaties achterblijven na overdracht 
van taken. Het betreft hier kosten voor het wegvallen van (deel)taken in de overheadsfeer 
(financiën, P&O etc., die niet zonder meer kunnen worden ingevuld. De totale kosten hiervan 
over drie jaar zijn voorlopig becijferd op € 1.803.000, dat is € 601.000 per jaar. Daarnaast is een 
bedrag van € 50.000 geraamd voor mogelijke kosten voor het in oude staat terugbrengen van 
het pand van de GMC-ZHZ in Dordrecht. 
 
Voor deze kosten geldt dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie het aan de veiligheidsregio’s 
(lees Brandweer) toegerekende aandeel voor haar rekening neemt (art. 95 TA) 

 

11.5.3 Projectkosten 
Projectkosten betreffen kosten die gemaakt worden ten behoeve van de organisatie van de 
samenvoeging van de meldkamers (het project). Dit zijn met name personeelslasten en 
aanverwante kosten van de (deel)projectleider(s), hun ondersteuning en specifiek voor het 
project aangetrokken personeel. De kosten van communicatie omtrent het project behoren hier 
eveneens toe. Voor een raming van de jaarlijkse interne projectkosten wordt verwezen naar 
bijlage 15 bij deze rapportage (totaalbedrag € 1.455.000). De externe (out of pocket) 
projectkosten worden geraamd op € 900.000. Hiervan is per juni 2014 reeds € 538.000 besteed. 
Voor de periode van juli 2014 tot 1 januari 2016 (het moment van de formele overdracht aan 
LMO) wordt nog een bedrag van € 362.000 geraamd. 
De voorzitter van de regionale stuurgroep heeft namens deze stuurgroep de KLMO aangeboden 
de kosten van het projectteam, met uitzondering dat van de Regionaal Kwartiermaker LMO, 
voor rekening van de betrokken organisaties te laten komen. De kosten zijn grotendeels 
geraamd op basis van het Project Initiatie Document van de Meldkamer Oost Nederland, 
aangevuld met eigen berekeningen. Tevens is aansluiting gezocht bij de ramingen die zijn 
weergegeven in het Voorbereidingsdocument overleg directorium GMC/directieteam GMK: 
Samen naar een duurzaam meldkamerdomein van 23 januari 2012. 
 
De projectkosten zullen voor 50% gedragen worden door het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Van de overige 50% zal het ministerie het aandeel dat voor rekening van de 
veiligheidsregio’s (lees Brandweer) komt, eveneens voor haar rekening nemen. (art. 96, 97 en 
98 TA) 



Business Case Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ  
 

 

 

Business Case  versie 5.1 d.d. 17 november 2014 87 

11.5.4 Investeringen 
Met betrekking tot huisvesting is een scenario uitgewerkt dat uitgaat van de vestiging van de 
meldkamer en actiecentra op de 21

e
 verdieping en het ROC en RVS op de 20

e 
verdieping. De 

investeringskosten van dit scenario bedragen € 7.095.000 inclusief BTW. In dit bedrag zijn 
tevens de reguliere investeringen begrepen die nu nog zijn uitgesteld. Deze investeringen zijn 
globaal becijferd op € 1.450.000 inclusief BTW. 
 
Voor wat betreft de ICT is een investering geraamd van € 4.753.000 inclusief BTW. In deze 
investeringen zijn tevens de reguliere thans nog uitgestelde investeringen begrepen voor een 
bedrag van € 3.800.000 incl. BTW. Daarnaast zijn de kosten (€ 363.000 incl. BTW) voor de 
fallbackvoorziening voor Den Haag begrepen. 
 
Niet alle investeringen zijn een direct gevolg van de samenvoeging van de beide meldkamers. 
Landelijk speelt de discussie welke onderdelen toegeschreven kunnen worden aan de 
ontwikkeling LMO. Derhalve is nog niet exact aan te geven welk deel dit betreft. Er zijn geen 
investeringen opgenomen voor in ZHZ in te richten (multidisciplinaire) actiecentra.  

 

11.5.5 Exploitatiekosten en besparingen 
 

11.5.5.1 Exploitatiekosten 
Om de impact van de samenvoeging op de exploitatiekosten te kunnen beoordelen zijn de 
exploitatiecijfers vergeleken met de exploitatiecijfers uit de begroting over 2012. Een vergelijking 
met de werkelijke exploitatiecijfers over 2012 en de begroting over 2013 is niet volledig te 
maken. De werkelijke cijfers over 2012 worden niet geheel afzonderlijk geregistreerd. Globaal 
kan worden gesteld dat, inclusief een aantal aannames, de werkelijke kosten nauwelijks 
afwijken van de begrote cijfers. Politie Rotterdam heeft geen begroting over 2013 meer 
vervaardigd, waardoor een volledige vergelijking niet meer gemaakt kan worden.     
 

11.5.5.2 Besparingen 
Voor wat betreft de besparingen op personeelslasten kan gerekend worden met de door de 
werkgroep P&O opgeleverde berekeningen. Wij verwijzen voor deze berekeningen van de 
personeelslasten na de samenvoeging naar de bijlage P&O (bijlage 6).  
 
Aan de hand van de aantallen fte’s en cijfers is berekend dat de jaarlijkse personeelslasten van 
de samengevoegde meldkamers circa € 12.000.000 bedragen. De jaarlijkse personeelslasten 
van de formatie van de huidige afzonderlijke meldkamer van RR en de meldcentrale van ZHZ 
bedroegen ca. € 12.900.000 (basis huidige formatie en kostenniveau). De conclusie kan hieruit 
worden getrokken dat op de personeelslasten een jaarlijkse besparing van circa € 900.000 
(inclusief circa € 70.000 uit bijkomende personeelskosten, zoals opleidingen, 
kostenvergoedingen, etc.) kan worden behaald. Bij dit onderdeel moet worden aangetekend dat 
in 2011 bij Politieregio Rotterdam-Rijnmond reeds 8 fte bezuinigd is ten opzichte van 2010, het 
jaar dat AEF als uitgangspunt heeft genomen voor haar berekeningen. In feite is de besparing 
ten opzichte van de formatie 2010 dus groter (ruwweg 8 fte is € 600.000), in totaal afgerond € 
1.400.000. In feite is het bedrag van € 600.000 geen besparing die door de samenvoeging wordt 
bewerkstelligd. 
Rond de samenvoeging is behoefte aan 10% extra personele capaciteit (inschatting op basis 
van ervaringen uit Noord en Oost Nederland) om alle veranderingen en daarmee gepaard 
gaande extra scholing op te vangen. De besparing van circa € 900.000 zal dus niet meteen na 
de samenvoeging kunnen worden geïncasseerd. In deze besparing is nog niet meegenomen de 
taakstellende opdracht (min van V&J) die door de KLMO moet worden gerealiseerd van 25%. 
 
Voor wat betreft de huisvesting zijn de nieuwe afschrijvingslasten €  559.000 inclusief BTW per 
jaar. Inclusief de rentelasten (3 % over de gemiddelde boekwaarde) in verband met financiering 
van de investeringen bedragen de lasten € 674.000 inclusief BTW (bijlage 16). De kapitaallasten 
exclusief de kosten voor uitgestelde reguliere investeringen bedragen € 520.000 inclusief BTW. 
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De huursom bedraagt € 170,-- per m2 verhuurbaar vloeroppervlakte (prijspeil 1 oktober 2012). 

De servicekosten bedragen € 81,70 inclusief BTW (prijspeil 1 oktober 2012). Het totaal 

verhuurbaar vloeroppervlakte van de verdiepingen 20 t/m 22 bedraagt 2.998,30 m2. De totale 

huurkosten bedragen voor deze verdiepingen € 510.000 en de servicekosten (inclusief BTW     

€ 245.000, totaal € 755.000. Omdat op het moment van het opstellen van deze business case 

nog niet geheel duidelijk is hoe de toekenning en verrekening van het aantal  parkeerplaatsen 

bekend is, is vooralsnog uitgegaan van een huur inclusief parkeerplaatsen en indexering naar 

prijspeil per 1 januari 2018 (index 2,5%) is een bedrag van € 1.043.019 als huur-en 

servicekosten opgenomen. Hiervan wordt € 808.694 in rekening gebracht bij LMO en Politie. De 

resterende huur- en servicekosten bedragen derhalve netto € 234.325. 
 

Voor wat betreft de ICT-lasten is hetzelfde stramien gevolgd. De afschrijvingen bedragen  
€ 951.000. Inclusief de rentelasten in verband met financiering van de investeringen bedragen 
de lasten € 1.037.000 inclusief BTW (bijlage 17). De kapitaallasten exclusief de kosten voor 
eerder uitgestelde investeringen bedragen € 209.000 inclusief BTW. 
 
In Dordrecht zal de huur voor de meldkamer vervallen (een besparing van € 180.000) en 
doordat de boekwaarden van de inrichting en inventaris van ZHZ per 2017 nagenoeg nihil zijn, 
vervallen de jaarlijkse afschrijvingen van € 190.000 uit de exploitatiekosten, een totaalbesparing 
van € 370.000. Voor ICT is uitgegaan van een besparing van de totale huidige kosten van ZHZ 
ad € 491.000. Daar staat echter tegenover dat uit de investeringen inzake ICT fors hogere 
afschrijvingen voortkomen. De beheerskosten in de situatie na de samenvoeging zullen naar 
verwachting met 20% tot 25% dalen. Hiervoor is een bedrag van € 200.000 opgenomen. Voor 
een totaal overzicht van de besparingen en meerkosten wordt verwezen naar bijlage 18. 
 

11.5.5.3 Terugverdientijd 
Het saldo van de besparingen minus de extra kosten komt uit op € 529.000 (lagere kosten) 
inclusief de kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen. Dat houdt in dat de samenvoeging de 
exploitatiekosten weliswaar verlaagt, maar dat de eenmalige kosten en de transitiekosten pas 
na 7 jaar zijn terugverdiend.  
 

In de berekende besparing van € 529.000 is rekening gehouden met de extra kosten van 

nieuwe ontwikkelingen (o.m. DROC, 100% CaCo en virtuele meldkamerinrichting) en nieuwe 

activiteiten (zoals de mobiele 112 aanname) alsmede de kosten van noodzakelijke eerder 

uitgestelde investeringen. Wanneer van deze extra kosten wordt geabstraheerd, dan zijn de 

kosten in vergelijking met de begroting 2012 in totaal € 2.2 miljoen lager. 

 

11.6 Verdeling van de kosten na de samenvoeging en begroting eerste exploitatiejaar 
De kostenverdeling na de samenvoeging dient te worden aangepast. Afgesproken is dat de 
bestaande verdeelsleutels blijven bestaan (zie bijlagen 19 en 20). Alleen de 
beheersondersteuning vraagt om een nieuwe verdeelsleutel (zie art. 69 TA). Wij hebben een 
berekening gemaakt in hoeverre de kostenverdeling over de partners zal wijzigen ten opzichte 
van het niveau van de huidige (2012) exploitatiekosten (zie hiervoor het overzicht onder 10.9 
samenvatting en conclusies).  
Bij het samenstellen van de begroting voor het eerste exploitatiejaar van de LMO van de 
gezamenlijke nieuwe meldkamer zal ook een verdelingsvoorstel voor dat jaar worden 
uitgewerkt. Hierbij kan dan tevens de uitkomst van de besprekingen met de Belastingdienst met 
betrekking tot de Kosten Gemene Rekening worden betrokken (BTW-problematiek). In dit kader 
is een vaste kostenverdeling eveneens van belang. De samenstelling van de begroting van de 
gezamenlijke meldkamers zal meteen na de beslissing tot samenvoeging ter hand worden 
genomen. 
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11.7  Financiële verantwoording project 
De kosten van het project om tot gezamenlijke meldkamers te komen zullen worden 
geregistreerd bij de Veiligheidsregio Rotterdam. De kostenontwikkeling zal maandelijks worden 
gerapporteerd aan de regionale kwartiermaker (RR en ZHZ) en er zal een beknopte procedure 
in het kader van de administratieve organisatie worden opgezet.  
 

11.8 Risico’s en kansen 

 In de Meldcentrale van ZHZ zijn door de verhuurder aanpassingen aan het pand 
aangebracht, waarvoor huur wordt doorberekend. Deze aanpassingen zijn niet geheel in de 
huur doorberekend op het moment dat de huur vervroegd wordt opgezegd. Het risico bestaat 
dat ZHZ wordt aangesproken voor de restantboekwaarden van deze aanpassingen. 

 De fiscale consequenties van een nieuwe organisatievorm zullen bij de keuze daarvan goed 
op een rij gezet moeten worden. Het gaat hierbij enerzijds om het al of niet belasten voor de 
Omzetbelasting met betrekking tot uitlenen van personeel aan de partners en anderzijds de 
Omzetbelasting over de individuele bijdragen van de partners in de exploitatie van de 
samengevoegde meldkamers. Er moet afstemming met de Belastingdienst plaatsvinden om 
na te gaan of de Belastingdienst kan instemmen met de zogenaamde fiscale regeling 
“Kosten voor gemene rekening”. Hiermee kan een BTW-heffing tussen de onderlinge 
verrekeningen worden voorkomen. Dit geldt zowel voor de situatie na de samenvoeging als 
tijdens de transitiefase naar de nieuwe situatie. Voor de besprekingen met de Belastingdienst 
zal gebruik worden gemaakt van de diensten van een belastingadviseur.  

 Conform artikel 63 van het Transitieakkoord vallen de kosten voor C2000 niet onder het 
budget van de LMO. In de investeringsramingen van ICT-kosten is met deze kosten derhalve 
geen rekening gehouden. 
Met betrekking tot de investeringen in ICT en huisvesting en inrichting wordt een 
nauwkeurigheidsmarge van 20% aangehouden. Dit betekent dat de investeringen voor ICT 
(inclusief reguliere nog uitgestelde investeringen) circa  € 951.000 kunnen afwijken en voor 
huisvesting en inrichting € 1.419.000. De marge voor de kapitaallasten bedraagt resp. € 
207.000 en 135.000 per jaar (hoger of lager). 
 

11.9 Samenvatting en conclusies 

 De eenmalige kosten bedragen circa € 500.000. Deze kosten betreffen opleidings- en 
ontwikkelkosten in het kader van ICT en opleiding van centralisten, alsmede de kosten voor 
werving en selectie van personeel.   

 De transitiekosten zijn globaal becijferd op € 3.200.000 (zie bijlage 14). In de transitiekosten 
zijn circa € 1.500.000 interne kosten (d.w.z. uurkosten van eigen medewerkers) niet 
inbegrepen. 

 De eenmalige kosten en de transitiekosten, tezamen € 3.700.000, dienen direct ten laste van 
de exploitatie te worden gebracht, voor zover deze niet voor rekening van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie komen. Deze kosten zullen ten laste komen van de 2 exploitatiejaren 
voorafgaande aan het eerste “normale” exploitatiejaar van de samengevoegde meldkamer. 

 Op personele exploitatiekosten kan jaarlijks circa € 900.000 bespaard worden, afhankelijk 
van waar de verdeling tussen “multi en mono” komt te liggen. In deze personele 
exploitatiekosten zijn nog niet meegenomen de ontwikkelingen van de besparingen die de 
LMO in 2021 wil realiseren. 

 De materiële exploitatiekosten zullen per saldo stijgen met € 271.000 per jaar. Exclusief de 
kosten voor nog uitgestelde reguliere vervangingsinvesteringen dalen de materiële 
exploitatiekosten met € 711.000. 

 De totale exploitatiekosten na samenvoeging zullen € 629.000 per jaar lager uitkomen dan 
de huidige exploitatiekosten (€ 900.000 minus € 271.000). Hierin zijn niet begrepen de 
eenmalige kosten en de transitiekosten ad € 3.700.000.  

 De totale investeringen bedragen € 11.848.000 inclusief BTW, waarvan € 7.095.000 voor 
huisvesting en inrichting en € 4.753.000 voor ICT-voorzieningen. In deze investeringen zijn 
tevens de kapitaallasten van de reguliere uitgestelde investeringen begrepen (zie voor details 
de bijlagen 16 en 17). 
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Onderstaande tabel geeft de verdeling aan van de financiële gevolgen van samenvoeging van 
de twee meldkamers, wanneer de op dit moment toegepaste onderlinge kostenverdelingen 
worden toegepast. Dit geeft dus de situatie weer wanneer er wel samenvoeging tussen de GMK 
en de GMC plaatsvindt, maar nog geen rekening wordt gehouden met de mogelijk financiële 
gevolgen van de overgang naar de LMO. Omdat deze kosten gebaseerd zijn op 2012 is ook nog 
geen rekening gehouden met de extra personeelskosten MKA-GMC als gevolg van de eisen 
van de Inspectie voor de Volksgezondheid (totale extra kosten € 300.000). 
 
De verdeling van deze hogere kosten over de participanten (exclusief de eenmalige frictie- en 
projectkosten en inclusief de kosten voor reguliere uitgestelde investeringen) is als volgt 
(ingaande het eerste volledige exploitatiejaar): 
 

 Mutaties van 2012 naar de Business Case 

 RR ZHZ Totaal 

Politie € -205.000,00 € -47.000,00 € -252.000,00 

Brandweer € -105.000,00 € -15.000,00 € -120.000,00 

Ambulance € -142.000,00 € -15.000,00 € -157.000,00 

Totaal € -452.000,00 € -77.000,00 € -529.000,00 

 
Idem exclusief de kosten voor de uitgestelde investeringen. Uit de vergelijking met de 
bovenstaande kolom blijkt dat de kosten met name structureel hoger worden door het effect van 
uitgestelde reguliere investeringen. 
 

 
Mutaties van 2012 naar de Business Case 
(excl. kapitaallasten en uitgestelde investeringen) 

 RR ZHZ Totaal 

Politie € -634.000,00 € -189.000,00 € -823.000,00 

Brandweer € -263.000,00 € -62.000,00 € -325.000,00 

Ambulance € -301.000,00 € -62.000,00 € -363.000,00 

Totaal € -1.198.000,00 € -313.000,00 € -1.511.000,00 

 
De verdeling van de eenmalige kosten ad € 485.000 en transitiekosten ad € 3.186.000, totaal  
€ 3.671.000), is als volgt: 
 

 

Verdeelsleutel 

transitiekosten 

(volgens 

transitieakkoord) 

 Rotterdam 

Rijnmond  

 Zuid-Holland 

Zuid   Totaal  

 76% 24% 

Totaal verdeling over voorm. regio's € 2.790.000,00 € 881.000,00 € 3.671.000,00 

Politie 55,6% € 1.361.000,00 € 430.000,00 € 1.791.000,00 

Brandweer (wordt betaald door V&J) 21,4% € 525.000,00 € 166.000,00 € 691.000,00 

Ministerie V&J (50% projectkosten) 0,0% € 342.000,00 € 108.000,00 € 450.000,00 

Ambulance 23,0% € 562.000,00 € 177.000,00 € 739.000,00 

Totaal 100,0% € 2.790.000,00 € 881.000,00 € 3.671.000,00 
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De totale verdeling van de meer- en minderkosten samenhangend met de samenvoeging van 
de meldkamers is als volgt weer te geven: 
 

 
Totale verdeling meer- en minderkosten 

(incl. lasten uitgestelde investeringen) 

 RR ZHZ Totaal 

Politie € 1.156.000,00 € 383.000,00 € 1.539.000,00 

Brandweer € -105.000,00 € -15.000,00 € -120.000,00 

Brandweer (betaald door V&J) € 525.000,00 € 166.000,00 € 691.000,00 

Ministerie V&J € 342.000,00 € 108.000,00 € 450.000,00 

Ambulance € 420.000,00 € 162.000,00 € 582.000,00 

Totaal € 2.338.000,00 € 804.000,00 € 3.142.000,00 

 

 

 
Totale verdeling meer- en minderkosten 

(excl. lasten uitgestelde investeringen) 

 RR ZHZ Totaal 

Politie € 708.000,00 € 242.000,00 € 950.000,00 

Brandweer € -254.000,00 € -62.000,00 € -316.000,00 

Brandweer (betaald door V&J) € 525.000,00 € 166.000,00 € 691.000,00 

Ministerie V&J € 342.000,00 € 108.000,00 € 450.000,00 

Ambulance € 271.000,00 € 115.000,00 € 386.000,00 

Totaal € 1.592.000,00 € 569.000,00 € 2.161.000,00 
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12. Projectaanpak 

 
12.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze het project “samenvoeging van de Meldkamers 
RR en ZHZ” op gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd.  

 
Zoals eerder geschetst spelen er veel ontwikkelingen die direct raken aan de organisatie van de 
meldkamer. Een aantal contouren tekenen zich daarbij steeds scherper af, maar er zijn ook nog 
een aantal onzekere factoren. Toch is er vanwege de fusie tussen politieregio’s en de urgente 
capaciteitsvraagstukken een heldere noodzaak om voortvarend aan de slag te gaan met de 
versteviging van de samenwerking tussen de beide meldkamers. De geest van deze tijd maakt 
dat deze aanpak flexibel moet kunnen inspelen op de formele kaders die de komende tijd gaan 
ontstaan.  
 
In het Concept Plan van Aanpak LMO versie 1.0 wordt in § 2.3 geconstateerd dat er tussen de 
verschillende meldkamers in de veranderopgave verschillende snelheden kunnen bestaan. Dit 
blijkt al uit de het verschil in de geplande doorlooptijden tussen de LMO (hoofdstuk 3 van het 
Concept Plan van Aanpak LMO versie 1.0) en de voorliggende business case. Nadrukkelijke 
interactie en afstemming tussen de LMO en de aan te stellen Regionale Kwartiermaker LMO is 
een vereiste indien ambities gerealiseerd moeten worden zonder “elkaar voor de voeten te gaan 
lopen”. 
 
Daarbij moet de projectstructuur die gekozen wordt recht doen aan de verschillende 
verantwoordelijkheden en belangen en de visie van de LMO. Verder moet de projectstructuur de 
kracht en expertise in zich hebben om deze grote uitdaging aan te kunnen en waar mogelijk snel 
te kunnen handelen. 
 

12.2 Doel van het project 
Vooruitlopend op landelijke besluitvorming en ingegeven door de fusie van de politieregio’s en 
de bedreigingen in de operationele continuïteit, is van het van belang om zo snel mogelijk de 
twee meldkamers samen te voegen.  
 

Het doel voor het project is:  
“op basis van de goedgekeurde business case invulling geven aan een samenvoeging van 
beide meldkamers, met inachtneming van de relevante randvoorwaarden, de landelijke en 
regionale bestuurlijke besluitvorming. De samenvoeging moet leiden tot duurzame continuïteit 
en hoogwaardige kwaliteit van de ondersteuning van de hulpverleningsdiensten en de 
Veiligheidsregio’s van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond binnen de kaders van de 
landelijke meldkamerorganisatie”. 

 

12.3 Analyse uitgangssituatie 
In deze business case is een analyse gemaakt van de uitgangssituatie van de beide 
meldkamers, bepaald vanuit de optiek van de diverse aanwezige taken en waar bekend in lijn 
met de landelijke kaders/visie van de LMO. Daardoor is de nulsituatie en aard en omvang van 
de uitdaging helder. 
 
Op basis van deze analyse zijn de knelpunten vanuit de operationele optiek geduid en 
oplossingen, dan wel oplossingsrichtingen aangedragen. Bij de verdere projectuitwerking zullen 
deze aangedragen oplossingen verder moeten worden vorm gegeven, ook als de landelijke 
besluitvorming tot een bijgestelde doelstelling leidt. 
 

12.4 Vormgeving 
Bij de vormgeving van de samenvoeging wordt inhoud gegeven aan de verschillende 
verantwoordelijkheden en aan de operationele eisen. Deze zijn nader uitgewerkt in deze 
business case, waarbij ook andere aspecten (randvoorwaarden) zoals financiën, logistiek, 
personeel, ICT en dergelijke zijn uitgewerkt. Zo wordt duidelijk welke acties alvast ter hand 



Business Case Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ  
 

 

 

Business Case  versie 5.1 d.d. 17 november 2014 93 

kunnen worden genomen. Tot op dit moment in het proces zijn er nog geen onomkeerbare 
stappen gezet.  
 

12.5 Projectstructuur en benodigde inzet 
In de projectstructuur is het van cruciaal belang dat de verantwoordelijkheid van de 
verschillende partners tot zijn recht komt. Daar waar de politie Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-
Rijnmond nu één eenheid vormen, zal er sprake blijven van twee zelfstandige Veiligheidsregio’s 
met eigen verantwoordelijkheden en uitvoerende diensten die op het niveau van de huidige 
regio’s georganiseerd zijn. De meldkamer zal ondersteuning moeten kunnen geven aan de 
verschillende gebruikers, hoe divers ze ook georganiseerd zijn.  
 

12.5.1 Opdrachtgever en stuurgroep 
Om de belangen van beide veiligheidsregio’s en de nieuwe politie-eenheid te borgen is een 
stuurgroep ingesteld, bestaande uit de directeuren van de twee betrokken veiligheidsregio’s en 
de politiechef van de eenheid Rotterdam. Als voorzitter van de stuurgroep fungeert de directeur 
van de VRR. Op deze wijze is de afstemming met de lijn geborgd zonder dat dit ten koste gaat 
van de noodzakelijke snelheid. De voorzitter van de stuurgroep is bovendien gemandateerd 
opdrachtgever voor de projectorganisatie. Het hoofd GMK-RR en het hoofd GMC-ZHZ maken 
deel uit van de begeleidingscommissie, samen met een vertegenwoordiger namens de politie, 
ambulance en brandweer, GHOR en Crisisbeheersing.  
 
Het project houdt in deze vorm op te bestaan. Vanaf 2015 gaat de KLMO over de projectsturing 
en zal de stuurgroep worden getransformeerd naar een klankbordgroep, zodat de bestuurlijke 
koppeling intact blijft met de besturen van de politie-eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio’s RR 
EN ZHZ en RAV-en. 
 

12.5.2 Projectleiding 
De stuurgroep heeft een algemeen projectleider aangesteld, die zowel verantwoording aflegt 
aan, als secretaris is, van de stuurgroep (hij maakt echter geen deel uit van de stuurgroep). 
Deze projectleider vervult een spilfunctie: hij is zowel onderdeel van het politiek-bestuurlijke 
proces en onderhoudt in die hoedanigheid nauw contact met de stuurgroepleden en waar nodig 
met de directoria en besturen van de veiligheidsregio’s, cq. politie-eenheid. Tevens is hij 
verantwoordelijk voor het verloop van het project en moet hij goed voeling houden met alle 
tactische en operationele aspecten van een mogelijke samenvoeging.  
 
Onder deze projectleider vallen twee deelprojectleiders, die onderling de verantwoordelijkheid 
verdelen over de werkgroepen. Per 1 januari 2015 wordt op voordacht van de RR en ZHZ en de 
politie-eenheid Rotterdam aan de KLMO een regionaal kwartiermaker aangesteld die deze taak 
gaat vervullen. 
 

12.5.3 Werkgroepen, projectbureau en projectondersteuning 
Onder dit driehoofdig projectteam zijn op relevante deelaspecten reeds werkgroepen 
aangesteld, geleid door werkgroepleiders, in het kader van het opstellen van het PID en deze 
business case. Deze werkgroepleiders vallen onder de aansturing van de deelprojectleiders. 
Deze werkgroepen zullen elk werken aan één van de aspecten die bij de invulling van een 
samenvoeging van belang zijn, zoals: 

 Bestuur & Beheer 

 Personeel & Organisatie 

 Financiën 

 Huisvesting & Inrichting 

 Werkprocessen & Kwaliteit 

 ICT en Informatiemanagement 

 Communicatie 
 
De werkgroepleiders zijn belast met: 
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 Zodanig faciliteren en begeleiden van de subwerkgroepen opdat de op te leveren resultaten 
conform afspraak en kwaliteit worden gehaald; 

 In samenspraak met de Projectleiding, aangeven en bewaken van de koers; 

 Bewaken van de samenhang van de activiteiten van de subwerkgroepen; 

 Bewaken van de samenhang van de activiteiten van de werkgroep met die van de andere 
werkgroepen binnen het Project Samenvoeging Meldkamers RR en ZHZ; 

 Bewaken van en rapporteren over de voortgang van de op te leveren resultaten, nieuwe / 
gewijzigde risico’s en nieuwe / gewijzigde issues; 

 In overleg met het lijnmanagement van de meldkamers afstemmen, en waar mogelijk 
synchroniseren, van werkzaamheden. 

 Leveren van voortgangsrapportages 
- Hoofdpuntenrapportage (reguliere (kwalitatieve) voortgangsrapportage); 
- Afwijkingsrapportage (rapportage indien er wijzigingen t.a.v. deze business case 

voorgesteld worden); 
 - Driewekelijks werkgroepleidersoverleg; 
 - Bilaterale afstemming tussen de projectleiding en de werkgroepleider. 

 
Onder de projectleiding valt een projectbureau, dat voor de inhoudelijke ondersteuning zorgt. Dit 
bureau kent drie voltijds formatieplekken: een projectsecretaris, een projectmedewerker en 
administratieve ondersteuning, zoveel mogelijk vrij te maken vanuit de staande organisaties. 
Daarnaast maakt de projectleiding gebruik van capaciteit vanuit de staande organisatie, die 
diensten levert voor Projectondersteuning. Hierbij gaat het om staftaken met betrekking tot het 
project, op het vlak van financiën, control, personeel (HR en arbeidsvoorwaarden), 
communicatie e.d. Deze capaciteit wordt op afroep geleverd op basis van een trekkingsrecht 
van de projectleiding.  
 

12.6 Schematische projectstructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Het projectteam bestaat uit 7 permanente leden (inclusief Algemeen projectleider (per 1 januari 
2015 – de regionale kwartiermaker). De hele projectorganisatie bestaat uit ca. 100 personen die 
geleverd wordt uit de deelnemende organisaties in RR en ZHZ. 
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12.7 Tijdlijn en procesafspraken 
Er is reeds een aantal malen opgemerkt dat er een aantal majeure bewegingen spelen die 
invloed hebben op de richting waarin een samenvoeging zich ontwikkelt, of die mogelijk een 
terugvaloptie noodzakelijk maken. Dit betekent dat een aantal stappen in de vormgeving van 
een nieuwe meldkamerorganisatie nog niet gezet kunnen worden zolang er nog geen 
duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van het Transitieakkoord. Met de LMO worden nu 
afspraken gemaakt om de vervolgfase van de uitvoering en financiering van de bouw van de 
samengevoegde nieuwe meldkamer Rotterdam te kunnen starten.  

 

12.8 Planning van het project en besluitvorming 
De bovenstaande noties betekenen dat momenteel door de algemene besturen van de politie-
eenheid en veiligheidsregio’s nog geen definitieve besluiten ten aanzien van een samenvoeging 
van de meldkamers genomen kunnen worden. Voorzien is dat de regionale bestuurlijke 
besluitvorming over het regionaal Overdrachtsdossier voor 1 januari 2015 plaats heeft 
gevonden. Dit overdrachtsdocument wordt dan aan de LMO aangeboden 
 
Planning op hoofdlijnen 
De planningen in deze business case geven de inzichten medio augustus 2014 weer. Inzichten 
worden bijgesteld en nader geconcretiseerd al naar gelang de ontwikkelingen die zich 
aandienen. Hierdoor wordt de planning elke twee weken beoordeelt op actualiteit en waar 
gewenst bijgesteld. Daardoor is het goed mogelijk dat op het moment van vaststellen van deze 
business case de werkelijke planning anders is dan in deze business case is weergegeven. De 
grote lijnen blijven echter gelijk. 
 
Opgemerkt dient te worden dat de door de LMO in hoofdstuk 3 van het Concept Plan van 
Aanpak LMO weergegeven planning een andere (lees: langere) doorlooptijd kent, dan dat de 
projectleiding voor ogen heeft. Indien het project én haar eigen ambitie moet waarmaken én 
tegelijkertijd dat binnen de nog op te stellen nadere  kaderstelling van de LMO moet inpassen, 
vergt dat een nadrukkelijke samenwerking met de LMO in termen van partnership en waar nodig 
gedogen dat in Rotterdam mogelijk wordt afgeweken van het nader te ontwikkelen beleid. Voor 
beiden (LMO en Rotterdam) geldt: “inpassen waar het kan, gedogen waar het moet”. 
 
De regionale planning kent dezelfde opsplitsing als die in het project Samenvoeging 
Meldkamers RR en ZHZ wordt gehanteerd en komt overeen met de indeling (streams) zoals 
deze door de LMO wordt toegepast. Op hoofdlijnen geeft dit het volgende beeld: 

 
Toelichting: 

 Op basis van inzichten tot nu toe en geen rekening houdende met de LMO planning tot en 
met 2021 zal het project februari 2018 afgerond kunnen worden, waarbij er van uitgegaan 
wordt dat de nieuwe meldkamer begin augustus 2017 in gebruik genomen kan worden. 

 Activiteiten voor Bestuur en Beheer en Financiën zijn (nog) niet gepland omdat ten tijde van 
het opstellen van deze business case nog onduidelijk is óf en zo ja welke werkzaamheden 
door deze werkgroep ter hand genomen moeten worden; 

 De werkzaamheden voor de werkgroep Personeel en Organisatie zijn wel onderkend, maar 
nog niet in de tijd uitgezet. De reden is dat, gelet op de op dit moment bekend summiere 
LMO-planning, de verwachting is dat de onderkende werkzaamheden, na gereedkomen van 
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kaderstelling door de LMO in deze, tijdig voor het opleveren van de nieuwe 
meldkameromgeving afgerond kunnen zijn; 

 De activiteiten door de werkgroep Werkprocessen en Kwaliteit zijn alle ingepland, met 
uitzondering van bijsturende werkzaamheden als gevolg van het niet tijdig aan kunnen 
leveren van kaders door de LMO en/of haar ketenpartners; 

 De werkgroepen ICT en Informatiemanagement en Huisvesting en Inrichting vormen het 
kritische pad voor het tijdig kunnen realiseren van de nieuwe meldkamer. Dit wordt over het 
algemeen veroorzaakt door de doorlooptijden die benodigd zijn om te komen tot definitieve 
ontwerpen, vergunningen, aanbestedingen en realisatie. Uitloop van één van deze 
werkzaamheden zal direct tot een latere oplevering van de gewenste situatie leiden.  

 
Kritieke beslismomenten 
Strakke sturing door en commitment van alle betrokken partijen (LMO en haar ketenpartners) is 
een vereiste. Indien onderstaande momenten, om welke reden dan, ook niet gehaald kunnen 
worden zal dat direct vertraging in de oplevering tot gevolg hebben.  
 

 

12.9 Producten en resultaten deelprojecten 
De realisatie van de samenvoeging bestaat uit de optelsom van een aantal parallel lopende en 
kritisch verweven deelprocessen: 

 Het bestuurlijk, juridisch en beheersmatig inbedden van de samengevoegde meldkamer; 

 Het feitelijk vormgeven van de meldkamer in de werkprocessen, de fysieke huisvesting en 
inrichting en de personele capaciteit en competenties; 

 Het realiseren van de randvoorwaarden voor de meldkamer ten aanzien van ICT, 
huisvesting, informatiemanagement en financiën. 

 
Elk deelproces bestaat uit het achtereenvolgens voorbereiden/ontwikkelen van, besluitvormen 
over en uitvoeren/implementeren van specifieke producten. Door het benoemen van deze 
producten, het aanduiden van de onderlinge samenhang, het koppelen van producten aan 
mijlpalen en ze toe te delen aan deelprojecten, ontstaat de ordening en fasering van het project 
van de samenvoeging als geheel.  
 

12.10 Schematische weergave producten 
In onderstaand schema worden de producten genoemd en geordend. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de producten die bestuurlijke besluitvorming vergen 
(strategische producten), en producten die als afgeleide daarvan binnen het mandaat van de 
besturen/ directies worden vastgesteld (tactische producten). 
Het is mogelijk dat een aantal van de hieronder genoemde strategische en tactische producten 
al worden uitgewerkt in de lijn van het Transitieakkoord en bij de verdere inrichting van het 
ontwerpplan, plan van aanpak en landelijke kaders van de LMO. 
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Uitvoeringsfase Strategische producten Tactische producten 

Bestuur en Beheer  Regionaal Overdrachtsdossier 

 Dienstverleningsovereenkomst 
tussen de  meldkamer en de 
kolommen 

 Planning & Controlcyclus 

Werkprocessen en  

Kwaliteit 
 Landelijke beschrijving van de 

werkprocessen 

 Kwaliteitsborgingproces 

 Vastgestelde interne werk-
processen 

 Vastgestelde kwaliteitseisen  

Huisvesting en 

Inrichting 

  Programma’s van eisen  

 (ruimtelijk, functioneel, technisch) 

 Fysiek Inrichtingsplan 

 Verhuisplan 

Organisatie  Visiedocument LMO (Missie & 
Visie, Strategie) 

 Inrichtingsplan 

 Formatieplan  

Personeel  Sociaal beleidskader (sociaal 
statuut / sociaal plan) 

 Kwaliteitseisen (LMO) 

 Functie-eisen (LMO en 
kolommen) 

 Personeelsplan 

 Opleidingsplan 

 Functiebeschrijvingen 

 Functiewaarderingen 

ICT en Informatie- 
management 

 Visie op Informatiemanagement 
(LMO) 

 Architectuurontwerp 

 Programma van eisen ICT  

 (FPvE, VO en DO)  

 Plan Informatievoorziening 

 Beheerafspraken 

Financiën  Verrekenmodel  

 Investerings- en exploitatie-
begroting 

 Inzicht frictiekosten 

 Projectbegroting 

 Begroting 

 Financieel overzicht 

Afrondingsfase Strategische producten Tactische producten 

  Evaluatierapport  

  Eindverslag  

 
 

12.11 Voortgangsrapportage 
Middels de hieronder weergegeven rapportages legt de projectleider (vanaf 2015 de regionaal 
kwartiermaker LMO) schriftelijk verantwoording af. 
 
Rapportages 
Periodiek rapporteert de projectleider aan de gemandateerde opdrachtgever de voortgang van 
het project. Hij vermeldt daarin:   

 Belangrijkste gebeurtenissen deze periode (mijlpalen, gereed product); 

 Aandachtspunten en mogelijke problemen; 

 Vooruitblik naar komende periode; 

 Aanbevolen acties; 

 Opmerkingen;  

 Belangrijkste cijfers van de afgelopen periode (tijd/kosten). 
  
Tijd- en kostenrapportages 
Om de Projectleider  (en vanaf 2015 de regionaal kwartiermaker LMO) in staat te stellen 
voortgangsrapportages op te stellen is het noodzakelijk dat projectmedewerkers regelmatig de 
bestede tijd, de nog te besteden tijd en de verwachte opleverdatum van de diverse producten 
rapporteren. Daarnaast dienen degenen die verantwoordelijk zijn voor extern in te kopen (deel-) 
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producten, voorziene afwijkingen van geplande kosten en definitieve kosten direct te melden 
aan de Projectleider c.q. de regionaal kwartiermaker LMO. 
 
De deelprojectleiders baseren zich in deze rapportages op de maandelijkse 
voortgangsrapportages welke door de werkgroepleiders worden opgesteld. De werkgroepleiders 
rapporteren, zowel inhoudelijk als over geld, over de bereikte resultaten in de achterliggende 
periode, de te bereiken resultaten in de komende periode, issues en risico’s.  
 

12.12 Uitzonderingsprocedure  
De uitzonderingsprocedure treedt in werking als van een fase of van het project verwacht wordt 
dat het niet binnen de afgesproken tijd en/of budget blijft. Zodra de Projectleider dit op basis van 
aangeleverde informatie verwacht, meldt hij dit in een afwijkingsrapport aan de gemandateerde 
opdrachtgever. In onderling overleg wordt de aanleiding en oorzaak besproken. Daarna wordt 
besloten tot één van de volgende situaties: 

 de gemandateerde opdrachtgever treft maatregelen ter voorkoming/opheffing van de 
aanleiding; 

 de projectdirectie/stuurgroep doet concessies ten aanzien van tijd, geld, kwaliteit of omvang 
van het op te leveren resultaat (bereik). 
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13. Medezeggenschap 

 
13.1 Algemeen 

De medezeggenschap speelt een belangrijke rol gedurende dit gehele project. Voor elk van de 
te nemen formele besluiten geldt immers dat de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing 
is. Waar de zeggenschap tijdens het project blijft liggen in de bestaande bestuurlijke en 
ambtelijke lijnen, geldt dat ook voor de medezeggenschap. In de planning van het 
besluitvormingsproces moet hiermee rekening worden gehouden. 

 

13.2 Medezeggenschap project 

In juni 2012 is er een eerste informatiebijeenkomst belegd door de projectleiding voor de vier 
betrokken ondernemingsraden over de voortgang van dit proces. Door de betrokken 
bestuurders is besloten dat de volgende medezeggenschapsgremia betrokken worden bij dit 
proces: 

1. OR Politie Rotterdam-Rijnmond 

2. OR Politie Zuid-Holland Zuid 

3. COR Veiligheidsregio ZHZ 

4. OR GMK VRR 

 

Op 27 september 2012 is een eerste bijeenkomst belegd tussen vertegenwoordigers van de vier 
betrokken medezeggenschapsorganen en de voorzitter van de stuurgroep. Ook deze  
bijeenkomst had een informeel karakter. Afgesproken werd dat de medezeggenschapsorganen 
zich zouden buigen over de vraag wat voor hen de meest wenselijke overlegvorm is in dit 
proces. Op 20 december 2012 is in het kader van de voorgenomen samenvoeging van de 
meldkamers een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) opgericht. 

 

13.3 Overleg vakbonden 

Waar sprake is van te voeren overleg over rechtspositionele regelingen en arbeidsvoorwaarden, 
wordt dit gedaan met de vakorganisaties. Overleg zal plaats moeten vinden over de vraag of er 
in het kader van dit proces wel of geen sprake dient te zijn van een formele reorganisatie. 

 

13.4 Afspraken uit het Transitieakkoord d.d. 16 oktober 2013 

 
44. De landelijke kwartiermaker komt, na overleg met de Korpschef Nationale Politie, op 

basis van overleg met de betrokken vakorganisaties, ondernemingsraden en de 
werkgevers tot een voorstel voor de inrichting van de medezeggenschap in het kader 
van de LMO zowel tijdens de transitiefase als in het eindmodel. 
Dit betekent dat de rol van de BOR een andere zal worden wanneer de KLMO een 
nieuw inrichtingsmodel heeft afgesproken op landelijk niveau. 
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14. Communicatie 
 

14.1 Kritische succesfactor 
Communicatie is een kritische succesfactor bij dit project en is een drager onder de realisatie 
van de nieuwe meldkamer RR en ZHZ. Communicatie heeft daarnaast nog een tweede rol in dit 
samenvoegingstraject, aangezien communiceren richting publiek onderdeel uitmaakt van de 
werkprocessen van de meldkamermedewerker. In dit hoofdstuk wordt hier niet nader op 
ingegaan, omdat deze vorm van communicatie al is uitgewerkt in hoofdstuk 8 (werkprocessen 
en kwaliteit). 
 

14.2 De communicatiestrategie 
Communicatie rondom een project met de impact voor de meldkamer RR en ZHZ is 
nadrukkelijk tweerichtingsverkeer: open, tijdig en interactief. Het gaat om het opbouwen van 
vertrouwen en het wegnemen van zorg, van werkvloer tot bestuur. Elke communicatie-uiting 
houdt rekening met het gegeven dat alle disciplines gelijkwaardig zijn betrokken in de 
meldkamer RR en ZHZ. 
Binnen de betrokken organisaties wordt het concrete rendement van de samenwerking 
benadrukt, wordt aandacht besteed aan de gevolgen die een samengevoegde meldkamer kent 
en hoe deze verandering voor de medewerkers van de nieuwe meldkamer binnen de LMO 
samen tot stand gebracht kan worden. Bij het geven van de informatie moeten 
interpretatieverschillen worden voorkomen. 
 

14.2.1 ‘Met warme communicatie binden en boeien’ 
Om de communicatiedoelstellingen te bereiken hanteren we kort samengevat een strategie 
waarbij we duidelijk focus aanbrengen op de onderwerpen die belangrijk zijn. Waarbij we (via 
leidinggevenden) collega’s helpen betekenis te geven aan de informatie en waarbij we gebruik 
maken van de motivatie van collega’s (binden en boeien) om de gewenste veranderingen tot 
stand te brengen. In het veranderproces staat interactie centraal. Zenden, luisteren en betekenis 
geven in de dialoog. Het projectteam zal daarbij waar mogelijk en gewenst ondersteunen en een 
belangrijke bijdrage leveren 

 

14.2.2 Intrinsieke motivatie  
Het loslaten van het oude in dit veranderproces gaat gepaard met gevoelens van verlies. Het is 
van belang om deze gevoelens te erkennen en te respecteren. Veranderpropaganda (‘alles 
wordt beter’) is dan niet effectief. Ruimte voor de schaduwkanten en kritiek maakt de 
communicatie menselijker en daardoor betrouwbaarder en effectiever. 
Daarnaast geldt ook dat de medewerkers van de meldkamer passie hebben voor het vak. Ze 
zijn gemotiveerd om zich 100% in te zetten voor hun werk, hier lopen ze warm voor. We moeten 
dan ook blijven kijken naar het mooie meldkamervak waar ze voor staan en de energie op dit 
onderwerp gebruiken in de moeilijke tijd vol veranderingen. Dat zijn twee sporen die elkaar 
aanvullen. 
 

14.2.3 Open en transparant 
We zorgen ervoor dat procesinformatie op een eenduidige manier, tijdig, helder en op maat voor 
iedereen beschikbaar is. De leiding heeft niet alleen een brengplicht, medewerkers hebben ook 
een haalplicht. 
 

14.2.4 Wat betekent dit voor mij? 
Om medewerkers mee te krijgen en te motiveren om zelf actief te veranderen moeten ze zicht 
hebben op het effect van de veranderingen. Ze moeten de noodzaak zien en voelen. Ze moeten 
er profijt van hebben. De voordelen inzien. Of breder: weten wat het effect van een verandering 
voor hen betekent. Daarom geven we bij elk onderwerp zo goed mogelijk antwoord op de vraag: 
‘Wat betekent dit voor mij?’. Door de effecten inzichtelijk te maken en ruimte te houden voor 
vragen en een open gesprek, creëren we rust. Dat is een zichzelf repeterend en versterkend 
proces.  
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14.2.4 Betrekken 
We hebben aandacht voor het mensen betrekken bij veranderingen. De dialoog aangaan en op 
de verschillende onderwerpen samen met hen aan de slag gaan. Er zijn diverse werkgroepen 
waar het meldkamerpersoneel ruim vertegenwoordigd zijn. Dan is het hun verandering, omdat 
ze zelf ontdekken wat volgens hen het beste werkt. 
 

14.2.5 Lijncommunicatie staat centraal 
Intern is de communicatie via de lijnen van de organisatie de belangrijkste bij verandertrajecten. 
Daar waar mogelijk ondersteunen we leidinggevenden met hulpmiddelen voor bijvoorbeeld 
werkoverleggen, bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken. Hulpmiddelen die ondersteunen in 
het zoeken naar de dialoog.  
Communicatiemiddelen (nieuwsbrief/nieuwsflitsen, intranet etc.) ondersteunen en vullen aan, 
niet andersom. De inzet hiervan is dan ook beperkt. Bij het inzetten van communicatiemiddelen 
maken we vooral gebruik van bestaande kanalen. Bij de inzet zijn we scherp op de samenhang 
en samenloop met andere onderwerpen. Zo voorkomen we dat collega’s worden overstelpt met 
middelen. 
 

14.2.6 Mijlpalen 
We kiezen voor natuurlijke en logische momenten om de collega’s te informeren. Vooral de 
mijlpalen lenen zich bij uitstek als markeringsmoment en zijn daarom zeer geschikt. Zoals 
bijvoorbeeld besluiten uit diverse gremia, Transitieakkoord, oprichting LMO e.d. We gebruiken 
de mijlpalen dan ook om de communicatieplanning aan te koppelen. 

 

14.2.7 Warme communicatie  
In verandertrajecten speelt warme communicatie de belangrijkste rol. Het gaat namelijk om het 
opbouwen van vertrouwen en het wegnemen van zorg, van werkvloer tot bestuur. Bij het 
uitgeven van de informatie moeten interpretatieverschillen worden voorkomen door een heldere 
manier van communiceren. Leidinggevenden hebben een cruciale rol in de warme 
communicatie. Zij informeren de medewerkers en bieden een luisterend oor.  
 

14.3 Doelgroepen 
 

14.3.1 Primaire interne doelgroepen  

 De LMO (vanaf 2015) 

 Medewerkers van de huidige meldkamers RR 

 Medewerkers van de huidige meldkamers ZHZ 

 Leidinggevenden van de meldkamers 

 BOR 
 

14.3.2 Primaire secundaire doelgroep 

 Specifieke medewerkers uit de betrokken organisaties die nauw samenwerken met de 
meldkamers (bijv. RTIC, piketfunctionarissen, crisisruimtes –RVS en ROT) 

 Medewerkers VRR/ piketorganisatie die door de verhuizing van de meldkamer andere 
werkplekken krijgen  

 Medewerkers Veiligheidsregio RR en ZHZ en Nationale Politie algemeen  

 Bestuursorganen (Algemeen bestuur VRR, Politie Eenheid Rotterdam, Algemeen bestuur 
(RAV) 

 P&O adviseurs 
 

14.3.3 Externe doelgroepen 

 Ketenpartners (DCMR, Havenbedrijf, Stedin, Gemeenten e.d.) 
 

14.4 Communicatiedoelen 
“We communiceren niet over de verandering maar communiceren om te veranderen.”  
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14.4.1 Kennis 
 
Medewerkers 
Medewerkers zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken in het veranderproces. Men weet 
welke mensen benaderd kunnen worden voor welke informatie (kennis van de informatielijnen).  

 
Leidinggevenden 
Leidinggevenden zijn op de hoogte van de stand van zaken in dit veranderproces. Men weet 
welke mensen benaderd kunnen worden voor welke informatie (kennis van de informatielijnen). 
Leidinggevenden weten wat er leeft bij de medewerkers en koppelen dit terug direct of via de lijn 
aan de projectorganisatie.  
 

14.4.2 Houding 
 
Medewerkers staan open voor de veranderingen.   
 
Leidinggevenden staan open voor signalen uit de werkvloer en de veranderingen. Zij voelen zich 
betrokken. Zij hebben een proactieve houding naar de werkvloer toe.   
 

14.4.3 Gedrag 

 
Medewerkers zorgen ervoor dat het gewone werk op de meldkamer doorgaat (business as 
usual) en werken mee als er veranderingen doorgevoerd moeten worden.  
 
Leidinggevenden gaan de dialoog aan met de medewerkers in dit veranderproces. Dit doen zij 
door het zelf organiseren van afdelingsbijeenkomsten of aandacht tijdens de werkoverleggen. Zij 
ondersteunen, motiveren en begeleiden medewerkers in het veranderproces. Leidinggevenden 
weten wat er leeft bij de medewerkers en koppelen dit terug direct of via de lijn aan de 
projectorganisatie.  
  

14.5 Boodschap (intern) 
Er is een besluit genomen door de Minister van V&J dat er één meldkamer komt in de (politie) 
eenheid Rotterdam. Dit brengt veel veranderingen met zich mee, die voor iedereen een andere 
impact hebben. We zijn ons dat bewust. We zorgen er voor dat iedereen zoveel mogelijk 
betrokken wordt bij de veranderingen en op de hoogte is van de persoonlijke effecten van dit 
besluit.  
 

14.6 Organisatie van de communicatie  
De communicatieadviseurs zijn geen onderdeel van het projectteam. Zij ondersteunen het 
projectteam en adviseren waar dat wenselijk is, zowel proactief als reactief. Afhankelijk van de  
actualiteit en/of agendapunten sluit Communicatie aan bij het projectoverleg. Waar nodig 
worden bila’s ingepland en schuiven zij aan bij overleggen als communicatie een belangrijke rol 
speelt. Het projectteam maakt een overzicht met daarin de belangrijkste projectmijlpalen. Aan 
de hand daarvan wordt bepaald wat de communicatiemomenten zijn. Vervolgens wordt per 
communicatie actie of -middel een overleg gepland met de lijn en/of projectlid om te bepalen 
hoe, wanneer en wat. Wij zoeken afstemming met de BOR inzake communicatiemomenten, 
maar de BOR is, vanuit de medezeggenschapsrol, zelf verantwoordelijk voor zijn communicatie. 

 

14.7 Randvoorwaarden en risico’s 

 

14.7.1 Regie in het land (LMO) 
Op dit moment wordt de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) vormgegeven. Het kan zijn dat 
het communicatiebeleid vanuit de LMO verschillend wordt op inhoud, tempo en middelen dan 
dat nu in deze regio wordt ingezet. Wij sluiten hierop aan. 
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14.7.2 Betrekken van de BOR 
De verantwoordelijkheid voor communicatie over de samenvoeging ligt bij de lijn. De BOR 
communiceert hier ook over, maar vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Door het maximaal 
betrekken van de BOR bij de in te zetten veranderingen wordt bevorderd dat –waar mogelijk - 
een parallelle boodschap kan worden gecommuniceerd. Als er geen afstemming met de BOR 
plaatsvindt inzake communicatiemomenten en inhoud is de kans groot dat er verwarring bij de 
medewerkers ontstaat. 
 

14.7.3 Trainen leidinggevenden 
In dit traject wordt veel van leidinggevenden gevraagd. Zij worden ondersteund hierin binnen 
bestaande middelen in de organisatie zoals bijvoorbeeld reguliere trainingen op het gebied van 
leidinggeven in een veranderende organisatie. 

 

14.7.4 Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) 
Het tempo waarmee het DROC ingericht wordt heeft invloed op het samenvoegingstraject van 
de meldkamers. Deze ontwikkeling vraagt in het traject van de meldkamers een nauwgezette 
afstemming van de communicatie.  
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15. Cultuur 
 
Cultuur is een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij fusies en samenvoegingen. Het 
is een fundamentele voorwaarde voor verandering in organisaties. De menselijke factor is een 
belangrijke kritische succesfactor bij het doorvoeren van veranderingen. Uiteindelijk wordt het 
resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door mensen worden 
geaccepteerd. Hoewel het een inmiddels bekend gegeven is, wordt de ‘menskant’ van 
veranderingen nog altijd onderschat.  
 
Bij de samenvoeging van de meldkamers van ZHZ en RR spelen de volgende veranderingen 
een rol voor de medewerkers: 

 Werkomgeving; hele nieuwe meldkamer op een andere verdieping. 

 Meldtafel, apparatuur en beeldschermen. 

 Werkwijzen / procedures / protocollen; landelijke standaardisatie. 

 Werkinhoud; multi-intake, verlengde intake en mono-uitgifte. 

 Onzekerheid over (inhoud van) functies voor (deel van) de mensen. 
 
Deze veranderingen vereisen zorgvuldige aandacht van de lijn- en projectorganisatie. Deze 
aandacht dient te bestaan uit: 

 Goed begeleiden van de veranderingen zodat acceptatie door de medewerkers plaats vindt. 
Dit kan enerzijds door het geven van voorlichting door de leiding en / of de projectorganisatie 
en anderzijds het inhoudelijk betrekken van de medewerkers via werkgroepen en 
klankbordgroepen. 

 Aandacht voor zorg(punten) en gevoelens van onrust geuit door medewerkers. 

 Het juist en tijdig informeren van de medezeggenschap en waar aan de orde de 
medezeggenschap in positie brengen via hun wettelijke rechten (informeren, adviseren, 
instemmen. 

 Communicatie is een kritische succesfactor bij dit project en is een drager onder de realisatie 
van de nieuwe meldkamer RR en ZHZ. 

 In het hoofdstuk Communicatie staat beschreven hoe de mensen (werkvloer, 
leidinggevenden) hierbij worden betrokken, geïnformeerd en ondersteund. 

 Gewenst gedrag laten zien door het lijnmanagement en waar nodig elkaar respectvol hierop 
aanspreken. 

 
Gelet op het aantal veranderingen en de aard van de veranderingen, is het van belang dat met 
name de leidinggevenden worden geschoold in de omgang met veranderingen en hierin de 
medewerkers begeleiden en coachen.  
 
Daarnaast is in het personeelsonderzoek onder de medewerkers van beide meldkamers 
aangegeven dat de cultuur op beide meldkamers verschillend is en hier bij de samenvoeging 
rekening mee gehouden moest worden. Daarom wordt naast de hierboven genoemde aanpak 
ook aandacht besteed aan het organiseren van een aantal informele ontmoetingsmomenten. De 
ervaringen van eerdere samenvoegingen leren dat het organiseren van informele bijeenkomsten 
een belangrijke culturele barrière slecht (onbekend maakt onbemind). 
 
 
 


