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1 Inleiding 

De burger in nood wil snel en adequaat geholpen worden. Voor die hulp kan de 

inzet van 1 of meer hulpdiensten noodzakelijk zijn. De centrale vraagstelling is: 

‘Hoe kan het intake en uitgifteproces op de meldkamer zo optimaal mogelijk worden 

ingericht om snelle en adequate hulp te bieden aan burgers die in nood verkeren?’   

 

Voor de beantwoording van deze vraag is de gekozen taak en 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) 

en de monodisciplines  (transitieakkoord) een gegeven. Relevante deelvragen zijn:  

- welk deel van het intake-uitgifteproces kan het beste door de multi-intake 

worden uitgevoerd en welk deel het beste ‘mono’? 

- wat betekent dit voor de competenties en het opleidingsniveau van een 

multi-centralist? 

 

Als vertrekpunt om te komen tot een protocol voor de multidisciplinaire 

intakecentralist brengen de verschillende disciplines de bestaande 

procesbeschrijvingen, intake-protocollen, werkinstructies en daarbij gebruikte 

hulpmiddelen in.  

 

Met het bovengenoemde materiaal als vertrekpunt zal een multi intake protocol 

worden opgesteld. Dat betekent in ieder geval dat alle ingangsvragen van de 

disciplines (plaats, melder, incident, slachtoffergegevens) alsmede de 

veiligheidsvragen (vragen die iets zeggen over de veiligheid van melder, slachtoffer 

en incident) uniform en geprotocolleerd worden gesteld. Deze ingangsvragen en 

veiligheidsvragen worden getoetst met verschillende – door de disciplines 

aangeleverde -  mono-protocollen en op vooraf opgestelde criteria.  

 

Het is vervolgens het doel van de pilot om te verkennen in hoeverre het mogelijk is 

om de mono protocollen te laten doorlopen door een multidisciplinaire centralist. 

Een ander doel van de pilot is het kunnen bepalen op welk moment in het 

intakeproces er informatie uitgewisseld moet worden om alle disciplines hun 

verantwoordelijkheid waar te kunnen laten maken. Tot slot heeft de pilot tot doel 

inzicht verkrijgen in de benodigde competenties en de betekenis hiervan voor de  

opleiding van de multi-centralist. Op dit moment is er veel verschil in 

opleiding(sniveau) tussen centralisten van de verschillende kolommen in de 

meldkamers.  

 

De hierboven genoemde pilot vindt nadrukkelijk plaats in een simulatieomgeving 

(niet operationeel) en onder regie van de KLMO. Dit betekent dat in deze fase geen 

ontheffingen van vigerende wet- en regelgeving nodig zijn. Op basis van de 

uitkomsten kan bepaald worden op welke manier een nieuwe werkwijze getoetst zal 

worden in een operationele werkomgeving.  

 

Bij het doorlopen van de multi-protocollen door een multi intakecentralist worden 

eventuele belemmeringen en barrières en mogelijke oplossingen geïdentificeerd en 

vastgelegd bij iedere stap of iedere vervolgvraag. Hierbij valt te denken aan 

competenties en wetgeving. Het doorlopen van deze stappen gebeurt binnen 

vooraf afgesproken scenario’s.  
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Deze scenario’s bevatten zowel multi als mono incidenten. In de pilots worden de 

effecten van de reikwijdte op de aansturing van de hulpverlening getoetst aan de 

hand van criteria op terrein van kwaliteit en doelmatigheid, zowel in het algemeen 

als per kolom.  

 

Uiteindelijk levert de pilot, als het gaat om het intake proces, twee inzichten op. 

Enerzijds een resultaat dat uitgaat van wat volgens huidige wet en regelgeving 

mogelijk is. Anderzijds een resultaat dat laat zien wat mogelijk  is als geen rekening 

hoeft te worden gehouden met bestaande wet- en regelgeving. Via de stuur en 

regiegroep zal daarna besluitvorming plaatsvinden over de gewenste invulling van 

de intake, eventueel verlengde intake en uitgifte. De bestuurlijke regiegroep LMO 

i.o. heeft de Kwartiermaker van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)  

gevraagd om een plan van aanpak voor het uitvoeren van een onafhankelijke pilot 

multi intake ter voorbereiding op het doen van een voorstel voor de hiervoor 

genoemde besluitvorming.  

 

Indien het voorstel dat wordt gedaan na behandeling door de operationele 

stuurgroep LMO i.o. en de bestuurlijke regiegroep LMO i.o. niet leidt tot 

overeenstemming tussen de verschillende partijen, zal op ministerieel niveau 

besluitvorming plaatsvinden, zoals ook in het Transitieakkoord is afgesproken. 

Eventuele keuzes die buiten het huidige wettelijk kader vallen, moeten immers aan 

die tafel worden bekrachtigd. Uitkomsten van en inzichten opgedaan tijdens het 

onderzoek kunnen daarbij als belangrijke input dienen. Door de intake 

multidisciplinair vorm te geven worden alle kolommen in staat gesteld direct te 

reageren op de hulpvraag van de melder. 

 

In bepaling 43 van het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst  is beschreven 

dat de reikwijdte van de uitvraag door een multidisciplinaire centralist nader moet 

worden bepaald. Middels pilots en onafhankelijke data moeten de effecten van 

multidisciplinaire intake worden getest. Uitgangspunt is de burger op een 

verantwoorde wijze zoveel mogelijk in het eerste contact te helpen. Om de 

reikwijdte van de uitvraag te bepalen moet het onderliggende multidisciplinaire 

protocol worden uitgewerkt en beproefd. Dit vraagt op zijn beurt om inzicht in en/of 

uitwerking van een landelijk uniform uitvraagprotocol van elk van de kolommen 

zoals verwoord in bepaling 3 van het Transitieakkoord. 

 

Als eerste stap na de opdracht van de regiegroep LMO om te komen tot een plan 

van aanpak, heeft de Kwartiermaker LMO een werkgroep Multidisciplinaire-Intake 

ingericht. Deze werkgroep heeft per kolom de nu beschikbare 

procesbeschrijvingen, intake-protocollen, werkinstructies en daarbij gebruikte 

hulpmiddelen in kaart gebracht (het IST-beeld). Vervolgens is bepaald wat nodig is 

om te komen tot een multidisciplinair-protocol  voor vooralsnog de spraakgerichte 

dialoog (het SOLL-beeld). Na confrontatie van het IST- en het SOLL-beeld is 

bepaald welke aanpak moet worden gevolgd, welke mensen en middelen moeten 

worden ingezet en hoeveel tijd en geld nodig is om te komen tot een gezamenlijke 

pilot voor de multidisciplinaire-intake en het bepalen van de reikwijdte van de 

uitvraag. 

 

De resultaten van dit traject zijn verwerkt in dit plan van aanpak. Het bevat de visie 

op de multidisciplinaire intake. Deze visie – beschreven in hoofdstuk 2 - is gebruikt 

als achtergrond van het gevraagde plan – hoofdstuk 4 en verder. Hoofdstuk 3 bevat 

de opdracht zoals die door de werkgroep is verwoord. 
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2 Achtergrond 

Het in dit hoofdstuk beschreven proces is ontleend aan de Generieke beschrijving 

gestandaardiseerde werkprocessen NMS van het projectteam Voorbereidingsfase 

Nationaal Meldkamer Systeem. Deze uitwerking zal zoveel als mogelijk worden 

gebruikt als leidraad1 – bijvoorbeeld voor bewoordingen en definities – en zal alleen 

daar waar noodzakelijk worden aangepast. 

 

2.1 Intake versus multi-intake 

De intake is één van de vijf processen van het hoofdproces Uitvoeren. Het proces 

Intake betreft het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen 

met als resultaat een multi- en/of monodisciplinair beeld op basis waarvan een 

adequaat hulpaanbod bepaald kan worden, alsmede een reactie richting de melder.  
 
 

 

Figuur 1: processchema hoofdproces Uitvoeren 

 

Binnen het generieke proces Intake zijn drie deelprocessen onderkend: 

 

 Routeren: een (uiteindelijk) volledig geautomatiseerd proces waarmee 

meldingen afhankelijk van de melder, zijn locatie en de bereikbaarheid van de 

meldkamers worden gerouteerd. 

 

 Multi-intake: onder multi-intake wordt dat deel van de intake verstaan dat 

wordt uitgevoerd door de LMO. Dit deelproces wordt uitgevoerd door een 

multidisciplinair centralist; vandaar de naam multi-intake.  

 

 Verlengde intake: onder de verlengde intake wordt dat deel van de intake 

verstaan dat wordt uitgevoerd door de kolom. Dit deelproces wordt door een 

monodisciplinair centralist uitgevoerd en wordt daarom ook wel mono-intake 

genoemd. Dit proces kan worden uitgevoerd in het verlengde van de multi-

intake, maar kan ook direct worden opgestart bijvoorbeeld voor een bellende 

huisarts. 

 
  

                                                   
1 Als gevolg van verschillen in de gebruikte methodieken per kolom kan de in dit hoofdstuk gebruikte 

weergave van het generieke proces verschillen van die van de kolommen. De essentie is echter in 

alle kolommen gelijk. 
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De deelprocessen multi-intake en verlengde intake zijn – in generieke zin - 

procesmatig gelijkvormig. Voor beide deelprocessen zijn de volgende activiteiten 

onderkend: 

 

 Ontvangen melding: het ontvangen van de melding en het uitvoeren van het 

“ontvangst protocol”. Voor de mono-intake wordt deze stap alleen uitgevoerd 

voor meldingen die direct naar de mono-intake worden gerouteerd. 

 

 Uitvragen melding: het op basis van het multi- of mono-uitvraagprotocol 

uitvragen van de melding; 

 

 Instrueren melder: het door de centralist verstrekken van informatie aan de 

melder over wat hij / zij kan en/of moet doen en over de afhandeling van de 

melding. Welke instructie door de multi-centralist en welke door de mono-

centralist mag worden gegeven wordt door de verantwoordelijke kolom 

bepaald. 

 

 Labelen melding: het op basis van de beschikbare informatie controleren en 

labelen van de melding. Hiermee wordt bepaald in welke vervolgprocessen of 

activiteiten de melding verder moet worden afgehandeld. Daarnaast wordt in 

deze activiteit de urgentie van het incident bepaald. 

 

 Genereren inzetvoorstel: het op basis van een meldingsclassificatie, 

karakteristieken, tijdstip incident, urgentie/prioriteit, locatie incident en de 

behoefte aan specialismen automatische genereren van een voorstel voor de in 

te zetten eenheden, functionarissen, instanties en middelen.  

Dit voorstel is het vertrekpunt voor het proces Inzetten. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het aan de kolommen zelf is om de verlengde 

intake in zijn uiteindelijke vorm te beschrijven en uit te voeren. Bovenstaande is 

hieronder grafisch weergegeven (waarbij de verlengde intake niet is onderverdeeld 

in activiteiten): 

 
 

 

Figuur 2: processchema proces Intake 
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2.2 Multi-intake versus multi-intakeprotocol 

De overgang tussen de multi-intake en de verlengde intake is het gevolg van een 

functiescheiding bij de uitvoering van het intake proces en wordt bepaald in het 

onderliggende protocol. Het protocol wordt door de kolommen zelf bepaald; de 

kolom geeft aan welk deel van het protocol door de multi-centralist mag worden 

uitgevoerd en welk deel door de mono-centralist moet worden uitgevoerd. Deze 

keuze bepaalt daarmee de reikwijdte van de uitvraag en kan per kolom verschillen. 

 

2.3 Definities 

De samenhang van processen en protocollen kan als volgt worden weergegeven. 

 

 

Figuur 3: samenhang proces, protocol en instructie 

 

De multi-intake is dat deel van de intake dat in opdracht van de kolommen door de 

multi-centralist wordt uitgevoerd.  

 

Het multi-intakeprotocol is de combinatie van die delen van de intakeprotocollen 

van de kolommen die door de multi-centralist wordt gevolgd bij de uitvoering van de 

multi-intake. 

 

Een protocol kan worden gezien als een stelsel van afspraken of een voorschrift 

over hoe iets moet worden uitgevoerd. In een protocol kan worden gerefereerd aan 

een ander protocol en/of onderliggen (werk)instructies. 

 

2.4 Intakeprotocol: huidige situatie 

Nationale Politie 

De intakeprotocollen van de Nationale Politie zijn niet of nauwelijks uitgeschreven. 

Hetgeen nu is beschreven betreft vooral het uitgiftedeel en verschilt per regio. 

Uitgifte is behoefte stellend voor de intake. De intake wordt daarmee niet landelijk 

uniform uitgevoerd. Alleen het aanname protocol voor 112-meldingen via het 

mobiele netwerk is vastgelegd en wordt landelijk uniform uitgevoerd.  
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Figuur 4: huidige situatie - schematische weergave doorzetten melding 

 

Koninklijke Marechaussee 

Het intakeprotocol van de Koninklijke Marechaussee (vanaf hier ook KMar) gaat uit 

van vakmanschap om te komen tot een meldingsclassificatie. Vanaf dat punt 

kunnen weliswaar operationele instructies worden gevolgd, maar deze beschrijven 

met name de uitgifte. De intake is daarmee ongestructureerd en wordt niet landelijk 

uniform uitgevoerd. 

 

Brandweer 

De Brandweer kent diverse uitvraagtechnieken die per regio sterk uiteenlopen. Zo 

kent de Brandweer werkwijzen op basis van incidenttypen en werkwijzen die  

uitgaan van vraagstelling op basis van meldingsclassificaties al dan niet gevolgd 

door melderinstructies. In alles overheerst het vakmanschap. Daarnaast wordt – nu 

nog op kleine schaal - gebruik gemaakt van het Fire Priority Dispatch System 

(ProQA Fire). De intake is daarmee ongestructureerd en niet landelijk uniform. 

 

Ambulancezorg 

De intake van de Ambulancezorg wordt geprotocolleerd uitgevoerd. Hierbij worden 

twee systemen gehanteerd: het Medical Priority Dispatch System (ProQA Medical) 

en de Nederlandse Triage Standaard (NTS). De intake van de Ambulancezorg kent 

daarmee twee – landelijke uniform uitgevoerde – werkwijzen. 
 

2.5 Intakeprotocol: gewenste situatie 

Nationale Politie en KMar 

Zowel de Nationale Politie als de KMar volgen voor de intake één landelijk uniforme 

werkwijze. Ook het bij de intake gevolgde protocol is landelijk uniform. De ambitie is 

om de intake in het eerste contact te maximaliseren. Alleen bij voortdurende 

delicten, de behoefte aan specifieke expertise of het heterdaad aspect wordt het 

gesprek verlengd. De Nationale Politie en de KMar gaan er vanuit dat in de tijd de 

intake zich steeds verder zal ontwikkelen (lerende organisatie). 

 

Brandweer 

Om een gelijkwaardige kwaliteit te kunnen leveren, de brandweerzorg te kunnen 

verbeteren en de samenwerking te versterken, ontwikkelt de Brandweer met het oog 

op de LMO eenduidige werkwijzen. Meldingen worden zoveel mogelijk door één 

centralist afgehandeld omdat anders mogelijk informatie verloren gaat. De intake 

wordt gestandaardiseerd en moet leiden tot een beperkt aantal standaard 

inzetvoorstellen (het zogenaamde 16 knoppenmodel). Eerste alarmering kan zo – 

naar verwachting - binnen 30 seconden plaatsvinden. Verlenging van de intake zou 

alleen daar moeten gebeuren waar de multi-intakeprotocollen onvoldoende in 

reacties voorzien. Voor objecten waarvoor volledige alarmeringsscenario's zijn 

uitgewerkt wordt directe afhandeling in de uitgifte overwogen. Ook de Brandweer 

gaat er vanuit dat de intake zich na een eerste inrichting geleidelijk zal 

doorontwikkelen. 
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Ambulancezorg 

Voor wat betreft de Ambulancezorg kan de behandeling van een melding door een 

niet verpleegkundig centralist in ieder geval plaatsvinden totdat er een zorgvraag 

wordt gesteld. Een zorgvraag mag - conform wettelijk kader – nu alleen worden 

beantwoord door een verpleegkundig centralist. Bij het uitwerken van het multi-

protocol zullen daarom de belemmeringen en barrières en mogelijke oplossingen 

worden geïdentificeerd en vastgelegd voor iedere stap of iedere vervolgvraag zodat 

na de uitvoering van de pilots expliciet kan worden besloten over de reikwijdte van 

het multi-protocol. 

 

De triage wordt daarbij geprotocolleerd uitgevoerd en ondersteund met een 

protocolsysteem. Hiervoor worden nu vooralsnog twee systemen gebruikt. 

Ambulancezorg heeft wel aangegeven op termijn een proces in te zetten om te 

komen tot één systeem voor de hele kolom maar een keuze wordt niet op korte 

termijn verwacht. Er moet daarom voorlopig worden uitgegaan van twee systemen.  

 

Algemeen 

Alle partijen voorzien een situatie waar naast de gebruikelijke ingangsvragen ook 

wordt gevaagd naar de omstandigheden waarin de melder zich bevindt en dan met 

name in relatie tot de veiligheid van de melder en veiligheid van de hulpverlener (de 

veiligheidsvragen). Partijen zijn zich er van bewust dat dit met name in relatie tot 

zorgvragen kan leiden tot het langer vasthouden van de melder in de multi-intake. 

De werkwijze waarbij hulpdiensten direct worden ingezet (bijvoorbeeld directe inzet 

ambulance - DIA) kan in dit geval uitkomst bieden. 

 

Landelijke Meldkamerorganisatie 

Voor de Landelijke Meldkamerorganisatie wordt de multi-intake volledig 

gestandaardiseerd en landelijk uniform. De multi-intake wordt geprotocolleerd 

uitgevoerd door één multi-centralist en ondersteund met één protocolsysteem. Het 

multi-intakeprotocol wordt uitgewerkt op basis van de eisen van de kolommen. Welk 

deel van het protocol door de multi-centralist mag worden uitgevoerd wordt door de 

kolommen zelf bepaald. Die delen van de protocollen die door de multi-centralist 

mogen worden uitgevoerd, worden gecombineerd tot het multi-intakeprotocol. 

 

 

 

Figuur 5: toekomstige situatie - schematische weergave verlengen melding 

 

Gezamenlijk vragen stellen en een informatiepositie opbouwen is fundamenteel 

voor de multi-intake voor zowel het bedienen van de burger als de veiligheid van de 

hulpverlener. Informatie wordt dan ook voortdurend tussen de disciplines 

uitgewisseld op basis van relevantie en rekening houdend met (bijvoorbeeld) het 

waarborgen van de privacy.  
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Figuur 6: toekomstige situatie - schematische weergave delen relevante informatie 

 

Vanzelfsprekend zal de output van de multi-intake voldoen aan de kwaliteitseisen 

van de afnemers. 

 

2.6 Kernwaarden multi-intake 

De kernwaarden voor de multi-intake zijn: vakkundig, behulpzaam en betrouwbaar. 

 

 Vakkundig: de multi-centralist is betrokken en handelt daadkrachtig en 

adequaat. Snel handelen is daarbij voor de hand liggend maar adequaat (en 

daarmee ook veilig) handelen heeft het primaat. De multi-centralist is kundig bij 

het uitvoeren van de intake en kent de kolommen en heeft een passende 

opleiding met goed gevolgd afgerond. De multi-centralist is daarom een 

vakman/vrouw. 

 

 Behulpzaam: de multi-centralist werkt meldergericht en heeft altijd de 

disciplines na hem/haar in de keten in het achterhoofd. Hij/zij is zich bewust 

van het zijn van een eerste schakel in een lange keten. Samenwerking staat 

daarom centraal. 

 

 Betrouwbaar: de multi-intake moet een betrouwbare eerste schakel in de 

keten zijn voor zowel de melder, de disciplines als de partners. 

 

De multi-intake wordt als vakkundig, behulpzaam en betrouwbaar ervaren door: 

 

 het belang van de melder centraal te stellen en betrokkenheid te tonen; 

 intensief de samenwerking te zoeken met disciplines en partners; 

 te bouwen op het vakmanschap van de multi-centralist; 

 actief, adequaat en veilig te handelen; 

 het vertrouwen te wekken van melder en collega; 

 alle relevante informatie te verzamelen en te delen. 

 

Met als eerste vraag2: “Wat wilt u melden”, is de multi-intake het startpunt van de 

112-keten. Hoewel op termijn meer kanalen dan nu door de multi-intake zullen 

worden bediend blijft de intake interactief. Dus ook bij de intake van een melding via 

de sociale media zal de interactie worden gezocht. De kracht van de intake is juist 

de interactie en de wijze waarop deze plaatsvind.  

 

Het onderliggende protocolsysteem wordt als ondersteunend beschouwd. De multi-

centralist stelt de melder centraal en voelt zich betrokken. De melder is immers de 

linking pin tussen de multi-centralist en het incident. De multi-centralist is team 

aware: hij/zij is zich bewust van de behoeften van de disciplines die met hem/haar 

samenwerken in de keten.  

                                                   
2 de uiteindelijke openingsvraag moet nog worden vastgesteld 
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Zij moeten kunnen bouwen en vertrouwen op zijn/haar vakmanschap. Hij/zij legt 

immers de basis voor adequaat en daarmee veilig handelen. Dit vraagt voor de 

multi-centralist om een goed bewustzijn van de informatie die elders in de keten 

nodig is. Het tijdig en volledig verzamelen, interpreteren en delen van deze 

informatie is daarom rand voorwaardelijk. 

 

2.7 Doelstellingen multi-intake 

De eisen die vooralsnog door de kolommen worden gesteld aan de multi-intake zijn 

vertaald naar de volgende doelstellingen: 

 

Proces 

 de 112-keten is altijd voor iedereen vrijelijk benaderbaar en de melder kan 

rekenen op een snelle respons; 

 het is voor de melder glashelder via welke kanalen3 hij de meldkamer kan 

bereiken; 

 er wordt landelijk uniform en eenduidig uitgevraagd en er worden geen 

overbodige vragen gesteld; 

 de uitvraag wordt blijvend ontwikkeld (zowel ergonomisch en 

wetenschappelijk); 

 intake leidt tot een zo compleet mogelijk beeld en vormt de basis voor 

adequaat en veilig handelen; 

 daarom blijven we aan de lijn als de omstandigheden daar om vragen; 

 intake leidt tot een handelingsperspectief; 

 we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen (en informeren bij 

afwijkingen); 

 er vindt altijd terugkoppeling plaats naar de melder (via hetzelfde kanaal als 

de melding); 

 

Mens 

 centralisten zijn als vakman/vrouw specifiek geselecteerd, opgeleid en 

geoefend; 

 de melding wordt door één multi-centralist behandeld; 

 

Techniek en informatie 

 van alle informatie is altijd bekend wie de eigenaar is; 

 beschikbare informatie is altijd toegankelijk tenzij; 

 relevante informatie wordt maximaal hergebruikt; 

 relevante partijen worden automatisch geïnformeerd; 

 toekomstige technieken zijn eenvoudig te integreren. 

 
 
Evaluatie van de bovengenoemde doelstellingen vormt de basis voor de blijvende 
verbetering van de multi-intake. De melder zal daarin meer dan nu worden 
betrokken. Vooraf zeggen wat we doen, vervolgens doen wat we zeggen en de 
uiteindelijke terugkoppeling aan de melder moet leiden tot duidelijkheid, daar waar 
mogelijk en/of noodzakelijk verbetering en uiteindelijk betrouwbaarheid.  
 

                                                   
3 naast de spraakgerichte dialoog zullen ook kanalen moeten worden ontwikkeld voor de 

datagerichte dialoog 



ontwikkeling multidisciplinaire intake - visie en plan van aanpak op hoofdlijnen 

12 

 

Het doen van toezeggingen aan het begin van de keten vraagt niet alleen om een 
goed bewustzijn van het vermogen van de keten in algemene zin maar ook om het 
vermogen van de keten op het moment van de toezegging. Team awareness, 
situational awareness en samenwerking in de keten zijn daarom cruciaal. 

 

Vanzelfsprekend worden bij het nastreven van bovenstaande doelstellingen ook de 

geldende reactietijden in acht genomen. 
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3 Opdracht 

3.1 Opdrachtformulering 

Bepaal – conform bepaling 43 van het Transitieakkoord - de reikwijdte van de 

uitvraag van de multidisciplinair centralist en effecten voor personeel en techniek. 

Werk hiertoe de multi-intake en een representatief deel van het multi-intakeprotocol 

uit en beproef mogelijke alternatieven (zie paragraaf 3.3) in een pilot setting. 

 

3.2 Scope 

In bepaling 3 van het Transitieakkoord is aangegeven dat de kolommen zelf 

verantwoordelijk zijn van de uniformering van de eigen werkprocessen. Alle kolom 

specifieke activiteiten vallen daarom buiten de scope van de opdracht. Nauwe 

samenwerking van de LMO en de kolommen – bij voorkeur in één fysieke ruimte - 

is bij de uitwerking van de protocollen echter rand voorwaardelijk. Alleen op die 

manier kan de afstemming worden vereenvoudigd en het wederzijdse leereffect 

worden vergroot. 

 

Het beoogde multi-intake protocol beoogt in eerste aanleg de spraakgerichte 

dialoog. Dit betekent weliswaar dat de datagerichte dialoog vooralsnog out-of-scope 

wordt beschouwd, maar dat deze niet uit het oog mag worden verloren 

 

De keuze voor en inrichting van een Business Process Management (BPM) 

systeem (waaronder de keuze voor de methodiek en het te gebruiken 

instrumentarium) valt buiten de scope van deze opdracht. BPM overstijgt de 

ontwikkeling van het multi-intakeprotocol; het zal bijvoorbeeld ook worden gebruikt 

voor het uitwerken van de multi-opschaling. Bovendien moet deze keuze vallen 

binnen de kaders van de integrale applicatie / systeemarchitectuur van de LMO. 

 

3.3 Resultaten 

Uiteindelijk levert de pilot, als het gaat om het intake proces, twee inzichten op. 

Enerzijds een resultaat dat uitgaat van wat volgens huidige wet en regelgeving 

mogelijk is. Anderzijds een resultaat dat laat zien wat mogelijk  is als geen rekening 

hoeft te worden gehouden met bestaande wet- en regelgeving. Via de stuurgroep 

en de regiegroep zal daarna besluitvorming plaatsvinden over de gewenste 

invulling van de intake, eventueel verlengde intake en uitgifte.  

 

Indien het voorstel dat wordt gedaan na behandeling door de stuurgroep en de 

regiegroep niet leidt tot overeenstemming tussen de verschillende partijen, zal op 

ministerieel niveau besluitvorming plaatsvinden, zoals ook in het Transitieakkoord is 

afgesproken. Eventuele keuzes die buiten het huidige wettelijk kader vallen, moeten 

immers aan die tafel worden bekrachtigd. Uitkomsten van en inzichten opgedaan 

tijdens het onderzoek kunnen daarbij als belangrijke input dienen. 
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Het op basis van de pilot tot stand gekomen voorstel door de Kwartiermaker LMO 

bevat in ieder geval de volgende onderdelen / eindproducten: 

- Beschrijving van de reikwijdte van het multi-intake volgens huidige wet en 

regelgeving; 

- Beschrijving van de reikwijdte van het multi-intake als geen rekening hoeft 

te worden gehouden met bestaande wet- en regelgeving; 

- Beschrijving van een representatief deel van het multi-intakeprotocol voor 

de uitvoering van het deelproces multi-intake; 

- Advies soort protocol (keuze voor een protocol waarbij system leidend is, 

volgend is of combinatie van beide); 

- Beschrijving van de competenties en de betekenis hiervan voor de  

opleiding van de multi-centralist bij multi-intake volgens huidige wet en 

regelgeving; 

- Beschrijving van de competenties en de betekenis hiervan voor de  

opleiding van een multi-centralist  bij multi-intake als geen rekening hoeft te 

worden gehouden met bestaande wet- en regelgeving; 

- Eerste indicatie van de effecten op de formatie van de multi-centralisten 

binnen de LMO; 

- Eerste opzet van het kwaliteitssysteem voor het meten van de kwaliteit van 

de multi-intake; 
- Eisen en wensen ten aanzien van het te selecteren protocolsysteem voor 

de ondersteuning van de uitvoering van het deelproces multi-intake en 
daaruit voortvloeiende eisen aan de systemen waarop moet worden 
aangesloten. 

 

Daarbij zijn de volgende tussenresultaten onderkend: 

- Plan van aanpak (verdere detaillering); 

- Procesbeschrijving van het deelproces multi-intake (onderhoud van de 

huidige beschrijving); 

- Advies voor de volgorde van de vraagstelling van het multi-intakeprotocol 

(in enige mate wetenschappelijk onderbouwd); 

- en de pilotomgeving. 
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4 Activiteiten en planning 

4.1 Afhankelijkheden 

Omdat het multi-intakeprotocol ontstaat als gevolg van het ‘vervlechten’ van die 

delen van de mono-protocollen die door de multi-centralist mogen worden 

uitgevoerd, is er een sterke afhankelijkheid met de ontwikkeling van de landelijke 

uniforme mono-protocollen van de Nationale Politie, KMar en Brandweer. Deze 

afhankelijkheid geldt weliswaar ook voor de Ambulancezorg, alleen zij beschikken 

nu reeds over landelijk uniform uitgevoerde mono-protocollen. De tijdlijn voor de 

ontwikkeling van het multi-intakeprotocol is daarmee met name gekoppeld aan de 

ontwikkeling van de mono-protocollen van Nationale Politie, KMar en Brandweer. 

 

De activiteiten van de kolommen vallen buiten de scope van de opdracht (zie 

paragraaf 3.2) en zijn in dit hoofdstuk en in het hierna volgende hoofdstuk alleen 

voor de beeldvorming opgenomen. 

 

4.2 Activiteiten LMO 

De volgende activiteiten worden voorzien: 

 

Activiteit Toelichting 

Demonstratie 

protocolsystemen 

De werkgroep zal zich laten informeren over de nu gebruikte 

protocolsystemen ProQA en NTS en kandidaat protocolsystemen voor de 

uitvoerig van de pilot met als doel zich een beeld te vormen van de 

werking van een protocol en de impact van een werkwijze op proces, 

organisatie en personeel 

Bepalen 

koppelbaarheid 

(protocol) systemen 

De overgang van de multi-intake naar de verlengde intake moet naadloos 

verlopen. Een goede aansluiting op de onderliggende systemen en 

uitwisseling van uitgevraagde informatie is daarbij rand voorwaardelijk. 

Daarom zal vroegtijdig worden gekeken naar de technische 

(on)mogelijkheden van de aansluiting op nu gebruikte systemen.  

Selecteren (pilot) 

protocolsysteem 

Het selecteren van het protocolsysteem dat zal worden gebruikt voor het 

vastleggen en uitwerken van het protocol en de uitvoering van de pilots 

van de multi-intake. Er zal worden gezocht naar een tijdelijke voorziening 

die met zo min mogelijk leertijd zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. 

Bepalen en beschrijven 

proof of concepts 

Het bepalen welke mogelijke oplossingen in praktijk kunnen of zelfs 

moeten worden beproefd om vroegtijdig keuzes te kunnen maken. 

Voorbeelden zijn het uitvoeren van een proof of concept voor het te 

selecteren pilot protocolsysteem, het bepalen en doorgeven van de 

exacte locatie van de melder en het handelingsperspectief voor broekzak-

gesprekken (de laatste twee  zijn van invloed op competenties, techniek 

en formatie). 

Uitwerken multi-

intakeprotocol 

Het combineren van die delen van de mono-protocollen die mogen 

worden uitgevoerd door de multi-centralist tot een multi-intakeprotocol, het 

bepalen van de wederzijdse informatiebehoefte  en het in kaart brengen 

van de daartoe uit te wisselen informatie. 
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Bepalen pilot setting Voorafgaande aan de inrichting van de pilot omgeving en de uitvoering 

van de pilots zullen in onderling overleg de voorwaarden aan- en kaders 

van de pilots en de te onderzoeken onderwerpen worden bepaald. 

Inrichten pilotomgeving Voor het uitvoeren van de pilots zal een pilotomgeving worden ingericht. 

De omgeving omvat niet alleen de technische en facilitaire voorzieningen 

maar ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van scenario’s en het (indien 

nodig) trainen van melders. Hierbij zal waar mogelijk gebruik gemaakt 

worden van bestaande faciliteiten. 

Proof of concepts Het proefondervindelijk bepalen of een voorgestelde oplossing in praktijk 

kan worden toegepast. Dit is met name relevant voor zaken die voor de 

multi-intake als rand voorwaardelijk zijn of zullen worden beschouwd. 

Configureren 

protocolsysteem 

Het inrichten en/of configureren van het protocolsysteem voor gebruik in 

de testomgeving en later de pilotomgeving.  

Bepalen van het pakket 

van eisen voor het 

protocolsysteem 

Het bepalen van de (initiële) eisen en wensen ten aanzien van het te 

selecteren toekomstige protocolsysteem. 

Bepalen van de 

competenties 

Het bepalen van de (initiële) competenties van de multi-centralist. 

Ontwikkelen van de 

competenties 

Het trainen van kandidaat multi-centralisten voor het uitvoeren van testen 

en het uitvoeren van de uiteindelijke pilots. 

Testen multi-

intakeprotocol 

Het vroegtijdig (systeem)testen van het multi-intakeprotocol en het 

onderliggende protocolsysteem (ook in relatie tot het bepalen van de 

noodzakelijke competenties). 

Pilots multi-

intakeprotocol 

De uitvoering van de uiteindelijke pilots van verschillende varianten van 

de multi-intake en multi-intakeprotocol. Bij de uitvoering van de pilots en 

het uitwerken van de protocollen zal worden uitgegaan van meerdere te 

volgen werkwijzen (zie tevens activiteit vaststellen soort protocol). 

Vaststellen soort 

protocol (de 

uiteindelijke werkwijze) 

Er  moet een keuze worden gemaakt voor de wijze waarop het multi-

intakeprotocol zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen een werkwijze waarbij het systeem leidend is, een werkwijze 

waarbij het systeem volgend is of een combinatie van beide. 

Bijstellen en vaststellen 

pakket van eisen 

protocolsysteem 

Het vaststellen - eventueel na bijstelling - van de eisen en wensen die 

zullen worden gesteld aan het te selecteren toekomstig protocolsysteem 

en daaruit voortvloeiende eisen aan de systemen waarop moet worden 

aangesloten 

Bijstellen en vaststellen 

competenties. 

Het vaststellen - eventueel na bijstelling - van de benodigde competenties 

van de multidisciplinair centralist. 

Bepalen impact op de 

formatie 

Het bepalen van de effecten op de formatie (met een 0-meting als 

referentie) van de multi-intake. 

Vaststellen reikwijdte 

multi-intake 

Het vaststellen van de reikwijdte van de uitvraag gegeven het uitgewerkte 

multi-intakeprotocol. 
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4.3 Planning op hoofdlijnen 

De eerste activiteiten worden reeds uitgevoerd in december 2014. De formele 

(door)start van het project is op 1 januari 2015. Het project zal naar verwachting in 

Q1 2016 worden afgerond met het voorstel over hoe de multi-intake het beste kan 

worden vormgegeven door de Kwartiermaker LMO aan stuurgroep en regiegroep. 

Medio 2015 wordt aangevangen met de eerste beproevingen van de multi-intake. 

De uiteindelijk multi-intake pilots zullen naar verwachting in Q4 2015 aanvangen.  

 

In het hierna volgende overzicht zijn de eerder genoemde activiteiten grof in de tijd 

gezet. 

 

 

Figuur 7: planning op hoofdlijnen 

Paars : verantwoordelijkheid LMO (binnen scope) 

Blauw : verantwoordelijkheid Nationale Politie / KMar (buiten scope) 

Rood : verantwoordelijkheid Brandweer (buiten scope) 

Geel : verantwoordelijkheid Ambulancezorg (buiten scope) 

 

4.4 Vervolgtraject 

De pilots zijn erop gericht om zo spoedig mogelijk te komen tot beantwoording van de meest 

essentiële vraagstukken m.b.t. de multi-intake en de inrichting van de LMO. Dit betekent wel 

dat de implementatie langer gaat duren dan hierboven weergegeven. Na uitvoering van de 

pilots en het vaststellen van de reikwijdte van de uitvraag en de effecten op het personeel en 

de techniek zullen de overige delen van de protocollen moeten worden uitgewerkt en daar 

waar mogelijk en gewenst worden gecombineerd tot het uiteindelijke multi-intakeprotocol. 

Afhankelijk van de tijdlijnen voor het ontwikkelen van de competenties van het personeel en 

van de selectie, configuratie en inbedding van het uiteindelijke protocolsysteem kunnen 

productiepilots worden uitgevoerd alvorens het multi-intakeprotocol in gebruik te kunnen 

nemen. 
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5 Projectorganisatie 

5.1 Opdrachtgever en stuurgroep 

Voor de governance geldt de governance van het Transitieakkoord. De Landelijke 

Kwartiermaker is opdrachtgever voor dit project. De Operationele Stuurgroep 

beoordeelt de opzet van het project en geeft richting. Resultaten worden via de 

operationele stuurgroep aan de bestuurlijke regiegroep ter besluitvorming en of ter 

vaststelling aangeboden. 

 

5.2 Projectteam en projectoverleg 

De volgende projectrollen zijn onderkend: 

 

Rol naam (organisatie) inspanning 

Projectleider Ewald Beld (KLMO)   8 uren / week 

Projectondersteuning Teamlid projectondersteuning K(LMO)   4 uren /week 

Specialist proces en multi-protocol Van KLMO   20 uren / wk 

Specialist / 

kolomvertegenwoordiger 

Minimaal één vertegenwoordiger per kolom 4x  8 uren / wk 

Centralistenteam (tbv test en pilots) Minimaal één centralist per kolom 4x16 uren / wk 

Specialist HRM Van KLMO   4 uren / week 

Specialist Opleiding en Training vertegenwoordiger Politie Academie   4 uren / week 

Extern adviseur    8 uren / week 

Communicatieadviseur Van KLMO  

Inrichtingsteam pilot 

protocolsysteem 

Nader te bepalen,  afhankelijk 

systeemkeuze 

PM 

   

 

De betrokken specialisten brengen hun kennis en kunde in bij het uitwerken van het 

multi-intakeprotocol, het configureren van het protocolsysteem, het bepalen van de 

systeemeisen en de te ontwikkelen competenties. Zij worden hierbij ondersteund 

door het inrichtingsteam en voor wat betreft de competentievraagstukken door de 

specialisten HRM en Opleiding en Training. De betrokken centralisten testen de 

uitgewerkte protocollen en het onderliggende protocolsysteem en voeren de pilots 

uit. Zij zijn de multi-specialisten van de toekomst. De kolomvertegenwoordigers en 

de centralisten werken hierbij nauw samen. 

 

Het inrichtingsteam ondersteunt bij het configureren van het protocolsysteem dat 

zal worden gebruikt voor het uitvoeren van de pilots. Ambitie is om zo min mogelijk 

tijd te besteden aan het leren configureren door de specialisten. Er wordt daarom 

externe ondersteuning voorzien.  

 

Het projectteam voert tenminste tweewekelijks overleg. De projectleider rapporteert 

maandelijks aan de opdrachtgever. 
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5.3 Begeleidingscommissie 

Om tot een onbevooroordeelde, methodologisch verantwoorde opzet van de pilots 

en dus ook resultaat te komen, wordt een kundige begeleidingscommissie ingesteld 

waarvan de leden draagvlak hebben bij de verschillende partijen.  .Daar waar nodig 

kan de begeleidingscommissie zich laten bijstaan en of adviseren door bijvoorbeeld 

inhoudelijk experts of door partijen die eventueel best practices uit binnen- en 

buitenland kunnen inbrengen. De begeleidingscommissie wordt ingesteld door de 

minister van VenJ en krijgt de ondersteuning door een secretaris vanuit de KLMO. 

 

De begeleidingscommissie zal haar werkzaamheden – binnen de door de 

regiegroep gestelde vastgestelde kaders - zelf vorm geven. De 

begeleidingscommissie ziet toe op een verantwoorde opzet en onbevooroordeelde 

uitvoering van de pilots multidisciplinaire intake. De commissie brengt na het 

uitvoeren van de pilots multidisciplinaire intake een advies uit aan de bestuurlijke 

regiegroep landelijke meldkamerorganisatie. Dit advies gaat in ieder geval in op de 

uitvoering van  de pilots. Indien de Commissie daartoe aanleiding ziet doet zij 

tussentijds verslag aan de bestuurlijke regiegroep landelijke meldkamerorganisatie.  

5.4 Referentiegroep 

De projectleider vanuit de KLMO richt een referentiegroep in die wordt 

geraadpleegd voor inhoudelijke toetsing van (tussen)resultaten. De leden van de 

huidige werkgroep Multidisciplinaire-Intake (waarin alle disciplines 

vertegenwoordigd zijn) zullen hun werkzaamheden voortzetten als referentiegroep 

van dit project. 

 

5.5 Communicatie 

De kwartiermakersorganisatie voert de regie over de communicatie en doet dit in 

goed overleg met de betrokken partijen. Regiegroep, Operationele Stuurgroep, 

kwartiermakers en lijn communiceren zelf met hun achterban over het opstarten 

van een project. Daarna wordt voor de duur van het project de communicatie 

verzorgd door het uitvoerende projectteam. 
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6 Projectbudget 

6.1 Projectkosten LMO 

De totale kosten voor de uitvoering van dit project bedragen naar schatting 1 

miljoen euro. De kosten zijn als volgt opgebouwd: 

 

 
 

Omdat het onduidelijk is of kosten voor de inzet van interne medewerkers worden 

doorbelast, zijn deze kosten vooralsnog wel begroot. 

 

Voor de begroting van de kosten is - rekening houdend met de vakantieperiode - 

uitgegaan van gemiddeld 44 werkbare weken per jaar. 

 

6.2 Projectkosten kolommen 

De inzet van andere dan in paragraaf 6.1 genoemde medewerkers van de 

verschillende kolommen valt buiten de scope van de opdracht. De aan hun inzet 

verbonden kosten vallen daarmee buiten de bovenstaande calculatie. 

 

Om recht te doen aan de ambitie en uitgangspunten van dit plan verwachten wij dat 

de betrokken kolommen voldoende capaciteit vrijmaken en daarvan zelf de kosten 

dragen. 

 

 

Kostenpost soort aantal dgn/wk wkn mandgn kstn/dg kosten

Projectleider intern 1 1,0 58 58 800 46.400

Projectondersteuning intern 1 0,5 55 28 456 12.540

Specialist proces, inform. en protocol intern 1 2,5 58 145 680 98.600 1 vertgenwoordiger LMO

Specialist / kolomvertegenwoordiger intern 4 1,0 55 220 680 149.600 1 vertegenwoordiger per kolom

Centralisten team intern 4 2,0 28 224 456 102.144 1 centralist per kolom

Specialist HRM intern 1 0,5 55 28 680 18.700 advies en uitwerken compenties multi-centralist

Specialist opleiding intern 1 0,5 55 28 680 18.700 advies en uitwerken opleiding multi-centralist

Adviseur out-of-p 1 1,0 58 58 1.350 78.300 advies en ondersteuning

Klankbordgroep out-of-p 4 27.500 4 klankbordgroepleden, bij 5 bijeenkomsten

Referentiegroep intern 8 18.700 2 collega's per kolom, bij 5 bijeenkomsten

Inrichtingsteam protocolsysteem out-of-p 150.000 stelpost voor inrichting  pilot protocolsysteem

Trainen en oefenen out-of-p 25.000 stelpost afnemen training(en)

Kosten proof of concepts out-of-p 50.000 stelpost uitgaande van POC broekzak en POC locatie

Kosten testomgeving out-of-p 75.000 uitgaande van vier tafels  bestaande locatie

Onvoorzien - intern intern 69.808 15%

Onvoorzien - out of pocket out-of-p 60.870 15%

Kosten - intern intern 535.192

Kosten - out of pocket out-of-p 466.670

Kosten - totaal 1.001.862
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7 Projectrisico’s 

7.1 Projectrisico’s LMO 

Voor dit project zijn de volgende risico’s en risico beperkende maatregelen 

onderkend: 

 

Risico K E Maatregel 

Geen of onvoldoende capaciteit om 

invulling te geven aan activiteiten. 

3 4 Geen aanvang project voordat deze 

voorwaarden zijn ingevuld. 

Aantrekken van nieuwe medewerkers – 

hoe wenselijk ook - in een omgeving waar 

veranderingen op dit moment 

formatieneutraal moeten worden 

uitgevoerd lijkt niet verkoopbaar. Daarom 

zal zoveel mogelijk moeten worden geput 

uit de huidige populatie. 

2 4 Het creëren van een pool van multi-

centralisten van waaruit de verschillende 

projecten kunnen worden bemenst leidt tot 

een zo efficiënt mogelijke inzet van 

schaarse medewerkers. 

Onvoldoende financiële middelen om 

project uit te kunnen voeren. 

4 4 Geen aanvang project voordat deze 

voorwaarden zijn ingevuld. 

Geen of geen tijdige goedkeuring van dit 

plan (gelet op de geschetste initiële 

reikwijdte). 

3 4 Geen aanvang project voordat deze 

voorwaarden zijn ingevuld. 

Nog geen of onvoldoende draagvlak voor 

zuivere scheiding intake en uitgifte. 

2 3 Inzichtelijk maken van effect op het 

resultaat van de multi-intake bij optreden 

van dit risico. Met andere woorden dit 

vraagstuk kan pas later worden 

geadresseerd. 

De ontwikkeling van het multi-

intakeprotocol kan leiden tot twee 

‘geloven’; geloof in een werkwijze waarbij 

het systeem leidend is of geloof in een 

werkwijze waarbij het systeem volgend is 

5 4 Keuze expliciet maken door beide 

werkwijzen (soorten protocol) uit te werken 

en te beproeven in de pilots. 

Standaardisatie wordt belemmerd doordat  

de stakeholders verdeeld zijn over het 

soort protocol (werkwijze) 

5 2 Het door het management laten uitdragen 

van de vastgestelde werkwijze. 

Koppelbaarheid protocolsystemen 2 5 Vroegtijdig onderzoek naar koppelbaarheid 

met GMS, ProQA en/of NTS. 

Door vroegtijdige betrokkenheid van een 

marktpartij bij de ontwikkeling van een 

protocolsysteem kan deze speler buiten 

spel komen te staan bij een aanbesteding. 

3 3 Vroegtijdig betrekken inkoop juristen en 

betrachten zorgvuldigheid bij het 

benaderen van (kandidaat) marktpartijen. 

Ontwikkeling protocolsysteem kan leiden 

tot een vroegtijdige noodzaak voor 

aanbesteding. 

3 3 Vroegtijdig betrekken inkoop juristen en 

beschouwen mogelijkheden ontwikkeling 

prototype en/of ander licentiemodel. 

K(kans): 1 kleine kans, 5 grote kans  E(effect): 1 beperkt effect, 5 groot effect 
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7.2 Projectrisico’s kolommen 

Een aantal risico’s ligt weliswaar buiten de directe invloedsfeer van de LMO maar 

moeten door de afhankelijkheden wel worden beschouwd. 

 

Risico K E Maatregel 

Geen of onvoldoende capaciteit om 

invulling te geven aan activiteiten. 

3 4 Geen aanvang project voordat deze 

voorwaarden zijn ingevuld. Met andere 

woorden: als één van de betrokken 

partijen niet start, kan niemand anders 

starten. 

Geen tijdige invulling van de in dit 

document genoemde monodisciplinaire 

activiteiten. 

2 4 Geen aanvang project als aan deze 

randvoorwaarde niet wordt voldaan. 

    

K(kans): 1 kleine kans, 5 grote kans  E(effect): 1 beperkt effect, 5 groot effect 

 
 
 
 

 


