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Beste meldkamercollega’s, 
 
Als kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) vind ik het belangrijk jullie op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen. In de afgelopen maanden heb ik alle meldkamers bezocht en heb 
ik goed geluisterd naar jullie verhalen en opmerkingen. Deze neem ik zoveel als mogelijk mee in de 
realisatie van de meldkamer van de toekomst. Dit is het eerste nieuwsbericht dat jullie van mij en de 
kwartiermakers van de kolommen ontvangen. Momenteel zijn we bezig om enkele 
communicatiemiddelen te ontwikkelen, zoals een website, om iedereen op de hoogte te houden en 
te betrekken bij de realisatie van de LMO.  We willen iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid 
stellen te reageren op de plannen die we maken voor de meldkamers in de nabije toekomst. 
 
Inmiddels heb ik een goed programmateam om me heen verzameld met de kwartiermakers uit de 
kolommen en deskundigen op gebieden als HRM, ICT, Huisvesting, Financiën en Communicatie. Met 
dit team zijn we nu bezig een ontwerpplan en een plan van aanpak uit te werken.  
In het ontwerpplan schetsen we een zo goed mogelijk eindbeeld van de LMO met de tien 
meldkamerlocaties in 2021. Naast de burger in nood zoveel mogelijk in het eerste contact helpen, is 
het doel te zorgen voor een landelijk kwaliteitsniveau van de meldkamers, de bereikbaarheid van 
meldkamers te verbeteren, verbeteren van uitwijkmogelijkheden, de informatie-uitwisseling  
verbeteren tussen de hulpverleningsdiensten en de regio’s en een efficiencyslag maken oplopend tot 
50 miljoen vanaf 2021. 
 
Het plan van aanpak geeft het pad aan waarlangs we het eindbeeld gaan realiseren. We houden 
daarbij oog voor de mogelijkheid om toekomstige ontwikkelingen in te kunnen passen, want in zeven 
jaar kan er nog veel gebeuren. Deze week gaan we in twee dagen met tientallen mensen uit alle 
kolommen de plannen inhoudelijk vormgeven. Volgende week werkt het team ze dan verder uit 
zodat de plannen eind juni in concept klaar zijn. 
 
Het concept ontwerpplan en het concept plan van aanpak  worden vervolgens voorgelegd aan de 
betrokken partijen voor eventuele aanvullingen of verbeteringen. Kernvragen vanuit ons zijn dan: 
herkennen de partijen zich in het geschetste eindbeeld en de route er naar toe? Wat kan er beter of 
moet anders? We zullen ervoor zorgen dat ook de medewerkers van de meldkamer op enig moment 
input kunnen leveren. Na de zomer komen we hier op terug.  
 
Op eigen initiatief is een zogenaamde ‘ kartrekkersorganisatie medezeggenschap’ geformeerd. Hierin 
zijn collega’ s vanuit medezeggenschap uit alle kolommen vertegenwoordigd. Samen met de 
kartrekkersorganisatie wordt richting gegeven aan het in te voeren overleg met medezeggenschap 
tijdens de transitiefase. Een afvaardiging van de kartrekkers is ook aanwezig bij de tweedaagse om te 
helpen de plannen vorm te geven. 
 
Onlangs zijn we gestart met een 0-meting bij de meldkamers. Die meting geeft ons onder meer 
inzicht in hoeveel mensen er werken, hoeveel meldtafels er zijn, hoe de financiën geregeld zijn en  
welke contracten er met wie zijn afgesloten. Momenteel wordt door de verschillende meldkamers 
hard gewerkt om alle gevraagde informatie te verzamelen. Dit kost veel tijd en ik wil iedereen alvast 
bedanken voor alle inspanningen en moeite.  De uitkomsten van de 0-meting verwacht ik na de 
zomer te krijgen. Met de resultaten hebben we een beter beeld van het meldkamerdomein en 
kunnen we beter bepalen hoe we van A naar B gaan.   
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We zijn met zijn allen aan een beweging begonnen die uiteindelijk leidt tot 1 organisatie op 10 
locaties waar centralisten werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze; zoveel mogelijk 
geprotocolleerd en multidisciplinair. Belangrijkste doel: burgers in nood helpen door snelle en 
deskundige aanname van meldingen en de ambulancezorg,  brandweer, marechaussee en politie  
faciliteren bij de hulpverlening en de bestrijding van crisis en rampen.  
 
We ontmoeten als kwartiermakers veel mensen en merken dat velen zich bewust zijn dat we werken 
in een branche waar 24/7 elke seconde telt. Er wordt constructief meegedacht en we krijgen 
gevraagd en ongevraagd veel adviezen over de te volgen koers. Vaak positief, soms kritisch, maar 
altijd met enorme betrokkenheid voor het vak en met oog voor de burger en hulpverlener. Deze 
betrokkenheid waarderen we zeer;  het zorgt er voor dat we allemaal scherp blijven. Het is een grote 
operatie, waarbij voor centralisten en andere meldkamermedewerkers veel verandert. Dat verlies ik 
niet uit het oog en daar ga ik zorgvuldig mee om.  
 
Mocht je in de tussenliggende tijd vragen of suggesties hebben dan kun je deze aan het team 
doorgeven via info@k-lmo.nl. We zullen ons uiterste best doen je vragen zo goed en snel mogelijk te 
beantwoorden.  
 
Ik wens iedereen een fijne en veilige zomer toe, mede namens de kwartiermakers van de kolommen,  
 
Jill Wilkinson,  
Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie 
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