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GROEIEN; NU OF STRAKS?
We staan aan de vooravond van de groei naar iets nieuws: de realisatie van één 

nieuwe meldkamer voor heel Oost-Nederland. De voorbereidende plannen voor 

de huisvesting zijn grotendeels klaar. We weten hoe het gebouw gaat worden. 

De stenen, de inrichting en het installatiewerk staan vast. De aannemers dienen 

zich al aan.

Toch is er geen tijd voor rust. Er staat ons nog veel meer werk te doen. Want, 

iedereen is het vast met mij eens: met alleen een prachtig gebouw en goede 

voorzieningen zijn we er niet! Er ontstaat niet ‘zomaar’ een 24/7 goed 

functionerende meldkamer waar de collega’s fijn kunnen (samen)werken. Dat 

vraagt iets wat essentieel is, maar vaak ook onzichtbaar: het creëren van een 

fijne leefomgeving voor een prettige, gezonde en veilige werkplek met de 

juiste sfeer en condities. En evenzo belangrijk: een plek waar we onze 

meldkamer goed laten werken.

Het gaat dan om de inrichting van jouw organisatie en de plek die je daarin 

hebt, de samenwerking met de collega’s, een set van gangbare en vaak 

ongeschreven ‘regels’ over hoe we samen gebruik maken van de meldkamer. 

Herkenbare en gevoelsmatig zachte elementen die voor iedereen van belang 

zijn. En dan maakt het niet uit of je op de meldkamervloer werkt, bij beheer en 

bedrijfsvoering of op de bouwplaats. Je hecht er waarde aan.

Fijn werken is méér dan een goede fysieke plek. Er is helaas geen uitputtend 

recept, blauwdruk of format waarmee we dat onzichtbare gelijk in één keer 

goed kunnen (hoewel veel managementboeken ons dit wel willen doen 
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geloven). Die fijne werkplek, die maken we samen. Het omgekeerde geldt 

ook: waar het niet fijn werken is, hebben we samen iets te doen. In de 

komende twee jaar leggen we de basis voor het werken in die fijne omgeving. 

En we maken er vooral werk van na de verhuizing, als we er écht samen 

zitten. Dan kunnen we onze werkplek ervaren en ernaar handelen.

Daarmee staan we voor de vraag: hoeveel moeten we nu al investeren in het 

creëren van deze ‘habitat’? Hoeveel ruimte krijgen we daar praktisch gezien 

voor, gelet op de personele schaarste die her en der is? Moeten we op zoek 

naar nieuwe vormen, omdat de corona-crisis ons daartoe uitnodigt? Of 

moeten we het laten rusten, en daar pas energie in gaan steken als we echt 

samen zitten? Wat is de behoefte van de collega’s in de huidige meldkamers? 

Dat lijkt soms een dilemma, maar dat hoeft het niet te zijn.

Wat zijn jouw ideeën hierover? Laat het mij weten! Alle denkkracht en ervaring 

is welkom. Ik hoor graag jullie verhalen. Want uiteindelijk maken we samen 

iets van de nieuwe meldkamer!

Janice Meerenburgh

kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost-Nederland

mail: janice.meerenburgh@politie.nl [1]

mailto:janice.meerenburgh@politie.nl
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KOERSNOTITIE IN BEELD
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom hebben we een praatplaat 

gemaakt van onze koersnotitie.

In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de koersnotitie voor de 

realisatie van de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. Daar hebben we een 

plaat van gemaakt. Deze geeft de realisatie van onze gezamenlijke 

meldkamer in één oogopslag weer. Dat praat wat makkelijker en het is een 

waardevolle aanvulling op de koersnotitie zelf.  

De praatplaat is bestemd voor iedereen, die betrokken is bij de realisatie van 

onze nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. De plaat maakt duidelijk, wat er 

nodig is om de nieuwe meldkamer te realiseren. Uiteraard haal je er die 

onderdelen uit die belangrijk zijn voor jou, maar je ziet ook de 

dwarsverbanden met de andere onderdelen. Voor uitleg kun je er de 

koersnotitie zelf bij pakken. 

Wil je met je team of projectgroep in gesprek over de praatplaat van de 

koersnotitie? Beiden zijn opvraagbaar. Stuur je verzoek aan:

info.meldkamer.oost-nederland@politie.nl [2]

mailto:info.meldkamer.oost-nederland@politie.nl


5



6

NIEUWE FASE IN REALISATIE 
MELDKAMERGEBOUW

Voor de zomer werd het definitieve ontwerp van het nieuwe meldkamergebouw 

vastgesteld. De voorbereidingen op de bouw zijn inmiddels in volle gang.

Technisch ontwerp

Het technisch ontwerp (bestek) voor het nieuwe meldkamergebouw wordt in 

de herfst vastgesteld. Deze uitwerking van het defintieve ontwerp heeft tot 

enkele wijzigingen geleid. We noemen enkele wijzigingen uit het voorstel:

Er komt een carport met zonnepanelen op het parkeerterrein. Deze 

zonnepanelen zouden oorspronkelijk op het dak van het 

meldkamergebouw geplaatst worden. Dit is niet meer mogelijk vanwege 

de gestegen elektrische vermogens van de zonnepanelen, vooral ICT;

Het klimaat van de cameratoezichtruimte van Team Technisch Toezicht 

(TTT) is verbeterd. De ventilatie is aangepast aan de apparatuur 

(schermen) en de maximale bezetting (7 personen);

De brandveiligheid is extra verhoogd door toepassing van 

brandvertragende vloeren, wanden, keukenbladen en meubels in het 

atrium. Het streven is brandklasse B, terwijl het Bouwbesluit 

brandklasse D voorschrijft. We gaan dat voor ca. 95% halen, als deze 

wijzigingen worden geaccepteerd in de beoordeling van de 

bouwvergunning door de gemeente;

De staalconstructie van de techniekruimte naast de meldkamer is extra 
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brandwerend gemaakt. Dit verlaagt de kans op instorting na een 

middelbrand. Het Bouwbesluit stelt weliswaar lagere eisen aan deze 

constructie, maar het bouwteam kiest voor verhoogde bedrijfszekerheid;

De eenpersoonskamers op de kantoorverdieping zijn verplaatst naar de 

kopgevel. Dit verbetert de ruimtebeleving, zo blijkt uit het 3D-model van 

het meldkamergebouw;

Er komt een fietsstrook op het terrein. De fietsrekken worden enkellaags 

in plaats van dubbellaags. En er komen oplaadpaaltjes voor electrische 

fietsen.

Wijziging bestemmingsplan

De inspraakperiode is voorbij, er zijn geen visies van omwonenden of 

belanghebbenden bij de gemeente ingediend. Het plan is voor besluitvorming 

aan het College van B&W voorgelegd, daarna moet de gemeenteraad 

instemmen. Naar verwachting is de procedure eind dit jaar afgerond.

Aanvraag van de bouwvergunning

De bouwvergunning mag officieel pas aangevraagd worden als de wijziging in 

bestemmingsplan afgerond is. Om sneller aan de bouw te kunnen beginnen is 

er een pro forma aanvraag ingediend. Dit betreft het gehele pakket aan 

documenten voor de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde 

vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze 

vergunning is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo).

De gemeente Apeldoorn heeft al een complete review gedaan. Hierdoor is de 

kans op verrassingen bij de daadwerkelijke bouwaanvraag vrij laag. 

Selectie van de aannemer 

Negen partijen hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt voor de rol van 

aannemer. In juli selecteerden het Politie Diensten Centrum (PDC) en het 

bouwteam vijf partijen voor deze rol. Deze selectie is een mooie mix van 

landelijk bekende aannemers en lokale partijen uit de regio Oost-Nederland. 

In december 2020 volgt de definitieve keuze.

Planning van het bouwproces

Het ontwerpproces ligt precies op schema, er is in de zomer flink doorgewerkt 

om dit te halen. De oplevering van de bouw staat nog steeds gepland op mei 

2022. De maanden erna worden gebruikt om het gebouw in te richten. De 

ingebruikname van het nieuwe meldkamergebouw vindt volgens de planning 
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plaats in november 2022. Dit is een strakke planning, die haalbaar is als er 

geen grote tegenvallers zijn.

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) werkt een planning uit voor 

de activiteiten die na de oplevering van de bouw plaatsvinden. Hierin wordt 

rekening gehouden met de ervaringen van Meldkamer Zeeland-West-Brabant 

in Bergen op Zoom. Daar namen de collega's van de meldkamer voor de 

zomer intrek in een nieuwe meldkamergebouw.

Aandachtspunten

Er zijn wel nog een paar factoren die het spannend maken, zoals de corona-

crisis (levertijden), stikstofarm bouwen (hybride materieel) en de 

stroomvoorziening (met name de bouw van een nieuw midden-station). 

Gebruiksfuncties en innovaties

In de komende edities van deze nieuwsbrief zullen we wat vaker inzoomen op 

de gebruiksfuncties en innovatieve elementen van het nieuwe 

meldkamergebouw. Dit geeft een mooi beeld van het veelzijdige karakter van 

onze nieuwe meldkamer.  

Virtuele rondleiding

Het bouwteam en de architect werken aan virtuele 3D-rondleiding door het 

nieuwe meldkamergebouw, zodat we onze nieuwe werkplek alvast kunnen 

gaan verkennen. Nadere informatie volgt later, via het bouwteam.

 

 

 



9

UITGELICHT: BEHEER EN 
BEDRIJFSVOERING

Hoe staat het met het inregelen van beheer en bedrijfsvoering? Aan het woord 

is Remko Tippens, kwartiermaker Bedrijfsvoering van de Landelijke Meldkamer 

Samenwerking (LMS) voor de Meldkamer Oost-Nederland i.o..

Het inregelen van beheer en bedrijfsvoering is één van de opgaven voor de 

realisatie van de Meldkamer Oost-Nederland, die in de koersnotitie genoemd 

staan. Hiervoor staat de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) aan de 

lat. 

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Het is alweer meer dan 8 maanden geleden, dat de Landelijke Meldkamer 

Samenwerking (LMS) de taken van het beheer en de instandhouding van de 

meldkamers overnam van de veiligheidsregio's. Dat is nu ook wettelijk 

geregeld. Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van 

kracht. Deze wet legt de basis voor de inrichting en werking van het 

meldkamerdomein en ook voor de samenvoeging van meldkamers. In Oost-

Nederland worden de MON (Apeldoorn), de MAN (Arnhem) en Meldkamer 

Twente (Hengelo) samengevoegd. De planning is eind 2022.

Het zijn best 8 hele drukke maanden geweest! 

En die drukte werd niet alleen veroorzaakt door de overdracht van beheer en 

bedrijfsvoering. Vooral de vernieuwing en implementatie van C2000 en de 
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impact van de corona-crisis eisten onze aandacht op.

De implementatie van het vernieuwde C2000-systeem bracht veel werk met 

zich mee: in de uitvoering, begeleiding en coördinatie. Landelijk hebben we 

daar een goede bijdrage aan geleverd. Zo is bijvoorbeeld de landelijke app om 

meldingen door te geven ontwikkeld in Oost-Nederland. Al met al heeft het 

implementatieproces veel impact gehad, zowel op de hulpverleners op straat 

als op de beheerders van de meldkamers.

En natuurlijk heeft de corona-crisis als gevolg van het Covid-19 virus ook veel 

impact. Elke meldkamerlocatie moet een continuïteitsplan georganiseerd en 

ingeregeld hebben, zodat helder is wat er moet gebeuren bij een mogelijke 

besmetting op een meldkamer of andere calamiteit. In het dagelijkse werk zijn 

hierdoor ook veel veranderingen doorgevoerd.

Werkprocessen inregelen

Naast deze gebeurtenissen zijn we ook hard aan het werk gegaan met het 

inregelen van de werkprocessen van beheer en bedrijfsvoering voor onze drie 

meldkamerlocaties vanuit één afdeling. Dat doen we zoveel mogelijk binnen 

de landelijke kaders en natuurlijk ook met het oog op de samenvoeging eind 

2022. Dit betekent veel afstemming zoeken, zowel tussen onze eigen 

meldkamers als met de andere meldkamers in Nederland.

Het harmoniseren van werkprocessen is daarin een belangrijk gegeven. Dat 

kan ook niet anders, als je drie meldkamers gaat samenvoegen én 

tegelijkertijd het werk van andere meldkamers moet kunnen overnemen, 

wanneer dat nodig is. Daarin streven we naar kwaliteit. En dat is een hele 

mooie opgave!

Twee parallelle snelwegen

We staan voor de grote uitdaging om onze meldkamers goed te laten 

functioneren op hun huidige locaties. Dat noemen we het going concern. De 

dienstverlening van onze meldkamers gaat door, 24/7, daar staan we voor. 

Daarnaast zorgen we voor de realisatie van de nieuwe Meldkamer Oost-

Nederland: één gemeenschappelijke meldkamerorganisatie voor Gelderland 

en Overijssel, in een nieuw meldkamergebouw in Apeldoorn. 

Ik zie dat als twee snelwegen die weliswaar parallel lopen, maar ook een 

directe afhankelijkheid hebben. Op enig moment zullen we ook deze 

snelwegen in elkaar moeten voegen. En ik noem het snelwegen, want de 

ontwikkelingen gaan snel en er is nog veel te doen. Voor we het weten is het 
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eind 2022!

Wat ons te doen staat

Het komende halfjaar staat vooral in het teken van alle activiteiten ter 

voorbereiding op de bouw, migratie en verhuizing naar de nieuwe Meldkamer 

Oost-Nederland. Volgens de planning gaan we in het vierde kwartaal van 

2022 operationeel met onze nieuwe meldkamer. Vooralsnog ziet dat er goed 

uit!

Maar, dat gaat niet vanzelf. We zullen, met elkaar, nog vele zaken moeten 

organiseren, harmoniseren en standaardiseren.

We gaan de stap maken van locatie-denken naar regio-denken. We zijn niet 

meer autonoom in onze besluitvorming, maar onderdeel van een landelijke 

organisatie. We gaan toe naar een netwerk van 10 meldkamers, die het werk 

moeiteloos van elkaar kunnen overnemen. Ook als het stormt. Dat is waarvoor 

we aan de lat staan.

Dit kunnen we niet meer “in splendid isolation” doen. Alle spelers op de 

meldkamers hebben hier een rol en verantwoordelijkheid in. We zullen dit met 

elkaar moeten oppakken en realiseren, ieder in zijn/haar eigen rol en 

verantwoordelijkheid.

Vanuit beheer en bedrijfsvoering dragen we hier graag aan bij. Samen aan de 

slag!
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COMMUNICATIE MAAKT EEN 
DOORSTART

In juli 2020 kwam de communicatiewerkgroep voor het eerst dit jaar weer bijeen. 

Het doel van de werkgroep is: de communicatie over de realisatie van de nieuwe 

Meldkamer Oost-Nederland in goede banen leiden.

Het was hoog tijd voor de communicatiewerkgroep om bij te praten over alle 

ontwikkelingen rond de realisatie van de nieuwe meldkamer. De werkgroep 

verzorgde voorheen de communicatie voor het deelproject Multi/Rood Oost5, 

maar werkt nu vanuit het bredere perspectief van de gehele realisatie. De 

werkgroep is hierin adviserend en ondersteunend aan Janice Meerenburgh,  

kwartiermaker voor de realisatie van de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland.  

De werkgroep maakte een verdiepingsslag op 24 september jongsleden. 

Aandachtspunten waren onder andere: communicatiestrategie, de verdeling 

van de werkzaamheden, communicatiekalender en gezamenlijke huisstijl. En 

ook: hoe vind je elkaar gemakkelijk in tijden van corona?  Enthousiame voert 

daarin de boventoon: we hebben er zin in om de communicatie over de 

realisatie van onze nieuwe meldkamer samen goed neer te zetten!

Informatie delen?
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Heb je informatie over de realisatie van onze nieuwe meldkamer, die van 

belang is om te delen met de andere disciplines en werkgroepen? Neem dan 

contact met ons op! Jouw vertegenwoordiger zorgt ervoor dat deze informatie 

op de juiste plekken komt.

Vertegenwoordigers en contactinformatie

Bekijk de samenstelling van de werkgroep in onderstaand document. Hier vind 

je ook onze contactinformatie.
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SAVE THE DATE! 
CENTRALISTENDAG 2020

De Commissie Standaardisering GMS organiseert ook dit jaar weer een 

centralistendag.

 Het vak van de centralist staat centraal tijdens deze bijeenkomst. Vanwege 

de coronamaatregelen is er gekozen voor een online evenement.

Online evenement

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 november 2020 van 10:00 - 

12:30 uur. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn, onder andere:

Wat staat er voor GMS op de agenda dit najaar?

Welke innovaties komen eraan?

Wat betekenen deze innovaties voor jullie werk?

Praktijkcases, waarin we van elkaar leren.

Interesse? Meld je aan voor dit online evenement!. Stuur een mail naar:

communicatie.lms @politie.nl.

Bekijk de volledige uitnodiging in onderstaand document. 
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LMS JAARVERSLAG 2019
De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de samenwerkingspartners 

maakten grote stappen in in 2019.

Het jaar van de grote stappen

2019 was een intensief jaar voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking 

(LMS) en de samenwerkingspartners. Een jaar waarin veel resultaten zijn 

geboekt en onomkeerbare besluiten zijn genomen over de nieuwe inrichting 

van het meldkamerdomein. En er werden twee grote migraties gerealiseerd:

het vernieuwde communicatiesysteem C2000 voor hulpdiensten;

een verbeterd en modern communicatieplatform DO112 voor burgers en 

hulpverleners.  

Het jaarverslag is een weergave van alle ontwikkelingen en ervaringen van de 

samenwerkingspartners in 2019. Tegelijkertijd legt de LMS hiermee 

verantwoording af over de uitvoering van het beleid, zoals opgenomen in het 

Strategisch Beleids- en Bestedingsplan Meldkamers 2019-2023. Het 

jaarverslag bevat ook de Financiële Verantwoording van de 

begrotingsuitvoering in 2019.

Samenvatting

De samenvatting van het jaarverslag 2019 van de LMS vind je in onderstaand 

document.
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Het complete jaarverslag is op te vragen bij: 

communicatie.lms@politie.nl [3]

 

mailto:communicatie.lms@politie.nl


18

PRIKPOST
Hier vind je berichten van brandweer, politie, ambulancezorg en beheer & 

bedrijfsvoering. Deze brengen activiteiten in beeld, die nodig zijn om straks 

goed over te gaan naar de nieuwe meldkamer.

Ambulancezorg 

De 5 oostelijke RAV’s zijn gestart met het vormgeven van de 112 processen 

ambulancezorg bij de samenwerking op de nieuwe meldkamer in Apeldoorn. 

Er is een werkgroep opgericht met centralisten van de 5 regio’s en een 

vertegenwoordiging van het medisch management. Zij komen ongeveer elke 6 

weken bij elkaar. De eerste bijeenkomst vond plaats op 17 juli 2020. 

De werkgroep PICA heeft tijdelijk stilgelegen in de beginfase van de corona-

crisis en is weer opgestart. PICA staat voor Proces en Informatie Coördinator 

Ambulancezorg. Dit is een nieuwe functie voor de coördinatie van alle 

spoedeisende ambulancezorg bij multidisciplinaire inzetten van politie, 

ambulance en brandweer. Het invoeren van deze functie hangt nauw samen 

met de implementatie van zorgcoordinatiecentra.De werkgroep Governance

wordt ingevuld wanneer er meer duidelijkheid is over het 112 proces.

De directieleden van de oostelijke 5 RAV’s bespreken elke 4-6 weken de 

ontwikkelingen in de ambulancezorg met betrekking tot de vorming van de 

nieuwe meldkamer. Doelstelling is minimaal elk kwartaal een update te geven 

van de ontwikkelingen.  
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Beheer en bedrijfsvoering

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) heeft het team Bedrijfsvoering 

van de Meldkamer Oost-Nederland i.o. uit kunnen breiden en daar zijn we 

heel blij mee. Vanuit het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) in Driebergen 

zijn Bas Tenten en Axel Krabbe overgekomen. Zij hebben een brede en 

gedegen kennis van de techniek en organisatie in het meldkamerdomein en 

zijn een waardevolle aanvulling van ons team. Daarnaast levert Jet Tusveld 

tijdelijk ondersteuning op communicatie. Zij werkte voorheen bij de 

Veiligheidsregio IJsselland. Zo versterken we ook de communicatieprocessen 

rondom de realisatie van de nieuwe meldkamer.  

Op maandag 28 september 2020 nam Sipke Dekker afscheid van de politie 

en meldkamer, waar hij jarenlang een vertrouwd gezicht was. Tijdens een 

kleine - coronaproof - afscheidslunch bij de Politieacademie sprak Janice 

Meerenburgh, kwartiermaker voor de realisatie van de nieuwe meldkamer, 

haar waardering uit voor Sipke's inzet. In juni 2017 startte hij als 

programmamaker voor een gezamenlijke meldkamer in Oost-Nederland. 

Sipke was daarmee ook het gezicht van het nieuwe meldkamergebouw, dat 

volgens planning eind 2020 in Apeldoorn wordt gerealiseerd. We hopen 

uiteraard dat hij er straks ook bij is, als het nieuwe gebouw geopend wordt.
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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 [2]

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 [3]

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), afdeling 

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 [4].

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

terecht bij:

Alette Smeenk, bedrijfsvoeringsspecialist LMS / MK ON, 

alette.smeenk@politie.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 [6] van de Nationale Politie.

mailto:info.meldkamer.oost-nederland@politie
mailto:alette.smeenk@politie.nl
https://www.politie.nl/algemeen/privacy.html
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Deze PDF is automatisch gegenereerd op: lmsoost.ccreader.nl [7]

https://lmsoost.ccreader.nl

