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DE OLIFANT EN DE MK ON
Het dak van ‘onze meldkamer’ zit erop. Het gebouw neemt herkenbare vormen 

aan. De meldkamer staat. En dat zien, doet iets met collega´s, merk ik. Het legt 

een zekere urgentie neer. We moeten nu écht aan de slag!

Tegelijkertijd is er de waan van de dag. Alle meldkamerlocaties doen hard hun 

best om de dienstverlening op orde te houden. En met de personele krapte 

die op verschillende plekken de kop opsteekt, is dat best lastig. En hard 

werken. Loyaal zijn naar elkaar. Maar ook zorgen voor jezelf. En in die 

dynamiek van alledag proberen we samen óók nog te bouwen aan die nieuwe 

meldkamer. Werkprocessen harmoniseren, standaardiseren, uitdokteren hoe 

het straks kan werken. Een meldkamer die zeker drie tennisbanen groot is, 

wat écht andere eisen aan samenwerken stelt. Even ‘over de tafel’ leunen, 

oogcontact zoeken en een collega van een andere discipline ‘iets meegeven’ 

lukt straks niet, om maar een voorbeeld te geven.

Het vormgeven aan het nieuwe, bedenken hoe het wel kan, dat willen we 

graag mét collega´s doen. Juist dat stelt ons nu voor een dilemma: hoeveel 

mogen en kunnen we nog van collega´s vragen in meedenken en meedoen, 

terwijl al grote druk ligt op de dagelijkse dienstverlening? In een bijeenkomst 

met de leiding van jullie locaties was dit onderwerp van gedeelde zorg. Hoe 

brengen we de dagelijkse dienstverlening en het bouwen aan het nieuwe 

dichter bij elkaar? Realisme in wat kan, urgentie op wat moet, en erkennen dat 

sommige dingen pas worden gedaan ná de livegang. Gewoon omdat het nu 

even niet anders kan.
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Bovenal staat vast: we gaan er samen iets van maken. We doen ons 

stinkende best. Dat blijft onze grondhouding, om in de woorden van de 

locatieleiding MAN, MON en Twente te blijven. Maar we hebben ook oog voor 

de zorgen van mensen en snappen dat het soms gewoon niet lukt.

Wil je meedenken, meedoen of heb je een waardevol idee? Draag bij en geef 

het aan. Bij mij, bij je locatieleiding, bij jouw projectleider. Alle kleine beetjes 

helpen. Ik denk maar zo: een olifant eet je pers slot van rekening ook niet in 

één keer, maar hapje voor hapje… En soms blijft een stukje liggen voor later. 

Iets wat minder urgent is. Da's ook niet erg. Als we dat dan maar van elkaar 

weten.

Warme groet,

Janice Meerenburgh,

kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost-Nederland i.o.
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PANNENBIER EN DE VLAG IN 
TOP! 

Sinds de start van de bouw, eind maart, is er veel gebeurd. Na het heien, de 

aanleg van de fundering en het optrekken van de vijf verdiepingen, bereiken we 

in de tweede helft van oktober het hoogste punt!

Pannenbier

Het hoogste punt van een gebouw is traditioneel een klein feestje voor de 

bouwers. Iedereen die ooit zelf een huis heeft gebouwd, heeft hier vast 

ervaring mee: het pannenbier of de vlag in de top. 

'Pannenbier is een term uit de bouw. Wanneer het hoogste punt van een 

gebouw is bereikt en de dakpannen gelegd kunnen worden, wordt bier 

geschonken dat door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld. In 

sommige streken plaatst men een meiboom op de nok, maar meestal is het 

een vlag die blijft wapperen totdat het pannenbier is geschonken en 

gedronken. Een bezem op het hoogste punt nadat de vlaag is gestreken, duidt 

erop dat er geen bier is geschonken.' Bron: Wikipedia. 

Bouwbedrijf Friso (met onderaannemers) heeft de hele zomervakantie 

doorgewerkt, waardoor in de tweede helft van oktober het hoogste punt van 

het nieuwe meldkamergebouw wordt bereikt. De werklieden worden ter 

gelegenheid daarvan eind oktober door opdrachtgever Politiedienstencentrum 

(PDC) in het zonnetje gezet. 
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Afbeelding boven: de bouw op 22 september en 6 oktober 2021. Het dak van de 
meldkamer (let op: niet van de hoogbouw) zit er op! Foto's: Marco Haagen

Timelapse

Uiteraard laten we deze mijlpaal ook voor de nieuwe bewoners van het 

meldkamergebouw niet ongemerkt voorbijgaan. Op diezelfde dag komt een 

eerste timelapse beschikbaar. Deze laat het verloop van de bouw tot nu toe 

zien. We vieren dit bijzondere moment met de gebruikers, zijnde het 

meldkamerpersoneel, kantoorpersoneel en beheerders MAN, MON en Twente 

en de teams TTT en TGO van Politie Oost-Nederland, op de werkplek met iets 

lekkers bij de koffie.  

Planning

De bouw vordert gestaag. Toch is het ook alle zeilen bijzetten. Want net als bij 

andere bedrijven in de bouwsector is het momenteel een kunst om tijdig aan 

het goede materiaal te komen. Ook bleek tijdens het heien de geologie iets 

anders dan we hadden verwacht.

De aannemer doet zijn uiterste best om binnen de planning te blijven lopen; 

daarom staat de datum voor bouwkundige oplevering van het gebouw nog 

steeds op eind mei 2022. Daarna gaan we bezig met het installeren van alle 

techniek, waar de meldkamer en de andere diensten in het gebouw op 

draaien. En koersen we op een livegang eind 1e kwartaal 2023. 

Meer weten over de bouw? 

Projectleider Marco Haagen kan je er alles over vertellen. Hij is te bereiken 

per mail: marco.haagen@politie.nl [1], of telefoon: 06 - 50 50 21 70. Heb je al 

vragen over de installatie van de techniek? Remko Tippens kan deze vast en 

zeker beantwoorden. Je kunt hem bellen op 06 - 46 10 44 56 of mailen via 

remko.tippens@politie.nl [2]. 

mailto:marco.haagen@politie.nl
mailto:remko.tippens@politie.nl
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ONDERWEG NAAR 
SAMENWONEN EN 

SAMENWERKEN
‘Samenwonen en ánders samenwerken’ komt steeds dichterbij. Anders, omdat 

de nieuwe meldkamer op veel fronten echt verschilt van de bestaande locaties. 

Maar ook anders, omdat collega's van maar liefst 12 (!) organisaties 

samenkomen om hun meldkamerwerk uit te voeren.

'Leidinggeven aan verandering'

Zo luidde de titel van een werksessie op 21 september jl., voor de 

kwartiermakers MK ON en LMS, de algemeen projectleiders van de 

disciplines en de afgevaardigden van de leiding going concern van de 

meldkamerlocaties. Zij hebben een rol in 'het doen van de goede dingen' om 

een zo soepel mogelijke overgang van de bestaande locaties naar de nieuwe 

MK ON te realiseren. Het doel van de werksessie was om te kijken welke 

bijdrage ieder daarin vanuit zijn of haar rol kan leveren. En welke kansen en 

zorgen we delen. 
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Termen uit de scheepvaart voelden aan als treffende metaforen. We koersen 

met z'n allen vanuit de bestaande havens (huidige drie meldkamers) met een 

vloot boten (drie meldkamers, 12 samenwerkende partijen, ruim 200 

medewerkers) veilig en trefzeker door het vaargebied (de transitie waar we 

ons nu in bevinden). Op weg naar de nieuwe haven (nieuwe meldkamer).

De kwartiermaker realisatie MK ON i.o. / LMS (Janice Meerenburgh), de 

kwartiermaker bedrijfsvoering MK ON i.o. / LMS (Remko Tippens) en de 

projectleiders van de disciplines Arjan Hanekamp (ambulancezorg), Alda 

Versteeg namens Michel Thijssen (VR / brandweer) en Hans Blokker (DROC / 

politie) spraken met de locatieleiding Albert Gieling (Twente), Ruben 

Sinselmeijer (MON) en Michel Kamphuis (MAN) onder meer over: 

Waar bewegen we ons naar toe? Wat is het eindplaatje van de MK ON? 

Welke communicatie en informatielijnen zijn er nu en wat is daarin te 

verbeteren? 

Hoe en waar worden besluiten genomen, prioriteiten gesteld en hoe 

kunnen we samen varen naar de MK ON?

Ook werd met elkaar stilgestaan bij:

Het dilemma van werkdruk op de locaties versus het kunnen doen van 

een beroep op collega's van die locaties om mee te helpen aan de stap 

naar de realisatie van de MK ON. Bijvoorbeeld door te participeren in 

activiteiten rondom standaardisatie, harmonisatie of het helpen bij de 

voorbereiding van de verhuizing of de migratie. 

De gevoelde en gedeelde zorg rondom het kunnen blijven openhouden 

van de huidige drie locaties tot aan de livegang van de MK ON. 

Een resultaat was dat de kwartiermakers, projectleiders en locatieleiding 

afspraken elkaar op regelmatige basis te gaan treffen. Dat gebeurt dan aan de 

hand van een samenwerkingsagenda, waar medewerkerbetrokkenheid een 

van de items op is. Met dit platform heeft de locatieleiding goed zicht op wat 

nodig is voor de realisatie van de MK ON. Ook heeft zij op die manier altijd 

een actueel beeld van de urgente kwesties en kunnen projectleiders, 

locatieleiding en kwartiermakers hun activiteiten optimaal op elkaar 

afstemmen. Communicatielijnen zijn dan korter, prioriteiten helder, het risico 

op 'overvragen' van organisaties is geminimaliseerd en er is oog voor elkaars 

zorg en de kansen en onmogelijkheden die dit biedt. 
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Op de foto een impressie van de werksessie 'Leidinggeven aan verandering' van 21 
september. Van links naar rechts: Alda Versteeg, Hans Blokker, Johan van Breda 
(gespreksleider), Janice Meerenburgh, Ruben Sinselmeijer en Albert Gieling. Niet op de 
foto maar wel aanwezig: Arjan Hanekamp, Michel Kamphuis, Alette Smeenk 
(medewerkerbetrokkenheid MK ON i.o. / LMS), Remko Tippens en Jet Tusveld 
(communicatie MK ON i.o. / LMS). 

Werksessie ‘Medewerkerbetrokkenheid’

Hoe kunnen we collega's betrekken? Wetende dat het op sommige plekken in 

onze meldkamers al alle zeilen bijzetten geblazen is om de reguliere 

dienstverlening op orde te houden. Wat betekent 'betrekken' eigenlijk? Welke 

verwachtingen uit je daarmee? Als het bestaande besluiten zijn, is 'informeren' 

dé vorm van betrekken. Maar kan iedereen nog meedenken, dan is een 

actievere vorm van betrokkenheid, zoals participeren, misschien wel 

wenselijk. Wat vraagt dat dan van de organisaties? Wat willen we met cultuur, 

houding, gedrag en de 'spelregels' of 'huisregels' voor de nieuwe meldkamer? 

Welke vorm van betrokkenheid past hierbij? 

Deze vragen komen aan bod tijdens een eerste werksessie later deze herfst. 

Deelnemers zijn de leden van het Programmateam, leiding going concern, 

communicatie, HR en medezeggenschap. Samen kijken we naar ambities, 

mogelijkheden en onmogelijkheden. En maken we een plan voor de komende 

twee jaar. 

Vragen of suggesties?

Neem dan contact op met Alette Smeenk, bedrijfsvoeringsspecialist 

Meldkamer Oost-Nederland i.o. / LMS en contactpersoon 

medewerkerbetrokkenheid. Dit kan via tel. 06 - 22 69 41 65 of mail 

alette.smeenk@politie.nl [3].

mailto:alette.smeenk@politie.nl
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EEN ANDERE PET VOOR HANS 
BLOKKER 

Tot mei dit jaar was Hans Blokker directeur MON Beheer. In die hoedanigheid 

stond hij ruim vijf jaar aan het roer van de gemeenschappelijke regeling MON, 

maar ook aan de wieg van de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. Sinds kort 

heeft hij een andere uitdaging gevonden in het meldkamerwerkveld, namelijk in 

de functie van Projectleider Samenvoeging OC’s bij Politie Oost-Nederland. We 

spraken met Hans over deze verandering.

Hans, vanwaar de stap van multi (MON) naar blauw (Politie Oost-

Nederland)? 

Hans: ‘Nadat het beheer en de facilitaire zaken van de meldkamers in Oost-

Nederland waren overgedragen aan de LMS (red.: 1 januari 2020), waren mijn 

taken als directeur MON – logischerwijze – geminimaliseerd. Wat ik nu voor 

DROC (Dienst Regionaal Operationeel Centrum) doe, is meer in de opbouw 

richting de MK ON. Ik vind het erg leuk om daarmee bezig te zijn.’

Wat doe je precies binnen Politie Oost-Nederland? 

‘Samen met Niels Nijman, mijn opdrachtgever, ga ik de samenvoeging binnen de 

blauwe kolom voorbereiden’, vertelt Hans. ‘Wij nemen namens Politie Oost-

Nederland deel in het Programmateam Meldkamer Oost-Nederland, dat wordt 

voorgezeten door Janice Meerenburgh, kwartiermaker realisatie. Ik doe dit in de 

rol van projectleider blauw. Met een politieblik kijk ik naar vier onderdelen: 1. Mens 

2. Techniek en gebouwen 3. Mens in de samenwerking en 4. Governance.’
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Wil je jouw prettigste herinnering aan jouw tijd bij de MON met ons 

delen? 

Hans begint te stralen terwijl hij antwoordt: ‘Ik heb heel veel plezier beleefd 

aan de teambuildingsdagen en het jaarlijkse etentje met beheer. Bij dit soort 

gelegenheden leer je je collega’s pas echt goed kennen. Ook de 

samenwerking met het algemeen bestuur, ervaar ik als een heel fijne 

herinnering. Dit geeft goed aan waar mijn belangstelling ligt en wat eigenlijk 

ook de rode draad is in mijn werk: het werken met mensen. De grote 

betrokkenheid van de collega’s in het algemeen heb ik als heel positief 

ervaren.’

Je hebt ook lange tijd binnen veiligheidsregio's gewerkt. Van rood, via 

multi (MON) naar blauw. Zit wit ook nog in de planning? 

Hans lacht: ‘Dat had maar zo gekund, maar het is er gewoon niet van 

gekomen. En dat lukt waarschijnlijk ook niet meer voordat ik met pensioen ga. 

Overigens heb ik ook binnen de veiligheidsregio’s vooral multi gewerkt en 

voor GGD IJsselland eveneens op het gebied van bedrijfsvoering.’

Kun jij aangeven wat volgens jou het grootste voordeel van de nieuwe 

Meldkamer Oost-Nederland is?

Volgens Hans worden de meldkamers op deze manier minder kwetsbaar. ‘De 

huidige bezetting van rood bijvoorbeeld, is dun. Bovendien is een CaCo op de 

schaal van de MON niet makkelijk te realiseren. De schaalomvang zoals we 

deze in de nieuwe situatie gaan hebben, maakt ons minder kwetsbaar. Ook 

kunnen we dan de CaCo-functie 24/7 invullen en de taken op kwalitatief hoger 

niveau organiseren. Het ministerie heeft dit destijds dus goed gezien.’

Met jouw ervaring binnen de meldkamer heb jij vast en zeker tips voor 

ons als programmaorganisatie. Zo ja, welke?

Hans is van mening dat het enorm belangrijk is om in gesprek te blijven met 

elkaar en de verbinding te zoeken. ‘Eigenlijk gebeurt dit nu al’, aldus Hans. Hij 

heeft daarom geen tips die op dit moment nog niet uitgevoerd worden. Hans 

vult aan dat hij een prettig contact heeft met kwartiermaker realisatie Janice 

Meerenburgh en kwartiermaker bedrijfsvoering Remko Tippens. ‘Deze 

samenvoeging is een weerbarstig spel door de herschikking van taken, met 

allemaal zelfstandige directies en een zelfsturende politie’, aldus Hans. 

‘Samenwerken is ook een stukje inleveren. Een van de voordelen is dat je 
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samen dingen beter kunt doen. Een nadeel is echter dat je niet meer zelf alles 

kunt beslissen of bepalen. Daarom is het extra belangrijk dat de onderlinge 

relaties goed zijn.’

Tot slot: heb je voor ons nog een gedenkwaardige anekdote uit jouw 

MON-periode?

Daar hoeft Hans niet lang over na te denken. ‘Ik was nog maar net een maand 

in dienst, of ik werd al opgepiept in verband met een interne lekkage. Het 

water van het koelsysteem stroomde gewoon uit het plafond van de 

meldkamer! Indrukwekkend was de adequate wijze waarop de 

meldkamermedewerkers reageerden en de zaken draaiende hebben 

gehouden. En je gelooft het niet, maar binnen een paar maanden gebeurde 

het nog een keer, ditmaal bij het RSC. Gelukkig is alles – wonderlijk – goed 

afgelopen.’ Ook de stroomstoring in 2019, met gevolgen voor de MON, zit nog 

vers in Hans’ geheugen. 'En ook daar was de professionaliteit waarmee werd 

gewerkt weer opvallend, zowel vanuit Meldkamer Noord-Nederland in 

Drachten (de meldkamer waar wij bij storingen naar uitwijken) als bij ons door 

beheer', herinnert Hans zich met gepaste trots. 

Contact met Hans?

Wil je Hans spreken, dan kun je hem bereiken via telefoonnummer 06 - 20 43 

51 34 of per mail: hans.blokker@politie.nl [4].

mailto:hans.blokker@politie.nl
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BEDRIJFSKLEDING LMS-
BEHEERDERS

Per 1 januari 2023 wordt de bedrijfskleding voor meldkamerbeheerders verplicht 

gesteld. Daarom heeft de LMS in het voorjaar een roadshow bedrijfskleding 

gehouden, langs alle meldkamers in Nederland.

De LMS voert bedrijfskleding in voor de beheerders die op de meldkamervloer 

komen. Kwartiermaker bedrijfsvoering MK ON i.o. Remko Tippens: 'Uniforme 

bedrijfskleding is uitermate nuttig voor de herkenbaarheid; een duidelijk 

signaal dat je geen willekeurige bezoeker bent, maar iemand die op de 

beeldschermen mag kijken en onder bureaus mag kruipen.' LMS-beheerders 

hebben allen de veiligheidsonderzoeken afgerond en zijn beëdigd. 

Van 26 mei tot en met 9 juni ging de Greyhoundbus van firma Tricorp alle 

meldkamers langs om de beheerders de nieuwe LMS-bedrijfskleding te laten 

passen. Inmiddels heeft iedereen de gelegenheid gekregen om de gewenste 

kledingstukken te bestellen.

MON Apeldoorn

Ook in Apeldoorn vond in de stralende zon een uitgebreide passessie plaats. 

De achterliggende gedachte voor de bedrijfskleding wordt breed gedragen. 

Toch stond niet iedereen onmiddelijk te popelen om zich in uniforme kleding te 

hullen. Nadat 'chef' Sergio Els de kleding met flair had geshowd, waren de 

meesten zeer positief over de snit en stijl. 
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NATIONAAL MELDKAMER 
SYSTEEM 

Het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) wordt het basissysteem waarmee 

centralisten en andere gebruikers van politie, brandweer, ambulancezorg en 

koninklijke marechaussee hun werk doen. Het biedt op termijn hoogwaardige 

ondersteuning bij het uitvoeren van de meldkamerwerkzaamheden en is 

geschikt voor de doorontwikkeling van de meldkamerinformatievoorziening van 

de samenwerkende disciplines. De komende twee jaar richt het programma zich 

eerst op de aanbesteding van een softwarepakket voor de kernfunctionaliteiten 

van het NMS. Daarna volgt een fase van inrichting en implementatie.

Achtergrond

Sinds 1995 is het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) in gebruik op de 

meldkamers als basissysteem voor het incident afhandelingsproces. In de 

afgelopen jaren is de noodzaak tot vernieuwing kenbaar gemaakt. De 

voorkeur ging uit naar de toekomstige aanschaf van een in de markt 

beschikbare oplossing. De naam is al lange tijd bekend: het Nationaal 

Meldkamer Systeem (NMS).

Wat moet het NMS kunnen?

Het NMS

biedt hoogwaardige ondersteuning bij het uitvoeren van de 

meldkamerwerkzaamheden door de vier disciplines

moet GMS kunnen vervangen
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is geschikt voor doorontwikkeling

bevordert de landelijke standaardisatie voor inrichting en gebruik van 

het systeem; hiermee draagt het bij aan de continuïteit en 

beschikbaarheid van de meldkamers

moet 10 tot 15 jaar na oplevering kunnen blijven functioneren.

Fasen van het programma

Binnen de LMS is een programmateam bezig met het realiseren van een 

aanbesteding voor het NMS. Het programma NMS kent vier fasen die 

achtereenvolgens worden doorlopen.

Fase 1. Initiatie van het programma. Deze fase ligt inmiddels achter ons. 

Fase 2. Verkrijgingsfase voor de kernfunctionaliteiten. Deze wordt opgestart 

als de plannen voldoende zijn uitgekristalliseerd en bestaat o.a. uit de selectie 

van leveranciers en het opstellen van een definitief programma van eisen. 

Uiteindelijk levert dit een geschikt pakket, een inrichtingsontwerp en een 

implementatieplan op. We bevinden ons op dit moment in fase 2.

Fase 3. Implementeren. De stappen voor de implementatiefase worden 

samen met de leverancier opgesteld. Denk hierbij o.a. aan het inrichten van 

het systeem en het beheer. Randvoorwaarde is wel dat alle meldkamers op 

de centrale infrastructuur zijn aangesloten.

Fase 4. Postimplementatieactiviteiten. Het ontmantelen en uitfaseren 

van applicaties / systemen die door NMS zijn vervangen.
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Besturen

De stuurgroep van het Programma NMS wordt gevormd door het Strategisch 

Meldkamerberaad (SMB), waarin alle disciplines (Brandweer/

Veiligheidsregio, Ambulancezorg, KMar en Politie), LMS, het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

vertegenwoordigd zijn.

Programmaorganisatie

Er is binnen de LMS een programmateam ingericht onder leiding van 

programmamanager Maarten Nacinovic. De vertegenwoordiging van het veld 

vindt plaats via de disciplinecoördinatoren. Zij hebben een belangrijke rol in 

het betrekken en informeren van de disciplines en LMS beheer. En zij maken 

samen met medewerkers van het programmateam de vertaalslag die tot een 

programma van eisen moet leiden.

De disciplinecoördinatoren zijn:

Auke Blok namens de brandweer en de veiligheidsregio’s

Ed den Brok en Jan Biemolt namens de Politie

Ruud Arends namens de KMar

Roger Weimar namens de Ambulancezorg

Arthur Schipper namens beheer LMS.

Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw disciplinecoördinator. 
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VEILIGHEID EN INTEGRITEIT 
Bij het overbrengen van informatie is het belangrijk dat dit op de juiste manier 

gebeurt. Informatie moet voldoen aan bepaalde integriteitscriteria. Team 

Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie biedt hierbij 

ondersteuning. Ook de LMS schenkt regelmatig aandacht aan dit belangrijke 

onderwerp. Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, vindt de Security 

Week van de LMS plaats.

VIK en de meldkamer

Het team VIK heeft als doel het bewaken van de integriteit van de politie als 

maatschappelijke organisatie. VIK bestaat uit drie teams: Veiligheid 

(screeningsonderzoeken), Integriteit (het uitvoeren van interne onderzoeken) 

en Klachtbehandeling. Daarnaast zijn ook integrale beveiliging en preventie bij 

het VIK belegd. 

Zo hebben wij met de bouw en inrichting van de MK ON met VIK te maken. 

Het gebouw van de MK ON is van de politie. VIK helpt ons met de juiste mate 

van beveiliging van het terrein en het gebouw. Ook de toegang tot het gebouw 

hoort daarbij. Recent hebben we met VIK afgestemd over de camerabeelden 

van de livestream: wat deel je, hoe en met wie? Ook is VIK raadgever in 

kwesties met informatiedeling en privacy. Ogenschijnlijk iets simpels als het 

maken van een adressenbestand voor onze nieuwsbrief is omgeven met 

integriteits- en privacyrichtlijnen. Preventie, voorkomen dat vervelende 

situaties ontstaan, loopt bij VIK als een rode draad door de werkterreinen 

heen. Bij preventie speelt de beroepscode een belangrijke rol. 
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VIK staat onder leiding van teamchef Rainier The en maakt deel uit van de 

eenheidsstaf. VIK Oost-Nederland is te bereiken per mail: vik.oost-

nederland@politie.nl [5].

Beëdiging LMS-medewerkers

Een van de taken van VIK is het verrichten van screening en 

integriteitsonderzoek van nieuwe politie- en LMS-medewerkers. Als dit 

onderzoek met positief resultaat is afgesloten, vindt de beëdiging van de 

nieuwe medewerkers plaats. Zo gebeurde dit op 14 juli ook bij een aantal 

nieuwe LMS-medewerkers. Zij legden de eed of belofte af, waarmee ze 

verklaarden dat zij op een integere wijze aan hun functie zijn gekomen en dat 

zij hun functie in de toekomst integer vervullen. Bovendien gaven ze daarmee 

aan 'zich zowel in werk- als privésituatie te gedragen zoals een goed 

ambtenaar betaamt en niets te doen dat het aanzien van het ambt schaadt'. 

Een noodzakelijk maar ook zeker een mooi en feestelijk moment om even bij 

stil te staan.   

Op de foto zie je helemaal links Willemien Los, plv. directeur LMS, met rechts van haar 
Anita Huiberts, die een bos bloemen overhandigt aan de zojuist beëdigde Alette 
Smeenk (bedrijfsvoeringsspecialist LMS Oost-Nederland / MK ON i.o.). Foto: LMS. 

LMS Security Week

Informatiebeveiliging is een belangrijk onderdeel van de continuïteit van het 

meldkamerwerk. Het is ook ieders taak en moet een vanzelfsprekend 

onderdeel van het werk zijn. Hoe we allemaal ons steentje kunnen bijdragen, 

laat de LMS zien in de Security Week die deze week plaatsvindt.  

mailto:vik.oost-nederland@politie.nl
mailto:vik.oost-nederland@politie.nl
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Specialisten geven inzicht in de beveiligingsrisico's van de meldkamers, hoe je 

hiermee om kunt gaan en wat je kunt doen om ze te beperken. Er is een demo 

waarin een hacker live laat zien hoe hij te werk gaat en je krijgt zicht op welke 

projecten er op het gebied van security lopen. Gedurende de gehele week 

voeren beheerders op hun meldkamers vooraf geselecteerde aanbevelingen 

en changes uit op het gebied van security en worden ze waar nodig 

ondersteund door het projectteam. Deze week zijn ook de nieuwe 

vakbekwaamheidstrainingen voor centralisten klaar. 
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OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Met de Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o. blijf je op de hoogte van 

onze inspanningen om een nieuwe gezamenlijke meldkamer in onze regio te 

realiseren. Lees hier hoe je je kunt aanmelden.

Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o.

Je kunt je aanmelden en uitschrijven voor de Nieuwsbrief Meldkamer Oost-

Nederland i.o. door een mailtje te sturen aan:

info.meldkamer.oost-nederland@politie.nl [6]

Wil je ook landelijk op de hoogte blijven van meldkamerontwikkelingen? Dan 

is LMS Update iets voor jou. 

LMS Update

LMS Update is een landelijke digitale nieuwsbrief van de Landelijke 

Meldkamer Samenwerking (LMS). De LMS Update is bedoeld voor 

medewerkers en partners in het meldkamerveld.

Wil je LMS update ook ontvangen? Je kunt je aanmelden en uitschrijven door 

een mailtje te sturen aan :

communicatie.lms@politie.nl [7]

mailto:info.meldkamer.oost-nederland@politie.nl
mailto:communicatie.lms@politie.nl
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PRIVACYVERKLARING VAN 
DEZE NIEUWSBRIEF

Lees hier hoe we met de persoonsgegevens van onze nieuwsbrieflezers 

omgaan.

Privacyverklaring Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o.

1. De Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o. wordt uitgegeven onder

beheer van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), team

bedrijfsvoering Meldkamer Oost-Nederland (MK ON) in oprichting.

2. Voor de opmaak van Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o. wordt

gebruik gemaakt van CC Reader van Studio VDS en wel op de volgende wijze:

LMS / MK ON en Studio VDS slaan geen statistieken op;

Externe cookies worden alleen geplaatst wanneer er video’s in de 

nieuwsbrief worden opgenomen. Video’s worden enkel op de website 

ingeladen wanneer men akkoord gaat met de cookie melding;

Studio VDS slaat geen gebruikersgegevens op van bezoekers, alleen 

het e-mailadres van de LMS-functionaris dat gekoppeld is aan het CC 

Reader-account van LMS / MK ON;

LMS / MK ON gebruikt een distributielijst in Outlook voor de verzending 

van de nieuwsbrieven en plaatst in het verzendbericht een weblink naar 

CC Reader. LMS / MK ON voegt alleen e-mailadressen aan deze 

distributielijst toe van gebruikers die zich op eigen verzoek hebben 

aangemeld voor de Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o. Dit zijn 
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de enige gegevens die van gebruikers worden bewaard: voornaam, 

achternaam en e-mailadres. Deze worden verwijderd uit de 

distributielijst, als de gebruiker hierom verzoekt door zich af te melden 

voor de nieuwsbrief met behulp van een e-mail aan: 

info.meldkamer.oost-nederland@politie.nl [6].

3. Voor vragen over privacy bij de distributie van deze nieuwsbrief kun je

terecht bij:

Jet Tusveld, Communicatie LMS / MK ON i.o., j.tusveld@mkon.nl [8]. 

4. LMS is ingericht als een verbijzonderd organisatieonderdeel van de

Nationale Politie. LMS onderzoekt de noodzaak van aanvullingen op de

privacyverklaring van de Nationale Politie vanwege het multidisciplinaire

samenwerkingskarakter van dit verbijzonderde organisatieonderdeel. Tot die

tijd hanteert de LMS hanteert de privacyverklaring van de Nationale Politie.

mailto:info.meldkamer.oost-nederland@politie.nl
mailto:j.tusveld@mkon.nl
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Deze PDF is automatisch gegenereerd op: lmsoost.ccreader.nl [9]

https://lmsoost.ccreader.nl



