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HET LIJKT AF MAAR IS NOG 
NIET KLAAR 

Het dak zit erop, de ramen erin, het binnenwerk staat. Al het buitenwerk is bijna 

klaar. De bouwkundige oplevering van het meldkamergebouw komt nu snel 

dichterbij. Maar, zoals het met mensen ook is, de staat van het ‘buitenwerk’ zegt 

meestal niet alles over wat er ‘binnenin’ gebeurt. Iemand kan rustig ogen. 

Terwijl het binnenin vuurwerk is. En je hem beter even een beetje ruimte kunt 

geven. Goed opletten en aanvoelen helpt. Vragen soms ook. Aannames zijn 

‘killing’, wil je de relatie een beetje goed houden. Niets menselijks is ons vreemd.

Zo is het ook wel een beetje met ons nieuwe gebouw. Uiterlijk lijkt het af. Klaar 

om erin te trekken. Maar de werkelijkheid ligt iets anders. Er moet nog veel 

gebeuren om het een echte werkende meldkamer te laten zijn. In een gebouw 

dat door iedereen goed te gebruiken is. Van de installatie van koffiemachines 

(om maar een eerste behoefte te benoemen) tot de inbouw van de 

complexere ICT (MER- en SER-ruimtes). Van het inregelen van de meldtafels 

tot de plaatsing van meubilair en het verzorgen van autorisatie en beveiliging. 

Slechts een greep uit de zaken die in een gebouw met vitale functie 

zorgvuldig, gecontroleerd en in rust op orde gebracht moeten worden. Zonder 

dat al kantoren worden ingenomen, her en der door beveiligingsschillen heen 

wordt gelopen of overleggen in ruimtes worden gepland waar koffie, toiletten 

en ICT nog niet gebruiksklaar zijn. Om een goede start voor alle gebruikers te 

maken, willen we dit laatste voorkomen. Het pand is dus vanaf bouwkundige 

oplevering tot een nader te noemen moment begin september alleen 

toegankelijk voor ‘bestemmingsverkeer’; mensen die er voor ons allemaal 
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werk te doen hebben.

Dat dit kan leiden tot teleurstellingen begrijp ik heel goed. Want, als het af is, 

is het toch klaar voor gebruik? Helemaal als je, bij  gebrek aan werkplekken of 

overlegplekken op sommige dagen, letterlijk kijkt naar een pand dat af lijkt. 

Natuurlijk willen we graag iedereen het nieuwe gebouw laten zien. Onze 

inschatting is dat we na de zomervakantie (medio september) rondleidingen 

kunnen geven en weekenden kunnen inplannen waarin collega´s samen met 

hun familie hun nieuwe werkplek kunnen bekijken. Omdat het een gebouw 

met vitale functie is, maken we daar een goed programma met dito 

aanmeldmogeljikheden voor.

Nog even geduld dus. Dat het van buiten rustig is en af lijkt, betekent niet dat 

er binnenin niet keihard wordt gewerkt. Geef al die mensen even de rust en de 

ruimte om dit zorgvuldig te kunnen doen. Zodat een meldkamergebouw dat af 

is, ook echt klaar is voor goed gebruik.

Janice Meerenburgh

Kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost-Nederland



4

DE BUITENKANT STAAT; 
BEKIJK DE TIMELAPSE! 

We zijn in de laatste fase van de bouw aangekomen. Er verrijst een prachtig 

gebouw aan de Europaweg in Apeldoorn! Eind mei wordt de nieuwbouw 

opgeleverd, waarna binnenin wordt gestart met de inrichting en het aanleggen 

van de ICT. Naar verwachting wordt het gebouw in het najaar opengesteld voor 

rondleidingen.

Om jullie een mooi beeld te geven van het begin van de bouw tot aan de 

laatste werkzaamheden aan de buitenkant, hebben we weer een timelapse 

laten maken. Je kunt deze bekijken door hier [1] te klikken. Let op: als de link 

niet werkt in de zakelijke omgeving, stuur deze dan door naar je 

privéomgeving.  

https://youtu.be/tiK0zoU20Fw
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TERUGBLIK OP EEN 
BEWOGEN JAAR 

In 2021 zetten we flinke stappen om te komen tot een prachtige nieuwe 

meldkamer Oost-Nederland. We verwoordden deze stappen in een jaaroverzicht. 

Een aantal mijlpalen kun je hieronder alvast teruglezen.

Q1 2021: ‘Zichtbaar bouwen en reality-checks op voornemens’

De voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein starten. Er 

gebeurt zichtbaar iets op het tot dan toe braakliggende stuk grond. Om 

iedereen een actueel beeld te geven hoe de bouw vordert, plaatsen we 

camera´s. Zo is een livestream te volgen op de MAN, MON en 

Meldkamer Twente. Ook maken we regelmatig een timelapse van de 

bouw die in onze nieuwsbrieven terug te vinden is.

Er vinden gebruikerstesten van meldkamertafels plaats. LMS 

organiseert deze vanwege een noodzakelijke nieuwe aanbesteding. 

Een aantal centralisten uit Oost-Nederland doet mee.

De Stuurgroep Huisvesting (onder leiding van het PDC van politie) geeft 

opdracht voor de start van een parkeeronderzoek. Voor onze directies is 

het belangrijk dat de eerdere toezeggingen van de politie blijven staan. 

Dat betekent dat centralisten van alle disciplines en de CaCo’s op het 

terrein kunnen parkeren als zij dienst hebben.

Op 19 maart slaat onze voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep, 

burgemeester Carol van Eert, de eerste heipaal in de grond. In klein 

comité vanwege corona. Rode, blauwe, gele en zwarte confetti uit het 
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confettikanon symboliseert dat het nieuwe gebouw een werkplek aan 

collega’s van brandweer, politie, ambulancezorg en LMS biedt. Het 

gebouw is in eigendom van de politie. We nemen een korte film op met 

boodschappen van de disciplines aan hun mensen. We vieren het 

moment op 31 maart met wat lekkers op de MAN, MON en Meldkamer 

Twente. Helaas was de VR-tour met dito brillen die we ontwikkelden 

vanwege corona niet mogelijk. Wel kon dit, ietwat minder spectaculair, 

digitaal.

Directies stellen de ‘One Step’-migratiestrategie vast. In één dienst gaan 

alle drie meldkamers ‘op zwart’ en start de MK ON op. Ook moeten dan 

de lijnen met de ZCC’s zijn geborgd. Voor beheerders LMS heeft deze 

werkwijze de voorkeur.

Q2 2021: ‘Stappen vooruit, maar ook dé zure appel van 2021’

De keuze voor de meldtafel is bekend: we zijn er blij mee dat deze 

‘CREON-tafel’ heel erg lijkt op de tafel die wij tijdens de mock-up 

(proefopstelling) van onze meldkamervloer in de Hanzehal in Zutphen 

(2019) presenteerden.

De eerste uitkomst uit het parkeeronderzoek dient zich aan. Er blijkt een 

wijziging van de aanvliegroute: het gaat nu niet meer alleen over 

parkeerbeleid op het terrein van de meldkamer. De terreinen van 

Europaweg 77 (MK ON) en Europaweg 79 moeten als één worden 

gezien. Voor tenminste vier jaar huurt de politie (eigenaar van beide 

gebouwen) 120 extra plekken op het terrein links naast de meldkamer. 

De toegang tot het gehele terrein gebeurt via één slagboom vanaf de 
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Europaweg. Een werkgroep werkt verder aan parkeerbeleid en 

werkbare afspraken, waar ook mobiliteitsbeleid en de 

klimaatdoelstellingen deel van uitmaken. Wij blijven goed aangehaakt!

Uit de risicosessies en reality-checks op initiatief van de LMS komt dat 

november 2022 niet haalbaar blijkt om ‘live’ te gaan. Een ontzettend 

vervelende boodschap die flinke impact heeft. Op het gemoed van 

betrokkenen maar ook in praktische zin: drie meldkamers moeten nog 

langer open blijven. Dat is nu soms al best lastig. Het is dé zure appel 

van 2021. En daar bijten we uiteindelijk samen doorheen. In Q1 2023 

staat nu de livegang gepland.

Foto: vooraanzicht CREON meldtafel

Q3 2021: ‘Inlopen, doorlopen en ingroeien’

De bouw vordert gestaag. De eerste verdiepingen krijgen gestalte. In de 

zomervakantie werken de bouwlieden door, om wat tegenvallers in te 

lopen. De aannemer is ongeveer op de helft en komt in september met 

een nieuwe planning. 30 mei 2022 als datum voor bouwkundige 

oplevering lijkt daarin nog steeds haalbaar.

We kijken met zorg naar de stand van techniek van de ICT en naar de 

verstoringen waar de al op de landelijke infra aangesloten meldkamers 

last van hebben. LMS werkt heel hard aan verbeteringen en meer 

stabiliteit. Voor iedereen  is duidelijk: het aansluiten van MK ON moet 

rondom ons geplande moment van livegang zijn: in Q1 2023.

088-omnummering: een technisch kleine exercitie, maar met grote 

impact op organisaties en hun gelieerden. Alle partijen die via een eigen 

telefoonnummer de meldkamer bellen, krijgen een nieuw nummer uit de 
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door LMS toegekende 088-nummerreeks. Het oude vervalt. We zijn 

bezig met alle werkzaamheden achter de schermen, zodat vóór 

livegang van de MK ON het nieuwe 088-nummerplan in werking kan 

treden. 

De governance-invulling komt een stap verder. Er ligt een grote en 

gedeelde wens om going concern op de drie meldkamers en het 

realisatieprogramma MK ON van de kwartiermaker dichter bij elkaar te 

brengen. De projectleiders, kwartiermakers en hoofden meldkamers van 

de locaties vinden elkaar in de opzet van het Transitieteam (een 

vernieuwing van het eerdere Programmateam). Dit Transitieteam, waar 

zowel programmarealisatie, afstemming going concern en het 

‘middengebied daartussen’ aan de orde komen, is onderdeel van de 

ingroeistrategie naar de nieuwe MK ON. Uiteindelijk faseert het 

programmadeel van het Transitieteam uit, en gaat het Transitieoverleg 

als MT MK ON functioneren.
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Q4 2021: ‘Hoogste punt en deadlines!’

26 oktober bereikt de bouw z’n hoogste punt. We hijsen in klein 

gezelschap, wederom vanwege corona, de vlag in de top. Om deze 

tweede mijlpaal van 2021 te vieren, laten we op alle locaties gebakjes 

bezorgen en maken we een nieuwsbrief met QR-code waarachter een 

timelapse van de bouw zit.

Het governance-gesprek tussen directies, kwartiermakers en 

locatieleiding komt tot een goed einde. Het beeld van ‘ingroeien’ dat we 

samen kozen (in plaats van ‘doe-alsof’) geeft betere energie. Het 

Transitieteam komt op stoom en de politie draagt, geheel volgens de 



11

landelijke lijn, het huidige hoofd DROC bij de gezamenlijke directies 

voor als hoofd Meldkamer Oost-Nederland. 

De bestelling van het meubilair is de deur uit, zodat de meldkamer en 

alle aanverwante ruimtes tijdig ingericht opgeleverd kunnen worden. We 

checkten daarvoor of de beelden en hoeveelheden nog klopten met de 

realiteit.

Eerste piketpaal van het Transitieteam: een online bijeenkomst met 

grote opkomst over medewerkerbetrokkenheid samen met leiding, HR 

en communicatie van alle disciplines. Daaruit haalden we input voor een 

strategie, gedragen en gevoed door alle disciplines. ‘Doe het met wat 

voor onze neus ligt (het warme gesprek, beantwoorden van vragen) en 

heb oog voor urgentie en goede interventies in verschillende "fasen": (1) 

Ik weet (nog) niet of ik meega, (2) Ik ga mee en (3) We gaan (bijna) 

over.' Maar de boodschap van de leiding aan ons is vooral: blijf 

realistisch! In tijden van corona en personele krapte is gewoonweg niet 

alles mogelijk.
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OMLEIDINGSROUTE TIJDELIJK 
PARKEERTERREIN 

APELDOORN
De tijdelijke (onverharde) parkeervoorziening bij de meldkamer in Apeldoorn, 

achter het normale parkeerterrein, is tussen 1 maart en 1 april 2022 te bereiken 

via de parkeerplaats van de Rabobank. De doorgang via de verharde 

parkeerplaats wordt afgesloten in verband met bestratingswerkzaamheden bij 

de nieuwe meldkamer. Het parkeerterrein aan de Europaweg 79 blijft gewoon 

toegankelijk via de normale inrit.

Vorig jaar heeft de Eenheidsleiding besloten om het tijdelijke parkeerterrein te 

huren, omdat de bouw van de meldkamer voor minder parkeergelegenheid 

zorgt en de parkeerdruk momenteel hoog is. Dit parkeerterrein is half verhard, 

omdat het een tijdelijke functie heeft. Tot nu toe is dat terrein te bereiken via 

een weg achter de bouwplaats. Vanaf 1 maart 2022 wordt gestart met het 

definitief bestraten van het terrein van de meldkamer. Daarom is het tijdelijke 

parkeerterrein niet meer rechtstreeks bereikbaar. Het is dan alleen te bereiken 

via de Eendrachtstraat. Met instemming van onze buren mogen we gebruik 

maken van de inrit van de Rabobank. De verwachting is dat deze situatie tot 

ongeveer 1 april duurt. De omleidingsroute wordt aangegeven. De looproute 

naar het bureau loopt langs de spreng aan de woonwijkzijde. 

Het is niet toegestaan om te parkeren op het terrein van de Rabobank. De 

Rabobank stelt zijn parkeerterrein enkel open als toegangsweg naar de 
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tijdelijke parkeervoorziening. Het parkeerterrein bij Europaweg 79 blijft 

toegankelijk via de normale inrit. We verzoeken je vriendelijk niet te parkeren 

in de bermen van het parkeerterrein.

Op onderstaande afbeelding staat in geel de rijroute aangegeven. De groene 

pijlen geven de veilige looproute aan.
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WISSELING VAN DE WACHT 
BIJ OOST 5 / ROOD MULTI

Tot februari dit jaar was Michel Thijssen Projectleider Oost 5 / Rood Multi voor 

het project samenvoeging meldkamers brandweer Meldkamer Oost-Nederland 

i.o. In die hoedanigheid begeleidde hij de organisatie-uitwerking en het 

harmonisatieproces. Hij stond daarmee aan de wieg van één 

meldkamerorganisatie brandweer / multi binnen de nieuwe Meldkamer Oost-

Nederland. Inmiddels richt hij zich weer fulltime op zijn taken als manager hoofd 

brandweerzorg van Veiligheidsregio IJsselland. Michel is opgevolgd door Jur 

van Lieshout, geen onbekende in de brandweerwereld. Hij werkte hiervoor o.a. 

bij brandweer Hollands-Midden, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. We 

spraken beide heren uitgebreid over deze verandering.

Michel, vanwaar deze stap? Blijf je nog wel betrokken bij het 

samenvoegingstraject brandweer Meldkamer Oost-Nederland?

Michel stelt voorop dat hij het een mooie uitdaging vindt om dergelijke 

projecten te doen, naast zijn managementtaak in IJsselland. Wat hem betreft 

is dit echter het moment van een ‘knip’ in het samenvoegingstraject. ‘Ik heb 

me de afgelopen twee jaar vooral beziggehouden met de uitwerking van het 

organisatieplan in brede zin, dus ook de financiën, governance en het 

werkgeverschap. Het organisatie- en formatieplan is klaar voor besluitvorming 

door de besturen van de vijf veiligheidsregio’s, en de kans bestaat dat er op 3 

maart een principeakkoord over het Sociaal Plan is. En dan gaan we de fase 

in van de operationele voorbereiding op de ingebruikname, die bij tijd en wijle 

heel intensief is. Dat gaat wringen met mijn functie bij IJsselland.’ Het was 
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mooi geweest als de nieuwe teamleider rood / multi er al zou zijn, maar zover 

is het helaas nog niet. Dat wordt wel zomer 2022, aldus Michel. Hij geeft aan 

altijd open te staan voor een nieuw project maar zich vooralsnog te willen 

richten op zijn functie binnen IJsselland.  

Jur, wil je wat over jezelf vertellen? Wat heb je tot nog toe gedaan en wat 

ga je precies doen binnen het samenvoegingstraject?

Jur vertelt: ‘Ik heb ruim 20 jaar ervaring zowel in mono- (brandweer) als 

multidisciplinaire omgeving (staf, veiligheidsbureau, meldkamer) en als 

projectmatig leidinggevende. In deze tijd heb ik in diverse functies voor de 

veiligheidsregio’s Hollands-Midden, Kennemerland en  Amsterdam-

Amstelland gewerkt. En ik heb – vanuit mijn functie in Kennemerland – al een 

samenvoegingstraject meegemaakt van de meldkamer. Daar zijn vanuit drie 

veiligheidsregio’s drie meldkamers (waarbinnen al intensief werd 

samengewerkt) samengevoegd: die van Alkmaar, Zaanstad en Haarlem. Die 

nieuwe meldkamer draait nu zo’n twee jaar naar tevredenheid.’  In januari van 

dit jaar heeft Jur gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap. ‘Via Olav 

Strotmann en Diemer Kransen ben ik al vrij snel op het spoor gekomen van de 

opvolging van Michel. Ik heb niet lang hoeven nadenken, ik heb erg veel zin in 

deze uitdaging!’ De heren kenden elkaar nog niet. ‘De brandweerwereld is 

weliswaar klein, maar Michel ben ik nog niet eerder tegengekomen’, lacht Jur. 

Michel, kun je aangeven hoe de collega’s bij de veiligheidsregio’s het 

samenvoegingstraject over het algemeen ervaren? Waar zit volgens jou 

de grootste uitdaging in? En Jur, hoe zie jij dit?

Michel geeft aan dat commitment en verbinding van alle belanghebbenden en 

draagvlak voor de inhoudelijke oplossingen zijn grootste uitdaging en zorg 

waren. Bij de belanghebbenden moet je in de eerste plaats denken aan al het 

meldkamerpersoneel. Maar ook aan de bestuurlijke portefeuillehouders 

(burgemeesters), de directeuren (opdrachtgevers) en medewerkers van de 

veiligheidsregio’s, vertegenwoordigd in talrijke project- en werkgroepen. ‘Voor 

de medezeggenschap zijn een bijzondere ondernemingsraad (BOR) en een 

bijzonder georganiseerd overleg (BGO) ingesteld, waarin alle regio’s 

vertegenwoordigd zijn en een formele rol hebben in de besluitvorming over het 

organisatieplan en het sociaal plan.’ Michel denkt dat het 

samenvoegingstraject als lang en daardoor vermoeiend ervaren is, zeker voor 

de meldkamermedewerkers en anderen die vanaf het begin betrokken zijn. 

Michel zelf stapte nu bijna twee jaar geleden met nieuwe energie in als 

projectleider. ‘Dat was op het moment dat het definitieve 

samenvoegingsmoment (eind Q1 2023) in zicht kwam en dat dat naderend 
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perspectief het urgentiegevoel aanwakkerde. Er ontstond druk om 

beslissingen te nemen over het organisatieplan, de kosten en verdeling 

daarvan, het werkgeverschap en de wijze waarop de nieuwe 

meldkamerorganisatie moet worden aangestuurd. Daarnaast kreeg de andere 

pijler van het project, de harmonisatie van alarmeringsregelingen en 

werkprocessen, steeds meer aandacht. Van denken en praten naar afspreken 

en regelen. Er kwam structuur in de samenwerking en er ontstond een 

gezamenlijk gevoel waaraan gewerkt werd.’ Voor al dit werk zijn een aantal 

deelprojecten actief. Michel noemt de werkgroepen die hierbinnen opereren (

red.: met tussen haakjes de voorzitter):

Incidentbeheersing (Michel Kamphuis)

Crisisbeheersing (Lizette Tijink)

HRM (Vera Terlouw)

Financiën (Rob de Haan)

Informatievoorziening en ICT (Albert Gieling tot 1 maart)

Communicatie (Heidi Otten).

En daarbij is projectsecretaris (Alex Overbeeke) de constante factor.

Jur is van mening dat er nog een flinke slag te maken valt. Jur: ‘Wat mij betreft 

zit de grootste uitdaging in het feit dat er vijf veiligheidsregio’s verbonden 

worden in één meldkamer. De meldingen in de meldkamer moeten zo goed 

mogelijk verlopen en dat kan alleen maar als er geharmoniseerd wordt. De 

uitvoerend centralist mag niet teveel gehinderd worden door verschillen 

tussen de regio’s onderling. Ik ga allereerst vanuit de verschillende 
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werkgroepen de inzichten ophalen om zodoende ook een beeld van de stand 

van zaken te krijgen. En de werkgroepen daar waar nodig met elkaar te 

verbinden. Soms moet je even gas geven om aan te haken en een andere 

keer moet je inhouden om de ander aan te laten sluiten. Dát is samenwerken! 

De een loopt nu eenmaal soms wat sneller dan de ander.’ Verder benadrukt 

Jur dat het Sociaal Plan van groot belang is. Voor medewerkers kan 

bijvoorbeeld de reisafstand heel bepalend zijn. Het is erg fijn als hierover in 

het Sociaal Plan afspraken zijn gemaakt, aldus Jur. Michel voegt toe dat jaren 

geleden bij de fusie tussen de meldkamers Zwolle en Apeldoorn ervoor 

gekozen is om iedereen bij de eigen werkgever te houden. Dat is nu wel 

anders. Zoals ook bij de politie het geval is, hebben de brandweercollega’s in 

Oost-Nederland straks één werkgever (VNOG) en één rechtspositie.

Wat is volgens jullie het grootste voordeel van de nieuwe Meldkamer 

Oost-Nederland?

Daar is Jur duidelijk in: ‘De uniforme werkwijze. Ook al hebben we straks niet 

één landelijke werkgever zoals de politie, naar buiten toe – richting de burger 

– zijn we één organisatie. Michel vult aan: ‘We krijgen de mogelijkheid om het 

echt professioneler te gaan doen. Daar waar voorheen centralisten ook 

ondersteunende taken moesten verrichten, hebben we straks een veel 

robuustere organisatie, veel minder kwetsbaar ook. Daarnaast gaan we straks 

stevige invulling geven aan de multidisciplinaire samenwerking en de 

informatievoorziening van de meldkamer, om de hulpdiensten bij het 

operationeel optreden zo goed mogelijk te ondersteunen.’ Jur: ‘En dan te 

bedenken dat we ruim voor de eeuwwisseling nog gemeentelijke korpsen 

hadden met een eigen meldkamer brandweer… Inmiddels ontwikkelt de 

techniek zich zo razendsnel, we redden het niet meer regionaal. De 

meldkamerfunctie moet echt landelijk worden opgetuigd. Van monodisciplinair 

naar multi.’

Hebben jullie tips voor de programmaorganisatie van de kwartiermaker 

realisatie MK ON?

Michel is van mening dat de fase van bekend worden met elkaar nu echt is 

aangebroken. ‘We hebben het dan meestal over “cultuur”, een nogal abstract 

begrip. Ik omschrijf het liever als “naar elkaar toe groeien, werken aan 

samen”. We willen graag dat alle meldkamermedewerkers van alle kolommen 

hun identiteit verbinden aan de nieuwe meldkamer. Tot nu toe is hier weinig 

gelegenheid voor geweest: binnen de witte kolom is nog steeds veel 

onduidelijk en COVID-19 maakte contact nauwelijks mogelijk.’ Jur sluit zich 

hierbij aan: ‘Je moet zo snel mogelijk de medewerkers rondleiden op de 



18

meldkamer, zó belangrijk! Ze krijgen dan echt gevoel bij hun nieuwe 

werkplek’. De heren benadrukken dat het daarom ook zo goed is dat álle 

medewerkers naar een nieuwe werkplek gaan en niet twee meldkamers 

intrekken bij een reeds bestaande meldkamer. Volgens Michel moet vooral het 

opleveren van het gebouw, eind mei van dit jaar, bijzondere aandacht krijgen 

voor alle meldkamermedewerkers en betrokkenen. Het moment en de manier 

waarop laat hij graag aan de programmaorganisatie over. 'Met z'n allen 

moeten we nu écht de mensen bij elkaar gaan brengen’, aldus een stellige 

Michel.

Michel, heb je voor ons nog een gedenkwaardige anekdote uit jouw 

projectleidersperiode?

Michel, licht aarzelend: ‘Als ik zo terugkijk, is voor mij het meest opvallende 

moment een vergadering in het najaar van 2020. In mei 2020 ben ik begonnen 

als projectleider en had ik m’n eerste bijeenkomst met de directeuren van de 

vijf veiligheidsregio’s. Iedereen nam toen een nogal afwachtende houding aan. 

Na de zomer hadden we weer een vergadering via Teams in dezelfde 

samenstelling, waarin ik voor het eerst met inhoudelijke uitwerkingen kwam. Ik 

had daarbij een dubbelrol, want ik moest naast het geven van de inhoudelijke 

toelichting mezelf ook door de vergadering heen leiden. Die vergadering staat 

als een bijzondere ervaring in mijn geheugen gegrift… Het ontaardde al vrij 

snel in een tweegesprek tussen een van de directeuren en mijzelf. De 

vergadering werd een optelsom van spanning, vraagtekens en opvallende 

stiltes, maar niet per se negatief. Na deze vergadering volgde een kentering in 

het directeurenoverleg en werd dit constructief en eensgezind.’ Hij vat deze 

ervaring treffend samen: ‘Soms is ongemak nodig om het daarna beter met 

elkaar te gaan doen.’

Tot slot nog iets toe te voegen?

Michel geeft aan dat hij zijn rol als projectleider niet eerder wilde loslaten dan 

dat er in een goede opvolging zou zijn voorzien. ‘Met Jur als opvolger doe ik 

dat met een goed gevoel en vertrouwen.’

En met deze mooie uitspraak komen we aan het einde van het interview. Ook 

al kenden de heren elkaar tot voor kort niet, het gesprek verliep bijzonder 

geanimeerd waarbij van alles de revue passeerde. Van een landelijke crisis tot 

de oprichting van een oefencentrum in het Aziatische deel van Turkije. Uit 

alles blijkt de bevlogenheid en passie voor het brandweervak, iets dat de 

heren absoluut gemeen hebben!



19

Contact met Jur?

Wil je Jur spreken, dan kun je hem bereiken via telefoonnummer 06 54 93 43 

16 of per mail: jr.vanlieshout@quicknet.nl [2].

 

 

mailto:jr.vanlieshout@quicknet.nl
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BIODYNAMISCH LICHT IN EN 
OM DE MELDKAMER

In de nieuwe meldkamer wordt gebruikgemaakt van biodynamisch licht. Uit veel 

studies blijkt dat licht een belangrijke factor is voor een prettig welzijn op de 

werkvloer. Door daglicht ontwikkelen we een regelmatig dag- en nachtritme, ons 

bioritme. Dat is o.a. bepalend voor de alertheid, prestatie en concentratie. Een 

slecht lichtontwerp zorgt voor veel oogadaptatie, wat vermoeiend is voor 

medewerkers.

Nabootsen van daglicht

Om ons bioritme op een goede manier te reguleren kan kunstverlichting 

worden toegepast die het verloop van het daglicht nabootst met een variatie in 

lichtintensiteit en lichtkleur. Van koelwit licht, neutraalwit licht tot warmwit licht 

(daglichtsimulatie). Van zonsopkomst tot zonsondergang, elk moment van de 

dag kan worden nagebootst. De koele lichttonen activeren en stimuleren, 

terwijl warme kleuren oproepen tot rust en ontspanning. Daarnaast zorgt een 

egaal lichtbeeld voor rust, je ogen hoeven niet meer continu te schakelen van 

licht naar donker. Dit voorkomt weer hoofdpijn.

Verlichting op de meldkamervloer

We hebben voor de meldkamer een uitgekiend lichtontwerp gemaakt. Er zit 

een groot aantal brede koven in het plafond en er zijn grote raamstroken 

voorzien, om optimaal gebruik te maken van daglicht. Verder is gekozen voor 

een dynamisch en zacht wit- transparant licht dat vanuit de plafondkoven zorgt 
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voor voldoende verlichting op de meldtafels en mee-ademt met het daglicht in 

kleur en intensiteit.

Overdag zorgen we voor een natuurlijk effect. Het kunstlicht is dan iets witter, 

waardoor het een aanvulling is op het daglicht. We kiezen voor visueel 

comfort op de gehele meldkamervloer: we hebben ontworpen op weinig 

verschil in helderheid. Met lichtsimulaties via de computer is door een 

lichtexpert gecontroleerd dat de helderheid gelijkmatig is. Dat betekent dat het 

licht op de meldkamerwerkvloer standaard is ingesteld. Er kunnen geen 

veranderingen worden aangebracht. 

LED-lamp per meldtafel

Alhoewel het eigenlijk niet nodig is, krijgt iedere meldtafel toch een eigen 

geïntegreerde individuele LED-lamp. Op die manier kan de centralist 

desgewenst naar individuele behoefte toch voor een sterkere verlichting 

kiezen.

Ervaringen

In Bergen op Zoom en Drachten werken centralisten met deze biodynamische 

verlichting. Uit de reacties blijkt dat mensen wel even hebben moeten wennen. 

In de nacht is het lichter op de werkplek dan zij gewend waren. Niettemin 

geven de collgea's aan na deze wenperiode niet meer te hoeven voorslapen 

voor een nachtdienst en dat zij ook na hun dienst meer energie over hebben. 

Buitenkant gebouw

Ook buiten is aandacht aan de verlichting besteed: de gevel wordt met zacht, 

amberkleurig licht aangelicht zodat het bruine gebouw ook ’s nachts een 

warme uitstraling heeft. Bij deze verlichting is speciaal gelet op de fauna in het 

Natura 2000-gebied de Hoge Veluwe. De verlichting is namelijk 

vleermuisvriendelijk; de huidige natuurwetten vragen daar rekening mee te 

houden bij buitenverlichting.
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EUROPESE 112-DAG
Op vrijdag 11 februari was het de Europese 112-dag. Een dag waar LMS altijd 

even bij stilstaat, voor zowel collega’s als de burgers.

Thema

Dit jaar was de 112NL app – de nieuwe dienst van LMS – het thema voor de 

112-dag. LMS is blij dat ze als organisatie steeds verder groeit en mag 

uitbreiden met nieuwe diensten. Daarom is daar feestelijk bij stilgestaan.

Attentie en boodschap

Om ervoor te zorgen dat ook collega's die op de 112-dag (en de dagen erna) 

niet werken een attentie ontvangen, is er dit jaar iets anders dan taart 

geregeld. Voor alle medewerkers was er een zakje met bloemconfetti. Dit is 

confetti die je kunt zaaien en waarmee mooie bloemen opkomen. De 

boodschap namens LMS op de verpakking was:

‘De 112NL app is live! Dat is reden voor een feestje! Strooi deze confetti uit op 

vruchtbare bodem en je krijgt er mooie bloemen voor terug. Wij blijven werken 

aan de app zodat deze nog meer van waarde wordt voor je werk. Zo groeien 

we samen verder. Dank voor je inzet!’
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BRANDENDE VRAAG: 
POWERNAP

We ontvangen regelmatig vragen van lezers, die ook interessant zijn voor 

andere collega's. In deze editie een vraag van een meldkamercollega uit 

Apeldoorn, over de mogelijkheid van het doen van powernaps.

VRAAG

Kan ergens in het gebouw een slaapcapsule geplaatst worden voor het doen 

van een powernap? Dus dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om even 

kort de ogen dicht te doen, zodat je daarna weer fit en gefocust het werk 

verder uit kunt voeren en met een veilig gevoel in de auto stapt naar huis. 

ANTWOORD

In een aparte, afsluitbare ruimte op de begane grond komen twee relaxstoelen 

die in een ligstand te zetten zijn en waar een powernap op gedaan kan 

worden. Als daar behoefte aan is, kan door dienstdoend meldkamerpersoneel 

even de rust opgezocht worden. De leiding en medewerkers maken afspraken 

over welk beleid hiervoor gaat gelden. 



26

Verder is er een afsluitbare ruimte met bank en Frans balkon op de 

meldkamerverdieping zelf, om even te kunnen zitten en afschakelen.

Er is gekozen voor moderne biodynamische verlichting. Deze heeft als 

kenmerk dat zeker 1 tot 1,5 uur na de dienst mensen nog fit zijn. In Bergen op 

Zoom en in Drachten hebben collega's gemerkt dat het wel even wennen is. 

Het blijft in de nachtelijke uren lichter dan ze nu gewend zijn. Ze geven 

daarentegen ook aan fitter te zijn, niet meer te hoeven voorslapen en geen dip 

te hebben na de nachtdienst (en dus nog fris naar huis kunnen rijden).

Als mensen behoefte hebben om ergens te slapen (bijvoorbeeld omdat het 

onverantwoord is om de weg op te gaan), dan is dat mogelijk bij Hotel Van der 

Valk.

Heb jij ook een vraag? 

Heb je zelf een interessante brandende vraag? Mail deze dan naar 

info.meldkamer.oost-nederland@politie.nl [3].  

FAQ

We zijn bezig met het samenstellen van een overzicht met veelgestelde 

vragen en antwoorden, een zgn. FAQ (Frequently Asked Questions). De 

vraag uit deze nieuwsbrief voegen we toe aan de FAQ. Binnenkort volgt meer 

informatie over de vindplaats van alle vragen en antwoorden. 

mailto:info.meldkamer.oost-nederland@politie.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 [3]

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 [4]

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 [3].

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 [5]. 

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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