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Beste collega’s, 

De meeste mensen zijn weer terug van vakantie, een enkeling is nog weg of heeft zijn vrije dagen nog 

voor de boeg. Hopelijk heeft iedereen een goede tijd gehad en is iedereen goed uitgerust. De tijd is 

omgevlogen. Jullie hebben met zijn allen de meldkamers open en draaiende gehouden ondanks de 

onrust die jullie soms voelen, de vragen die er leven over de meldkamer van de toekomst en de 

betekenis hiervan voor de betrokken partijen en jullie zelf. Veel vragen kunnen we nog niet 

beantwoorden, maar we streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk te informeren over wat we 

doen en waar we staan in het transitieproces.  

Conceptplannen 

De focus ligt in deze fase op het steeds verder concretiseren van de afspraken in het 

transitieakkoord. Wat is het gemeenschappelijk beeld van de meldkamer van de toekomst? Wat doet 

de LMO voor wie? Hoe ziet dat er uit in termen van bijvoorbeeld producten, diensten, organisatie en 

huisvesting?  Hoe komen we tot een nadere detailontwerp en transitieplanning? Binnen welke 

kaders kunnen we regionale samenvoegingen vormgeven, gezien in het licht van de toekomstige 

LMO?  Met de inbreng van de deelnemers van de werkconferentie in juni en onder sturing van de 

operationele stuurgroep, heeft het KLMO programma team  de afgelopen maanden  hard gewerkt 

aan het concept LMO Ontwerpplan, Plan van aanpak en het Landelijk kader samenvoeging 

meldkamers.  

Deze documenten heb ik  eind augustus aan de leden van de Regiegroep LMO aangeboden ter 

consultatie. De kernvraag hierbij is;  Is dit wat we met elkaar bedoelden en in het Transitieakkoord 

hebben opgeschreven?  De leden van de regiegroep zorgen voor commentaar op de plannen van hun 

eigen achterban. Naar verwachting zal het commentaar in oktober binnen zijn. Daarna gaan we weer 

met de betrokken partijen om de tafel om op basis van het commentaar en de nieuwe inzichten te 

komen tot een gemeenschappelijk en gedragen beeld van de meldkamer van de toekomst en de 

Landelijke Meldkamerorganisatie. Deze worden dan ook weer vastgesteld door de Regiegroep LMO.   

Als de documenten zijn vastgesteld hebben we op hoofdlijnen een ontwerpplan en plan van aanpak , 

die vervolgens verder uitgewerkt kunnen worden.  Voor de verdere uitwerking zullen we een beroep 

doen op de expertise, ervaring en inzichten van de medewerkers van meldkamerdisciplines en 

regio’s. Zo kunnen we samenwerken  aan de detailontwerpen, de regionale samenvoeging en 

verdere inrichting van de meldkamerprocessen en de tien meldkamerlocaties. 

0-meting 

Om de transitie goed uit te stippelen en de overdracht goed voor te bereiden is het ook van belang te 

weten waar we nu staan. Daarvoor is de 0-meting bedoeld, waarmee de regio’s nu gestaag vorderen. 

Het is in veel gevallen een grote klus gebleken met de nodige obstakels, maar gelukkig is iedereen 

doordrongen van het belang ervan en wordt er stevig doorgewerkt. Het moment van opleveren is 

inmiddels voor vrijwel alle regio’s in zicht; de eerste rapporten zijn zelfs al door het bestuur 

aangeboden aan de kwartiermakersorganisatie. De 0-meting is noodzakelijk om een goed beeld te 

hebben van de huidige situatie van de meldkamers. Hiermee kunnen wij beter bepalen hoe de 

samenvoeging van meldkamers kan verlopen en hoe het eindresultaat in 2021 gerealiseerd kan 

worden. Tot slot levert de 0-meting informatie op, op basis waarvan we goede afspraken kunnen 

maken over de overdracht van de meldkamers aan de LMO. Uiteraard doen we dit alles uiterst 

zorgvuldig én in afstemming met de betrokken regio’s.  
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De Inspectie Veiligheid en Justitie doet momenteel ook onderzoek naar de meldkamers. In haar 

werkprogramma 2014 meldt de inspectie dat zij onderzoekt “of meldkamers tijdens de transitie 

voldoende robuust ingericht blijven om hun taken te kunnen uitvoeren”. De onderzoeksresultaten 

van de Inspectie zullen ons helpen - in samenwerking met de meldkamers- te bepalen wat eventuele 

risico’s zijn en welke maatregelen we kunnen nemen. 

Programmateam 

Ondertussen ben ik ook verder aan het bouwen aan het programmateam KLMO. Zo is Jac Rooijmans 

(voormalig directeur Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) aangetrokken als hoofd Going Concern en 

Albert van der Knaap (Ministerie van Defensie) als projectleider HRM.  

In de tweede helft van september hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s (in afschrift aan 

betrokken partijen)) een brief ontvangen waarin de kwartiermakersorganisatie LMO hen vraagt een 

Regionale Kwartiermaker LMO voor te dragen. Deze regionale kwartiermaker heeft straks een 

belangrijke rol in de transitie. Hij of zij is onder meer verantwoordelijk voor de (voorbereiding van de) 

samenvoeging van de meldkamers, implementatie van nieuwe werkwijzen en het realiseren van 

optimale samenwerking.  De regionale kwartiermakers worden door mij benoemd in overleg met de 

bestuurders en disciplines. We streven ernaar hen zoveel mogelijk voor het eind van dit jaar te 

benoemen.  

Vakbonden  

In de afgelopen periode heb ik kennis gemaakt met een aantal vakbondsvertegenwoordigers. Daarin 

zijn op hoofdlijnen de plannen van de LMO toegelicht. De bedoeling is de komende periode met alle 

vakbonden kennis te maken. Ook heb ik met de Kartrekkers LMO Medezeggenschap (KLM) 

gesproken. Samen zijn we aan het verkennen hoe we de medezeggenschap vorm gaan geven tijdens 

de transitie. Hierover treed ik uiteraard ook in overleg met betrokken werkgevers.  

Met deze nieuwsbrief heb ik iedereen weer op de hoogte willen brengen van de stand van zaken 

rondom de KLMO.  Wie in de tussenliggende tijd vragen, wensen of suggesties heeft, kan deze aan 

het KLMO team doorgeven via info@k-lmo.nl. We proberen deze vragen zo goed en snel mogelijk te 

beantwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jill Wilkinson 

Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie 

 


