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Het jaar van de grote gezamenlijke stappen



Landelijke Meldkamer
Samenwerking

De nieuwe meldkamer in Hilversum wordt in 
2025 operationeel; later dan was gepland. 
Om de effecten hiervan te beperken, wordt 
in 2020 met twee robuuste meldkamers in 
Midden-Nederland gewerkt: Meldkamer 
Utrecht en de nog samen te voegen 
meldkamer Lelystad/Naarden in Lelystad.

Noord-Nederland is grondig verbouwd,  
er zijn nieuwe meldkamertafels geplaatst. 

Nijmegen en Arnhem zijn tussentijds 
samengevoegd op 19 november.  
Deze samenvoeging is een natuurlijke 
‘tussenstap’ in de samenvoeging van de 
meldkamers van Twente, IJsselland en 
Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-
Zuid en Gelderland-Midden in Apeldoorn 
medio 2022.

Meldkamer Zeeland-West- 
Brabant is bouwkundig opgeleverd. 
Aansluiting op de IV/ICT van LMS 
volgt in juni 2020. 

Samengevoegd én aangesloten op IV/ICT LMS. 

Op weg naar 10 meldkamers  
op één landelijke IV- en ICT 
structuur

‘Het proces naar één meldkamer  
kan alleen maar slagen doordat  
mensen het vertrouwen en geloof  
hebben om dit echt voor elkaar 
te krijgen. Dat maakt het geheim  
van de meldkamer.’ 

Jack Mikkers, voorzitter van de  
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost 
zijn samengevoegd in Den Bosch. 
Meldkamer Oost-Brabant is op  
9 april aangesloten op de IV/ICT LMS. 

Alkmaar, Zaandam en Haarlem zijn  
samengevoegd in Haarlem.  
Meldkamer Noord-Holland is op  
14 november aangesloten op de IV/ICT LMS.

Samenvoeging van Zuid-Holland Zuid 
en Rotterdam-Rijnmond in meldkamer 
Rotterdam is op 16 december afgerond.

 Lijn 1      Continuïteit Klik op het icoontje van de 
meldkamer (met paars linkje) 
voor meer informatie.

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/oktober/grootscheepse-verbouwing-meldkamer-noord-nederland.html
https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/november/meldkamer-noord-holland-officieel-geopend.html
https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/december/samenvoeging-meldkamers-zuid-holland-zuid-en-rotterdam-rijnmond-afgerond.html
https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/november/nieuwe-meldkamer-zeeland-en-midden-en-west-brabant-staat.html
https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/november/meldkamers-arnhem-en-nijmegen-samengevoegd.html
https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/mei/meldkamer-oost-brabant-officieel-geopend.html
https://www.landelijkemeldkamer.org/meldkamers/meldkamer-midden-nederland/meldkamer-regio-midden-nederland.html


18 maart 2019 

Tramaanslag in Utrecht

Bij een aanslag staat de dienstverlening van een meldkamer 
onder grote druk. De ervaringen bij de tramaanslag lieten  
zien dat het volgende goed werkt: 

  Afspraken over routering van 112.

  Opvangen piekbelasting.

  Dienstverlening vanuit 112.

  C2000.

Continuïteit van meldkamers is dé 
kernopgave voor de meldkamers, 
disciplines en de LMS samen. Voor alle 
meldkamers is de fallback en uitwijk 
in kaart gebracht. Dit overzicht laat 
zien wat wel en niet geregeld is als een 
meldkamer door welke omstandigheid 
dan ook uitvalt. Ook is een security 
audit uitgevoerd bij alle meldkamers.

Landelijke Meldkamer
Samenwerking

 Lijn 1      Continuïteit

Na intern onderzoek naar storingen 
bij aangesloten meldkamers, zijn 
verbeteringen doorgevoerd in de 
monitoring en het beheer. Ook is een 
externe audit gestart op de landelijke 
IV- en ICT-infrastructuur. Resultaten 
worden in 2020 bekend.

24 juni 2019

Landelijke KPN-storing

Voor enige uren was 112 onbereikbaar voor  
mensen in nood. Het crisishandboek is  
aangepast op dit scenario. Verwacht in 2020:

   Alternatieve maatregelen als 112  
niet bereikbaar is.

   Onderzoek: 
•  Agentschap Telecom naar storing. 
•   Rol KPN in het routeren van telefonie 

naar 112 door andere operators.

vervolg

Klik hier voor meer informatie

Fallback en uitwijk

Externe audit

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/september/rapport-continuiteit-meldkamers.html


Actualiseren en verbeteren van  
de huidige meldkamerprocessen 
en -systemen

Locatiebepaling 112-beller via AML is uitgerold 
voor Android-telefoons en iPhones.

Er is verder gewerkt aan de 112app  
met de volgende functionaliteiten:
•  Delen van foto’s.
•  Delen van video.
•  Chatten.
•  Vertaalfunctie.

Nieuwe ontwikkelingen 

Er is onderzocht hoe het routeren van meldingen kan worden verbeterd.  
Hierdoor kunnen meld kamers zich beter voorbereiden op het ontvangen van meldingen 
 van andere meldkamers. Project robuuste aanname is gestart met een pilot op 2 locaties. 

AML 112
APP

AML 112
APP

Klik hier voor meer informatie

 Lijn 2      Bij de tijd
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Nationaal Meldkamer Systeem 
Het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) wordt  
op termijn het basissysteem waarmee centralisten 
hun werk doen. In 2019 kwam duidelijkheid over  
de aanbestedingsstrategie en werd het programma 
opgestart.
 
 
Doorontwikkeling 112  
Het huidige 112-platform is aan het einde van  
de levensduur, de migratie van het nieuwe  
telefonieplatform is verplaatst naar 2020.  

Migratie IVC  
De voorbereidingen naar het nieuwe C2000  
hebben veel tijd en aandacht gekost in 2019.  
Gebruikers en beheerders zijn actief betrokken  
bij de voor bereiding, onder meer bij de  
acceptatietesten.  

Systemen

Klik hier voor meer informatie

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/maart/locatie-van-112-beller-sneller-en-nauwkeuriger-beschikbaar.html
https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/augustus/programma-implementatie-nationaal-meldkamer-systeem-van-start.html


Actualiseren en verbeteren van  
de huidige meldkamerprocessen 
en -systemen

Vakbekwaamheid

De LMS-campus, het platform voor  
multi disciplinaire opleidingsproducten  
is in 2019 gelanceerd. 

Communicatie met burgers

Multidisciplinair adviseur C2000 (MAC-er):  
inrichten ervan goedgekeurd. In 2020 in uitvoering.

Calamiteitencoördinator (CaCo):  
breed gedragen beeld binnen de meldkamers.
In 2020 in uitvoering, onder verantwoordelijkheid  
van de Veiligheidsregio.

De CaCo heeft een belangrijke rol in opschaling 
en om te komen tot een actueel veiligheidsbeeld. 
In Limburg is sinds 2019 een team van ‘dedicated’ 
CaCo’s in dienst van de veiligheidsregio’s.

Samenwerkingsfuncties

Klik hier voor meer informatie Klik hier voor meer informatie

Opgeleverd

Generieke vakbekwaamheid

In scope

•  AML
•  GMS locaties

In ontwikkeling

•  DO-112
•  eCall
•   LMS-ICT (aansluiting 

nieuwe locaties)
•  IVC plateau 1
•  RBAC

•  Manual master
•   Fallback/uitwijk  

(continuïteit)
•  IVC plateau 2

Aandacht voor ‘wanneer bel je 112 wel en wanneer niet’: 
•  Op verschillende websites inhoud geactualiseerd. 
•  Aandacht via social media kanalen.

Onderzoek naar meldingen van burgers:
•  Hoe wil deze geholpen worden door de hulpdiensten? 
•   Burgers zijn tevreden over 1e contact met de meldkamer.
•  Nader onderzoek in 2020.

 Lijn 2      Bij de tijd
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vervolg

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/januari/nieuwe-elektronische-leeromgeving-voor-meldkamermedewerkers-beschikbaar.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/rapporten/2019/10/15/melden-via-112--eindrapport--perspectieven-van-burgers-en-centralisten


Moderniseren en vernieuwen  
van meldkamerprocessen naar 
informatieknooppunten

 Lijn 3      Nieuwe tijd
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In Noord-Nederland is druk  
met melden met beelden  
geëxperimenteerd.  
Het kan echt het verschil maken  
in het bepalen van de inzet.  
 
Zo stond er een woonboot in brand 
waarbij centralisten door het  
meegestuurde beeld opmerkten  
dat er acetyleen op gevaarlijke  
afstand lag opgeslagen.

 

 

 

Goedgekeurd

  Innovatieagenda.

Gestart

   Aanbevelingensysteem - biedt vanuit het gesprek een  
handelingsperspectief. 

   Project Beeldregie in Rotterdam - slim omgaan met  
beeld- en sensor informatie uit verschillende bronnen +  
verkennen regieproces van beelden.

   In de pilot zorgcoördinatie gaat ambulancezorg op  
regionale schaal de zorgverlening aan de patiënt met  
een acute zorgvraag gezamenlijk organiseren.  
Over de samenwerking tussen LMS en de RAV’s is een kader 
afgesproken waarover in 2020 meer duidelijkheid komt.

Onderzoek
 

   Onderzoek naar mogelijkheden en gevolgen van het  
melden door meld-dingen, dit zijn sensorsystemen  
die automatisch 112 bellen.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/november/meerwaarde-van-beeld--en-sensorinformatie-voor-het-intakeproces-onderzocht.html
https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2019/mei/meldingen-met-meld-dingen.html


 

LMS is met ingang van 1 januari 2020 een  
eigenstandig onderdeel van de politie. LMS heeft 
het beheer van álle meldkamers op zich genomen. 
Hiervoor zijn 67 mensen overgekomen naar de  
politie als werkgever.

Meldkamergovernance

Organisatorisch borgen van  
lijn 1, 2 en 3 binnen de politie,  
veiligheidsregio’s, KMar en  
ambulancezorg

Alle onderwerpen die meldkamers en -systemen raken 
worden vanaf 2020 behandeld in het:

Het hoogste orgaan in de besturing van meldkamers:

Per meldkamer zijn er overleggen op directie niveau:

De betrokken disciplines en de leiding van LMS geven  
richting aan de ontwikkeling van de betreffende meldkamer:

Hoofd  
meldkamer *

Kwartiermaker 
bedrijfsvoering

Directies alle meldkamers

Strategisch Meldkamer Beraad (SMB)

Bestuurlijk Meldkamer Beraad (BMB)

+

Klik hier voor meer informatie

 Lijn 4      Entiteit
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‘Het is een volgende toch wel  
spannende stap in de ontwikkeling 
van meldkamers.  
Vanaf 1 januari 2020 is de politie 
echt verantwoordelijk voor het  
beheer van meldkamers.  
Dat is geen klein ding, meldkamers 
moeten immers 24/7 goed  
functioneren.’

Liesbeth Huyzer,  
referent in de korpsleiding voor LMS

https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2020/januari/politie-krijgt-nieuwe-taak-in-beheer-meldkamers.html


Nederland belde in 2019 met de meldkamers

2,9 miljoen
landelijk  
aangenomen

1,9 miljoen
doorverbonden aan  
regionale hulpdiensten

96% van de 
112-oproepen 

werd binnen 10 seconden  
aangenomen (norm 90%)

34% van de  
112-meldingen

was misbruik of  
oneigenlijk gebruik

Politie 58%

Ambulancezorg 35%

Brandweer 7%

Koninklijke  
Marechaussee <1%

Landelijke Meldkamer
Samenwerking

 De gemiddelde afhandeltijd vanaf aanbod 
tot het moment van doorverbinden naar 
 de regionale meldkamer was:

De gemiddelde snelheid waarmee een 
gesprek werd aangenomen was:

3,2 seconden 21,4 seconden



NL-Alert 
Directe informatie bij een noodsituatie

Geïntegreerd  
Meldkamer Systeem

5.617.222 174 82%

904.471.473
van de aangesloten  
telefoons ontving het 
NL-Alert-controlebericht.

geregistreerde meldingen (aangenomen gesprekken)

geregistreerde incidenten  
(voorvallen waarop inzet is gepleegd)

berichten verzonden voor:

calamiteiten
(Waarvan 35 NL-Alerts die  
24 juni 2019 zijn verstuurd vanwege 
de landelijke KPN-storing).

C2000
Het communicatiesysteem  
voor de hulpdiensten

77.078

575

professionals  
gebruikten C2000

Het netwerk was: 
(norm 98%) 99,8%

97,9%De dekkingsgraad  
voor ontvangst lag op: 
(norm 95%) 

Ondersteund door:
zendmasten

van de tijd 
beschikbaar

Het incidentbeheer was:

Special coverage locations

98%

239

20
19
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