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RAKE VRAGEN EN EEN 

NIEUWE FASE 
 

Rake vragen zijn vragen die beweging brengen. Beweging is natuurlijker dan 

stilstand. Goede vragen geven duwtjes. Zijn niet veroordelend maar laten zien 

dat je zorg hebt, of écht geïnteresseerd bent. In wat er is. In wat iemand 

beweegt, in wat komen gaat. En wat (beter) uit te leggen of nog op te lossen is. 

Meestal gebruik je dan geen ‘waarom’ (daar zit al een oordeel van jezelf in), 

maar iets openers, zoals ‘hoe komt het dat...’. Met rake vragen maken we 

verbinding met elkaar. 

 

Kortgeleden maakte ik op een zonnige maandag met Alex (centralist 

brandweer MAN), Kirsten (centralist ambulancezorg MON), Anne (centralist 

politie MK Twente) en een filmploeg opnames voor een 3 minuten-film (de 

eerste van een serie van drie) over de realisatie van onze Meldkamer Oost- 

Nederland. Een film die uitgaat van dit soort ‘rake vragen’. Over de nieuwe 

meldkamer, over hoe deze drie centralisten de beweging naar één grote 

meldkamer ervaren, en over de gezamenlijke toekomst. Een film die gaat over 

wat zichtbaar is: de inrichting, het gebouw en hoe ‘ver’ we zijn. En over wat 

niet of minder zichtbaar is; het gevoel bij de nieuwe werkplek, wat het met je 

doet. Het ging niet om te overtuigen hoe mooi het kan worden. Geen PR-film 

voor de nieuwe meldkamer. Maar juist om de nieuwe werkplek en alles wat 

dat bij Alex, Anne en Kirsten opriep in beeld te brengen. Om die eerlijke 

reactie te delen met collega´s. Met als intentie samen weer meer kleur en 

klank te hebben bij de realisatie van de nieuwe toekomst. Heel binnenkort is 

deze film beschikbaar. Ik hoop dat jullie ‘m net zo mooi en eerlijk vinden als ik. 
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V.l.n.r.: Anne Scholten (politie MK Twente), Alex Berendsen (brandweer MAN) en 

Kirsten Trip (ambulancezorg MON) 

 
Een nieuwe fase breekt aan. Eind mei is het gebouw voor het overgrote deel 

af. Onze LMS-beheerders kunnen er dan in om de IV- en ICT-techniek in te 

bouwen. De spullen daarvoor komen al binnen en staan netjes opgeslagen. 

Heel binnenkort plaatst CREON de meldtafels en komt het overige meubilair. 

 

Medio september is alles als het goed gaat zodanig ingericht, dat we 

rondleidingen kunnen geven. Dan kun je alvast ervaren hoe de nieuwe 

werkplek eruit ziet. Tussen september en november vinden uitgebreide testen 

met de techniek plaats en vanaf begin november kan deze verder ‘functioneel’ 

ingericht worden. Daarvoor is het nodig dat de brandweer, politie en 

ambulancezorg hun databases en werkprocessen op Oost 5-niveau zoveel 

mogelijk geharmoniseerd en op orde hebben. 

Alles met als doel eind december productiegereed te zijn. De werkplekken zijn 
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dan af en we starten in het nieuwe jaar met het trainen van 

meldkamermedewerkers op hun nieuwe werkplek. En met praktijkproeven: 

een pre-migratie, het beoefenen van calamiteitenplannen (ontruiming) en het 

beproeven van het continuïteitsplan. Als alles volgens plan verloopt, is de 

techniek vanaf eind februari migratiegereed. 

Zijn we er dan samen ook écht klaar voor om de volgende stap zetten? Die 

van het afsluiten van het oude, en het omarmen van het nieuwe? Wat hebben 

we daarvoor (nog) nodig? Wat moet daarvoor gezien worden? Rake vragen 

die ons de komende tijd flink bezighouden. Naast alle andere vinklijsten op 

techniek, inrichting en meer fysieke dingen. Het zijn Vragen met een 

hoofdletter ‘V’, waar we in de komende twee films met Alex, Anne en Kirsten 

zeker op terugkomen. 

Janice Meerenburgh 

Kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost-Nederland 

 
 
 

P.S. Meer weten over rake vragen en hoe die kunnen helpen? Ik vond het boekje ‘Rake 

Vragen’ van Siets Bakker (2019) erg inspirerend! 
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OPRICHTING KERNGROEP 

INTRODUCTIEPROGRAMMA 
 

We gaan de samenwerking op het gebied van medewerkerbetrokkenheid tussen 

de disciplines een nieuwe impuls geven. De oplevering van het nieuwe 

meldkamergebouw is in zicht, de samenwerking wordt de komende maanden 

intensiever. En langzaamaan ontstaat meer duidelijkheid over wie er straks 

meegaan naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. 

 

 
 

Op 30 november 2021 organiseerden we vanuit het Transitieteam een online 

bijeenkomst over medewerkerbetrokkenheid voor leidinggevenden en 

contactpersonen medezeggenschap, HR en communicatie van alle 

meldkamerdisciplines. De leden van het Transitieteam presenteerden zich ook 

tijdens deze bijeenkomst. 

We geven hieraan een vervolg met het ontwikkelen van een gezamenlijk 

introductieprogramma van en voor alle medewerkers van de nieuwe 

meldkamer, zodat de overgang voor iedereen zo soepel mogelijk is. Dit in 

opdracht van het Transitieteam. 

 

Gezamenlijk introductieprogramma 

 
Het is de bedoeling om een kerngroep van medewerkers vanuit de vier 

disciplines (brandweer, politie, ambulance en meldkamerbeheer) te vormen, 

die hier actief in meedenkt. Bij een gezamenlijk introductieprogramma denken 

we aan: 
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gezamenlijke activiteiten, die aanvullend zijn op wat de disciplines zelf al 

organiseren binnen de eigen kolom; 

meedenken en reageren op voorstellen; medewerkers kiezen zelf aan 

welke bijeenkomst, onderwerpen en voorstellen ze willen bijdragen; 

medegebruikers van Team Technisch Toezicht (TTT) en Team 

Grootschalige Opsporing (TGO)  worden op onderdelen betrokken; 

de kerngroep werkt onder voorzitterschap van Alette Smeenk, die 

deelprojectleider is voor de soepele overgang van medewerkers naar de 

nieuwe meldkamer. 

Denk en doe mee! 

 
Er is volop ruimte om ideeën vorm te geven. In inhoud en qua vorm. Zo  

leggen we ons ook toe op het ontwikkelen van mooie verbindingsactiviteiten 

tussen de disciplines om de overstap naar de nieuwe meldkamer zo soepel 

mogelijk te maken voor de collega's. Waarbij we natuurlijk oog hebben voor de 

huidige druk op de roosters. 

De tijdsinvestering voor mensen die mee willen doen, is flexibel. Deelname 

bestaat uit het meedenken en reageren op voorstellen. Om ervoor te zorgen 

dat dingen écht aansluiten op wat volgens medewerkers handig, verstandig en 

nodig is voor een soepele overgang. Er wordt van de deelnemers verwacht 

dat ze meedoen aan een paar korte digitale speeddates (maximaal 30 

minuten per maand). Ieder kiest zelf aan welke bijeenkomst, onderwerpen en 

voorstellen hij/zij wil bijdragen en hoe vaak. Het gaat dus niet om grote 

bijeenkomsten die veel tijd kosten, maar om laagdrempelige initiatieven. 

Suggesties? 

 
Heb je suggesties en ideeën? Stuur een mailbericht naar Alette Smeenk  

(alette.smeenk@politie.nl [1]), dan neemt zij deze alvast mee in de 

besprekingen over het gezamenlijke introductieprogramma. 

mailto:alette.smeenk@politie.nl
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NIEUWE FASEN 
 

Onze aannemer legt de laatste hand aan het gebouw. De IV- en ICT-‘spullen’ 

beginnen binnen te komen. Eind mei is het prachtige gebouw zodanig ‘af’ dat 

onze LMS-beheerders binnen aan de slag kunnen. Om de spiksplinternieuwe 

techniek in te bouwen. Ook het meubilair komt dan binnen. In september 

kunnen we medewerkers hun nieuwe meldkamerwerkplek laten zien. 

 

 

 
In november is Meldkamer Oost-Nederland naar schatting technisch gereed; 

de ingebouwde ICT-techniek ‘doet het’, en de databases kunnen verder 

gevuld worden. Dát is het moment dat de brandweer, politie en 

ambulancezorg zelf écht klaar moeten zijn om die databases van hun 

(geharmoniseerde) gegevens en bijpassende werkwijzen te kunnen voorzien. 

Naar inschatting is eind december 2022 onze Meldkamer Oost-Nederland 

productiegereed. Dat wil zoveel zeggen als ‘de ICT-techniek is getest en 

werkt’. Met de goede gegevens van de hulpdiensten erin. Functioneel 

ingericht, autorisaties op orde. De werkplekken in de meldkamer doen het 

dan. Vervolgens gaan we de laatste fase in. Tussen januari en eind februari 

2023 zetten we de puntjes op de i. Met oefeningen en trainingen voor 

meldkamercentralisten op de nieuwe werkvloer, en door continuïteitsplannen 

te beproeven en een pre-migratie (proefmigratie) te draaien. Om er zo zeker 

als mogelijk van te zijn, dat de livegang in ‘one step’* goed verloopt. 

* Eerder hebben we afgesproken dat we ervoor kiezen om binnen één dag alle drie 

meldkamers ‘op zwart te laten gaan’ terwijl de nieuwe meldkamer het overneemt. 
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<KI = kerninstructeur     BAT = beheeracceptatietest     GAT =  gebruikersacceptatietest> 

 
Het laatste actiepuntje, in de laatste fase, voordat we samen het nieuwe 

tijdperk van Meldkamer Oost-Nederland ingaan, is het vaststellen van de 

daadwerkelijke migratiedatum (en een reservedatum). Die waarop de lichten 

in de oude meldkamers uit gaan en de lampen in de nieuwe gaan branden. 

Een nieuw begin. En hoe toepasselijk: de lente van 2023 staat dan voor de 

deur. 
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ERGONOMISCHE MELDTAFELS 
 

Binnenkort worden de CREON meldtafels geplaatst. Ergonomische, 

toekomstbestendige tafels, die met grote zorgvuldigheid zijn uitgekozen en 

voldoen aan de eisen van deze tijd. Hieronder lees je hoe tot deze keuze is 

gekomen en zijn enkele specificaties van de meldtafels benoemd. Ook zijn er 

ervaringen opgenomen (tussen aanhalingstekens) van meldkamercollega's uit 

Bergen op Zoom, die al een tijdje met een CREON meldtafel werken. 

 

 

 
CREON meldtafels 

 
CREON is de leverancier van de meldtafels voor de nieuwe 

meldkamerlocaties. De aanschaf en het beheer daarvan verloopt via LMS. 

CREON is gespecialiseerd in de ontwikkeling van meubilair voor meldkamers 

en controlekamers en verwierf de raamopdracht in 2021 na een Europese 

aanbesteding. CREON was al een bekende partij, maar in 2021 is er gekozen 

voor één merk op basis van een door LMS ontwikkeld programma, waarbij 

CREON uit de bus kwam. 

Veranderende eisen voor de meldkamertafel 

 
Nu we middenin de transitie zitten van 20 meldkamers naar een netwerk van 

10, worden ook de werkprocessen gestandaardiseerd en geharmoniseerd. De 

techniek, zoals het gemeenschappelijk meldkamersysteem (GMS) en het 

communicatiesysteem C2000, wordt vernieuwd. Deze ontwikkelingen zorgen 

ervoor dat de eisen die aan de meldkamertafel worden gesteld, veranderen. 

Bij de uitvraag in de aanbesteding is meegenomen dat de configuratie van de 

meldtafel gedurende de looptijd van het contract kan veranderen als gevolg 
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van hernieuwde inzichten of een veranderde behoefte vanuit de gebruikers. 

De meldkamertafels zijn eenvoudig te beheren en te onderhouden. 

Foto: bedieningspaneel van de CREON meldtafel 

 
De meldtafels waarvoor in Oost-Nederland is gekozen, voldoen aan alle 

normen en richtlijnen voor de ergonomie van beeldschermwerkplekken. Bij de 

beoordeling van de aanbesteding waren ook ergonomen betrokken en zijn de 

verschillen in afmetingen tussen mannen en vrouwen, grote en kleine 

medewerkers meegenomen. 
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“Ik vind het een fijne tafel, die goed is in 

te stellen op mijn persoonlijke wensen, 

zowel in zit- als in stapositie.” 
 
 

Elektrisch verstelbaar 

 
De meldkamertafel is een zit-stabureau met een elektrisch in hoogte 

verstelbaar werkblad, tussen 65 en 130 cm. De monitoren zijn onafhankelijk 

ten opzichte van het werkblad in te stellen. En ook de kijkafstand tot de 

monitoren kan door de gebruiker worden ingesteld. Zo kan bij iedere 

dienstwisseling de centralist de tafel aanpassen aan zijn of haar 

lichaamsafmetingen. 

 
 

"Gebruikersvriendelijk, ruim en robuust.” 
 
 

Vormgeving 

 
De tafel is 248 x 115 cm (bxd) en heeft een robuust 15 mm dik, licht eiken 

werkblad van samengeperst kunststof (volkern). Het blad rust op een stabiel 

lichtgrijs onderstel met geïntegreerde techniekruimte. Er is een uitgekiend 

kabelmanagementsysteem en een flexibel monitordraagsysteem. Elke 

meldkamerwerkplek is uitgerust met drie gebogen monitoren van elk 34 inch. 

Achter de monitoren zit een akoestisch paneel. Dat zorgt voor extra 

geluidsdemping. Apparatuur en bekabeling zijn goed toegankelijk voor service 

en onderhoud. 

 

 

“Het lijkt mij handiger om zes losse 

schermen te hebben die afzonderlijk 

onder een andere kijkhoek ingesteld 

kunnen worden. Ik vind het nl. wat lastig 

om de buitenste delen van de drie grote 

schermen goed af te lezen.” 
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Er zit in iedere tafel een opklapbare module met stroom (230V) en er zijn USB- 

aansluitingen. Op een klein aantal meldtafels, waaraan seniormedewerkers 

zitten, is ook een HDMI-inprikpunt om beelden op de grote schermen op de 

wand te projecteren. 

LMS heeft er het volste vertrouwen in hiermee toekomstbestendige en goed 

werkbare meldtafels te plaatsen die voldoen aan de eisen van deze én de 

toekomende tijd. 
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VERANDERVERHAAL MARK 

NIEUWENHUIS EN RENÉ VAN 

SADELHOFF 
 

Afgelopen najaar bracht ik de meldkamer in Twente een bezoekje, om daar het 

veranderverhaal van een brandweercollega op te tekenen. Op de eerste 

stralende lentedag van 2022 ben ik te gast bij Meldkamer Arnhem-Nijmegen. Bij 

de afdeling beheer, om precies te zijn. Mark Nieuwenhuis en René van Sadelhoff 

reageerden direct enthousiast op mijn vraag of ik hen mocht interviewen. Op de 

afgesproken tijd arriveer ik bij het politiebureau in Arnhem, waar de meldkamer 

is gevestigd. Mark begeleidt me naar het kantoor van de afdeling beheer, waar 

ook René aanschuift. We beginnen uiteraard met koffie! 

 

 
Mark en René, fijn dat jullie mee willen werken aan dit interview! Willen 

jullie allereerst iets over jezelf vertellen? 

 

Mark vertelt dat hij in Ewijk woont, vlakbij Nijmegen. Hij heeft nu ongeveer een 

half uurtje reistijd naar Arnhem. ‘Ik moet de hele stad door, dus ondanks dat 

Arnhem dicht bij Nijmegen ligt, ben ik wel even een tijdje onderweg. Straks 

naar Apeldoorn, is m’n reistijd waarschijnlijk niet veel langer, zo’n 40 minuten. 

Het scheelt dat de nieuwe meldkamer dicht bij de snelweg ligt.’ René woont 

sinds een half jaar in Rheden. Ook voor hem is Apeldoorn prima te doen qua 

reisafstand. ‘Het enige verschil is dat ik straks niet meer op de fiets naar 

Apeldoorn kan’, zegt René lachend. Mark is operationeel coördinator 

(teamleider) beheer / LMS op locatie, René is gespecialiseerd medewerker 

ICT. 
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Foto: Mark Nieuwenhuis (links) en René van Sadelhoff op hun werkplek bij beheer 

meldkamer Arnhem-Nijmegen 

 
Hoe lang werken jullie al bij Meldkamer Arnhem-Nijmegen (MAN) en wat 

is jullie achtergrond? 

 

René heeft de mts (elektronica) gedaan en altijd in de techniek gewerkt. ‘Ik 

ben eind 2000 bij de MAN gaan werken. Voorheen werkte ik bij KPN en kwam 

ik van daaruit al voor klusjes op de meldkamer. In 2000 heb ik dus de 

overstap naar de meldkamer gemaakt, waar ik ben begonnen met telefonie. 

Vervolgens ben ik in 2006 naar meldkamerbeheer gegaan.’ René houdt zich 

bezig met het technisch en functioneel beheer van de diverse 

meldkamersystemen, zoals 112, C2000 en GMS, beheer van de telefonie, 

audio-/videosystemen, commandoruimte en ondersteuning bij SGBO’s 

(red.: Staf Grootschalig Bijzonder Optreden). Ook draait hij, zoals alle 

collega’s van beheer, piketdiensten. 

Mark is geschoold op het gebied van tuinbouw, en min of meer als vanzelf de 

techniek in gerold. Mark vertelt: ‘In 1999 ben ik bij de Vreemdelingendienst 

van de politie begonnen. Daar heb ik al snel de overstap naar de functie van 

systeembeheerder gemaakt en ben ik doorgegroeid naar de techniek. In 2004 

kwam ik in dienst bij de meldkamer in Arnhem, als functioneel beheerder 

GMS. En in 2015 ben ik vertrokken naar de meldkamer in Nijmegen 

(red.: in Nijmegen was tot eind 2019 ook nog een meldkamer) 
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om daar als coördinator aan de slag te gaan.’ Mark kwam in 2019 weer terug 

in Arnhem, als organisatorisch coördinator. ‘Dit was natuurlijk wel even 

aftasten voor iedereen, omdat ik nu een andere rol had dan de eerste keer dat 

ik in Arnhem werkte. Maar het heeft goed uitgepakt’, aldus Mark. ‘Het was wel 

een enorm hectische periode, in november 2019 zijn de meldkamers Arnhem 

en Nijmegen namelijk samengevoegd. En zoals iedereen weet, kregen we 

daarna te maken met corona’, verzucht hij. 

Sinds wanneer weten jullie dat er één meldkamer in Oost-Nederland 

wordt gerealiseerd? En herinneren jullie je eerste gedachte nog toen 

jullie het hoorden? 

 

Mark: ‘Dat was al in 2012.’ René vult aan: ‘Dan denk je: ach, dat duurt nog wel 

even. Het leefde nog niet echt. Op een gegeven moment was er sprake van 

dat de nieuwbouw in 2016 klaar zou zijn.’ En inmiddels is het 2022 en verrijst 

er aan de Europaweg 77 een prachtig nieuw meldkamergebouw! 

Jullie hebben beiden de samenvoeging van de meldkamers Arnhem en 

Nijmegen meegemaakt. Wat kunnen, of wellicht moeten, we hiervan 

leren? 

 

Daar zijn de heren eensgezind over: ‘Neem de tijd! Probeer niet alles bij wijze 

van spreken in een half jaar te stoppen. Op technisch gebied kun je als snel 

iets regelen. Maar vaak komen er dan naderhand weer wijzigingen. Het is 

beter om ruim de tijd te nemen voor de techniek.’ Mark benadrukt verder dat 

het enorm belangrijk is om afscheid ten nemen van het ‘oude’. Van het 

gebouw, de werkvloer en evt. van collega’s. En tot slot benoemt Mark nog het 

belang van een efficiënte overlegstructuur. ‘Bij de samenvoeging van Arnhem 

en Nijmegen leek het af en toe wel de Poolse Landdag. Er waren zoveel 

mensen die over van alles iets moesten vinden. Soms zaten we wel met 30 

personen in een overleg en bespraken bijvoorbeeld het soort tafels, of de 

cultuur. Dit was wat mij betreft niet goed werkbaar.’ (red.: we werken aan een 

introductieprogramma zodat iedereen voorbereid aan de slag kan als de 

Meldkamer Oost-Nederland live gaat) René voegt nog toe dat het een hele 

goede keuze is om alle ict-zaken in te richten terwijl de meldkamervloer nog 

niet in gebruik is. 

Willen jullie straks in Apeldoorn werken? En zo ja, zijn er dan ook 

verhuisplannen richting Apeldoorn? 

 

Het kwam al even ter sprake, maar beide heren willen wel mee naar 

Apeldoorn. René: ‘Ik geef eerlijk toe dat ik liever hier was gebleven, maar 
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ja……. Straks is er geen “hier” meer, ik ga dus wel gewoon mee naar 

Apeldoorn. Zo heb ik er eigenlijk al die tijd wel ingezeten.’ En hij ziet ook zeker 

de voordelen: ‘We werken straks in en voor de grootste meldkamer van 

Nederland, dat heeft toch wel iets. En alles is nieuw en geordend, dat spreekt 

me ook aan.’ Verhuisplannen hebben de beide heren niet; althans, niet 

richting Apeldoorn. 

Is het werk voor jullie anders geworden, nu de LMS – al ruim twee jaar – 

jullie werkgever is? 

 

Mark: ‘Het werk dat we gewend waren te doen, doen we nog steeds. Wel is 

het zo dat contractbeheer nu via de LMS loopt, en dat er natuurlijk een hele 

overlegstructuur is bijgekomen.’ René geeft aan dat zijn rol nu meer is 

toegespitst op meldkamerbeheer, wat hem goed bevalt. ‘In de afgelopen 16 

jaar dat ik voor deze afdeling werkte, heb ik ook taken verricht die niet per se 

bij mijn functie hoorden, zoals het verplaatsen van meldtafels en lockerkastjes. 

Dat kostte best veel tijd, waardoor ik soms niet aan m’n hoofdtaken toekwam.’ 

Zien jullie ergens tegenop wat betreft de samenvoeging van de drie 

meldkamers in Oost-Nederland? En waar ligt volgens jullie de grootste 

uitdaging? 

 

René, peinzend: ‘Ik denk toch wel tegen de complexheid van het geheel. Het 

is een hele grote meldkamer, met veel werkplekken. Gelukkig is er 

ondertussen al wel regelmatig contact met de collega’s van de andere 

meldkamerlocaties.’ Mark beaamt dit laatste: ‘In alle werkgroepen – die er zijn 

om het harmonisatieproces goed te laten verlopen – zitten collega’s van elke 

meldkamerlocatie. Je leert elkaar dan ook al wat beter kennen.’ Verder zijn 

beide heren unaniem in hun mening dat er veel aandacht moet zijn voor het 

samenvoegen van de mensen naar één nieuwe locatie. Met nadruk op 

‘nieuwe’. ‘Niemand moet namelijk het gevoel krijgen dat “we bij meldkamer 

Apeldoorn inkomen”, we gaan met z'n allen naar een nieuwe meldkamer op 

een nieuwe locatie’, aldus René. ‘Ook het informeren van elkaar, nu al, is heel 

belangrijk.' Mark vult aan dat niet alleen mensen maar ook verschillende 

culturen worden samengevoegd. ‘Gezellig wordt het wel, daar heb ik alle 

vertrouwen in, maar we moeten ook eenheid in de manier van werken krijgen. 

Bovendien is er voor de beheerders ook nog eens sprake van een dubbele 

verandering: behalve dat de meldkamers fysiek worden samengevoegd, 

veranderen de functies binnen beheer ook nog eens. In 2023 werken we 

immers binnen één LMS-organisatie. Dat maakt het voor de beheerders extra 

lastig. Er is nog veel onzekerheid over wie wat gaat doen.’ Mark ziet hierin een 

duidelijke rol voor Sergio Els en hemzelf, als huidige leidinggevenden beheer, 
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weggelegd. Waar Mark en René beiden naar uitkijken, is het werken in een 

nieuw pand met nieuwe spullen. 

 

Welke vragen leven er bij jullie op de werkvloer? 

 
Mark vindt het opvallend dat op de meldkamervloer nog steeds rondzingt dat 

we het allemaal niet gaan redden. Dus dat de samenvoeging vertraging 

oploopt. Hij heeft geen idee waarop dit is gebaseerd, de voorbereidingen voor 

het inregelen van de techniek lopen volgens planning. Verder wordt er veel 

gesproken over de onzekerheden rondom de ZCC’s (Zorg Coördinatie 

Centra), aldus Mark. René merkt op dat de parkeermogelijkheid regelmatig 

onderwerp van gesprek is. ‘De nieuwe meldkamer is per openbaar vervoer 

niet makkelijk bereikbaar, en men vraagt zich af of het aantal parkeerplaatsen 

wel voldoende zal zijn.’ 

Vinden jullie dat je voldoende op de hoogte bent van de ontwikkelingen 

rondom de samenvoeging? Zo nee, hoe denken jullie dat het beter kan? 

 

René is blij met deze nieuwsbrief, die regelmatig verschijnt. Wel vindt hij dat er 

nog veel onduidelijkheid is over de functies van de beheerders, zoals zojuist 

ook al aan de orde kwam. ‘De informatievoorziening daarover kan beter’. Mark 

beaamt dit: ‘Er zijn inderdaad zorgen bij beheerders over hun nieuwe functies. 

De komende maanden hebben de lokaal beheerders overigens gesprekken 

hierover met de LMS.’ 

Tot slot: is er nog iets wat jullie kwijt willen? Of hebben jullie nog tips? 

 
Mark geeft aan dat het organiseren van medewerkers- en familiedagen wat 

hem betreft heel belangrijk is. 

 

Na de heren te hebben verzekerd dat deze dagen er absoluut gaan komen, 

sluit ik het prettige gesprek af. Ik maak tot besluit nog een foto van Mark en 

René op hun werkplek. Het afscheid is even hartelijk als de ontvangst, en met 

een tevreden gevoel vertrek ik huiswaarts. Het was fijn om weer een verhaal 

van twee bevlogen en openhartige collega’s te mogen optekenen! 
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EVEN VOORSTELLEN: ARJAN 

HANEKAMP 
 

Eerder sprak ik al met de voormalige projectleider Oost 5 rood/multi en zijn 

opvolger, over hun ervaring met de samenvoeging tot één meldkamer in Oost- 

Nederland. Vandaag is het de beurt aan Arjan Hanekamp, projectleider 

ambulancezorg realisatie MK ON i.o. Voor de collega’s van de zgn. ‘witte kolom’ 

zeker geen onbekende. Sinds jaar en dag is hij voor hen namelijk het gezicht en 

aanspreekpunt wat betreft de samenvoeging tot één meldkamer in Oost- 

Nederland. 

 

 

 
Arjan, fijn dat je wilt meewerken aan dit interview! Wil je allereerst iets 

over jezelf vertellen? 

 

‘Jazeker. Ik ben 54 lentes jong en woon in Heerde. Vanaf de eerste landelijke 

plannen tot samenvoeging van meldkamers ben ik betrokken vanuit de witte 

kolom. De directies ambulancezorg in de vijf regio's hebben mij destijds 

gevraagd om te participeren in het projectteam (red.: inmiddels omgevormd tot 

Transitieteam).’ 

Wat is precies jouw rol binnen de samenvoeging? 

 
Arjan vertelt: ‘Namens de ambulancediensten in Oost-Nederland breng ik de 

rol van ambulancezorg in. We gaan nu richting de realisatiefase, nadat het 

project sinds de vaststelling van het Programma van Eisen – zo’n 2 jaar 

geleden – voor ons als projectleiders gevoelsmatig op een wat lager pitje heeft 

gestaan.’ De afgelopen jaren kenmerkten zich door de planvorming en 
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realisatie van de nieuwbouw. Na de aannemersselectie eind 2020 is er 

bouwtechnisch gezien juist veel gebeurd. Maar voor Arjan begint het 

samenvoegingstraject nu pas echt te spelen. ‘Vanaf januari voel ik een boost 

om het ‘project samenwonen en samenwerken’ met z’n allen goed vorm en 

inhoud te geven. Onlangs hebben we binnen ambulancezorg O5 besloten om 

een kwartiermaker aan te nemen, die samen met mij in de projectorganisatie 

plaatsneemt, van 1 juni tot en met de samenvoeging 1e kwartaal 2023. Deze 

kwartiermaker moet écht aan het werk’, lacht Arjan. ‘Maar zonder dollen: hij of 

zij wordt verantwoordelijk voor het realiseren en operationeel stellen van 

ambulancezorg.’ Arjan blijft het gezicht naar buiten toe, en is daarnaast ook 

betrokken bij landelijke meldkamerontwikkelingen. ‘Ik schakel vooral op 

strategisch niveau’, aldus Arjen. 

Kun je aangeven hoe de collega’s van ambulancezorg de transitie over 

het algemeen ervaren? 

 

Arjan is van mening dat het proces rondom ambulancezorg voor veel 

medewerkers niet meer zal zijn zoals het altijd was. ‘De nieuwe 

meldkamerlocatie heeft de afmetingen van maar liefst drie tennisbanen en er 

komen veel meer meldtafels te staan dan in de huidige situatie. De 

meldkamervloer wordt echt immens groot. Dit is een enorme verandering, 

waar de één beter mee kan omgaan dan de ander. En ook de reistijden zijn 

voor sommige collega’s een struikelblok.’ Arjan vertelt verder dat er binnen de 

witte kolom veel vraagstukken zijn rondom de continuïteit in acute zorg. 

Waarmee we meteen het onderwerp ‘Zorgcoördinatiecentrum’ aansnijden. 

 
Er is de afgelopen jaar veel te doen geweest rondom de ontwikkeling van 

Zorgcoördinatiecentra (ZCC’s). Kun je hier iets meer over vertellen? 

 

Druk op de zorg 

 
‘We zien in heel Nederland nu inderdaad her en der ZCC’s ontstaan. Het idee 

hierachter is dat de druk op de zorg steeds meer toeneemt, waarbij de 

zorgvragen steeds complexer worden. Dat, in combinatie met moeilijk kunnen 

vinden van zorgmedewerkers, maakt het noodzakelijk om binnen de zorg 

intensiever met elkaar samen te werken. Het gaat bij zorgcoördinatie over vijf 

functies. 

1. Eenduidige toegang. Patiënten met een acute zorgvraag kunnen terecht 

bij één centraal (virtueel) loket. Hier werken verschillende 

zorgaanbieders samen. Zij zorgen ervoor dat de patiënt de best 

passende zorg krijgt. 
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2. Triage. Er is sprake van eenduidige triage. Alle samenwerkende 

zorgaanbieders binnen het zorgcoördinatiecentrum spreken dezelfde 

taal, ondersteund door een (te ontwikkelen) gezamenlijk basis 

triageprotocol. 

3. Passende zorginzet. Professionals met ketenbrede expertise bepalen 

de passende zorginzet. Dit kan resulteren in direct contact tussen 

zorgverlener en patiënt, inzet naar planbare zorg of zelfzorgadvies. 

4. Regie vervolgzorg. Het zorgcoördinatiecentrum heeft de regie na de 

eerste zorginzet tot er goede zorgopvolging is. Dan gaat de regie over 

naar andere zorgaanbieders óf naar de patiënt zelf. 

5. Zelfmanagement. Het zorgcoördinatiecentrum ondersteunt 

zelfmanagement van patiënten met informatie, advies en techniek. Zo 

hoeven zorgaanbieders alleen in actie te komen als dat echt nodig is.’ 

 
 

Zorgpartners 

 
Arjan vervolgt: ‘Bij de ontwikkeling van ZCC’s zijn veel regionale zorgpartners 

betrokken om deze ontwikkeling vorm te geven. Landelijk staat het op de 

agenda van het ministerie van VWS, Ambulancezorg Nederland, de 

Nederlandse Zorg Autoriteit, zorgverzekeraars enz. De minister van VWS 

heeft in de Houtskoolschets [2] acute zorg bouwstenen aangedragen voor de 

toekomstige inrichting van de acute zorg. En de Nederlandse Zorg Autoriteit 

heeft recent het advies Passende acute zorg [3] uitgebracht, waarmee zij wil 

bereiken dat goede acute zorg voor iedereen beschikbaar blijft. Kortom: veel 

ontwikkelingen in het totale zorglandschap die ook het nodige effect hebben 

op de ambulancezorg.’ 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2020/07/03/houtskoolschets-acute-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/nza-andere-organisatie-nodig-om-acute-zorg-toegankelijk-en-betaalbaar-te-houden
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ZCC’s in Oost-Nederland 

 
In Oost-Nederland zijn drie ZCC’s voorzien: één in Zwolle, één in Twente en 

één in de regio Arnhem-Nijmegen. De komende periode worden deze 

omgevingen gerealiseerd zodat het in de pas loopt met de realisatie van de 

nieuwe Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Ambulancezorg in Oost- 

Nederland wil in de nieuwe meldkamer overigens ook naar ‘next level’, aldus 

Arjan. ‘Met de realisatie van onze Meldkamer Oost-Nederland voor vijf regio’s 

biedt dit mogelijkheden. In de multidisciplinaire samenwerking liggen kansen 

om dit vorm te geven.’ 

Informatiegestuurd werken 

 
‘Een goede aanpak van incidenten en informeren van de ingezette teams is 

eigenlijk alleen mogelijk vanuit informatiegestuurd werken.’ Arjan vraagt zich 

af of dit dan multidisciplinair opschalen is, zoals vaak wordt gezegd. Hij vindt 

dit een vreemde term. ‘Disciplines schalen monodisciplinair op binnen de 

kolom om goede inzet te realiseren, passend bij het lopende incident. We 

stemmen vervolgens af naar het juiste GRIP-niveau, en gaan dan 

multidisciplinair informatie delen om incidentbestrijding goed te laten verlopen. 

Het gaat dus binnen de meldkamer heel nadrukkelijk om multidisciplinaire 

informatievoorziening maar niet om multidisciplinair opschalen. Voor 

ambulancezorg wordt er nu door TwijnstraGudde een analyse uitgevoerd of 

en zo ja op welke wijze invulling gegeven kan worden aan informatiegestuurd 

werken.’ 

Wat is volgens jou het grootste voordeel van de nieuwe Meldkamer Oost- 

Nederland? 

 

Daar is Arjan stellig in: ‘Qua huisvesting vind ik het een vooruitgang. Alles is 

nieuw, we gaan werken in een gebouw dat speciaal gemaakt is om in de 

functionaliteit meldkamer te voorzien. De indeling van de meldkamervloer is 

samen met de gebruikers vastgesteld en ondersteunt het proces.’ Als we het 

hebben over de samenvoeging, gaat het natuurlijk niet alleen om een nieuw 

meldkamergebouw. We gaan in 2023 ook samenwonen en samenwerken. 

Arjan ziet wat dat betreft echter voor ambulancezorg geen efficiencywinst in 

het verschiet. 

Op welk onderdeel ziet de witte kolom kansen? 

 
‘Op het gebied van informatiegestuurd werken, zeker op Oost 5-niveau. We 

hebben straks de omvang om dat met elkaar robuust aan te pakken, om het  
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goed vorm en inhoud te kunnen geven. Als kleine meldkamer ambulancezorg 

is dat toch lastiger: we hebben qua informatievoorziening nog wel een been bij 

te trekken, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met team RTIC (Real Time 

Intelligence Center) van de Politie.’ 

 
Heb je tips voor ons als programmaorganisatie? 

 
Arjan, peinzend: ‘Ik denk dat een concrete tijdlijn naar 2023 enorm gaat 

helpen. Dat is ook handig richting de gebruikers. Zodat je o.a. weet wanneer 

je bijvoorbeeld wat moet vragen.’ 

 

Arjan, wil je verder nog iets toevoegen? 

 
Daar hoeft Arjan niet lang over na te denken: ‘Met elkaar kunnen we trots zijn 

op wat we in Apeldoorn neerzetten. Op basis van de inhoud weten we elkaar 

altijd te vinden, een belangrijke basisvoorwaarde om een project tot een goed 

einde te brengen.’ 

 

Contact met Arjan? 

 
Wil je Arjan spreken, dan kun je hem bereiken via telefoonnummer 06 -10 21 

26 30 of per mail: a.hanekamp@ambulanceijsselland.nl [4]. 

mailto:a.hanekamp@ambulanceijsselland.nl
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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 [5] 

 
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 [6] 

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 [5]. 

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 [7]. 

 
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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