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MANAGEMENTSAMENVATTING 
Dit onderzoek is uitgevoerd voor de afronding van mijn studie integrale veiligheid aan de hogeschool Inholland te 
Rotterdam in de periode juli 2012 tot december 2012. Het bureau operationele zaken van de regionale brandweer Zuid-
Holland Zuid (RBZHZ) was opdrachtgever voor dit onderzoek. De aanleiding voor dit onderzoek is de samenvoeging van 
de meldkamer Zuid-Holland Zuid met de meldkamer Rotterdam-Rijnmond. 
 
Om te onderzoeken wat de operationele gevolgen voor de RBZHZ zijn, is de volgende hoofdvraag samengesteld: 
 
Welke operationele werkprocessen tussen de meldkamer en brandweer van de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-
Rijnmond dienen op elkaar afgestemd te worden om de samengevoegde meldkamer goed te laten functioneren en wat 
zijn daarvan de gevolgen voor de RBZHZ? 
 
Bij de beantwoording van deze hoofdvraag is het belangrijk om te weten in welke mate de meldkamers samengevoegd 
worden. Gaan de meldkamers slechts vanuit één gebouw werken of vindt er een volledige integratie en harmonisatie van 
werkprocessen plaats? Uit de inventarisatie van het Project Initiatie Document, wetgeving, alsmede landelijke 
ontwikkelingen, valt op te maken dat de samengevoegde meldkamer ZHZ-RR deel gaat uitmaken van de landelijke 
meldkamer organisatie. Na de samenvoeging zal de nieuwe meldkamer ZHZ/RR in eerste instantie gebruik maken van 
het huidige gemeenschappelijke meldkamer systeem (GMS). Vanaf 2015 zal gebruik gemaakt worden van een nieuw 
meldkamer systeem (NMS),  wat in landelijke aansturing voorziet.  
 
Na inventarisatie van de werkprocessen tussen de RBZHZ en de Gemeenschappelijke Meld Centrale (GMC) blijken er 
negen werkprocessen van invloed op de vraagstelling te zijn. Het is noodzakelijk deze werkprocessen te harmoniseren. 
Deze harmonisatie brengt gevolgen met zich mee, die beschreven staan in de volgende conclusies en aanbevelingen: 
 
Conclusie 1 
Beide brandweerkorpsen en meldkamers hebben wederzijdse eisen gesteld via een service level agreement (SLA). Het 
SLA van de RBZHZ met de GMC stelt eisen aan rapportage, briefing, verwerkingstijden, kwaliteit en toetsing. De RBZHZ 
kan via een nieuwe SLA wederzijdse eisen stellen aan de samengevoegde meldkamer ZHZ-RR. Als de eisen uit het 
bestaande SLA overgenomen worden zijn geen operationele gevolgen te verwachten. 
 
Conclusie 2 
De verbindingsschema’s van de RBZHZ en BRR lijken in structuur op elkaar. Het ontwikkelen van een gezamenlijk 
verbindingsschema heeft gevolgen voor het inmelden van eenheden en functionarissen. De RBZHZ kan gevolgen 
verwachten in dit werkproces.  
 
Conclusie 3 
In de samengevoegde meldkamer ZHZ-RR kan maar één berichtenstructuur voor alarmering gebruikt worden. Het is zeer 
waarschijnlijk dat deze structuur aangepast wordt. De RBZHZ moet in overleg met de BRR een nieuwe berichtenstructuur 
ontwikkelen, waarbij de gevolgen voor de operationele brandweerzorg nihil zijn. 
 
Conclusie 4 
De samengevoegde meldkamer ZHZ-RR kan gebruik maken van één stormprocedure en  één procedure voor het 
buitendienst stellen van eenheden. In beide regio’s worden andere methoden gebruikt. De RBZHZ en BRR moeten samen 
een gelijke methode ontwikkelen waarbij de operationele gevolgen voor de RBZHZ nihil zijn omdat beide procedures een 
gelijkwaardig resultaat hebben. 
 
Conclusie 5 
Dat de samengevoegde meldkamer gebruik gaat maken van één kazernevolgordetabel (KVT) en alarmregeling staat vast. 
De manier waarop de KVT samengesteld gaat worden is het gevolg van bestuurlijke en politieke beslissingen. De manier 
waarop de alarmregeling gebruikt gaat worden is het resultaat van overleg tussen de RBZHZ en BRR. De 
brandweerkorpsen van de RBZHZ kunnen veranderingen in het inzetvoorstel verwachten wanneer de nieuwe 
alarmregeling gebruikt gaat worden. Bovendien dienen zij rekening te houden met veranderingen in het inzet aantal  
wanneer de KVT opnieuw doorberekend wordt. 
 
Conclusie 6 
De roepnummerplannen zijn niet eenduidig voor beide meldkamers. Dit is wel een voorwaarde voor de samengevoegde 
meldkamer ZHZ-RR. De RBZHZ kan derhalve een nieuw roepnummerplan verwachten. Dit nieuwe roepnummerplan 
impliceert dat de eenheden van nieuwe roepnummers voorzien moeten worden, zodat ook de randapparatuur opnieuw 
geprogrammeerd moet worden.  
 
Aan de hand van bovenstaande conclusies worden enkele aanbevelingen gedaan voor het harmoniseren van de 
werkprocessen en het verminderen van de operationele gevolgen voor de brandweerzorg: 
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Aanbeveling 1 
Voor het opnieuw inrichten van de werkprocessen in de samengevoegde meldkamer ZHZ-RR moet overleg plaats vinden 
tussen de RBZHZ en BRR, waarbij beide korpsen argumenten aan kunnen dragen. De resultaten van dit overleg bepalen 
de mate waarin operationele gevolgen optreden.  
 
Aanbeveling 2 
Het is aan te beleven om via een project of werkgroep overleg plaats te laten vinden tussen de afdeling regionale 
brandweerzorg van de VRZHZ en de afdeling veiligheid en operaties van de BRR. Door overleg en samenwerking moet 
het mogelijk zijn om geharmoniseerde werkprocessen te ontwikkelen met zo min mogelijk operationele gevolgen voor de 
brandweerzorg. 
 
Aanbeveling 3 
Het verbindingsschema op de meldkamer in Noord-Nederland lijkt op een combinatie tussen de verbindingsschema’s in 
Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het is aan te bevelen om de structuur van dit verbindingsschema over te 
nemen. 
 
Aanbeveling 4 
De stormprocedure van de RBZHZ lijkt erg veel op de jaarwisseling procedure van de BRR. Het is aan te bevelen om 
deze procedures samen te voegen waarbij de decentrale meldkamer software van de BRR gebruikt gaat worden om 
meldingen uit te geven aan de brandweerkazernes. De procedure van de RBZHZ kan als back-up dienen.  
 
Aanbeveling 5 
De samengevoegde meldkamer ZHZ-RR moet gebruik maken van één roepnummerplan. Deze veronderstelling is 
bevestigd in de meldkamers Noord- en Oost Nederland. Het NVBR roepnummerplan heeft ruimte voor 99 kazernes, wat 
ruim voldoende moet zijn voor beide regio’s. De verschillende typen eenheden kunnen aangeduid worden door een hoog 
of laag volgnummer te gebruiken. Het advies is om het NVBR roepnummerplan te gebruiken voor beide regio’s. 
 
Aanbeveling 6 
Tijdens de interviews bij de meldkamers in Noord- en Oost Nederland is gebleken dat het harmoniseren van de 
werkprocessen tussen de brandweer en meldkamer tot “botsing” van culturen zou kunnen leiden. In dit onderzoek is niet 
duidelijk geworden wat de impact van deze cultuurveranderingen zou kunnen zijn, maar een extra onderzoek zou daar 
meer duidelijkheid over kunnen geven. Het advies is om een onderzoek te verrichten naar de sociaal-culturele aspecten 
van de samenvoeging en de wijze van voorlichting en begeleiding van centralisten en brandweerpersoneel. Dit onderzoek 
hoeft zich niet specifiek te richten op de kolom brandweer, maar is bij voorkeur meldkamer-breed. 
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VOORWOORD 
Voor u ligt de scriptie: ‘Gevolgen voor de operationele brandweerzorg na samenvoeging meldkamers’. Ik heb deze scriptie 
geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht als student Integrale Veiligheid aan de Hogeschool Inholland te 
Rotterdam. De scriptie is tot stand gekomen in de periode juli tot december 2012.  
 
Het onderzoek voor deze scriptie heb ik verricht voor de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid (RBZHZ). De meldkamer 
van deze instantie zal op termijn worden samengevoegd bij de meldkamer van de regio Rotterdam Rijnmond. De RBZHZ 
wilde graag onderzocht zien wat de operationele gevolgen zouden kunnen zijn van een dergelijke samenvoeging.   
 
Het resultaat van dit onderzoek is een beschrijving van de werkprocessen tussen brandweer en meldkamer, alsmede een 
vergelijkingsonderzoek tussen de werkprocessen van de brandweer Zuid-Holland Zuid en de brandweer Rotterdam-
Rijnmond. 
 
In het kader van mijn onderzoek voor deze scriptie heb ik van de RBZHZ alle medewerking gekregen. Mijn begeleider was 
de heer Auke Blok, bureauhoofd operationele zaken. Ik wil hem in het bijzonder hartelijk danken voor de begeleiding, 
maar ook alle medewerkers van het bureau Operationele Zaken van de RBZHZ. Het was zeer plezierig werken op deze 
afdeling. 
 
Verder wil ik consultant de heer Corné de Swart dankzeggen. Zijn inzet heeft gezorgd voor de sturing die ik nodig had om 
deze afstudeer opdracht te kunnen voltooien. 
 
Als laatste wil ik Netty Eerland bedanken voor het kritisch controleren van mijn scriptie op taal- en stijlfouten. 
 
 
Joost Eerland 
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LEESWIJZER 
Dit onderzoek is geschreven voor de afdeling regionale brandweerzorg van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid 
(RBZHZ). De terminologie en uitleg in dit onderzoek vereist een bepaalde basiskennis over de werkwijzen binnen de 
brandweer. Mede hierdoor is het waarschijnlijk dat iemand zonder enige kennis over de brandweerorganisatie moeite 
heeft om dit te lezen. Voor deze lezer zullen slechts de hoofdlijnen te volgen zijn en is de managementsamenvatting een 
passende oplossing. 
 
In hoofdstuk 1 krijgt u een inleiding over de opdrachtgever en de afdeling waarbinnen dit onderzoek verricht is. Het bureau 
Operationele Zaken voorziet de meldkamer in Zuid-Holland Zuid van operationele informatie ten behoeve van de 
brandweerzorg.  
 
Hoofdstuk 2 van dit onderzoek geeft informatie over de aanleiding, probleemstelling en deelvragen. De hoofdvraag van dit 
onderzoek is erop gericht om de operationele gevolgen voor de brandweerzorg in kaart te brengen na de samenvoeging 
van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond.  
 
Na het definiëren van de hoofd- en deelvragen en het afbakenen van het onderzoek volgt een theoretisch kader in 
hoofdstuk 3 waarbij definities bepaald worden aan de hand van projectdocumenten en wetgeving. Dit hoofdstuk vormt de 
basis van de theoretisch onderbouwing van de scriptie.  
 
Beschrijving van Het onderzoek vindt plaats in hoofdstuk 4 waarbij in paragraaf 1 een onderzoek is gedaan naar de mate 
en wijze van samenvoeging aan de hand van interviews en inventarisatie van het project initiatie document (PID). In 
paragraaf 2 zijn de werkprocessen tussen de brandweer en meldkamer in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond in 
kaart gebracht aan de hand van het Service Level Agreement (SLA) en interviews op het bureau Operationele Zaken van 
de RBZHZ en de afdeling Veiligheid en Operaties bij de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. In paragraaf 3 vindt een 
inhoudelijke vergelijking plaats van deze werkprocessen waarbij aandacht besteed wordt aan werkwijzen, afspraken en 
procedures. 
 
Na dit vergelijkend onderzoek vindt u de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek in hoofdstuk 5.  
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De VRZHZ heeft een eigen gemeenschappelijke meldkamer ten behoeve van de politie, ambulance en brandweer. De 
meldkamer is gevestigd op de brandweerkazerne Oranjepark in Dordrecht. De meldkamer heeft te maken met 
capaciteitstekort en kan de continuïteit niet waarborgen. Mede hierdoor is in 2010 een samenwerking gestart met de 
meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) waarbij personeel en werkplekken uitgewisseld worden.  
 
Op hetzelfde moment dat de twee veiligheidsregio’s samenwerking zochten, kreeg de overheid te maken met 
bezuinigingen. In het regeerakkoord van 2010 is afgesproken om in 2015 €10 miljoen te bezuinigen op het 
meldkamerdomein. In 2020 dient dit een structurele bezuiniging van €50 miljoen te zijn (Deloitte, 2011). Binnen het 
bezuinigingspakket is gekozen voor één meldkamerorganisatie met drie locaties. Een andere optie was een 
meldkamerorganisatie met tien locaties. Na onderzoek en een kostenanalyse van Deloitte is gekozen voor de variant met 
tien locaties. De samenvoeging van de meldkamers moet bijdragen aan het zo snel mogelijk, eenduidig, efficiënt en 
adequaat helpen van de burger (Rijksoverheid, 2012). In het onderzoeksrapport van Deloitte zijn deze begrippen 
uitgebreid beschreven. Al deze meldkamers zullen gebruik maken van een uniform ingericht computersysteem. Landelijke 
coördinatie van incidenten behoort hierbij tot de mogelijkheden. 
 
Het aantal van tien locaties kwam tevens overeen met het aantal regio’s binnen de nieuw te vormen nationale politie. Elke 
politieregio heeft op die manier zijn eigen meldkamer. Voor de brandweer en ambulance ligt dit anders omdat de 
vijfentwintig veiligheidsregio’s (voorlopig) nog blijven bestaan. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat 
de politie in Zuid-Holland Zuid samengevoegd zal worden met de politie Rotterdam-Rijnmond. De samengevoegde 
meldkamer ZHZ-RR zal brandweer, ambulance en politie in beide veiligheidsregio’s ondersteunen. De samengevoegde 
meldkamer dient op 1 januari 2014 operationeel te zijn. 
 
In februari 2012 is binnen de VRZHZ en VRR een project gestart met als doel de betrokken besturen binnen de 
veiligheidsregio te adviseren bij het nemen van besluiten ten aanzien van de samenvoeging van de meldkamers. De 
projectleider samenvoeging meldkamers dhr. Seen heeft aangegeven dat de werkprocessen zoveel mogelijk 
geharmoniseerd moeten worden in de nieuwe meldkamer  (Seen, 2012). 

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het ‘onderzoek naar de gevolgen op operationeel niveau voor de brandweer ten gevolge van 
het samenvoegen van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid’. De doelstelling is aangedragen door 
de opdrachtgever in de vorm van een opdrachtformulering. Een kant- en klare lijst met gevolgen en aanbevelingen dient 
aan het eind van dit onderzoek opgeleverd te worden.  

1.3 Probleemstelling 

Op dit moment hebben beide veiligheidsregio´s een meldkamer. Deze meldkamer is afgestemd op de werkprocessen van 
de brandweer, ambulance en politie in die veiligheidsregio. Na de samenvoeging zal de meldkamer te maken krijgen met 
werkprocessen in beide veiligheidsregio´s.  
 
De vraag van de opdrachtgever en de focus van dit onderzoek ligt op de operationele gevolgen voor de brandweerzorg in 
ZHZ. Daarom zal dit onderzoek in kaart brengen welke werkprocessen tussen de operationele brandweer en de 
meldkamer plaatsvinden. De inventarisatie zal plaatsvinden in de VRZHZ, maar ook in de VRR. Flowcharts, 
procedurekaarten en de DMAIC verbetermethode vanuit Six Sigma zijn methoden en modellen die in mijn onderzoek 
gebruikt zullen worden. 
 
Na de inventarisatie zal een vergelijkend onderzoek gestart worden naar de werkprocessen. De uitkomsten van dat 
onderzoek zullen een beeld geven van de verschillen tussen de werkprocessen in beide veiligheidsregio’s. In de 
samengevoegde meldkamer dienen deze werkprocessen op elkaar afgestemd te worden. 
  
Omdat de samenvoeging van meldkamers in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) en Oost-Nederland 
(Noord- en Oost Gelderland, IJsselland) al plaatsgevonden heeft, zal deze samenvoeging als referentiekader en model 
dienen bij het in beeld brengen van de werkprocessen en operationele gevolgen voor de brandweerzorg.  
 
Mijn hoofdvraag luidt als volgt: 
Welke operationele werkprocessen tussen de meldkamer en brandweer van de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-
Rijnmond dienen op elkaar afgestemd te worden om de samengevoegde meldkamer goed te laten functioneren en wat 
zijn daarvan de gevolgen voor de brandweer Zuid-Holland Zuid? 
 
Op basis van de bovenstaande hoofdvraag ontstaan de onderstaande deelvragen die antwoord geven op de hoofdvraag. 
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1.4 Deelvragen 

1. In welke mate en op welke manier zullen de meldkamers samengevoegd worden? 
2. Welke operationele werkprocessen zijn op dit moment relevant tussen de brandweerzorg en de meldkamer in de 

veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid? 
3. Welke operationele werkprocessen zijn op dit moment relevant tussen de brandweerzorg en de meldkamer in de 

veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond? 
4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de operationele werkprocessen van beide regio’s? 
5. Wat zijn de mogelijke aandachtspunten na de samenvoeging van de meldkamers in Noord-Nederland en Oost-

Nederland met betrekking tot de gevolgen voor de operationele brandweerzorg? 
 
Uit vooronderzoek blijkt dat het onderzoek mogelijk niet binnen de gestelde termijn gehaald kan worden in verband met de 
complexiteit. Aanbevelingen worden dan ook alleen gedaan op de werkprocessen met de grootste verschillen. 
 

 
 

Figuur 1. Opzet scriptie 

1.5 Begripsafbakening 

Het onderzoek vindt plaats in de VRZHZ in opdracht van de RBZHZ. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van de 
samenvoeging van de meldkamers voor de operationele uitvoering van de brandweertaken in Zuid-Holland Zuid. Hierbij 
wordt gekeken naar de gevolgen op verschillende gebieden. Dit onderzoek richt zich niet op financiën, personeel, cultuur 
en huisvesting. Als gesproken wordt over meldkamer, dan wordt daarmee specifiek het brandweer deel in de 
gemeenschappelijke meldkamer bedoeld. Deelvraag 1 ‘wijze van samenvoeging’ zorgt grotendeels voor een inhoudelijke 
afbakening van mijn onderzoek. In deze deelvraag wordt gesproken over de werkprocessen die geharmoniseerd gaan 
worden op de meldkamer. 
 
Voor de uitleg van bepaalde definities in dit onderzoek is het noodzakelijk beperkte kennis te hebben over bepaalde 
vaktermen. Tevens is het noodzakelijk te beschrijven wat de letterlijke betekenis van bepaalde woorden is. Hieronder treft 
u de belangrijkste aan. 

1.5.1 Werkprocessen 

Werkprocessen zijn afgebakende beroepsactiviteiten binnen een kerntaak. Werkprocessen kennen een begin en eind, 
hebben een resultaat en worden als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk (Toolkit, 2012). 

1.5.2 Operationele werkprocessen 

Op basis van de definitie uit de Dikke van Dale kan geconcludeerd worden dat operationele werkprocessen een 
toepasbaar karakter hebben. Het zijn werkprocessen die direct tot een bepaalde handeling leiden. 
 

ope·ra·ti·o·neel (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1klaar voor gebruik; werkend, toepasbaar (Van Dale, 2012) 
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1.5.3 Operationele brandweerzorg 

Operationele brandweerzorg is de praktische uitvoering van de taken zoals omschreven in de Wet veiligheidsregio’s. De 
veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om de operationele uitvoering binnen de kwaliteitseisen zelf vorm te geven. 

1.5.4 Meldkamer 

De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de 
brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een adequaat 
hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten (Wet veiligheidsregio’s). Het personeel van de 
meldkamer is 24 uur per dag beschikbaar en staat onder leiding van een directeur. De meldkamer Zuid-Holland Zuid heeft 
op dit moment een fall-back

1
 locatie op de Vissersdijk in het politiebureau van Dordrecht. Met behulp van computers en 

mobilofoons kan de meldkamer op het Oranjepark hier provisorisch opgevangen worden. De meldkamer van Rotterdam-
Rijnmond heeft een uitwijklocatie op de boezembocht in Rotterdam-Noord.  

1.5.5 Dekkingsplan 

Het dekkingsplan van de veiligheidsregio beschrijft de kwaliteit van de brandweerzorg en beschrijft waar de 
veiligheidsregio eventueel niet aan haar verplichting tot opkomsttijden kan voldoen. Daarnaast is de brandweerdekking in 
het verzorgingsgebied beschreven. In het dekkingsplan staat eveneens beschreven bij welke objecten de veiligheidsregio 
niet kan voldoen aan de verplichte opkomsttijden.  
 
In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) aangenomen. Deze wet beschrijft de taken van de veiligheidsregio’s. 
Het kwaliteitsniveau voor de brandweerzorg staat omschreven in het Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel 
veiligheidsregio’s. Deze wetgeving biedt duidelijke en eenduidige kaders voor de kwaliteit van de brandweerzorg. In het 
besluit veiligheidsregio’s (Bvr) is gesteld dat binnen 9 maanden na invoering van de wet veiligheidsregio’s een beleidsplan 
opgesteld dienen te hebben wat de opkomsttijden van de brandweer beschrijft. Daarnaast beschrijft het document de 
noodzakelijke voorzieningen en maatregelen om de taken zoals in de wet beschreven uit te voeren.  
 
De basis voor de opkomsttijden is het ‘vakkenbestand’. Op basis van dit vakkenbestand wordt het dekkingsplan en de 
kazernevolgordetabel (KVT) samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de infrastructuur van de regio; denk 
hierbij aan vaarwegen, snelwegen, lokale wegen, bruggen, tunnels en bossen. De vakken in de veiligheidsregio zijn zo 
ingedeeld dat elk vak op een logische manier bereikt kan worden. 

1.5.6 Kazerne volgorde tabel 

Een KVT is een berekend systeem dat beschrijft welke brandweereenheid als eerste, tweede, derde, etc. aanwezig is op 
een repressief vakgebied. De repressieve vakgebieden zijn als een puzzel over de gehele regio gelegd, waardoor alle 
straten van een regio onder een vakgebied vallen. Op deze wijze wordt bepaald welke eenheid als eerste op een 
bepaalde straat uitrukt. Als er een hulpverzoek komt, stuurt de centralist van de meldkamer direct de eenheid die als 
eerste opgenomen staat in de KVT van de aan het incidentlocatie gekoppelde vak.  

1.5.7 Veiligheidsregio 

Een veiligheidsregio is een gebied waarin gemeenten samenwerken op het gebied van brandweer, rampenbeheersing, 
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid. Veel gemeenten zijn te klein om 
zelfstandig een ramp of crisis aan te pakken. Daarnaast beperken rampen en crises zich vaak niet tot 1 gemeente . 

1.5.8 Opkomsttijden 

De opkomsttijd van de brandweer bestaat uit drie onderdelen. De verwerkingstijd begint op het moment van de melding op 
de alarmcentrale. De alarmcentrale neemt alle belangrijke informatie over en probeert binnen twee minuten een 
alarmering te doen op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Na de alarmering maakt de uitrukdienst 
(beroeps of vrijwillig) zich gereed voor de uitruk. Vrijwilligers komen op vanaf de plaats waar ze op dat moment zijn, 
vrijwilligers doen er dus langer over om zich uitruk gereed te maken dan beroeps, die zich doorgaans op de kazerne of op 
straat bevinden. Op het moment dat de brandweerauto uitrukt naar het incident gaat de rijtijd in. Deze aanrijtijd is 
afhankelijk van verkeersomstandigheden, wegwerkzaamheden en de afstand van de kazerne naar het plaats incident. De 
opkomsttijd eindigt zodra de brandweerauto ter plaatse is.  
 
In het dekkingsplan van de VRZHZ staat het volgende beschreven: 
 

“De opkomsttijden zijn hiermee te beschouwen als een kritisch kwaliteitskenmerk van de brandweer.  (VRZHZ, 2011)” 

 
 

                                                           
1
 Terugval-locatie 
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Figuur 2. Schematische weergave van opkomst- en uitruktijden. 

 

1.5.9 Veiligheidsberaad 

Het veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Nederland. De voorzitter van de 
veiligheidsregio is de burgemeester van de grootste gemeente in die veiligheidsregio. Het veiligheidsberaad wordt 
ondersteund door het bureau veiligheidsberaad. 
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HOOFDSTUK 2. METHODE 

2.1 Onderzoeksgroep 

De opdrachtgever van dit onderzoek is de RBZHZ. Om de gevolgen voor de RBZHZ in kaart te brengen zullen de 
werkprocessen vergeleken moeten worden met het brandweerkorps waar in de samengevoegde meldkamer mee 
samengewerkt zal worden. In de samengevoegde meldkamers zitten de huidige meldkamers van ZHZ en RR. 
 
De onderzoeksgroep is: 

 Regionale brandweer Zuid-Holland Zuid 

 Meldkamer Zuid-Holland Zuid 

 Brandweer Rotterdam-Rijnmond 

 Meldkamer Rotterdam-Rijnmond. 

2.2 Meetinstrumenten en analysemethoden 

2.2.1 Kwalitatief onderzoek 

Het onderzoek naar de werkprocessen tussen de brandweer en meldkamer vraagt naar kwalitatief onderzoek (Verhoeven, 
2010). Het is niet mogelijk om met gebruik van data (gegevens) te onderzoeken welke werkprocessen aanwezig zijn. Dit 
onderzoek maakt gebruik van de volgende kwalitatieve onderzoeksmethoden: 
 

 Open interview 

 Vergelijkingsonderzoek 

 Veldonderzoek 

 Literatuuronderzoek 

 Brainstorm 
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1 
In welke mate en op welke manier zullen de meldkamers samengevoegd worden? 
Literatuuronderzoek 

X   X  

2 
Welke operationele werkprocessen zijn op dit moment relevant tussen de brandweerzorg en 
de meldkamer in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid? 

  X  X 

3 
Welke operationele werkprocessen zijn op dit moment relevant tussen de brandweerzorg en 
de meldkamer in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond? 

X  X   

4 
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de operationele werkprocessen van beide 
regio’s? 

X X  X  

5 
Wat zijn de mogelijke aandachtspunten na de samenvoeging van de meldkamers in Noord-
Nederland en Oost-Nederland met betrekking tot de gevolgen voor de operationele 
brandweerzorg? 

X X    

 

2.2.2 Operationalisatie  

De interviewvragen voor het vergelijkingsonderzoek zijn samengesteld na de inventarisatie van werkprocessen tussen 
brandweer en meldkamer. Om te zorgen dat er geen werkprocessen ‘vergeten’ zouden worden is de vraag toegevoegd 
waarbij de respondent zelf aan kunnen geven of er nog werkprocessen tussen brandweer en meldkamer zijn waar ook 
veranderingen te verwachten zijn. 
 
De vragenlijst voor de meldkamer Noord- en Oost Nederland is: 
 

 Wat was de aanleiding voor het samenvoegen van de meldkamers? 

 Sinds wanneer is de meldkamer Noord/Oost-Nederland operationeel? 

 Hoe is de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s bestuurlijk vastgelegd? 

 Bij welke organisatie is het personeel van de meldkamer Noord/Oost -Nederland in dienst? 

 Hoe is de aansturing in de meldkamer? 

 Is er gebruik gemaakt van de landelijke meldingsclassificaties? 

 Zijn er daardoor ook gelijke inzetvoorstellen voor alle korpsen? 

 Is het mogelijk om inzetvoorstellen lokaal of interlokaal te verlichten of te verzwaren qua eenheden? 

 Is een SLA beschikbaar waarin wederzijdse eisen gesteld zijn aan de meldkamer en brandweer?  
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 Hoe waren de vakkenbestanden van de veiligheidsregio’s opgebouwd voor de samenwerking en zijn deze na 
samenvoeging op gelijke wijze samengesteld? 

 Op welke wijze zijn de kazernevolgordetabellen samengevoegd? 

 Hebben de regio’s een gezamenlijk verbindingsschema of heeft elke regio’s een eigen verbindingsschema? 

 Wordt op de meldkamer gebruikt gemaakt van eenduidige voertuignummers? 

 Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen die de meldkamer Noord/Oost-Nederland heeft voor de aanstaande 
samenvoeging in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond? 

2.2.3 Impactmodel 

Voor het in kaart brengen van de operationele gevolgen voor de brandweer heb ik een impactmodel gemaakt. Het model 
beschrijft voor zeven organisatieponderdelen (brandweer en meldkamer) hoe groot de impact op een werkproces is. De 
impact is weergegeven op een schaal van 1 tot 5. 
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1. Werkproces 1 1 3 4 2,25   4 1 2,5   2,4 

Figuur 3. Voorbeeld impactmodel 

2.3 Dataverzamelingsmethoden 

2.3.1 Interview  

In dit onderzoek zijn vijf interviews afgenomen om informatie te achterhalen bij personen of andere organisatie. Er is 
gebruik gemaakt van de half gestructureerde interview methode (Verhoeven, 2010). In dit onderzoek is gebruikt gemaakt 
van een interview bij de projectleider samenvoeging meldkamer (Seen), het bureau operationele zaken (Van de Veer), 
afdeling veiligheid en operaties (Henderson), meldkamer Noord-Nederland (Janssen), meldkamer Oost-Nederland  
(Hoorweg) en projectleider NMS (Arends).  

2.3.2 Vergelijkingsonderzoek 

De samenvoeging van de meldkamers heeft reeds plaats gevonden in vijf veiligheidsregio’s. In Noord-Nederland heeft de 
veiligheidsregio Groningen, Fryslân en Drenthe een gezamenlijke meldkamer. In Oost-Nederland hebben Noord-Oost 
Gelderland en IJsselland een gezamenlijke meldkamer. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van ‘Operational benchmark’ 
door het vergelijken van de operationele werkprocessen in Noord- en Oost Nederland (Kleijn & Rorink, 2009). Reeds 
gemaakte fouten kunnen voorkomen worden en op die manier kan een lesson learned opgesteld worden. In de laatste 
deelvraag zal uitgebreid ingegaan worden op de samenvoeging in Noord Nederland en Oost Nederland 

2.3.3 Veldonderzoek 

Om de werkwijzen op de operationele werkvloer in kaart te brengen bij de te onderzoeken afdelingen en organisaties is 
het van belang om daar enkele diensten/dagen aanwezig te zijn en te spreken over werkprocessen en werkwijzen. Voor 
dit onderzoek is er veld onderzoek gedaan bij: 

 Bureau operationele zaken, afdeling regionale brandweerzorg, RBZHZ 

 Afdeling veiligheid en operaties, BRR 

 Meldkamer Noord Nederland 

 Meldkamer Oost Nederland 

 Meldkamer Zuid-Holland Zuid 

 Meldkamer Rotterdam-Rijnmond 

2.3.4 Literatuuronderzoek 

De taken, bevoegdheden en werkzaamheden van de samengevoegde meldkamer zijn terug te vinden in wetgeving. Ook 
de RBZHZ heeft wettelijke kaders waarbinnen haar taken uitgevoerd dienen te worden. Om onderzoek te doen naar de 
wettelijke kaders is literatuuronderzoek een geschikte methode.  
 
Aanwijzingen van de Minister, jaarverslagen van de veiligheidsregio’s, wetten en publicaties en de Service Level 
Agreement (SLA) tussen brandweer en meldkamer geven een beeld van de kwaliteitseisen die op dit moment gelden, de 
veranderingen die komen, alsmede uitleg over de werkprocessen met de bijbehorende termen. 
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2.3.5 Brainstormsessie 

Vooruitlopend op dit onderzoek is een brainstormsessie georganiseerd bij het bureau operationele zaken van de afdeling 
regionale brandweer bij de RBZHZ. Voor deze brainstormsessie zijn sleutelfiguren uitgenodigd die een rol spelen bij de 
werkprocessen tussen de RBZHZ en Gemeenschappelijk MeldCentrale (GMC).  Het resultaat van deze brainstormsessie 
was een vrijwel volledige lijst van werkprocessen tussen de brandweer en meldkamer. Op basis van deze lijst met 
werkprocessen is het SLA onderzocht en zijn interviews gehouden. 

2.3.6 Bureau-onderzoek 

De deskresearch in dit onderzoek is gebaseerd op het bekijken van de werkprocessen, werkwijzen en procedures bij de 
RBZHZ en BRR.  Het bekijken van de werkprocessen leidt tot inzicht hoe de werkprocessen met elkaar verbonden zijn en 
hoe ze zich tot elkaar verhouden.  Het operationeel handboek voor manschappen, bevelvoerders en officieren van dienst 
geeft een beeld van de werkprocessen en de onderlinge verbondenheid.  
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HOOFDSTUK 3. RESULTATEN 
De samengevoegde meldkamer voor de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond vervangt de meldkamers in 
Rotterdam en Dordrecht. Werkprocessen die al jaren volgens een bepaalde manier verlopen zullen opnieuw opgebouwd 
en vormgegeven  moeten worden. Door vernieuwing zijn misschien nieuwe werkprocessen te verwachten, maar met de 
uitbreiding van ICT in de meldkamer kunnen bepaalde werkprocessen ook overbodig worden. Voor de brandweer is het 
belangrijk dat de operationele brandweerzorg in de regio gewaarborgd wordt. Dit onderzoek is uitgevoerd om de 
operationele gevolgen voor de brandweerzorg in kaart te brengen. Welke veranderingen zijn te verwachten voor de 
brandweer Zuid-Holland Zuid en waar moet rekening mee gehouden worden?  
 
Om te bepalen wat de operationele gevolgen zijn, moet duidelijk worden in welke mate de meldkamer gaat samenvoegen. 
In de eerste paragraaf zal daar nader op ingegaan worden. Na deze afbakening zal gekeken worden naar de 
werkprocessen die in beide regio’s aanwezig zijn tussen brandweer en meldkamer om in paragraaf 4.3 een inhoudelijke 
vergelijking te maken. De inhoudelijke vergelijking zal leiden tot conclusies en aanbevelingen. Hierbij wordt in paragraaf 
4.4. de ‘lesson learned’ uit Noord- en Oost Nederland meegenomen. 

3.1 Onderzoeksorganisatie 

3.1.1 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is een organisatie met als doel een veilige regio voor alle inwoners 
(Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 2012). De VRZHZ is gelegen in het westen van Nederland in de provincie Zuid-
Holland. Een grote stad als Dordrecht behoort tot de VRZHZ. Aan de noordzijde van de regio bevindt zich de rivier de Lek 
met uitgestrekte polderlandschappen. Aan de zuidkant is de waterrijke Biesbosch te vinden. Aan de westzijde van de 
regio bevinden zich eveneens uitgestrekte polderlandschappen, zoals de Hoeksche Waard.  
 
De VRZHZ kent enkele grote verkeersaders zoals de A15, A16, A27 en de A29. Langs de grote rivieren zijn enkele BRZO 
bedrijven gelegen die een risico vormen voor de leefomgeving. Binnen deze bedrijven wordt gewerkt met hoge 
concentraties brandbare en/of explosieve stoffen.  
 
In het westen van de regio doorkruist de Hogesnelheidslijn het gebied en van west naar zuid doorkruist de Betuwelijn de 
veiligheidsregio. In de omgeving van Zwijndrecht is het rangeerterrein Kijfhoek gelegen. Van alle wagons die Kijfhoek 
passeren bevat ca. één derde gevaarlijke stoffen (Zuid-Holland, 2012). Vanaf de Kijfhoek loopt een 8000 meter lange 
goederenspoortunnel naar Papendrecht. Deze spoortunnel doorkruist 13 wegen en 5 sporen.  
 
De VRZHZ is opgericht in 2009 en heeft als doel om de wet veiligheidsregio’s uit te voeren. Daarnaast dient de 
Veiligheidsregio ten allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, 
rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te leveren. Er wordt van de 
veiligheidsregio verwacht dat zij een deskundige en betrouwbare veiligheidsadviseur is.  
 
Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een meldkamer. Dit wordt voorgeschreven via Wet 
veiligheidsregio’s, Art 35, lid 1. 
 

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt 
gehouden door het bestuur of door het bestuur van een andere veiligheidsregio ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige 
hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak, met dien verstande dat het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de 
Politiewet 1993, zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer (Wet 
veiligheidsregio’s). 

 
De VRZHZ is van en voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en stelt zich in dat opzicht ook dienstverlenend op. Daarbij 
geldt dat crisisbeheersing en rampenbestrijding feitelijk worden uitgevoerd door risico’s zoveel en zo goed mogelijk te 
beheersen, incidenten adequaat te bestrijden teneinde als samenleving zo goed mogelijk te herstellen na een ontwrichte 
situatie (Brandweer Zuid-Holland Zuid, Organisatie en formatierapport, 2009). 

3.1.2 Regionale brandweer Zuid-Holland Zuid 

De RBZHZ heeft als taak om de risico’s binnen het gebied van de VRZHZ zo veel mogelijk in te perken en te beheersen. 
Als zich incidenten voordoen dient de brandweer Zuid-Holland Zuid deze zo effectief mogelijk te bestrijden. In de Wet 
veiligheidsregio’s staan de volgende taken omschreven: 
 

 het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 
 het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; 
 het waarschuwen van de bevolking; 
 het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 

 het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en 
het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
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Binnen de brandweer Zuid-Holland Zuid werken 19 gemeenten samen om een efficiënte en slagvaardige 
brandweerorganisatie te waarborgen. De 37 brandweerposten zijn verdeeld in zeven clusters, te weten: Hoeksche Waard, 
Zwijndrechtse Waard, Dordrecht, Drechtsteden-Noord, Molenwaard, Giessenlanden-Leerdam-Zederik (GLZ) en 
Gorinchem-Hardinxveld-Giessendam (GHG). 
 
Binnen de veiligheidsregio werkt de brandweer Zuid-Holland Zuid intensief samen met de Geneeskundige Hulpverlening 
bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de regionale ambulancedienst (RAV), de omgevingsdienst en de 
gemeenschappelijke geneeskundige dienst (GGD). De RBZHZ maakt gebruik van specialistische teams. Hierbij kunt u 
denken aan hulpverleningsteams, duikteams, blusboot en waarschuwings- en verkenningsploegen. 
 
Voor de aansturing en alarmering van eenheden en functionarissen maakt de RBZHZ gebruik van de Gemeeschappelijke 
MeldCentrale (GMC) in Dordrecht. 
 
 
 

 
 

Figuur 4. Organogram brandweer 

3.1.3 Afdeling regionale brandweerzorg 

De opdrachtgever voor deze afstudeerscriptie is het bureau operationele zaken van de afdeling regionale brandweerzorg. 
Deze afdeling valt onder de directie brandweer en bestaat uit de volgende drie bureaus: 
 

 Operationele zaken 
Het bureau operationele zaken is beleidsmatig bepalend voor brandweerzorg in de regio en ontwikkelt plannen 
en procedures voor de lokale korpsen. Het bureau vormt het loket tot de gemeenschappelijke meldkamer (GMC). 

 Opleidingen 
Het bureau opleidingen voorziet de gehele brandweerregio van opleidingen. De opleiding manschap, 
bevelvoerder, officier van dienst en hoofdofficier van dienst maken deel uit van het opleidingspakket. 

 Expertise en advies 
Het bureau expertise en advies bestaat uit drie basistaken. Industriële veiligheid, externe veiligheid en preventie. 
Het bureau geeft advies op het gebied van milieuvergunningen en bestemmingsplannen en ondersteunt de 
lokale preventisten om eenduidigheid binnen de regio te waarborgen. 

3.2 Resultaten literatuuronderzoek 

3.2.1 Wet veiligheidsregio’s 

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s aangenomen als vervanger van de Brandweerwet 1985, de Wet 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). De wet 
heeft als doel de kwaliteit van brandweerzorg, crisisbeheersing, rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening te 
waarborgen en de disciplines binnen de veiligheidsregio (VR) effectiever samen te laten werken.  
 
In de wet staat omschreven hoeveel veiligheidsregio’s er in Nederland zijn en wat de taken van de veiligheidsregio’s zijn. 
Daarnaast staat duidelijk omschreven aan welke eisen personeel van de disciplines (brandweer, ambulance) moet 
voldoen. Eveneens zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het in de regio gebruikte materieel ten behoeve van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing (Wet veiligheidsregio’s).  
 
Voor de kwaliteitseisen van personeel is een apart besluit gepubliceerd. Het zogenoemde Besluit personeel 
veiligheidsregio’s. In dit besluit staan eisen beschreven over competenties, taken en opleiding van personeel. 
 
In de Wet veiligheidsregio’s wordt gesproken over kwaliteitseisen waar de brandweer aan moet voldoen. Tevens zijn 
afspraken opgenomen over kwaliteitseisen van de meldkamer. Eisen over opkomsttijden van de brandweer zijn gemaakt 
in het Besluit veiligheidsregio’s (Wet veiligheidsregio’s). 
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In de Wet veiligheidsregio’s zijn kwaliteitseisen voor de meldkamer opgenomen. De voor dit onderzoek relevante eisen 
zijn: 

 Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer. 

 De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve 
van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een 
adequaat hulpaanbod, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. 

 Het samenwerkingsconvenant tussen de partners in de veiligheidsregio bevat met betrekking tot de 
meldkamerfunctie in ieder geval afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de 
ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en 
ambulancevervoer in de meldkamer. 

 Indien besturen van regio’s besluiten gezamenlijk gebruik te maken van één meldkamer, worden hierover 
schriftelijke afspraken gemaakt tussen de betrokken regionale colleges van politie, besturen van 
veiligheidsregio’s en ambulancevervoerders. 

3.2.2 Besluit veiligheidsregio’s 

In het Besluit veiligheidsregio’s zijn aanvullende regels opgesteld voor de veiligheidsregio en de brandweer. Eén van deze 
afspraken gaat over opkomsttijden van brandweermaterieel. In dit besluit is exact omschreven hoe een crisisbeheersings- 
en rampenbestrijdingsorganisatie opgebouwd dient te worden. De teams en secties worden beschreven inclusief 
bijbehorende taken. 
 
In het besluit veiligheidsregio’s staat omschreven dat het bestuur van de veiligheidsregio zorg draagt voor de inrichting 
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Eén van de onderdelen daarvan is de meldkamer, al dan niet in 
gezamenlijk verband met andere veiligheidsregio’s.  
 
In het besluit veiligheidsregio’s zijn kwaliteitseisen voor de meldkamer opgenomen. De voor dit onderzoek relevante eisen 
zijn: 

 Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, begint de 
meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing evenals burgemeester en voorzitter veiligheidsregio. 

 Binnen 5 minuten wordt een zo volledig mogelijk beeld geschetst van de het incident op hoofdstructuur. 
 
Daarnaast zijn in het besluit veiligheidsregio’s kwaliteitseisen voor de brandweerzorg opgenomen. 

3.2.3 Voorbereidingsdocument overleg directieteam GMK-GMC 

Op 13 september 2011 is een voorbereidingsdocument gepubliceerd voor de samenvoeging van de meldkamers Zuid-
Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Dit ter voorbereiding van een bijeenkomst op 19 september 2011 met het 
directorium Gemeenschappelijke Meldcentrale Zuid-Holland Zuid (GMC ZHZ) en het Directieteam Gemeenschappelijke 
Meldkamer Rotterdam-Rijnmond. Reeds in de voorgaande jaren bestond de urgentie om tot een vorm van samenwerking 
te komen. De capaciteitsproblemen in de meldkamer ZHZ zouden de continuïteit van de hulpverlening in gevaar kunnen 
brengen. 
 
De directe aanleiding om tot samenwerking van beide meldkamers te komen, is de vorming van de nationale politie, die 
de fusie tussen de politieregio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond noodzakelijk maakt. 
 
De veiligheidsregio’s blijven (vooralsnog) naast elkaar bestaan, met elk hun eigen bestuurlijke en politieke 
verantwoordelijkheden die geborgd moeten worden in de aansturing van de meldkamers. De samenvoeging van de 
meldkamers politie (MKP) heeft gevolgen voor de brandweer- en ambulancedelen van de meldkamers en voor de 
aansturing van multidisciplinaire processen. 
 
Op landelijke niveau is na een bestuurlijke conferentie op 8 december 2010 de stuurgroep “Meldkamer van de Toekomst” 
ingesteld, waarin alle belanghebbende organisaties vertegenwoordigd zijn en die ondersteund wordt door het 
Veiligheidsberaad. Deze stuurgroep heeft een conceptvisie geschreven waarvan één van de uitgangspunten is dat de 
intake multidisciplinair plaatsvindt.  

3.2.4 Samenvatting Project Initiatie Document 

Het project initiatie document (PID) is tot stand gekomen na het overleg directieteam op 19 september 2011 en heeft als 
doel de betrokken besturen en directies binnen de VRZHZ te adviseren om juiste beslissingen te nemen met betrekking 
tot de samenvoeging van de meldkamers. In het PID zijn vooral de bestuurlijke-, financiële en personele consequenties 
van de samenvoeging op hoofdlijnen uitgewerkt. Daarnaast zijn effecten, resultaten, kansen en bedreigingen in beeld 
gebracht.  

 
In het PID wordt als uitgangspunt gesteld dat de samengevoegde meldkamer gevestigd zal worden op de 20

ste
 etage van 

het World Port Center in Rotterdam. De meldkamer van de VRR is al gevestigd op deze locatie.  
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De algemene uitgangspunten in het project initiatie document zijn: 

 De nieuwe meldkamerorganisatie moet vorm krijgen binnen de financiële kaders van het regeerakkoord. 
Taakstelling van 10 miljoen in 2015 oplopend naar 50 miljoen structureel vanaf 2020. 

 De harmonisatie van de werkprocessen in de achterliggende organisaties is een verantwoordelijkheid van de 
betreffende besturen/directies. 

 Fall-back voor de samengevoegde meldkamer wordt georganiseerd in de nieuw gebouwde meldkamer ‘de Yp’ 
van de regio Haaglanden / Hollands-Midden. De meldkamer Rotterdam-Rijnmond / Zuid-Holland Zuid (MRR-
ZHZ) zal als uitwijk en fall-back gaan dienen voor ‘de Yp’. 

 De inrichting van de MRR-ZHZ houdt rekening met de voorgestelde inrichting van de dienst Regionaal 
Operationeel Centrum van de nieuw te vormen regio 07 van de Nationale Politie. 

 
In het project zijn enkele kritische succesfactoren benoemd, waarvan hieronder enkele voorbeelden worden genoemd: 

 Bereidheid bij de organisaties om de werkprocessen zodanig in te richten dat de werkprocessen van de 
meldkamer daar op aan kunnen sluiten. 

 Het op peil houden van de bezetting van de meldkamers gedurende de projectperiode. 
 
Het beheer (het dagelijks in stand houden van de meldkamer) is in ZHZ belegd bij de politie. In RR bij de VRR. Op dit 
gebied zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden om iin de toekomst een zo efficiënt mogelijk beheer te 
realiseren. 
 
Enkele belangrijke uitgangspunten van het PID zijn: 

 De regionale coördinatiecentra en actiecentra vallen niet binnen het bereik van dit project en blijven gehuisvest in 
Rotterdam en Dordrecht.  

 De gezamenlijke informatiesystemen zijn ondergebracht in één meldkamerdomein. 
 
Over de werkprocessen van de brandweer wordt geconcludeerd dat deze blijven zoals ze nu zijn en pas na de 
regionalisering van de brandweer Zuid-Holland Zuid in januari 2013 worden herzien. In dit verband volgt een citaat van 
pagina 24 van het project initiatie document:  “De werkprocessen van de brandweer blijven gelijk aan de processen zoals 
gebruikt worden in de twee afzonderlijke meldkamers totdat de regionalisatie in Zuid-Holland Zuid is afgerond” 

3.2.5 Onderzoek van Deloitte i.o.v. ministerie inzake vergelijking varianten 

Onderzoeksbureau Deloitte heeft in de periode november en december 2011 onderzoek gedaan naar de varianten van de 
meldkamer van de toekomst. In Nederland zijn op dit moment 22 regionale meldkamers. Naast deze regionale 
meldkamers zijn er nog drie andere meldkamers. Eén van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en twee van de 
Koninklijke Marechaussee. Sinds het regeerakkoord van 30 september 2010 tussen VVD en CDA is het aantal nieuwe 
meldkamerlocaties een belangrijk item binnen de bezuinigingen. In het regeerakkoord wordt gesproken over één 
landelijke meldkamerorganisatie met drie locaties. Het model met drie locaties is door het onderzoeksbureau Deloitte, 
onder leiding van het veiligheidsberaad, vergeleken met twee andere modellen. Een meldkamerorganisatie met tien 
locaties voor aanname en uitgifte (10-10) en een model voor drie aannamelocatie en tien uitgiftelocaties (3-10). De 
modellen zijn vergeleken op financiële haalbaarheid in relatie tot het aantal locaties. Daarnaast zijn bestuurders en 
deskundigen geraadpleegd om advies uit te brengen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het model met tien locaties voor 
aanname en uitgifte efficiënter is. Tevens worden de in het regeerakkoord gestelde bezuinigingen gehaald met dit model. 
Bij een meldkamerorganisatie met tien locaties blijft de binding van de centralist met het gebied in voldoende mate in 
stand (Deloitte, 2011). In 2017 dienen alle meldkamers operationeel te zijn (project Meldkamer van de toekomst, 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012). 
 
Het aantal meldkamerlocaties van 10 komt overeen met het aantal politieregio’s van de Nationale politie. Op basis van de 
indeling van de Nationale politie kan geconcludeerd worden welke regio’s een gezamenlijke meldkamer zullen moeten 
formeren. Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is geen voorkeur uitgesproken over een fysieke plaats van de 
meldkamer binnen de regio. Deze bevoegdheid is gedelegeerd naar lokaal bestuur.  
 
In het onderzoek van Deloitte komen de volgende uitgangspunten voor besparingspotentieel naar voren: 
 
“Er dient sprake te zijn van een grote mate aan standaardisatie en uniformering van informatie,   systemen en 
werkprocessen in de meldkamer en een eenduidige financiering en governance, waardoor:  
 

 Fallback en uitwijkmogelijkheden onderling kunnen worden geregeld; 

 Het technisch en functioneel beheer efficiënter kan worden ingericht en uitgevoerd (door uniformiteit van 
systemen en applicaties); 

 Schaalgrootte voordelen bij aanschaf en onderhoud van de meldkamersystemen ontstaan (samen investeren in 
één systeem is goedkoper dan afzonderlijk investeren in eigen systemen); 

 Opleiding en training van het (multi) meldkamerpersoneel gezamenlijk en efficiënter kan; 

 Informatie uitwisseling beter en effectiever kan plaatsvinden, een onderwerp dat al lang hoog op de agenda staat 
in het veiligheidsdomein.” (Deloitte, 2011) 
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3.3 Samenvoeging van meldkamers 

3.3.1 Inleiding 

In  deze paragraaf wordt beschreven op welke manier de meldkamers samengevoegd worden. Deze paragraaf beschrijft 
de werkwijzen en methoden in de samengevoegde meldkamer zoals nieuwe verzorgingsgebieden, locatie, taken en ICT. 

3.3.2 Analyse 

De VRR heeft een oppervlakte van 862,7 km en 1.220.000 inwoners (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 2012). De 
VRZHZ heeft een oppervlakte van 720 km en 476.000 inwoners (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, 2011). Bij het 
samenvoegen van de meldkamers wordt dit gebied vanuit één centrale locatie bediend. De samengevoegde meldkamer 
ZHZ-RR is op grote lijnen beschreven in het project initiatie document (PID) van de VRZHZ en VRR. Voor dit onderzoek is 
relevant welke werkprocessen aanwezig zullen zijn op de meldkamer. De beide documenten geven geen inzicht in de 
werkprocessen, maar wel inzicht in de activiteiten

2
 of middelen die gebruikt worden om de werkprocessen vorm te geven. 

Het document beschrijft de financiële, personele, juridische en bestuurlijke consequenties van één gezamenlijke 
meldkamer voor beide regio’s. Daarnaast staat in dit document beschreven op welke locatie de meldkamer gaat werken, 
met welke computersystemen en wat de capaciteit is. Mede door het project meldkamer van de toekomst ontstaat een 
volledig beeld van de samengevoegde meldkamer op hoofdlijnen.  
 
In de werkgroep werkprocessen en kwaliteit is de aanname gesteld dat de centralist het gehele gebied onder zijn 
verantwoordelijkheid krijgt. In de samengevoegde meldkamer wordt dus geen onderverdeling in gebied gemaakt via 
meldkamertafels. Door vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland) wordt op dit moment een nieuw 
meldkamer systeem (NMS) ontwikkeld. In het NMS kunnen meldkamer elkaars taken overnemen en bij opschaling 
kunnen incidenten landelijk gecoördineerd worden (Arends, 2012). Het NMS is beschikbaar in 2015. Tot die tijd zou de 
samengevoegde meldkamer gebruik moeten maken van het huidige GMS systeem. Omdat in GMS maar één KVT en 
geen dubbele vaknummers en voertuignummers voor kunnen komen dienen deze twee geharmoniseerd te worden. 
 
De nieuwe meldkamer zal gevestigd worden op de 21

ste
 verdieping van het World Port Center in Rotterdam. De 

meldkamer van Rotterdam-Rijnmond is hier reeds gevestigd. Er zijn op dit moment 10 meldkamer tafels voor de aanname 
en uitgifte van meldingen. Voor de meldkamer van de VRZHZ dienen 9 meldkamertafels bijgeplaatst te worden (Pauw, 
Visser, Littooij, Bos, & Bax, 2012). Voor uitwijkmogelijkheden van de meldkamer Haaglanden-Hollands-Midden dienen 
nog eens 10 meldkamertafels geplaatst te worden. In het project initiatie document wordt niet gesproken over een 
vermindering van het aantal centralisten of werkplekken na samenvoeging. Een vermindering van het aantal centralisten 
door samenvoeging zorgt ervoor dat de capaciteit van de meldkamer, die soms nodig is tijdens een grote storm in beide 
verzorgingsgebieden, onder druk wordt gezet.  
 
Om een snelle aanname van meldingen te kunnen realiseren wordt volgens vaste werkwijzen en protocollen gewerkt in de 
meldkamer. De taken van de nieuwe meldkamer zijn ingedeeld volgens landelijk model. Volgens deze indeling zal ook de 
nieuwe meldkamer functioneren (Pauw, Visser, Littooij, Pos, & Bax, 2012):  

 Intake 

 Regie 

 Opschaling 

 Ondersteuning 

3.3.3 Deelconclusie 

Bij beantwoording van de vraag in welke mate de meldkamers samengevoegd worden, kan geconcludeerd worden dat de 
meldkamers van de VRZHZ en Rotterdam-Rijnmond zullen worden samengevoegd tot één meldkamer ZHZ-RR in het 
World Port Center in Rotterdam. De nieuwe meldkamer maakt gebruikt van één GMS systeem met één vakkenbestand en 
één KVT. In 2015 komt het NMS beschikbaar en kan de meldkamer uitgerust worden met dit systeem. Beide 
verzorgingsgebieden zullen voor alle centralisten zichtbaar zijn als één groot verzorgingsgebied. Er zal geen verlaging van 
de capaciteit plaatsvinden omdat het aantal operationele meldtafels gelijk blijft aan het aantal operationele meldtafels op 
de meldkamers ZHZ en RR bij elkaar.  

  

                                                           
2
 Gedurende dit onderzoek blijkt dat de werkprocessen tussen brandweer en meldkamer bestaan uit meerdere activiteiten 

of middelen. 



 

Scriptie Joost Eerland – Integrale veiligheid                                                                                                                              Pagina 20 van 58 

3.4 Werkprocessen tussen brandweer en meldkamer 

3.4.1 Inleiding 

Nu duidelijk is in welke mate de meldkamers kunnen samenvoegen is het tijd om de werkprocessen tussen de brandweer 
en meldkamer voor beide regio’s in kaart te brengen. Daarbij zijn verschillende methoden gebruikt die toegelicht zullen 
worden in de volgende paragraaf. 

3.4.2 Inventarisatie 

De brandweer en meldkamer wisselen informatie met elkaar uit om een juiste bedrijfsvoering mogelijk te maken. De 
meeste werkprocessen, zoals het aanleveren van data, lopen vanaf de brandweer naar de meldkamer. Sommige 
werkprocessen zoals het communiceren via het verbindingsschema lopen tweezijdig en enkele activiteiten lopen vanaf de 
meldkamer naar de brandweer.  
 

Er zijn vele methoden om de werkprocessen tussen de brandweer en meldkamer in kaart te brengen. Er zijn drie 
methoden gebruikt om de werkprocessen in kaart te brengen: 
 

1. Service Level Agreement 
Eerst is een inventarisatie gemaakt van de schriftelijke afspraken tussen de brandweer en meldkamer in beide 
regio’s. Deze afspraken zijn veelal vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Een SLA heeft als doel 
om eisen te stellen aan kwaliteit en dienstverlening. De SLA’s van beide brandweerkorpsen hebben een 
verschillende strekking en geen overeenkomstig doel. Het SLA tussen de RBZHZ en de meldkamer ZHZ (GMC) 
beschrijft de leveringsafspraken conform de Brandweerwet 1985 en de Wet rampen en zware ongevallen. Het 
SLA is niet aangepast aan de eisen conform de Wet veiligheidsregio’s, Besluit veiligheidsregio’s en Besluit 
personeel veiligheidsregio’s. Het SLA tussen de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en de Brandweer 
Rotterdam-Rijnmond (BRR) legt, in tegenstelling tot de SLA in ZHZ, nadruk op eisen aan dienstverlening. De 
RBZHZ en BRR hebben straks te maken met één meldkamer zodat er maar één SLA gebruikt kan worden.  

 
2. Interviews 

Naast het beschrijven de activiteiten uit het SLA is een inventarisatie gedaan door middel van interviews bij het 
bureau operationele zaken van de RBZHZ  (van de Veer, 2012) en de afdeling veiligheid en operaties van de 
BRR (Henderson, E-mail, 2012). 

 
3. Brainstormsessie 

De laatste methode om werkprocessen te inventariseren was een brainstormsessie (Blok, et al., 2012) op 2 
augustus 2012 bij het bureau operationele zaken van de RBZHZ. Hierbij zijn zeven mensen van de afdeling 
uitgenodigd waarbij alle activiteiten tussen de RBZHZ en GMC geïnventariseerd zijn. 

 
Toegevoegd moet nog worden dat tijdens dit onderzoek informele gesprekken zijn gevoerd met centralisten, 
piketfunctionarissen en operationeel leidinggevende van brandweer en meldkamer om een compleet beeld te krijgen van 
de werkprocessen. 
 
In dit onderzoek is geconstateerd dat de operationele werkprocessen tussen de brandweerkorpsen en de meldkamer 
hetzelfde zijn. De inhoudelijke invulling van de werkprocessen wijkt soms wel af door gebruik van andere procedures, 
(computer)systemen of technieken. De operationele werkprocessen zijn: 
 

Werkproces 1. Aanleveren rapportage 
Werkproces 2. Gebruik verbindingsschema 
Werkproces 3. Alarmering 
Werkproces 4. Gebruik stormprocedure 
Werkproces 5. Aanleveren kazernevolgordetabel 
Werkproces 6. Aanleveren alarmregeling en regionale procedures 
Werkproces 7. Gebruik voertuignummers 
Werkproces 8. Aanleveren voertuig-beschikbaarheid 
Werkproces 9. Gebruik burenhulp 

 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de operationele werkprocessen overeenkomen voor beide regio’s. De niet 
operationele werkprocessen zijn niet geïnventariseerd en kunnen  verschillen opleveren. Te denken valt aan 
personeelseisen, capaciteitseisen, service van de meldkamer en kwaliteitseisen van de meldkamer. 

3.4.3 Deelconclusie 

In de voorgaande paragrafen heeft u gezien dat de werkprocessen tussen brandweer en meldkamer in de VRR en in de 
VRZHZ gelijk zijn. De lijst is tot stand gekomen naar aanleiding van verschillende onderzoeksmethoden. U heeft ook 
kunnen zien dat de inhoudelijke invulling van de werkprocessen daarentegen wél kan verschillen.  
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3.5 Vergelijking werkprocessen 

3.5.1 Inleiding 

Paragraaf 4.2 toont welke werkprocessen aanwezig zijn tussen de brandweer en meldkamer in beide regio’s. In de 
komende paragraaf zullen de werkprocessen van beide brandweerkorpsen inhoudelijke met elkaar vergeleken worden 
zodat de gevolgen voor de brandweer Zuid-Holland Zuid in kaart gebracht kunnen worden. 
 
Bij de meeste werkprocessen wordt via een kader advies gegeven over de vervolgstappen. Dit advies wordt in de 
aanbevelingen uitgebreid met de ervaring uit het Noorden en Oosten van het land. 

3.5.2 Werkprocessen 

Werkproces 1 - Aanleveren rapportage 

In beide regio’s is sprake van een rapportage op maandelijkse of jaarlijkse basis. In de regio ZHZ staat dit beschreven in 
het SLA. In de regio RR staat het beschreven in het dekkingsplan en materieelspreidingsplan. De eisen komen niet 
overeen. Zo stelt de RBZHZ duidelijke eisen aan verwerkingstijden en de BRR eisen aan service van de meldkamer. 
 
In het SLA tussen de meldkamer en brandweer in ZHZ staat beschreven dat een dagelijkse briefing deel uitmaakt van de 
werkzaamheden van de meldkamer. Deze dagelijkse briefing wordt gehouden door de brandweer en meldkamer. In de 
VRR is wekelijks overleg tussen brandweer en meldkamer over aanpassingen in de GMK. Indien grote aanpassingen te 
verwachten zijn wordt een werkgroep opgestart om deze aanpassing te begeleiden. Denk hierbij aan de tunnelprocedure. 
Daarnaast is op vaste basis overleg tussen de afdeling V&O en een afvaardiging van de centralisten. Als er echte 
knelpunten bij alarmeringen en opkomsttijden spelen, wordt direct met beheer GMK afgestemd en de zaak opgelost. 
Samenvoeging van de meldkamers heeft geen gevolgen voor dit proces, maar het is misschien wenselijk om gezamenlijk 
(RBZHZ-BRR-Meldkamer) overleg te hebben. 

Werkproces 2 - Gebruik verbindingsschema 

De brandweer in Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van een verbindingsschema
3
 om de gespreksgroepen in te delen. In 

het verbindingsschema is ook te zien welke portofoons voorzien zijn van welke gespreksgroepen. In bijlage 6 ziet u een 
voorbeeld van het verbindingsschema voor de RBZHZ.  
 
Wanneer eenheden worden gealarmeerd melden ze zich aan bij een gespreksgroep. Dit gebeurt in de regio ZHZ op 
district-gespreksgroepen. In de regio RR worden eenheden na het inmelden verwezen naar specifieke incidenten-
gespreksgroepen. De gespreksgroepen van een regio zijn in de meldkamer weergegeven op het radiobediensysteem. Het 
radiobediensysteem van de centralist kan maar één verbindingsschema tegelijk weergeven.  
 
Naast de technische implementatie heeft de RBZHZ met de GMC specifieke afspraken gemaakt over het versturen van 
statussen door eenheden. In de SLA van de RBZHZ met de GMC staat omschreven dat in 2008 en 2009 respectievelijk in 
80% en 90% van de incidenten een  status

4
 verstuurd moet worden door de brandweereenheden via TMO. Daarnaast 

stelt de GMC de eis aan de RBZHZ dat de eenheden bij 80% van de incidenten binnen 15 minuten een situatierapport 
geven. De BRR en GMC hebben geen specifieke eisen in het SLA vastgesteld over status of situatierapport. 
 
In de meldkamer Noord-Nederland wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk verbindingsschema met een eigen 
inmeldgroep voor beide regio’s en gezamenlijke incidenten-groepen. Dit systeem geeft de centralist overzicht en 
vergemakkelijkt interregionale inzet. 

Werkproces 3 - Alarmering 

Voor de alarmering van eenheden en functionarissen wordt gebruik gemaakt van P2000. Via het P2000 netwerk kunnen 
snel en efficiënt vele eenheden en functionarissen in één keer gealarmeerd worden. Het bericht dat verstuurd wordt over 
het netwerk bevat in Zuid-Holland Zuid de volgende informatie. 
 
Prioriteit van het incident   Prio 1  
Gealarmeerde voertuigen   OD490 TS401 
Omschrijving incident   Gebouwbrand Woning 
Extra informatie   Garagebox onder portiekwoning 
Straat   Chrysantstraat 
Plaats  Zwijndrecht 
Bereikbaarheidskaart  BBK18 
 

                                                           
3 Een verbindingsschema wordt bij de brandweer een ‘leesmap’ genoemd. 
4
 Een status is een snelbericht die via mobilofoon of portofoon doorgegeven wordt aan de meldkamer. Een voorbeeld 

hiervan is de status ‘uitgerukt’ of ‘ter plaatse’. 
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Voor de alarmering van de eenheden in Rotterdam-Rijnmond wordt ook gebruik gemaakt van P2000. De opmaak is echter 
anders dan de opmaak van de regio Zuid-Holland Zuid. De P2000 berichten zijn als volgt opgebouwd: 
 
Prioriteit van het incident   Prio 2 
Gealarmeerde voertuigen   TS601 
Straat en huisnummer  Rozemarijndonk 161 
Plaats  Spijkenisse 
Omschrijving incident   Hulpverlening 
Extra informatie   Lift 
Vaknummer  6120703 
 
De inhoud van de berichten toont verschillen. In één GMS systeem is het niet mogelijk voor elke brandweerregio een 
aparte berichtenstructuur te gebruiken. Deze werkprocessen zijn op dit moment niet gelijk. Het aanpassen van de P2000 
alarmeringstekst geeft een aanpassing in de informatie die vanaf het eerste moment door de meldkamer aan de eenheid 
verstrekt wordt.  

Werkproces 4 - Gebruik stormprocedure 

Bij de RBZHZ wordt gebruik gemaakt van een stormprocedure ten tijde van overbelasting van de meldkamer. De 
stormprocedure is opgenomen in de C2000 gebruikersprocedure. Tijdens de stormprocedure communiceren de eenheden 
via een lokaal kazernenet met de eigen kazerne. Meldingen worden vanaf de GMC naar de kazernes gefaxt of verstuurd 
via het noodnet.  
 
BRR maakt gebruik van decentrale meldkamersoftware om meldingen tijdens de jaarwisseling uit te geven (Henderson, E-
mail, 2012). Tijdens de jaarwisseling openen de brandweerkazernes in de regio een webpagina met decentrale 
meldkamer software. De meldingen worden uit GMS direct naar deze webpagina gestuurd zodat de centralist de melding 
kan afsluiten (Pauw, Visser, Littooij, Bos, & Bax, 2012) en overzicht op het verzorgingsgebied borgt. Deze procedure heeft 
hetzelfde doel als de stormprocedure bij de RBZHZ 
 
De decentrale meldkamer software van de BRR is gevoeliger voor storingen en maakt geen gebruik van het Nationale 
noodnet

5
. Het systeem van de RBZHZ vereist meer werk en is minder geautomatiseerd.  

 

 Voordelen Nadelen 

RR - Decentrale meldkamer 
software 

- Digitaal 
- Eenvoudig modules toevoegen 
- Snel doorzetten melding 

 

- Tijdens drukte in meldkamer of in 
verzorgingsgebied kan de 
internetverbinding mogelijk niet 
gewaarborgd worden. 

ZHZ - Fax via noodknet - Heeft zichzelf bewezen afgelopen 
jaren 

- Communicatie via noodnet 

- Kan niet uitgebreid worden 
- Vertraging via fax 
- Meldingen kan verloren gaan tijdens 

faxproces 

Werkproces 5 - Aanleveren kazernevolgordetabel 

De operationele voorbereiding van de brandweer heeft op basis van politieke-bestuurlijke besluiten de KVT vastgesteld. 
Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn operationele grenzen, maar hier kan lokaal van afgeweken zijn om de volgende 
redenen: 
 

 Politiek-bestuurlijk 

 Operationele afspraken 

 Operationele voorbereiding 
 
De KVT heeft als basis de opkomsttijden van brandweerposten. Bij het samenstellen van de vakken wordt rekening 
gehouden met de grenzen van de regio zodat er geen vakken doorlopen over de grens van de veiligheidsregio. Via 
burenhulp regelingen wordt gebruikt gemaakt van interregionale bijstand op de samenvoegingenlijn tussen de VRZHZ en 
VRR. De brandweerposten in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, Midden- en West Brabant en Utrecht zijn 
meegenomen in de KVT van de VRZHZ, echter de regio Zuid-Holland Zuid maakt nooit gebruik van meer dan één 
eenheid uit een andere regio. Wanneer de meldkamers samengevoegd zijn, is het tussen de BRR en RBZHZ eenvoudiger 
om wederzijds eenheden te alarmeren. Ze maken immers gebruik van dezelfde meldkamer. 
 
Bij de RBZHZ wordt de KVT één keer per vier jaar herzien. In de toekomst dient dit jaarlijks te gebeuren. Daarnaast moet 
het mogelijk zijn om de KVT eenvoudiger tijdelijk aan te passen bij wegonderbrekingen, festiviteiten of andere 
gebeurtenissen die de opkomsttijden beïnvloeden. De informatie uit de KVT wordt ingelezen in het GMS. Bij een 

                                                           
5
 Het Nationale noodnet is een communicatienetwerk ten tijde van ramp en crises. Het noodnet staat volledig los van het 

reguliere telefoonsysteem. Er zijn aansluitingen bij brandweer, politie, ambulance en energieleveranciers. Er kunnen 
alleen telefoongesprekken en faxen verzonden worden door de gebruikers. 
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hulpaanvraag maakt het GMS gebruikt van de eenheid  die als eerste voorkomt op dat vak in de KVT. In de VRZHZ zijn 
ongeveer 2500 vakken verspreidt over de 720

2
 km. Omdat GMS bepaalt welke eenheden ingezet worden bij incidenten 

heeft een wijziging in de KVT gevolgen voor de keuze van de eenheden die gealarmeerd worden. Een verandering van de 
KVT kan een verhoging of verlaging van het aantal inzetten betekenen. Een verhoging of verlaging van het aantal inzetten 
heeft weer gevolgen voor personeel, materieel en financiën.  
 
Voor technische implementatie van de KVT is het noodzakelijk om één KVT te maken voor de samengevoegde 
meldkamer (Pauw, Visser, Littooij, Bos, & Bax, 2012).Er zijn verschillende mogelijkheden bij het samenvoegen van de 
KVT en de vakken. Wanneer de KVT’s van beide brandweerregio’s in de nieuwe meldkamers naast elkaar gebruikt 
worden (in één bestand) blijft de huidige situatie gehandhaafd en zal nog steeds beperkt sprake zijn van interregionale 
inzet (scenario 1). Anderzijds is het mogelijk om een volledige nieuwe KVT door te rekenen waarbij geen sprake is van 
een regiogrens. De eenheden van beide regio’s kunnen dan heen- en weer interregionaal ingezet worden (scenario 2).  
 
Het zou kunnen dat een nieuwe KVT veranderingen in het aantal inzetten voor bepaalde brandweerposten bij de 
samenvoeginglijn van de regio met zich mee brengt. Deze veranderingen zijn schematisch weergegeven in de 
onderstaande afbeeldingen. 

 

Figuur 5. Scenario 1 - Links ziet u de uitwerking van twee losse kazernevolgordetabellen waarbij gebruik wordt gemaakt van 
één eenheid over de regiogrens.  

Figuur 6. Scenario 2- Rechts ziet u een incident op de samenvoeginglijn waarbij interregionale inzet op basis van 
dichtstbijzijnde of snelste brandweerpost gealarmeerd wordt.  

 
Om de gevolgen in de eerste fase van de samenvoeging te beperken is het aan te raden om de samenvoeging van KVT 
gefaseerd te doen waarbij drie stadia te onderscheiden zijn: 

1. Eenduidig maken vaknummers en samenvoegen KVT 
2. Herberekenen KVT op samenvoegingslijn. 
3. Herberekenen volledige KVT 

Werkproces 6 - Aanleveren alarmregeling en regionale procedures 

Bij de brandweer zijn alle mogelijke voorkomende meldingen geclassificeerd in de landelijke meldingsclassificaties (LMC). 
Voor elk meldingsclassificatie is een inzetvoorstel gemaakt. Een inzetvoorstel wordt in Zuid-Holland Zuid ‘inzetbehoefte’ of 
‘tabel melding en alarmering brandweerzorg’ (TMAZ) genoemd. Dit inzetvoorstel wordt voorgedragen door het GMS en 
voorziet de centralist binnen zeer korte tijd van een inzetvoorstel op basis van locatie en type incident. Het inzetvoorstel 
bepaalt de inzet van brandweereenheden en brandweerfunctionarissen. 
 
Door de afdeling regionale brandweerzorg zijn de inzetvoorstellen op basis van LMC samengesteld. Op regionaal niveau 
is dit goedgekeurd door het College van Commandanten. De inzetvoorstellen zijn daardoor van toepassing op alle 
korpsen in het verzorgingsgebied van de RBZHZ. Lokaal is het mogelijk om de inzetvoorstellen aan te passen. Dit heeft  
in de praktijk geresulteerd in een verzwaring van de inzetvoorstellen bij enkele lokale korpsen. Daarnaast is een lijst 
gemaakt van specifieke adressen waar een ander inzetvoorstel van toepassing is. Deze locaties hebben meestal extra 
risico’s zoals gevaarlijke stoffen en verminderd zelfredzame bewoners. 
 
Hieronder ziet u een voorbeeld van een inzetvoorstel. Het betreft hier een brand waar een luchtvaartuig bij betrokken is. 
Bij de karakteristiek wordt aanvullende informatie gegeven over het luchtvaartuig, waarna het systeem een specifiek 
inzetvoorstel geeft.  
 
 

MC 1 MC2 Naam karakteristiek Waarde karakteristiek voertuigen functionarissen 

Brand Luchtvaart Soort luchtvaartuig Sportvliegtuig 1OD, 1TS  1HV2, 1SBH, 2TS    

Brand Luchtvaart Soort luchtvaartuig Straaljager 1OD, 1TS  1AGS, 1SBH, 2TS   1HOIKS 

Brand Luchtvaart Soort luchtvaartuig Vliegtuig 1OD, 1TS  1AGS, 1HO, 1HV1, 1RV, 1SBH, 2HV2, 2OD, 4TS    

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
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Brand Luchtvaart Soort luchtvaartuig Zeppelin 1OD, 1TS  1HV2, 1SBH, 2TS   1HOIKS 

 
HOIKS = Hoofd Officier In Kennis Stellen 

 
Voorbeeld: Wanneer er een sportvliegtuig neerstort in Oud-Beijerland wordt er één officier van dienst gealarmeerd, drie 
tankautospuiten, één HV-team en één schuimblusvoertuig. 

 
De gemeenschappelijke meldkamer in Rotterdam maakt ook gebruik van inzetvoorstellen op basis van type incident en 
locatie, maar nog niet op basis van de LMC. Binnen 6 maanden verwacht de regio Rotterdam-Rijnmond ook gebruik te 
maken van de LMC. Het inzetvoorstel wordt in de regio Rotterdam-Rijnmond “Model Alarm Regeling (MAR)” genoemd. 
Omdat de MAR in Rotterdam op veel punten multidisciplinair ingericht is draagt deze de naam “Multidisciplinaire Model 
Alarm Regeling Rotterdam-Rijnmond (MMARRR)”. In de MMARRR staat voor een groot aantal incidenten exact 
beschreven wat de inzet voor brandweer, ambulance en politie is. Bij een enkele wijziging in de MMARRR volgt een 
akkoord van alle drie deze instanties. Dit maakt de MMARRR tot een multidisciplinaire samenwerking. Voor alle districten 
in het Rotterdamse verzorgingsgebied is een aparte MAR gemaakt. Het is op die manier mogelijk om per district of plaats 
aparte inzetvoorstellen te maken. 
 
De alarmregeling maakt gebruik van brandweereenheid. Alle eenheden hebben een eigen afkorting. Voor een juiste 
werking van de alarmregeling is het noodzakelijk dat een eenheid in beide regio’s dezelfde afkorting krijgt. Als een 
tankautospuit  in de ene regio TS heet en in de andere regio TAS treden problemen op. 
 
Tijdens het interview in de meldkamer Oost-Nederland (MON) is gebleken dat het gebruik van één alarmregeling cruciaal 
is voor de samenvoeging van de meldkamers. Op de MON zijn vaste inzetvoorstellen afgesproken voor beide regio’s. 
Lokale korpsen kunnen zelf kiezen om extra eenheden in te zetten. Deze eenheden wordt ingemeld op de meldkamer, 
maar nimmer op voorhand gealarmeerd (Hoorweg, 2012). 
 
Bij het gebruik van één alarmregeling is het mogelijk om op regionaal niveau enkele uitzonderingen te maken. De ervaring 
in het Oosten van het land is dat deze uitzonderingen een hoge technische belasting van het GMS vragen. Het advies is 
om beperkt met deze uitzonderingen om te gaan. 
 
De RBZHZ kan verwachten dat de samengevoegde meldkamer gebruik gaat maken van één alarmregeling, het gebruik 
van meerdere alarmregelingen heeft in andere regio’s geleid tot een overmatige belasting op het beheer van de 
meldkamer. Het aanpassen van de alarmregeling heeft gevolgen voor de operationele inzet van eenheden en personeel. 
In Oost-Nederland is gebleken dat dit traject erg veel emoties los maakt onder het personeel van de brandweer. Door 
vroegtijdig en veelvuldig te communiceren naar het personeel kan de RBZHZ draagvlak creëren voor een nieuwe 
alarmregeling. In Noord-Nederland heeft de invoering van één alarmregeling geen emoties los gemaakt. Sommige  
korpsen besluiten op eigen initiatief om meer eenheden de straat op te sturen waardoor de oude situatie gehandhaafd 
blijft. In de VRR wordt enkel uitgerukt door het materieel wat voorgeschreven is door de alarmregeling, in RBZHZ zijn 
uitzonderingen in de alarmregeling gemaakt voor bepaalde brandweerkorpsen. 
 
Bij de brandweer wordt de grootte van een incident aangegeven door opschaling. De opschaling bepaalt meestal het 
aantal ingezette eenheden. De brandweer kent de volgende opschalingen: 

 Klein 

 Middel 

 Groot 

 Zeer groot 
 
Wanneer een incident met de classificatie ‘zeer groot’ meer inzet van eenheden vraagt, wordt gewerkt met pelotons of 
compagnies. De inzet van eenheden bij de classificaties klein tot zeer groot is vastgelegd in de alarmregeling van beide 
regionale brandweerkorpsen. 
 
Voor de bestuurlijke opschaling in Nederland maken we gebruik van Gecoördineerde Regionale Incident Procedures, 
beter bekend als de GRIP-regeling. Omdat de GRIP-regeling een multidisciplinair proces is, zal ik dit niet bespreken in 
mijn scriptie. Het is de moeite waard om een onderzoek voor alle actoren van de GRIP-regeling te doen naar de gevolgen 
van de  GRIP-regeling na samenvoeging van de meldkamers.  

Werkproces 7 - Gebruik voertuignummers 

Voor de herkenbaarheid en het coördineren van brandweereenheden wordt binnen de brandweerorganisatie al sinds de 
beginjaren gebruik gemaakt van voertuignummers. De eerste behoefte om tot een landelijk gelijkwaardig nummerplan te 
komen was in 1976. In de publicatie: “Verbindingsnetwerken voor overheid brandweren van het Ministerie van 
Binnenlandse zaken” staat omschreven aan welke eisen de meldkamer voldoet, hoe de wagens opgeroepen worden en 
welke roepnummers deze wagens hebben.  
 
Tot op de dag van vandaag wordt deze nummering aangehouden. Het nummerplan gaat er vanuit dat elk voertuig met 
communicatiemiddelen (mobilofoon) een eigen roepnummer heeft. De laatste jaren worden eenheden van de 
veiligheidsregio ook veelvuldig voorzien van roepnummers. Denk hierbij aan het CoPI, ROT en overige dienstvoertuigen 
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van de veiligheidsregio. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden steeds meer voertuigen voorzien van een 
roepnummer en voorziet het roepnummerplan niet meer in de behoefte.  
 
Het oude roepnummerplan maakte gebruik van vijf cijfers, de eerste twee waren de regiocode (niet te verwarren met de 
huidige code van de veiligheidsregio) en de volgende drie cijfers stonden voor het voertuig. De 5** serie stond voor een 
tankautospuit uit district 5. De **1 stond voor de eerste tankautospuit uit dit district. 
 
Door de komst van nieuwe systemen voor beschikbaarheid, locatieplotting, materieelbeheer en de samenvoeging van 
veel brandweerregio’s en meldkamer is er behoefte aan een landelijk eenduidig systeem dat voorziet in de mogelijkheid 
om alle eenheden van de veiligheidsregio op een gelijke wijze te nummeren.  
 
Door de komst van nieuwe systemen voor beschikbaarheid, locatieplotting, materieelbeheer en de samenvoeging van 
veel brandweerregio’s en meldkamers bestaat behoefte aan een landelijk eenduidig systeem dat voorziet in de 
mogelijkheid om alle eenheden van de veiligheidsregio op gelijke wijze te nummeren.  
 
Door de NVBR is een vakgroep samengesteld die het volgende roepnummerplan heeft aangeboden: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Discipline Veiligheidsregio District / Kazerne / Sector Type materieel Volgnummer 

2 01-25 01-99 0-9 0-9 

 
Het eerste cijfer wordt niet weergegeven op de tankautospuit wanneer het voertuig voorzien wordt van een visueel 
roepnummer. Alleen de laatste vier cijfers worden gebruikt bij het communiceren met het voertuig via C2000. 
 
Bij aanhouding van dit nummerplan is sprake van landelijke eenduidigheid en vervalt het risico op dubbele 
voertuignummers. Voor de VRZHZ is begin 2011 een nummerplan gemaakt volgens het landelijke nummerplan van de 
NVBR. Het uitvoeren van veiligheidscontroles op alle mobilofoons in de veiligheidsregio, vormde de aanleiding om het 
project omnummering direct uit te voeren. De mobilofoons in de wagens dienen namelijk ook geprogrammeerd te worden 
met de nieuwe roepnummers.  Omdat de veiligheidscontrole van de mobilofoons uiteindelijk niet nodig bleek, is nog geen 
start gemaakt met de tijdrovende klus om de voertuigen om te nummeren.  
 
In Rotterdam-Rijnmond gebruiken de brandweerkorpsen sinds eind jaren ’90 een roepnummerplan wat gebaseerd is op 
de zeven samenwerkingsgebieden tussen de gemeenten. In beginsel lijkt dit roepnummerplan op het landelijke NVBR 
roepnummerplan. Binnen de VRR is een onderzoek (Bosch, 2012) gedaan naar het gebruik van het nieuwe 
roepnummerplan. Omdat de VRR zes districten heeft met soms wel 13 gemeenten, sluit het landelijke roepnummerplan 
niet aan op de huidige configuratie van de regio. Het uit twee cijfers bestaande getal voor district of kazerne is niet 
voldoende om alle kazernes een eigen nummer te geven. 
 
De VRR stelt daarom ook twijfels aan de oneindigheid van dit roepnummersysteem. Daarnaast zijn er nog enkele andere 
feiten die het gebruik van het landelijke roepnummerplan niet eenvoudig maken: 
 

 In het huidige roepnummerplan kun je direct zien met welk voertuig je te maken hebt 

 In het huidige roepnummerplan kun je direct zien uit welk district een voertuig komt 

 Het huidige roepnummerplan heeft meer mogelijkheden (26 x 26) voor het voertuigsoort 
 
De eenheden van de brandweer worden ingevoerd in het gemeenschappelijk meldkamer systeem (GMS) en later in het 
nationale meldkamer systeem (NMS). Het is niet mogelijk om dubbele voertuignummers in het NMS op te nemen. De 
roepnummers van de voertuigen zijn van belang bij de aansturing van voertuigen door de centralist. Zoals u hebt kunnen 
lezen heeft het roepnummer bij de brandweerorganisatie niet alleen een registratiefunctie, maar wordt het ook gebruikt 
voor het definiëren van de regio, district, kazerne, type voertuig en volgnummer. Het is een cruciaal onderdeel van de 
brandweerorganisatie. Tijdens de crisiscommunicatie zorgt het roepnummerplan ervoor dat functionarissen op basis van 
een roepnummer direct weten welk materieel onderweg is. 
 
De roepnummers van beide regio’s hebben op dit moment niet dezelfde opbouw en indeling. Voor gebruik in één GMS 
systeem is dit wel een vereiste omdat anders dubbele voertuignummers voor kunnen komen.  
 
Veranderingen in het roepnummersysteem leiden ertoe dat personeel opnieuw geïnstrueerd moet worden. Het is de vraag 
of een verandering een direct gevolg zou zijn van de samenvoeging. Zonder een samenvoeging was misschien ook een 
nieuw roepnummerplan geïntroduceerd bij de vorming van nieuwe districten.  
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Werkproces 8 - Aanleveren voertuig-beschikbaarheid 

Het buitendienst melden van dienstvoertuigen heeft gevolgen voor de operationele brandweerzorg omdat dit de dekking in 
een bepaald gebied kan beïnvloeden. In de regio ZHZ worden buiten dienst meldingen standaard minimaal 10 dagen van 
tevoren aangemeld bij het bureau operationele zaken. Daarna wordt de melding beoordeeld door een medewerker op 
basis van de brandweerdekking die overblijft. De buitendienst melding wordt daarna doorgegeven aan de GMC. In 
urgente situaties gebeurt dit rechtstreeks bij de GMC. In de veiligheidsregio RR worden voertuigen ad-hoc buiten dienst 
gemeld bij de GMK. De GMK alarmeert een stafofficier die de (rest)dekking controleert. Voor redvoertuigen en 
tankautospuiten is een herpositioneringregeling van kracht. Dit betekent dat volgens een vaste volgorde geschoven wordt 
met eenheden wanneer een bepaalde eenheid buiten dienst gaat. Deze werkprocessen zijn op dit moment niet hetzelfde  
georganiseerd, maar zouden in de samengevoegde meldkamer wel naast elkaar kunnen werken. Samenvoeging van de 
werkprocessen resulteert in eenduidigheid en verlaging van belasting op de meldkamer. In de samengevoegde 
meldkamers Noord en Oost Nederland geschiedt de buitendienst stelling op gelijke wijze als in de meldkamer RR. Lokale 
korpsen dienen zelf vooroverleg te plegen met buurkorpsen om de restdekking te garanderen. 

Werkproces 9 - Gebruik burenhulp 

Op dit moment is een burenhulpregeling in oprichting tussen de VRR en RBZHZ. Wanneer de meldkamers samenvoegen 
is het mogelijk om deze burenregeling op een geautomatiseerde manier via GMS plaats te laten vinden. Er is dan nog 
steeds sprake burenhulp tussen twee bestuurlijke regio’s, maar dan gebeurt dit zonder overleg tussen twee meldkamers. 
De bestuurlijke afspraken vormen de basis voor het gebruik van burenhulp tussen de regio’s.  
 
Daarnaast is het belangrijk om  wederom buiten de grenzen te kijken om afspraken te maken met de nieuwe omliggende 
regio’s Utrecht, Gelderland-Zuid, Midden- en West Brabant, Zeeland, Haaglanden en Hollands-Midden. De BRR en 
RBZHZ hebben “losse” afspraken gemaakt met de huidige omliggende regio’s op basis van behoefte. De landelijke 
meldkamer streeft naar eenduidigheid van werkprocessen en streeft landelijke aansturing na (project Meldkamer van de 
toekomst, Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012). Een landelijke procedure voor interregionale bijstand is wenselijk. 

3.5.3 Deelconclusie 

In deze paragraaf zijn de operationele  activiteiten, binnen de drie werkprocessen, inhoudelijk met elkaar vergeleken zodat 
de operationele gevolgen voor de brandweerzorg in Zuid-Holland Zuid in kaart gebracht worden. De belangrijkste 
gevolgen en aanbevelingen zijn: 
 

 De SLA’s tussen beide brandweerkorpsen en meldkamer bevatten niet dezelfde inhoud en geen overeenkomstig 
doel. De RBZHZ en BRR kunnen in een nieuwe SLA eisen stellen aan de samengevoegde meldkamer. 

 De manier van rapporteren en de eisen die de brandweer aan de meldkamer stelt, verschillen. Het advies is om 
één SLA op te stellen. 

 Beide meldkamers hebben een dagelijkse of wekelijkse briefing ,die echter niet overeenkomt. Voor de 
meldkamer is het eenvoudiger om een identieke wijze van briefing te hanteren. Ik adviseer om een wekelijks 
overleg te hebben tussen RBZHZ, BRR en samengevoegde meldkamer ZHZ-RR. Dit overleg kan geborgd 
worden in het nieuwe SLA. 

 De verbindingsschema’s verschillen en dienen op elkaar afgestemd te worden. De gebruikte verbinding 
schema’s in Noord-Nederland lijken veel op een combinatie van de huidige schema’s. Het advies is om deze 
structuur over te nemen. 

 De berichtenstructuur voor alarmering is niet gelijk. In de samengevoegde meldkamer kan er slechts één 
berichtenstructuur gehanteerd worden. Het advies is om een combinatie van de huidige berichtenstructuren te 
gebruiken. Deze combinatie is eenvoudig te maken en doet niet af aan de kwaliteit. 

 De procedures voor overbelasting van de meldkamer zijn niet gelijk. Het advies is om de software van de BRR te 
gebruiken en de procedure van de RBZHZ als back-up in stand te houden. 

 De samengevoegde meldkamer gebruikt één KVT. Het is aan te bevelen om de KVT eerst samen te voegen en 
na een bepaalde periode opnieuw door te rekenen waarbij operationele gevolgen in het inzet-aantal voor 
brandweerposten te verwachten zijn. 

 Het gebruik van één alarmregeling is noodzakelijk om beheer niet overmatig te belasten. Inzetvoorstellen worden 
daardoor geharmoniseerd. Het is aan te bevelen een identieke alarmregeling samen te stellen. 

 De samenvoeging van de alarmregelingen kan een aanleiding zijn om in ZHZ met elkaar af te spreken alleen uit 
te rukken met voertuigen die de alarmregeling voorschrijft. 

 De roepnummerplannen zijn niet op dezelfde wijze opgebouwd. Het samenvoegen van de roepnummerplannen 
is wenselijk voor eenduidigheid op de meldkamer. Het NVBR roepnummerplan sluit aan bij de andere 
veiligheidsregio’s in Nederland en wordt naar tevredenheid gebruikt. Het advies is om dit roepnummerplan te 
gebruiken in de nieuwe meldkamer. 

 De procedure voor het buitendienst stellen van eenheden verschilt. De brandweerkorpsen zullen een eenduidige 
wijze van buitendienst stellen moeten opstellen. Het advies is om eenheden ad-hoc buiten dienst te stellen 
waarbij controle plaats vindt door een operationele brandweerfunctionaris zoals dat in RR gebruikelijk is. 

 In beide regio’s is op buitengrenzen een vorm van samenwerking met andere veiligheidsregio’s of 
brandweerkorpsen. Het advies is om een landelijke standaard te ontwikkelen om samen te werken op de 
buitengrenzen van de regio of meldkamer. De landelijke meldkamer organisatie heeft dan een regiefunctie bij 
interregionale bijstand. 
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3.5.4 Overzicht werkwijze met nieuwe werkwijze 

In het onderstaande overzicht ziet u de verschillen tussen de werkprocessen met de aanbevolen nieuwe werkwijze. 
 

Werkproces ZHZ RR  ZHZ-RR 

1. Aanleveren rapportage dagelijks wekelijks → wekelijks, urgent direct 

2. Gebruik verbindingsschema fleetmap fleetmap → 
Twee fleetmaps, gezamenlijke 
incidentgroepen 

3. Alarmering P2000 P2000 → P2000, combineren informatie 

4. Gebruik stormprocedure Fax / noodnet 
Decentrale meldkamer 
software 

→ 
Decentrale meldkamer software, 
noodnet als back-up 

5. Aanleveren kazernevolgordetabel KVT KVT → 
Eerst samenvoegen, daarna 
opnieuw berekenen 

6. Aanleveren alarmregeling en 
regionale procedures 

Alarmregeling Alarmregeling → 
Nieuwe gezamenlijke 
alarmregeling 

7. Gebruik voertuignummers 5 cijfers 2 x letter, 3 cijfers → NVBR roepnummerplan 

8. Aanleveren voertuig-
beschikbaarheid 

Per e-mail Ad-hoc → Ad-hoc 

9. Gebruik burenhulp Ja Ja → Ja, volgens landelijk model 
Figuur 7. Kort overzicht van verschillen werkprocessen 

3.5.5 Impactmodel 

Onderstaand ziet u een impactmodel zoals dat in eigen beheer ontwikkeld is. Des te hoger (5) de balk, des te meer 
gevolgen voor de operationele gevolgen voor de brandweer of meldkamer. In de lichtblauwe kolom ziet u de 
gecombineerde gevolgen voor de brandweer en meldkamer. 
 
Een volledig overzicht van de impact gevolgen per onderdeel kunt u vinden in bijlage 7.  
 

 
Figuur 8. Impactmodel gevolgen brandweer en meldkamer 
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3.6 Resultaten vergelijkingsonderzoek Noord- en Oost Nederland 

Tijdens dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van strategisch benchmarking om te leren van de samenvoegingen in de 
meldkamer Noord Nederland en Oost Nederland. Beide meldkamers hebben reeds een samenvoeging ondergaan die los 
stond van de resultaten uit het regeerakkoord. Reeds in 2002 en 2004 zijn de eerst ideeën ontstaan om een 
samengevoegde meldkamer op te zetten. In beide meldkamers lag de grondslag bij capaciteitstekorten of vervanging van 
de meldkamers.  

3.6.1 Meldkamer Noord Nederland 

De meldkamer Noord-Nederland (mkNN) is operationeel sinds 15 november 2011 en vervangt de meldkamers Groningen, 
Leeuwaren en Assen. De aanleiding voor het samenvoegen was gelegen in het kader van het ‘grootschalig 
brandweeroptreden’. Rampen als in Volendam en Enschede vroegen om samenwerking tussen meldkamers in de regio. 
In de meldkamer Noord-Nederland wordt geen SLA gebruikt om afspraken te maken tussen brandweer en meldkamer. De 
besturen van veiligheidsregio, brandweer, politie en ambulancedienst hebben een gezamenlijke afspraak gemaakt over 
samenvoeging van de meldkamer. Aan de samenwerking ligt geen gemeenschappelijke regeling ten grondslag.  
 
De voorlichting in de veiligheidsregio’s is op verschillende manieren uitgevoerd. Zo is in Groningen uitvoerig uitleg 
gegeven bij alle brandweerkazernes. In Friesland en Drenthe is minder voorlichting geweest, maar is wel in alle regio’s 
veelvuldig via een nieuwsbrief gecommuniceerd.  
 
Hieronder kunt u zien hoe de mkNN vorm geeft gegeven aan de werkprocessen uit dit onderzoek (Smit, Janssen, & 
Hofman, 2012):  
 
Werkproces 1. Aanleveren rapportage 

In de mkNN zijn geen gezamenlijke eisen gesteld aan de taken van de meldkamer. Er  wordt geen SLA 
gebruikt, maar er wordt wel rapportage aangeleverd aan de brandweerkorpsen. De aanlevering gebeurt 
op basis van behoefte en vormt de input voor het dekkingsplan.  

 
Werkproces 2. Gebruik verbindingsschema 

In de mkNN is één verbindingsschema in gebruik waardoor alle communicatieapparatuur gelijk 
geprogrammeerd is. Wel zijn in iedere veiligheidsregio’s kazernekanalen die alleen in die regio gebruikt 
worden.  

 
Werkproces 3. Alarmering 

De mkNN gebruikt P2000 om eenheden te alarmeren. Alle regio’s maken nu gebruik van gelijke opbouw 
van berichten. 

  
Werkproces 4. Gebruik stormprocedure 

De mkNN maakt geen gebruik van een stormprocedure of jaarwisseling procedure. De centralisten zullen 
terug moeten vallen op eigen werkwijzen. Het is wel de bedoeling om in de toekomst een stormprocedure 
te ontwikkelen. 

 
Werkproces 5. Aanleveren kazernevolgordetabel 

De mkNN heeft de ambitie om eind 2013 een volledig opnieuw doorberekende KVT te gebruiken voor 
operationele inzet van eenheden. Bij de samenvoeging is gebruik gemaakt van wederzijdse opkomsttijden 
om de nieuwe kazernevolgordetabel door te rekenen. Tussen de regio’s Friesland en Drenthe wordt 
inmiddels gebruikt gemaakt van wederzijdse inzet op basis van reële opkomsttijden. De regio Groningen 
hanteerde geen gelijke tijden. Voor incidenten binnen de regio wordt de opkomsttijd uit 2008 gehanteerd 
en voor inzetten buiten de regio wordt de reële opkomsttijd gehanteerd. 

 
Werkproces 6. Aanleveren alarmregeling en regionale procedures 

De mkNN maakt gebruik van één alarmregeling en enkele afwijkende regionale procedures. De invoering 
van de alarmregeling was noodzakelijk, maar de uitvoering van de alarmregeling door lokale korpsen is 
niet bindend. Er is geen sprake van ‘handhaving’ van de eenheden die door de alarmregeling 
gealarmeerd zijn door de meldkamer. Dit komt mede omdat de brandweerorganisatie nog niet 
geregionaliseerd is. Door de mkNN worden geen lokale uitzonderingen in de alarmregeling gemaakt. 
Korpsen kunnen naar eigen behoefte aanvullen op het opgeroepen materieel. 

 
Werkproces 7. Gebruik voertuignummers 

De mkNN gebruikt het NVBR roepnummerplan. Het systeem wordt naar tevredenheid gebruikt. 
 

Werkproces 8. Aanleveren voertuig-beschikbaarheid 
Voertuigen worden door het lokale korps ad-hoc buiten dienst gezet. Hierover is wel enig overleg met 
buurkorpsen gewenst. 
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Werkproces 9. Gebruik burenhulp 
Op de samenvoegingslijn met andere regio’s wordt op incidentele basis gebruik gemaakt van burenhulp. 
Zo worden ook voertuigen uit Duitsland opgeroepen door de mkNN. 

 
Als laatste zijn in het interview de belangrijkst aanbevelingen van de mkNN opgenomen: 
 
Tip 1: Steek veel tijd en energie in de mensen op de meldkamer. Door de vele veranderingen zijn mensen niet ingespeeld 
op de aanpassingen waardoor ze heel veel werk over zich heen krijgen.   
Tip 2: Steek veel energie in de achterban door veelvuldig te communiceren met de brandweerposten en functionarissen 
Tip 3: Laat het project nog even doorlopen na de samenvoeging zodat bepaalde werkprocessen afgerond kunnen worden 
en niet direct na de samenvoeging overgeheveld worden naar de nieuwe meldkamer. 
Tip 4: Stop met strategisch werken en ga op een gegeven moment aan het werk. 
Tip 5: Blijf multidisciplinair denken. Op de oude meldkamers werd veel multidisciplinair gewerkt. In de meldkamer Noord-
Nederland is in toenemende mate sprake van drie eilanden, hierbij speelt tafelinstelling een grote rol. 
 
Het gehele interview kunt u vinden in bijlagen (interview 4). 

3.6.2 Meldkamer Oost Nederland 

De meldkamer Oost-Nederland (MON) is operationeel sinds 1 oktober 2010 en vervangt de meldkamers van IJsselland en 
Noord-Oost Gelderland. De aanleiding ontstond zo’n 10 jaar geleden toen de regiogrenzen van brandweer en politie niet 
gelijk waren. Al langer speelde de gedachte om de meldkamers samen te voegen. Sinds het regeerakkoord van 2010 zal 
de MON wederom een samenvoeging moeten ondergaan met de overige drie Gelderse politie- en brandweerregio’s. De 
samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling waarbij geen SLA opgesteld is om wederzijdse 
afspraken te maken. De voorbereidingen voor de volgende samenvoeging zijn nog niet getroffen. 
 
In het interview werd duidelijk dat de alarmregeling een enorme rol heeft gespeeld bij de samenvoeging in de MON. De 
alarmregeling is een richtlijn voor de ingezette eenheden waardoor inzetvoorstellen veranderden met consequenties voor 
het uitrukaantal van bepaalde posten. De gevolgen voor de invoering van de KVT waren hier aanzienlijk minder ingrijpend 
dan de gevolgen van de alarmregeling.   
 
Hieronder kunt u zien hoe de MON vorm geeft gegeven aan de werkprocessen uit dit onderzoek (Hoorweg, 2012): 
 
Werkproces 1. Aanleveren rapportage 

De informatie uit de MON wordt door de regionale brandweerkorpsen gebruikt voor het samenstellen 
van het dekkingsplan. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over het aanleveren van rapportage 
door middel van een SLA.  Op dit moment  is geen behoefte aan een SLA. 

 
Werkproces 2. Gebruik verbindingsschema 

In de MON worden twee aparte verbindingsschema’s gebruikt zoals dat in de regio’s ZHZ en RR nu ook 
in gebruik is. De centralist ziet twee tabbladen in het radiobediensysteem. Interregionale inzetten 
worden via de landelijke bijstand groepen overgeschakeld naar de andere regio. 

 
Werkproces 3. Alarmering 

De MON gebruikt P2000 om eenheden te alarmeren. De berichtenstructuur is voor beide regio’s gelijk. 
De MON gebruikt informatiecodes voor het informeren van functionarissen en eenheden. Omdat tijdens 
de samenvoeging veel vraag was naar lokale en regionale afwijkingen in het inzetvoorstel worden bij de 
alarmeringen ‘klein’, ‘middel’ en ‘groot’ aparte informatiecodes mee gealarmeerd. Functionarissen en 
eenheden kunnen deze codes naar behoefte in de alarmontvanger programmeren. De MON hoeft 
hierdoor geen uitzonderingen in de alarmregeling te maken.  

 
Werkproces 4. Gebruik stormprocedure 

De MON werkt samen met het politie service center
6
 in tijden van overbelasting. De medewerkers van 

het politie service center hebben toegang tot het GMS waardoor ze eenvoudig meldingen aan kunnen 
maken. De centralisten van de meldkamer brandweer worden hierdoor ontlast. Ze hoeven immers alleen 
nog maar uitgifte van meldingen te doen.  

 
Werkproces 5. Aanleveren kazernevolgordetabel 

In beide regio’s werd gelijke programmatuur voor het berekenen van het vakkenbestand gebruikt. Het 
was daardoor eenvoudig om de KVT’s samen te voegen. In de eerste periode zijn de KVT’s alleen 
samengevoegd. Na ca. één jaar is de KVT opnieuw doorgerekend waarbij bepaalde korpsen een 
verlaging of verhoging van het uitrukaantal zagen.  

 
Werkproces 6. Aanleveren alarmregeling en regionale procedures 

                                                           
6
 Onderdeel van de politie die belast is met aanname van 0900-8844 telefonie. 
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De samenvoeging van de alarmregeling had grote gevolgen in de MON. De harmonisatie van drie 
alarmregelingen was een intensieve operatie waarbij draagvlak een belangrijk onderdeel was. De 
projectgroep in Oost-Nederland is vooruitlopend op de fusie van de meldkamer gestart met het geven 
van voorlichting over de alarmregeling. Mede door de intensieve communicatie wordt de alarmregeling 
nu naar tevredenheid gebruikt. Er zijn slechts enkele regionale afwijkingen. 
 

Werkproces 7. Gebruik voertuignummers 
In de MON wordt het NVBR nummerplan naar grote tevredenheid gebruikt. 
 

Werkproces 8. Aanleveren voertuig-beschikbaarheid 
De voertuigbeschikbaarheid wordt in de MON ad-hoc doorgegeven door lokale korpsen. De MON heeft 
geen piketfunctionaris die de restdekking controleert. De korpsen dienen zelf voor restdekking te zorgen. 
 

Werkproces 9. Gebruik burenhulp 
In de MON wordt gebruik gemaakt van burenhulp met andere regio’s. De MON heeft intensieve 
samenwerking met een brandweerkorps in Duitsland. De meldkamer en het brandweerpersoneel in een 
bepaalde plaats in Duitsland is voorzien van een alarmontvanger en verbindingsapparatuur. De MON 
alarmeert dit korps in bepaalde vakken als eerste eenheid. 
 

 
In het interview bij de MON is gevraagd naar de belangrijkste aandachtspunten bij de samenvoeging van de meldkamer 
ZHZ en RR. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 
 
Tip 1: De alarmregeling is het belangrijkste onderdeel om te harmoniseren. Voor het harmoniseren dient de tijd genomen 
te worden door vooruitlopend op de fusie van de meldkamers te beginnen met communiceren. Hou daarbij rekening met 
emoties van het brandweerpersoneel. 
Tip 2: Laat bij de samenvoeging van de meldkamers geen ‘grote broer’ effect ontstaan. Begin met bepaalde zaken vanaf 
het begin zodat niet de ene regio zich aanpast aan de andere.  
Tip 3: Het aanpassen van het roepnummerplan is voorwaardelijk voor samenvoeging voor de meldkamers zodat de 
centralist geen dubbele of niet gelijk opgebouwde roepnummers hoeft te gebruiken.  
 
Het gehele interview kunt u vinden in bijlagen (interview 5). 
 



 

Scriptie Joost Eerland – Integrale veiligheid                                                                                                                                Pagina 31 van 58 

HOOFDSTUK 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 

In dit document is stapsgewijs onderzoek gedaan naar de operationele gevolgen voor de brandweerzorg in de regio Zuid-
Holland Zuid na de samenvoeging van de meldkamers in Dordrecht en  Rotterdam. Deze conclusie geeft antwoord op de 
hoofdvraag welke operationele werkprocessen tussen de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond op elkaar 
afgestemd moeten worden om de samengevoegde meldkamer te laten functioneren en wat de gevolgen daarvan zijn. 
 
Om antwoord te geven op deze hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. In welke mate en op welke manier zullen de meldkamers samengevoegd worden? 
2. Welke operationele werkprocessen zijn op dit moment relevant tussen de brandweerzorg en de meldkamer in de 

veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid? 
3. Welke operationele werkprocessen zijn op dit moment relevant tussen de brandweerzorg en de meldkamer in de 

veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond? 
4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de operationele werkprocessen van beide regio’s? 
5. Wat zijn de mogelijke aandachtspunten na de samenvoeging van de meldkamers in Noord-Nederland en Oost-

Nederland met betrekking tot de gevolgen voor de operationele brandweerzorg? 
 
Om de gevolgen voor de brandweerregio inhoudelijk te beschrijven is eerst onderzoek gedaan naar de werkprocessen 
tussen de brandweerkorpsen en de meldkamer. Na dit onderzoek zijn alle werkprocessen met elkaar vergeleken. Hieruit 
kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
 
Conclusie 1 
Beide brandweerkorpsen en meldkamers hebben wederzijdse eisen gesteld via een service level agreement (SLA). Het 
SLA van de RBZHZ met de GMC stelt eisen aan rapportage, briefing, verwerkingstijden, kwaliteit en toetsing. De RBZHZ 
kan via een nieuwe SLA wederzijdse eisen stellen aan de samengevoegde meldkamer ZHZ-RR. Als de eisen uit het 
bestaande SLA overgenomen worden zijn geen operationele gevolgen te verwachten. 
 
Conclusie 2 
De verbindingsschema’s van de RBZHZ en BRR lijken in structuur op elkaar. Het ontwikkelen van een gezamenlijk 
verbindingsschema heeft gevolgen voor het inmelden van eenheden en functionarissen. De RBZHZ kan gevolgen 
verwachten in dit werkproces.  
 
Conclusie 3 
In de samengevoegde meldkamer ZHZ-RR kan maar één berichtenstructuur voor alarmering gebruikt worden. Het is zeer 
waarschijnlijk dat deze structuur aangepast wordt. De RBZHZ moet in overleg met de BRR een nieuwe berichtenstructuur 
ontwikkelen, waarbij de gevolgen voor de operationele brandweerzorg nihil zijn. 
 
Conclusie 4 
De samengevoegde meldkamer ZHZ-RR kan gebruik maken van één stormprocedure en  één procedure voor het 
buitendienst stellen van eenheden. In beide regio’s worden andere methoden gebruikt. De RBZHZ en BRR moeten samen 
een gelijke methode ontwikkelen waarbij de operationele gevolgen voor de RBZHZ nihil zijn omdat beide procedures een 
gelijkwaardig resultaat hebben. 
 
Conclusie 5 
Dat de samengevoegde meldkamer gebruik gaat maken van één kazernevolgordetabel (KVT) en alarmregeling staat vast. 
De manier waarop de KVT samengesteld gaat worden is het gevolg van bestuurlijke en politieke beslissingen. De manier 
waarop de alarmregeling gebruikt gaat worden is het resultaat van overleg tussen de RBZHZ en BRR. De 
brandweerkorpsen van de RBZHZ kunnen veranderingen in het inzetvoorstel verwachten wanneer de nieuwe 
alarmregeling gebruikt gaat worden. Bovendien dienen zij rekening te houden met veranderingen in het inzet aantal  
wanneer de KVT opnieuw doorberekend wordt. 
 
Conclusie 6 
De roepnummerplannen zijn niet eenduidig voor beide meldkamers. Dit is wel een voorwaarde voor de samengevoegde 
meldkamer ZHZ-RR. De RBZHZ kan derhalve een nieuw roepnummerplan verwachten. Dit nieuwe roepnummerplan 
impliceert dat de eenheden van nieuwe roepnummers voorzien moeten worden, zodat ook de randapparatuur opnieuw 
geprogrammeerd moet worden.  
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4.2 Aanbevelingen 

Het resultaat van onderzoek bij de RBZHZ, Rotterdam-Rijnmond, Meldkamer Noord-Nederland en meldkamer Oost-
Nederland heeft enkele conclusies opgeleverd. Aan de hand van de conclusies worden enkele aanbevelingen gegeven 
voor het harmoniseren van de werkprocessen. 
 
Aanbeveling 1 
Voor het opnieuw inrichten van de werkprocessen in de samengevoegde meldkamer ZHZ-RR moet overleg plaats vinden 
tussen de RBZHZ en BRR, waarbij beide korpsen argumenten aan kunnen dragen. De resultaten van dit overleg bepalen 
de mate waarin operationele gevolgen optreden.  
 
Aanbeveling 2 
Het is aan te beleven om via een project of werkgroep overleg plaats te laten vinden tussen de afdeling regionale 
brandweerzorg van de VRZHZ en de afdeling veiligheid en operaties van de BRR. Door overleg en samenwerking moet 
het mogelijk zijn om geharmoniseerde werkprocessen te ontwikkelen met zo min mogelijk operationele gevolgen voor de 
brandweerzorg. 
 
Aanbeveling 3 
Het verbindingsschema op de meldkamer in Noord-Nederland lijkt op een combinatie tussen de verbindingsschema’s in 
Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het is aan te bevelen om de structuur van dit verbindingsschema over te 
nemen. 
 
Aanbeveling 4 
De stormprocedure van de RBZHZ lijkt erg veel op de jaarwisseling procedure van de BRR. Het is aan te bevelen om 
deze procedures samen te voegen waarbij de decentrale meldkamer software van de BRR gebruikt gaat worden om 
meldingen uit te geven aan de brandweerkazernes. De procedure van de RBZHZ kan als back-up dienen.  
 
Aanbeveling 5 
De samengevoegde meldkamer ZHZ-RR moet gebruik maken van één roepnummerplan. Deze veronderstelling is 
bevestigd in de meldkamers Noord- en Oost Nederland. Het NVBR roepnummerplan heeft ruimte voor 99 kazernes, wat 
ruim voldoende moet zijn voor beide regio’s. De verschillende typen eenheden kunnen aangeduid worden door een hoog 
of laag volgnummer te gebruiken. Het advies is om het NVBR roepnummerplan te gebruiken voor beide regio’s. 
 
Aanbeveling 6 
Tijdens de interviews bij de meldkamers in Noord- en Oost Nederland is gebleken dat het harmoniseren van de 
werkprocessen tussen de brandweer en meldkamer tot “botsing” van culturen zou kunnen leiden. In dit onderzoek is niet 
duidelijk geworden wat de impact van deze cultuurveranderingen zou kunnen zijn, maar een extra onderzoek zou daar 
meer duidelijkheid over kunnen geven. Het advies is om een onderzoek te verrichten naar de sociaal-culturele aspecten 
van de samenvoeging en de wijze van voorlichting en begeleiding van centralisten en brandweerpersoneel. Dit onderzoek 
hoeft zich niet specifiek te richten op de kolom brandweer, maar is bij voorkeur meldkamer-breed. 
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4.3 Uitwerking 

Uitwerking van conclusie 2 
De RBZHZ maakt net als alle brandweerkorpsen in Nederland gebruik van C2000 om te communiceren. C2000 bestaat uit 
P2000 en T2000. T2000 is het landelijk dekkend tetra netwerk speciaal voor de openbare orde en veiligheidssector. Het 
netwerk wordt beheerd door de voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) in Driebergen. 
 
De T2000 portofoons kunnen in twee modi geschakeld worden, TMO

7
 en DMO

8
. Bij TMO is er sprake van communicatie 

via de masten in het veld. De meldkamer kan zo communiceren met de eenheden en er is landelijk bereik. Binnen TMO 
maken de mobilofoons en portofoons maken gebruik van gespreksgroepen

9
 om met elkaar te communiceren. De 

gebruiker kan eenvoudig overstappen naar andere geprogrammeerde gespreksgroepen. 
 
De brandweer in Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van een verbindingsschema (fleetmap)

10
 om de gespreksgroepen in te 

delen, in deze fleetmap staat een overzicht van alle gespreksgroepen. Er is op dit nog genoeg ruimte over om extra 
gesprekgroepen in de portofoons en mobilofoons te programmeren. In bijlage 8 ziet u één van de fleetmaps voor de 
RBZHZ. De BRR hanteert een andere fleetmap en hanteert andere procedures voor inmelden en gebruik van 
incidentkanalen. 
 
Het is technische eenvoudig mogelijk om voor de RBZHZ en BRR ca. 16 incidentkanalen aan te maken die in elke 
portofoon en mobilofoon van de RBZHZ en BRR geprogrammeerd staat. Eenheden van de RBZHZ en BRR kunnen bij 
interregionale inzet door de meldkamer naar een gelijk incidentkanaal gestuurd worden waardoor het  eenvoudig is om 
interregionaal te communiceren via het communicatienetwerk C2000. Voor deze oplossing dienen alle portofoons en 
mobilofoons van de RBZHZ en BRR omgeprogrammeerd te worden. Dit kan gecombineerd worden met het 
programmeren van de nieuwe voertuignummers in de portofoons (zie werkproces 7). 
 
Uitwerking van conclusie 3 
Het is eenvoudig om een nieuwe berichtenstructuur te maken waarbij de bovenstaande informatieblokken van beide 
regio’s gecombineerd worden. De volgende structuur is een combinatie van alle informatieblokken die voor beide korpsen 
lijkt op de huidige indeling en wordt naar volle tevredenheid bij de brandweerkorpsen in Noord- en Oost Nederland  
gebruikt (Smit, Janssen, & Hofman, 2012) (Hoorweg, 2012). Het gevolg is dat de berichtentekst voor de RBZHZ 
gemiddeld zeven karakters langer gaat worden door toevoeging van het vaknummer.  
 
Prioriteit van het incident  Prio 2 

Gealarmeerde voertuigen  TS601 

Omschrijving incident  Hulpverlening 

Extra informatie  Lift 

Straat en huisnummer Chrysantstraat 

Plaats Zwijndrecht 

Vaknummer 6120703 

Bereikbaarheidskaart BBK18 

 

 

                                                           
7 Trunking MOde 
8 Direct MOde 
9 Een gespreksgroep is vergelijkbaar met een conference call op een telefoon. Alle gebruikers binnen die groep kunnen met elkaar 

praten.  
10 Een overzicht van de geprogrammeerde gespreksgroepen per portofoon. 
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HOOFDSTUK 5. IMPLEMENTATIEPLAN 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal advies gegeven worden over de implementatie en reducering van gevolgen voor de RBZHZ tijdens de 
samenvoeging van de meldkamers ZHZ en RR. In hoofdstuk 3 van dit onderzoek is gebleken dat er operationele gevolgen 
voor de volgende werkprocessen te verwachten zijn op de volgende negen werkprocessen: 
 

Werkproces 1. Aanleveren rapportage 
Werkproces 2. Gebruik verbindingsschema 
Werkproces 3. Alarmering 
Werkproces 4. Gebruik stormprocedure 
Werkproces 5. Aanleveren kazernevolgordetabel 
Werkproces 6. Aanleveren alarmregeling en regionale procedures 
Werkproces 7. Gebruik voertuignummers 
Werkproces 8. Aanleveren voertuig-beschikbaarheid 
Werkproces 9. Gebruik burenhulp 

 
De meldkamer ZHZ-RR dient operationeel te zijn op 1 januari 2014. De heer Sjaak Seen is vanaf 1 oktober 2012 
aangesteld als algemene projectleider fusie meldkamer Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. In dit 
implementatieplan wordt er voor de 9 werkprocessen uiteengezet welke acties er ondernomen moeten worden. 

5.2 Werkgroepen 

Uit het vergelijkingsonderzoek in de meldkamer Noord- en Oost Nederland blijkt dat er vele werkzaamheden plaats 
moeten vinden tussen de RBZHZ, BRR en samengevoegde meldkamer ZHZ waarbij ook samenwerking zal zijn met 
andere disciplines uit de meldkamer. De werkgroepen bij het implementatietraject in de meldkamer Oost-Nederland waren 
(Ros, 2012) 
 

1. Bestuur en Beheer 
2. Werkprocessen en Kwaliteit(van de meldkamer) 
3. De huisvesting en Inrichting (fysiek) 
4. Organisatie (organisatorisch en formatie) 
5. Personeel (opleidingseisen, competenties, plaatsingsplan) 
6. Informatie en ICT 
7. Financiën 

 
Voor het samenvoegen van de meldkamers is in het Project Initiatie Document (Pauw, Visser, Littooij, Bos, & Bax, 2012) 

besloten om de volgende werkgroepen op te richten: 
 

 Beheer en Bestuur 

 Werkprocessen en Kwaliteit 

 Huisvesting en Financiën.  

 Personeel en Organisatie 

 Informatie en ICT 
 
Zoals u kunt zien komt dit geheel overeen met de werkgroepen zoals gevormd in Oost-Nederland. In de volgende 
paragraaf zal een koppeling gemaakt worden tussen de 9 werkprocessen die verandering ondervonden en de 
bijbehorende werkgroepen. 
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5.3 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak geeft antwoord op de vraag welke acties er ondernomen moeten worden door wie en wanneer. In 
het onderstaande overzicht ziet u welke acties ondernomen moeten worden om de gevolgen te beperken of de 
veranderingen door te voeren in de samengevoegde meldkamer. In de laatste kolom ziet u de werkgroep waar de actie 
ondernomen moet worden. Het valt op dat alle acties genomen dienen te worden door de werkgroepen werkprocessen en 
kwaliteit en de werkgroep informatie en ICT. Dat valt ook wel te verklaren gezien het feit dat de operationele 
brandweerzorg in hoge mate afhankelijk is van informatie en ICT, denk hierbij aan verbindingsapparatuur (C2000 en 
P2000) en GMS (KVT en alarmregeling). 
 

Werkproces Actie Termijn Werkgroep 

Aanleveren rapportage - Opstellen gezamenlijke SLA en vastleggen 
wekelijkse briefing tussen RBZHZ, BRR en 
meldkamer ZHZ-RR. 

Eind 
2013 

Beheer en bestuur, 
Werkprocessen en 
kwaliteit 

Gebruik verbindingsschema - Opstellen van een nieuw verbindingsschema 
voor de twee brandweerregio’s. 

Eind 
2013 

Werkprocessen en 
kwaliteit, informatie en 
ICT 

Alarmering - Samenstellen van een nieuwe 
berichtenstructuur voor alarmering van 
eenheden en functionarissen.  

Eind 
2013 

Werkprocessen en 
kwaliteit, informatie en 
ICT 

Gebruik stormprocedure - Het toevoegen van de brandweerposten uit 
Zuid-Holland Zuid in de decentrale 
meldkamer software (DMS) van de BRR.  

- Daarnaast dient er op elke kazerne opgeleid 
personeel aanwezig te zijn om de DMS te 
gebruiken. 

Eind 
2013 

Werkprocessen en 
kwaliteit, informatie en 
ICT 

Aanleveren 
kazernevolgordetabel 

- Verwijderen van dubbele vaknummers in 
beide KVT’s. 

- Het samenvoegen van de KVT’s.  

Eind 
2013 

Werkprocessen en 
kwaliteit, informatie en 
ICT 

Aanleveren alarmregeling en 
regionale procedures 

- Opstellen van één alarmregeling. Eind 
2013 

Werkprocessen en 
kwaliteit, informatie en 
ICT 

Gebruik voertuignummers - Opstellen van een nieuw roepnummerplan 
conform de regels zoals gesteld in het NVBR 
roepnummerplan 

Eind 
2013 

Werkprocessen en 
kwaliteit, informatie en 
ICT 

Aanleveren voertuig-
beschikbaarheid 

- Het voorlichten van functionarissen in de 
RBZHZ over gebruik van de nieuwe 
buitendienst regeling. 

- Het aanstellen of combineren van een 
stafofficier om de dekking te controleren 
tijdens een buitendienst melding. 

Eind 
2013 

Werkprocessen en 
kwaliteit, informatie en 
ICT 

Gebruik burenhulp - Zoeken naar landelijk contact voor het 
opstellen van een procedure burenhulp 

Eind 
2013 

Werkprocessen en 
kwaliteit, informatie en 
ICT 

 

Na de samenvoeging van de meldkamers dienen de volgende acties uitgevoerd worden om de operationele gevolgen 
tijdens de samenvoeging te verlagen. 
 

Werkproces Actie Termijn Werkgroep 

Aanleveren 
kazernevolgordetabel 

- Doorbereken KVT op 
samenvoegingslijn.  

Eind 
2014 

Werkprocessen en kwaliteit, 
informatie en ICT 

Aanleveren 
kazernevolgordetabel 

- Doorberekenen gehele KVT  Eind 
2015 

Werkprocessen en kwaliteit, 
informatie en ICT 
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5.4 Kritische succesfactoren 

Tijdens de interviews bij de meldkamer Noord- en Oost Nederland zijn de kritische succesfactoren gevraagd tijdens het 
samenvoegingsproces van de meldkamers.  

5.4.1 Kritische succesfactoren meldkamer Oost-Nederland 

Tip 1. Steek veel tijd en energie in de mensen op de meldkamer. Door de vele veranderingen zijn mensen niet 
ingespeeld op de aanpassingen waardoor ze heel veel werk over zich heen krijgen.   

Tip 2. Steek veel energie in de achterban door veelvuldig te communiceren met de brandweerposten en functionarissen 
Tip 3. Laat het project nog even doorlopen na de samenvoeging zodat bepaalde werkprocessen afgerond kunnen 

worden en niet direct na de samenvoeging overgeheveld worden naar de nieuwe meldkamer. 
Tip 4. Stop met strategisch werken en ga op een gegeven moment aan het werk. 
Tip 5. Blijf multidisciplinair denken. Op de oude meldkamers werd veel multidisciplinair gewerkt. In de meldkamer 

Noord-Nederland is in meerdere mate sprake van drie eilanden, hierbij speelt tafelinstel een grote rol. 

5.4.2 Kritische succesfactoren meldkamer Noord-Nederland 

Tip 1. De alarmregeling is het belangrijkste om te harmoniseren. Voor het harmoniseren dient de tijd genomen te 
worden door vooruitlopend op de fusie van de meldkamers te beginnen met communiceren. Hou daarbij rekening 
met emoties van het brandweerpersoneel. 

Tip 2. Laat bij de samenvoeging van de meldkamers geen ‘grote broer’ effect ontstaan. Begin met bepaalde zaken 
vanaf het begin zodat niet de ene regio zich aanpast aan de andere.  

Tip 3. Het aanpassen van het roepnummerplan is voorwaardelijk voor samenvoeging voor de meldkamers zodat de 
centralist geen dubbele of niet gelijk opgebouwde roepnummers hoeft te gebruiken.  

5.5 Financiën 

Dit onderzoek richt zich niet op de financiële gevolgen voor de samenvoeging van de meldkamers in ZHZ en RR. Wel valt 
op te merken dat er landelijk structureel €50 miljoen bezuinigd dient te worden op de nationale meldkamer organisatie. De 
samenvoeging van de meldkamers ZHZ en RR is een direct gevolg van deze bezuiniging. Een citaat uit het onderzoek 
van Deloitte: “In het Regeerakkoord 2010 is afgesproken dat in 2015 € 10 mln. en in 2020 € 50 mln. structureel wordt 
bespaard op het meldkamerdomein.” (Deloitte, 2011) 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 
AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
BBK Bereikbaarheidskaart 
BRR Brandweer Rotterdam-Rijnmond 
CVD Commandant van Dienst 
GMC Gemeenschappelijke MeldCentrale (naam voor meldkamer in Zuid-Holland Zuid) 
GMK Gemeenschappelijke MeldKamer (naam voor meldkamer in Rotterdam-Rijnmond) 
GMS Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem 
GRIP Gecoördineerde Regionale Incident Procedure 
HV Hulpverlening 
KVT Kazerne Volgorde Tabel 
LMC Landelijke Meldingen Classificaties 
LMG Landelijke Meld Groep 
MAR Model Alarmering Regeling 
MDT Mobiele Data Terminal 
MNN Meldkamer Noord-Nederland 
MON Meldkamer Oost-Nederland 
MPL MeetPlanLeider 
NMS Nieuw Meldkamer Systeem 
OGS Ongevallen Gevaarlijke Stoffen 
OvD Officier van Dienst 
OZ Operationele zaken 
RBZHZ Regionale brandweer Zuid-Holland Zuid 
RMD Regionale Meld Dienst 
RMG Regionale Meld Groep 
RR Rotterdam-Rijnmond 
TAS/TS Tank Autospuit 
V&O Veiligheid en operaties 
VRR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
VRZHZ Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
WO Water Ongevallen 
ZHZ Zuid-Holland Zuid 
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BIJLAGEN 

Interview 1 – Han Arends 

 
Naam: Han Arends Datum en tijd: 06-09-2012 11:30 

Functie: Projectleider voorbereidingsfase Nationaal meldkamer Systeem 

Onderwerp: Nieuw Meldkamer Systeem (NMS) 

Doel: Het vergaren van informatie over het gebruik van het Nieuwe Meldkamer Systeem in de 

samengevoegde meldkamer Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond (Meldkamer ZHZ-RR) 
 
Wanneer en waarom is de noodzaak ontstaan om een nieuw meldkamer systeem te introduceren? 

Al vanaf 1996 maken de meldkamers gebruik van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem. Eerst werd GMS door Siemens 
geleverd, later is het systeem overgenomen door (een voorloper van) de vtsPN.

11
. Op dit moment wordt het GMS gebruikt 

in 25 meldkamers en is het beheer overgenomen door vtsPN. In 2004 was het beeld dat het GMS vooral op technisch vlak 
verouderd was. Het systeem voldeed technisch niet meer aan de eisen en laat qua grafische eisen te wensen over. 
Daarnaast worden hogere eisen gesteld aan uitwijk en interregionale inzage binnen het systeem.  
 
Wat waren de resultaten van het onderzoek naar een nieuw systeem? 

Vanaf 2004 zijn diverse onderzoeken gestart om het systeem te vervangen. Daarbij is de voorkeur uitgesproken om een 
Nieuw Meldkamer Systeem (NMS) uit de markt te halen. Uit een ‘request for information’ is gebleken dat er verschillende 
leveranciers op de markt zijn die een dergelijk systeem kunnen leveren. Zes leveranciers hebben in 2010 hun systeem 
gedemonstreerd. 
  
Is er toen een aanbesteding gestart? 

Om de aanbesteding vorm te geven is eerst een projectplan samengesteld. Dit projectplan beschreef de eisen voor het 
nieuwe meldkamer systeem. In 2011 is dit projectplan aangeboden bij het Veiligheidsberaad. Omdat het werkveld op dit 
moment onderhevig is aan grote verandering (denk hierbij aan de samenvoeging meldkamers) bleek dat de eisen aan het 
NMS nog niet voldoende op de toekomst voorbereid waren. Dit met het risico dat de aanbesteding in het traject zou 
veranderen. Er is gekozen om een nieuw projectplan te schrijven waarbij nut, noodzaak en kosten evenwichtig bekeken 
worden. Daarnaast moet er ruimte zijn om innovatieve ideeën te introduceren en is de integratie met LCMS onder de 
aandacht gekomen.  
 
Wanneer is het nieuwe projectplan gereed? 

Het nieuwe projectplan wordt naar verwachting in mei 2013 aangeboden bij het Veiligheidsberaad. Omdat het een 
opdracht van zeer grote omvang is moet aandachtig gekeken worden naar de eisen aan het systeem. De meldkamer van 
de toekomst is gericht op een bezuiniging en het NMS vergt een grote investering.  
 
Wanneer kunnen we het NMS verwachten? 

Als een akkoord volgt op het projectplan in mei 2013 moet het mogelijk zijn om begin 2014 een gunning te publiceren. De 
meldkamers zouden begin 2015 gebruik kunnen maken van het NMS. De meldkamer ZHZ-RR zal bij een samenvoeging 
in 2013 gebruik moeten maken van het GMS. Dit systeem biedt op dit moment voldoende mogelijkheden tot 
samenvoeging. Indien de aanbesteding doorgaat en succesvol verloopt, zou de meldkamer in 2015 gebruik kunnen 
maken van het NMS. 
 

                                                           
11

 http://www.computable.nl/artikel/nieuws/200381/250449/order-voor-gms-naar-siemens.html 
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Interview 2 - Sjaak Seen 

 
Naam: Sjaak Seen Datum en tijd: 26-10-2012 12:00 

Functie: Projectleider project samenvoeging meldkamer ZHZ en RR 

Onderwerp: Oriënterend gesprek samenvoeging meldkamers 

Doel: Het analyseren van de visie van het projectteam samenvoeging meldkamers en controle of de 

huidige onderzoeksopzet strookt met de werkelijkheid. 
 
Wanneer dient de meldkamer ZHZ-RR operationeel te zijn: 

De meldkamer ZHZ-RR moet op 1 januari 2014 operationeel te zijn en zal in beginsel bestaan uit een fysieke 
samenvoeging van de meldkamers. Naast de fysieke samenvoeging dienen de werkprocedures op elkaar afgestemd te 
worden. Aan het eind van het samenvoegingproces dienen de werkprocedures zoveel als mogelijk geharmoniseerd te 
worden. 
 
Maken de nieuwe meldkamers gebruik van één landelijke kazernevolgordetabel, houden beide regio’s hun eigen 
kazernevolgordetabel of wordt een kazernevolgordetabel samengesteld voor het gebied ZHZ-RR? 

De nieuwe meldkamer zal gebruik maken van één KVT voor het gehele gebied ZHZ-RR. Het is niet realistisch om een 
landelijke KVT samen te stellen omdat er nog teveel veiligheidsregio’s zijn. Twee KVT’en zouden het werkproces van de 
meldkamer niet eenduidig en efficiënt maken.  
 
Hoe denkt u over de samenvoeging van het model alarmeringsregelingen voor de nieuwe meldkamer ZHZ-RR? 

Er kan op dit moment geconstateerd worden dat de meldkamer Rotterdam-Rijnmond gebruikt maakt van een multi-model 
alarmeringsregeling. Met name bij grote incidenten is reeds sprake van inzetvoorstelling voor ambulance en politie. 
Daarnaast geeft de MAR vooral vanaf GRIP situaties multidisciplinaire inzetvoorstellen waarbij ook gemeente, GHOR, 
politie en overige partijen ingelicht worden. In Rotterdam-Rijnmond is ook de controle door de directies (brandweer, 
GHOR, politie) bij het invoeren van een nieuwe multidisciplinaire model alarmeringsregeling nodig. De MAR heet in 
Rotterdam Multi-Model-AlarmeringsRegeling-Rotterdam-Rijnmond (MMARRR). 
 
Welke kwaliteitsslag valt te behalen op het gebied van informatievoorziening in de nieuwe meldkamer? 

De nieuwe meldkamer ZHZ-RR moet het centrum voor informatie in de regio worden. Hierbij moet de nadruk gelegd 
worden op de proactieve rol van de meldkamer. Adequaat reageren op dreigingen en slim omgaan met informatie die bij 
één van de disciplines aanwezig is. Eenheden kunnen dan tijdig geprepareerd worden en voorzien worden van de juiste 
informatie. Als voorbeeld kan de politie de brandweer en ambulance van adequate informatie voorzien over mogelijke 
situaties die ze kunnen aantreffen in de woning van een slachtoffer op basis van verleden en onderzoek. Er zal wel enige 
discretie bij het gebruik van informatie nodig zijn.  
 
Deze kwaliteitsslag zal financiële gevolgen hebben. Kan dat in tijden van bezuiniging? 

De kwaliteitsslag op het gebied van informatievoorziening zal inderdaad financiële gevolgen hebben, toch is juist deze 
samenvoeging een goed moment om de rol van de meldkamer tegen het licht te houden op het gebied van met name 
informatieverspreiding. 
 
Waar verwacht u de grootste problemen met betrekking tot de samenvoeging van meldkamers?  

Op dit moment verwacht ik de grootste problemen op het gebied van culturele aspecten. Er zal een cultuuromslag 
plaatsvinden met betrekking tot werkomgeving, werkplek, werkprocessen en woon-werkverkeer voor de centralist.  Voor 
de operationele brandweerzorg zullen de cultuurproblemen minder groot zijn. Wel zullen de operationele eenheden 
constateren dat steeds meer sprake is van een samengevoegde meldkamer die op steeds meer gebieden multidisciplinair 
zal optreden. Hierbij kunt u denken aan informatie-uitwisseling tussen de disciplines.  
 
Welke gevolgen kunnen we verwachten op het gebied van aanname en uitgifte. Je zou verwachten dat de 
operationele brandweerzorg weinig gevolgen ondervindt van de verandering? 

Dat is zeker niet helemaal waar. Op dit moment zijn afspraken gemaakt tussen de meldkamer en brandweer via een 
Service Level Agreement (SLA). In de SLA staan afspraken over verwerkingstijden, taken, bevoegdheden, competenties 
en andere processen van de meldkamer. Zodra fundamentele afspraken veranderen in de SLA zou het voor kunnen 
komen dat de brandweer geen klant meer van de meldkamer is en de eisen van de brandweer aan de meldkamer 
daardoor onder druk komen. Het wijzigen van inzetvoorstellen wordt op dit moment aangedragen door de brandweer en 
verwerkt door de meldkamer. Wanneer de meldkamer deze wijzigingen in de toekomst niet één op één doorvoert kunnen 
de operationele processen onder druk te staan.  
 
Worden de eisen van beide dekkingsplannen geharmoniseerd? 

Het dekkingsplan in beide regio’s is gebaseerd op de huidige kwaliteitseisen uit de Wet Veiligheidsregio’s. Beide regio’s 
wijken hier in bepaalde omstandigheden vanaf op basis van compensatie door brandveiligheidsvoorzieningen, snelle 
interventie voertuigen of innovatieve blustechnieken. Bij samenvoeging van beide meldkamers zullen deze lokale en 
regionale eisen gehandhaafd blijven, er is immers geen samenvoeging van veiligheidsregio’s. De samenvoeging van 
beide meldkamers heeft dus weinig invloed op het dekkingsplan.  
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Is het de bedoeling dat straks één opschalingsmodel actief is voor beide regio’s? 

De GRIP-regeling die in beide veiligheidsregio’s gebruikt wordt is constant in ontwikkeling. De VRR maakt op dit moment 
gebruik van GRIP versie 6.0. Wat betreft de opschalingmodellen adviseert dhr. Scheen beide opschalingmodellen zo min 
mogelijk aan te passen. Na de samenvoeging van de meldkamers bestaat de mogelijkheid tot het samenstellen van een 
transitieregeling waardoor beide opschalingmodellen langzaam geharmoniseerd kunnen worden.  
 
Is eenduidigheid van specialismen gewenst? 

De specialismen in de veiligheidsregio’s komen op grote lijnen overeen met elkaar. Volgens dhr. Seen is het niet nodig om 
deze specialismen vooraf eenduidig te maken qua materieel.  
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Interview 3 - Peter Speijer 

 
Naam: Peter Speijer Datum en tijd: 11-10-2012 16:07 

Functie: Coördinator Gemeenschappelijke Meld Centrale Zuid-Holland-Zuid 

Onderwerp: Mate en wijze van samenvoegingen 

Doel: Het in kaart brengen van mate en wijze van samenvoegingen 

 
Wat zijn de taken van de nieuwe meldkamer? 

De taken van de nieuwe meldkamer zijn ingedeeld volgens landelijk model. Volgens deze indeling zal ook de nieuwe 
meldkamer functioneren:  
 

 Intake en uitgifte 

 Regievoering 

 Opschaling en alarmering 

 Leiding en coördinatie 
 
Basiswerksystemen 

In de huidige meldkamer zijn de basiswerksystemen in kaart gebracht. Deze systemen zijn ook in gebruik in de 
meldkamer Rotterdam. De basiswerksystemen voor de nieuwe meldkamer zijn: 
 

 Telefonie 

 GMS 

 C2000  

 Communicator 
 
Naast deze basissystemen maakt de meldkamer gebruik van een set applicaties. Deze applicaties zorgen voor 
administratieve afwikkeling, maar ook voor operationele informatie voor de meldkamer en eenheden. U kunt hierbij 
denken aan het Openbare Meld Systeem (OMS), GEA, kaartnummers en scenario’s. De werkgroep ‘werkprocessen en 
kwaliteit’ heeft aangegeven dat in de samengevoegde meldkamer gebruikt gemaakt moet worden van eenduidige 
kaartnummers, inzetvoorstellen, voertuignummers, telefonie, GMS, C2000 en werkwijzen. 
 
Transitiefase 

Het geografische gebied van de nieuwe meldkamer blijft gelijk aan de huidige twee geografische gebieden van de 
meldkamers.  
 
De arrondissementen van justitie en de nieuwe eenheden van de Nationale Politie vormen de basis bij de vorming van de 
nieuwe meldkamergebieden. De grenzen van de veiligheidsregio, brandweerkorpsen en ambulancediensten blijven op dit 
moment behouden. Eind 2011 heeft Minister Opstelten aangegeven dat er binnen zijn ambtstermijn geen samenvoeging 
van veiligheidsregio’s plaats gaat vinden. 
 
Peter vergelijkt de samenvoeging van meldkamers met twee horloges voor beide veiligheidsregio’s. Voor een soepele 
samenwerking op de meldkamer zou gebruikt gemaakt moeten worden van één horloge. Na de samenvoeging zijn er 
twee veiligheidsregio’s die met wetten en besluiten gevormd zijn. Juist daarom is een transitiemodel op landelijk niveau 
samengesteld. Dit transitiemodel wordt op 25 november 2013 door landelijk kwartiermaker Bas Eenhoorn opgeleverd. In 
het kort kan gezegd worden dat de meldkamer in een spagaat zitten tussen enerzijds één politie-eenheid en anderzijds 
twee veiligheidsregio’s, brandweerkorpsen en ambulancediensten. 
 
De transitiefase bestaat uit enkele jaren, waarbij de fysieke verhuizing slechts een onderdeel van het proces is. Op dit 
moment wordt op commandanten niveau al afgetast hoe de samenwerking verdiept kan worden. De beide 
managementteams van de meldkamer vormen op 1 januari 2013 een gezamenlijk managementteam. Dit stelt het bestuur 
in staat om één aanspreekpunt te vormen. 
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Interview 4 - Meldkamer Noord-Nederland 

Naam: Marco Jansen, Sytse Smit en Rienk Hofman Datum en tijd: maandag 5 november 10:00 

Functie: Kolom chef brandweer bij MKNN, ARBO coördinator HVG, Senior functioneel beheerder bij HVD 

Onderwerp: Samenvoeging meldkamer Noord-Nederland 

Doel: Het vergaren van informatie over de samenvoeging van de meldkamers in Noord-Nederland. 

 
Vraag 1 - Wat was de aanleiding voor het samenvoegen van de meldkamers? 

Efficiency, bezuinigingen en een landelijke tendens vormen de basis voor de samenvoeging van de meldkamers in Noord-
Nederland. Daarnaast hebben Enschede en Volendam een belangrijk rol gespeeld om het grootschalig optreden vorm te 
geven. De meldkamers in Drenthe, Friesland en Groningen hadden te maken met capaciteitstekorten waardoor 
samenwerking noodzakelijk was. Het regeerakkoord is later gekomen en staat los van de samenvoeging in Noord-
Nederland. 
 
Vraag 2 - Sinds wanneer is de meldkamer Noord-Nederland operationeel? 

De meldkamer Noord-Nederland is operationeel sinds 15 november 2011. De meldkamers Groningen, Leeuwarden en 
Assen zijn respectievelijk op 1, 8 en 15 november overgegaan naar de meldkamer Noord-Nederland. In de 
veiligheidsregio’s is op diverse manieren voorlichting gegeven over de samenvoeging van de meldkamers. In Friesland en 
Drenthe zijn enkele sessies geweest, terwijl in Groningen alle kazernes bezocht zijn. 
 
Vraag 3 - Hoe is de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s bestuurlijk vastgelegd? 

Er is een besluit ondertekend door de bestuurders van de veiligheidsregio’s, ambulancediensten, brandweer en politie. In 
het interview is niet bekend geworden op welke basis deze samenwerking exact is gebaseerd. De mkNN maakt gebruik 
van een platform meldkamer Noord-Nederland waar afstemming plaats vindt over zaken die in de meldkamer Noord-
Nederland spelen. 
 
Vraag 4 - Bij welke organisatie is het personeel van de meldkamer Noord-Nederland in dienst? 

Het personeel van de brandweer in de meldkamer Noord-Nederland is in dienst van de hulpverleningsdienst Drenthe en 
komt vanuit de meldkamers in Leeuwarden, Groningen en Assen. Er wordt benadrukt dat veel aandacht besteed moet 
worden aan de verhuizing van het personeel. Het personeel van de ambulancedienst is in dienst bij de drie aanbieders in 
de veiligheidsregio’s. Het personeel van de politie is ‘straks’ in dienst van de nationale politie. 
 
Vraag 5 - Hoe is de aansturing in de meldkamer? 

De meldkamer Noord-Nederland wordt gestuurd door een hoofd meldkamer met een kolom chef voor elke discipline. 
  
Vraag 6 - Is er gebruik gemaakt van de landelijke meldingsclassificaties? 

In de meldkamer Noord-Nederland wordt gebruik gemaakt van de LMC met gelijke voertuigsoorten. Voor één meldkamer 
is het noodzakelijk gelijke voertuigsoorten te hebben.  
 
Vraag 7 - Zijn er daardoor ook gelijke inzetvoorstellen voor alle korpsen? 

Ja, voor alle korpsen zijner  gelijke inzetvoorstellen. Eén alarmregeling is noodzakelijk in de samengevoegde meldkamer. 
Na een jaar blijkt dat het prima werkt en zijn er geen noemenswaardige problemen op dit gebied opgetreden. In Noord-
Nederland is bijna geen maatwerk opgenomen in het LMC. Wel zijn aparte procedures gemaakt voor de binnenstad en 
ontsmettingsploegen. Tot zeer grote brand is de alarmregeling gelijk. Daarboven zijn voor elke regio aparte 
opschalingsmodellen. De GRIP-regeling wordt via pager of OOV-alert gealarmeerd. 
 
Vraag 8 - Is het mogelijk om inzetvoorstellen lokaal of interlokaal te verlichten of te verzwaren qua eenheden? 

De alarmregeling is een minimum en al het overige wat de brandweerkorpsen meenemen is op eigen initiatief. Eventueel 
extra ingezette eenheden worden wel gekoppeld aan het incident. De ervaring leert dat brandweerkorpsen (zowel beroeps 
als vrijwilliger) eenheden meenemen (mits er voldoende personeel is), die niet aan het incident gekoppeld zijn.  
 
Vraag 9 - Is een SLA beschikbaar waarin wederzijdse eisen gesteld zijn aan de meldkamer en brandweer?  

Er is geen SLA tussen de veiligheidsregio’s waarin afspraken zijn gemaakt over verwerkingstijden, eisen en capaciteit. Op 
dit moment zijn geen specifieke eisen gesteld aan verwerkingstijden, maar deze worden op dit moment onderzocht door 
de meldkamer. Wel zijn vooraf afspraken gemaakt waarin streeftijden zijn afgesproken. Deze tijden hebben een landelijke 
oorsprong en zijn gebruikt bij het maken van de dekkingsplannen. Voor alle onderdelen zijn aparte werkgroepen 
samengesteld met een projectplan als grondslag. 
 
Vraag 10 - Hoe waren de vakkenbestanden van de veiligheidsregio’s opgebouwd voor de samenwerking en zijn 
deze na samenvoeging op gelijke wijze samengesteld? 

Ja, de vakkenbestanden zijn gelijkgesteld toen de meldkamers samengevoegd werden. Door gebruik te maken van één 
vakkenbestand kon ook één gezamenlijke KVT samengesteld worden. 
 
Vraag 11 - Op welke wijze zijn de kazernevolgordetabellen samengevoegd? 

Het uitgangspunt is dat de burger recht heeft op de snelste hulp. Het volledig opnieuw doorbereken van de KVT is 
noodzakelijk om de burger van de snelste hulp te voorzien. In Noord-Nederland is de KVT niet volledig herberekend. 
Drenthe en Friesland zijn samen opnieuw doorberekend en Groningen is daaraan toegevoegd. De posten van Groningen 
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rijden op basis van reële uitruktijden de regio Drenthe en Friesland in. Ze rijden op basis van theoretische uitruktijden de 
eigen regio in. In de toekomst worden ook deze uitruktijden aangepast en wordt het gehele gebied Groningen-Friesland-
Drenthe opnieuw doorberekend in een nieuwe KVT. Bij het doorbereken van de KVT komen emoties los, met name 
wanneer bij posten een aantal vakken verdwijnen. Voor de samenvoeging van de meldkamers maakte de regio Groningen 
geen gebruik van eenheden uit de andere regio’s. Nu de samenvoeging klaar is wordt op vaste basis gebruik gemaakt 
van de eenheid die als eerste ter plaatse is. Het kan dus gebeuren dat er een brand is in het eigen dorp en dat er twee 
eenheden van een andere regio staan omdat die sneller zijn. 
 
Vraag 12 - Hebben de regio’s een gezamenlijk verbindingsschema of heeft elke regio’s een eigen 
verbindingsschema? 

Er wordt een gezamenlijk verbindingsschema gebruikt, waarbij elke regio een eigen regionale inmeldgroep en 
kazernegroep heeft. Wel is sprake van een gezamenlijke incidentengroep. Daarnaast worden de kanalen voor oefenen en 
opleiding gezamenlijk gebruikt.  
 
Vraag 13 - Wordt op de meldkamer gebruikt gemaakt van eenduidige voertuignummers? 

In de samengevoegde meldkamer wordt gebruikt gemaakt van het NVBR roepnummerplan.  
Dit was noodzakelijk voor de samenvoeging van de meldkamers. De regio’s hebben een gezamenlijk roepnummerplan. 
Het voorloopnummer is voor beide regio’s verschillend, maar in de meldkamer Noord-Nederland is ook geen identiek 
nummer in de laatste 4 cijfers. In totaal zijn ca. 80 kazernes opgenomen in het roepnummerplan. In Noord-Nederland 
wordt dit systeem naar tevredenheid gebruikt. Het omnummeren van de voertuigen bracht geen operationele gevolgen 
met zich mee. 
 
Vraag 14 - Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen die de meldkamer Oost-Nederland heeft voor de aanstaande 
samenvoeging in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond? 

Tip 1: Steek veel tijd en energie in de mensen op de meldkamer. Door de vele veranderingen zijn mensen niet ingespeeld 
op de aanpassingen waardoor ze heel veel werk over zich heen krijgen.   
Tip 2: Steek veel energie in de achterban door veelvuldig te communiceren met de brandweerposten en functionarissen 
Tip 3: Laat het project nog even doorlopen na de samenvoeging zodat bepaalde werkprocessen afgerond kunnen worden 
en niet direct na de samenvoeging overgeheveld worden naar de nieuwe meldkamer. 
Tip 4: Stop met strategisch werken en ga op een gegeven moment aan het werk. 
Tip 5: Blijf multidisciplinair denken. Op de oude meldkamers werd veel multidisciplinair gewerkt. In de meldkamer Noord-
Nederland is in meerdere mate sprake van drie eilanden, hierbij speelt tafelinstel een grote rol. 
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Interview 5 - Meldkamer Oost-Nederland 

Naam: Nout Hoorweg Datum en tijd: donderdag 1 november 13:00 

Functie: Hoofd meldkamer Oost Nederland 

Onderwerp: Samenvoeging meldkamer Oost-Nederland 

Doel: Het vergaren van informatie over de samenvoeging van de meldkamer in Oost-Nederland. 

 
Vraag 1 - Wat was de aanleiding voor het samenvoegen van de meldkamers? 

De aanleiding ligt 10 jaar geleden toen er congruente regio’s moesten komen. De regiogrenzen werden gelijkgesteld aan 
de provinciegrenzen. Deventer lag bijvoorbeeld in politieregio IJsselland en brandweerregio Noord- en Oost Gelderland. 
Door deze samenvoeging is gekeken of de meldkamers samengevoegd konden worden. De politie had ook zulke 
gedachten, waardoor niets de samenvoeging meer in de weg stond. De samenvoeging van meldkamers is in 2008 
besloten en staat los van het regeerakkoord. Het regeerakkoord gaat verder en spreek in Oost-Nederland over vijf regio’s 
in één meldkamer. De meldkamer bedient nu 1,2 miljoen inwoners en straks 3,4 miljoen inwoners. Er is nog geen project 
gestart om de andere meldkamers van de overige drie regio’s ook samen te voegen. Het besluit van Bas Eenhoorn wordt 
afgewacht.  
 
Vraag 2 - Sinds wanneer is de meldkamer Noord-Nederland operationeel? 

De meldkamer is operationeel sinds 1 oktober 2010 en vervangt de meldkamers IJsselland (Deventer) en meldkamer 
Noord-Oost Gelderland (Apeldoorn). 
 
Vraag 3 - Hoe is de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s bestuurlijk vastgelegd? 

De bestuurlijke samenwerking in de meldkamer Oost-Nederland is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Iedere 
kolom is verantwoordelijk voor de eigen processen. De directeur meldkamer Oost-Nederland is verantwoordelijk voor de 
multi-processen op de meldkamer. 
 
Vraag 4 - Bij welke organisatie is het personeel van de meldkamer Oost-Nederland in dienst? 

Het personeel is in dienst bij de eigen regio, maar valt functioneel onder één hoofd meldkamer. De kosten worden 
verdeeld aan de hand van een verdeelsleutel, gebaseerd op het inwoneraantal. 
 
Vraag 5 - Hoe is de aansturing in de meldkamer? 

De brandweer in de meldkamer wordt geleid door één hoofd meldkamer en één operationeel leider. De ambulancedienst 
maakt alleen gebruik van een hoofd en de politie heeft twee operationeel leidinggevenden en één hoofd .Het kolomhoofd 
legt rechtstreeks verantwoording af aan de twee regionaal commandanten. Er zijn gezamenlijke afspraken over het 
leveren van een calamiteiten-coördinator. 
 
Vraag 6 - Is er gebruik gemaakt van de landelijke meldingsclassificaties? 

De samenvoeging van de meldkamer zorgt voor samenvoeging en harmonisatie van werkprocessen. De samenvoeging 
en het harmoniseren van de werkprocessen heeft gevolgen in het brandweerveld. Hoe klein deze veranderingen ook zijn, 
ze roepen gevoelens op in het brandweerveld. De projectgroep heeft vastgesteld dat de meldingsclassificaties (LMC) een 
meldkamer proces zijn en dat het cruciaal was om de meldingsclassificaties op elkaar af te stemmen. De projectgroep 
heeft daar duidelijk over gecommuniceerd waardoor deze slagvaardig te werk kon gaan.  
 
Vraag 7 - Zijn er daardoor ook gelijke inzetvoorstellen voor alle korpsen? 

Bij het bepalen van de inzetvoorstellen ontstaan de eerste problemen. Waar gewoontes aangetast worden komen 
gevoelens op. De projectgroep heeft een totaal nieuwe alarmregeling gemaakt waarbij personen uit het brandweerveld 
betrokken zijn om voldoende draagvlak te creëren. De opdracht was ‘maak een nieuwe alarmregeling’. Het kon snel 
gebeuren, maar dan was de kans aanwezig dat er weinig draagvlak zijn. Gekozen is om het project op te starten met als 
doel om draagvlak te creëren. Hiervoor zijn veel informatieavonden gehouden en is hoor- en wederhoor toegepast. Er zijn 
op de MON vier bouwstenen, te weten: eenheden, functionarissen, maatwerk en infocode. Met name het maatwerk vroeg 
veel aandacht. Een voorbeeld hiervan is een korps dat naast de tankautospuit uitrukt met een personeel- 
manschappenwagen naar elk incident. Om het maatwerk te verminderen is een infocode in het leven geroepen. Er zijn 
drie infocodes:  ‘ klein’, ‘middel’ en ‘groot’. Deze infocodes worden via het alarmeringsnetwerk verzonden en kunnen naar 
eigen behoefte in de alarmontvangers geprogrammeerd worden. Deze methode wordt op dit moment tot grote 
tevredenheid gebruikt. Het is mogelijk om uitzonderingen te maken op regionaal niveau, maar dat is een enorme belasting 
voor het beheer van de meldkamer waardoor een afbreukrisico ontstaat. Het benadert de grenzen van de technische 
mogelijkheden van GMS. Er zijn slechts enkele regionale afwijkingen, zoals gaspakkeninzet en waterongevallen. In beide 
regio’s zijn daar aparte inzetvoorstellen voor. De inzetvoorstellen moeten zoveel mogelijk gelijkgesteld te worden. Dit is 
van cruciaal belang voor de centralist. Het sein ‘grote brand’ is dan in beide regio’s gelijk en zorgt niet voor verwarring. 
 
Vraag 8 - Is het mogelijk om inzetvoorstellen lokaal of interlokaal te verlichten of te verzwaren qua eenheden? 

De inzetvoorstellen zijn samengesteld op basis van de leidraad basisbrandweerzorg. Indien een korps meer eenheden wil 
inzitten kunnen ze op basis van het ontvangen alarm meer eenheden uit laten rukken. Deze eenheden worden niet 
specifiek vanuit de meldkamer gealarmeerd. De eenheden worden gekoppeld aan het incident, worden te woord gestaan, 
maar zijn niet meer beschikbaar voor een ander incident. In de meldkamer Oost-Nederland heeft dit geleid tot een hoop 
gevolgen voor de brandweerzorg.  
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Vraag 9 - Is er een SLA beschikbaar waarin wederzijdse eisen gesteld zijn aan de meldkamer en brandweer?  

Er is in de meldkamer Oost Nederland geen SLA waar specifieke eisen aan de brandweer en meldkamer in opgenomen 
zijn. Er zijn wel werkafspraken rechtstreeks uit de module brandweercentralist en de centralisten worden opgeleid tot 
brandmeester. Er zijn daardoor geen specifiek eisen aan verwerkingstijden, situatierapport en statussen. De MON heeft 
geen behoefte aan extra afspraken tussen brandweer en meldkamer. 
  
Vraag 10 - Hoe waren de vakkenbestanden van de veiligheidsregio’s opgebouwd voor de samenwerking en zijn 
deze na samenvoeging op gelijke wijze samengesteld? 

In beide regio’s werden eigen berekeningen gebruikt om de vakken en KVT te berekenen. De regio Noord- en Oost 
Gelderland gebruikte het programma “Care” en de regio IJsselland gebruikte het programma “Save”. Na de samenvoeging 
zijn deze gegevens samengevoegd in het programma “Care”. 
 
Vraag 11 - Op welke wijze zijn de kazernevolgordetabellen samengevoegd? 

Door het gebruik van hetzelfde vakkenbestand was het mogelijk om een nieuwe KVT door te rekenen. In de eerste 
periode zijn de KVT’s enkel samengevoegd en niet opnieuw doorberekend. Na circa ‘één jaar is de KVT op de 
samenvoegingslijst opnieuw doorberekend op basis van opkomsttijden. Het resultaat was een interregionale 
samenwerking op de samenvoegingslijn. Er is ambitie om de gehele KVT opnieuw door te berekenen. Dit gebeurt 
waarschijnlijk na de samenvoeging met de overige drie regio’s. Na het opnieuw doorbereken van de KVT zijn voor 
sommige korpsen behoorlijke veranderingen in het uitrukaantal ontstaan. De alarmregeling had grotere gevolgen.  
 
Vraag 12 - Hebben de regio’s een gezamenlijk verbindingsschema of heeft elke regio’s een eigen 
verbindingsschema? 

De samengevoegde meldkamer maakt gebruik van twee verschillende verbindingsschema’s. De centralist ziet een 
tabblad ‘Noord- en Oost Gelderland en een tabblad IJsselland. Beide regio’s hebben eigen gespreksgroepen. Bij 
interregionale incidenten melden de eenheden zich aan via de bijstandsgroepen zoals dat nu ook in de niet-
samengevoegde meldkamer gedaan wordt. 
 
Vraag 13 - Wordt op de meldkamer gebruikt gemaakt van eenduidige voertuignummers? 

In het GMS kunnen geen dubbele roepnummers voorkomen. In de veiligheidsregio’s die onderdeel uitmaken van de 
meldkamer Oost-Nederland wordt een gelijk roepnummerplan gebruikt. Hierdoor zijn er geen dubbele voertuignummers 
en heeft de centralist eenduidigheid. Alle roepnummers zijn samengesteld volgens het landelijke roepnummerplan van de 
NVBR. 
 
Vraag 14 - Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen die de meldkamer Oost-Nederland heeft voor de aanstaande 
samenvoeging in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond? 

Tip 1: De alarmregeling is het belangrijkste om te harmoniseren. Voor het harmoniseren dient de tijd genomen te worden 
door vooruitlopend op de fusie van de meldkamers te beginnen met communiceren. Hou daarbij rekening met emoties van 
het brandweerpersoneel. 
Tip 2: Laat bij de samenvoeging van de meldkamers geen ‘grote broer’ effect ontstaan. Begin met bepaalde zaken vanaf 
het begin zodat niet de ene regio zich aanpast aan de andere.  
Tip 3: Het aanpassen van het roepnummerplan is voorwaardelijk voor samenvoeging voor de meldkamers zodat de 
centralist geen dubbele of niet gelijk opgebouwde roepnummers hoeft te gebruiken.  
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Bijlage 1 - Service Level Agreement (SLA) tussen meldkamer ZHZ en RBZHZ 

 
Service Level Agreement 

GMC / Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid 
 
Partijen 

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Meldcentrale, hierna te noemen de GMC, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de waarnemend korpschef, tevens voorzitter van het directorium GMC, de heer G.Th. den Uyl; 
 
en 
 
Het bestuur van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, hierna te noemen RBZHZ, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tevens commandant van de Regionale Brandweer, de heer P.L.J. 
Bos; 
 
ieder voor zover het zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaat. 
 
Overwegende 

Dat RBZHZ een wettelijke taak heeft tot het instellen en instandhouden van een regionale brandweeralarmcentrale. 
 
Dat de functie van de brandweeralarmcentrale onderdeel is van de totale brandweerfunctie, te weten het leveren van 
verantwoorde lokale en regionale brandweerzorg en dat de brandweeralarmcentrale de toegangspoort vormt tot de 
brandweerzorg en zodoende een belangrijke schakel is in de veiligheidsketen.  
 
Dat deze taak in de regio ZHZ wordt uitgevoerd in een samenwerkings- constructie, vormgegeven in de GMC, 
aangestuurd door een Raad van Bestuur (gezag) en een directorium (ambtelijke aansturing) wiens bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het beleidsdocument ‘Sterk in Synergie’ dat op 1 december 2004 door de Raad 
van Bestuur geaccordeerd is. 
 
Dat de brandweer taken uitvoert ingevolge de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen, alsmede 
ingevolge andere hier niet nader te noemen wetten en branchespecifieke eisen die van toepassing zijn op de organisatie 
van de brandweerzorg.  
 
Dat de korpschef van Politie verantwoordelijk is voor het beheer over de GMC. 
 
Dat deze overeenkomst in het belang is van een goede hulpverlening aan de burgers in de regio Zuid-Holland Zuid en als 
zodanig het samenwerkingsproces tussen RAV, Brandweer, Politie bevordert. 
 
 
Komen als volgt overeen 
 
Doel van deze overeenkomst 

Deze overeenkomst tot doel heeft de leveringsafspraken tussen RBZHZ en GMC vast te leggen, zulks conform de eisen 
die daaraan gesteld zijn krachtens de Brandweerwet en de Wet rampen en zware ongevallen. 
 
Verplichtingen  

 De RBZHZ en de GMC informeren elkaar over en weer omtrent aangelegenheden welke van belang kunnen zijn 
voor een verantwoorde dienstverlening. 

 RBZHZ verplicht zich alle maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om de GMC haar 
werkzaamheden op kwalitatief en kwantitatief goede wijze te laten uitvoeren, uitgaande van het principe van 
verantwoorde brandweerzorg. 

 RBZHZ draagt zorg voor tijdige juiste operationele en bedrijfsvoeringinformatie aan de GMC, inclusief alle 
benodigde gegevens voor opschaling en informatie, die nodig is voor de dagelijkse briefings aan de 
medewerkers. 

 De GMC verplicht zich alle maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om de RBZHZ zijn 
werkzaamheden op kwalitatief en kwantitatief goede wijze te laten uitvoeren, uitgaande van het principe van 
verantwoorde brandweerzorg. 

 De GMC draagt zorg voor tijdige juiste operationele - en bedrijfsvoeringinformatie aan RBZHZ, inclusief alle 
benodigde gegevens voor opschaling. Het meten en vastleggen van de afhandeling van meldingen gebeurt in 
GMS. De resultaten worden vastgelegd in managementrapportages. 

 De GMC heeft tot taak om op aanwijzen van de RBZHZ de sirenes van het Waarschuwing- en Alarmering Stelsel 
(WAS) in de Regio Zuid-Holland Zuid te activeren om de bevolking te waarschuwen. 

 De GMC draagt zorg voor een adequate overdracht (monodisciplinair) en een briefing (multidisciplinair) van de 
medewerkers vooralsnog voor de aanvang van de avonddienst op basis van door de Regionale Brandweer 
geleverde operationele informatie. 
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 De GMC beschikt over een door de RBZHZ goedgekeurd systeem van regelmatige toetsing en evaluatie van de 
afhandeling van meldingen via de meldtafel van de alarmcentrale.  

 Gegevens uit het registratiesysteem kunnen conform een minimale dataset, zo mogelijk dagelijks aan de RBZHZ 
worden geleverd. 

 Het privacy reglement van de GMC voldoet aan alle eisen die de commandant RBZHZ daaraan stelt, in het 
bijzonder waar dit het beroepsgeheim betreft. 

 
Service level operationeel  

De GMC levert de in deze overeenkomst omschreven diensten, volgens de hierin opgenomen prestatie-indicatoren en 
volgens onderstaande voorwaarden en verplichtingen: 
 

 Bij opschaling worden de procedures uitgevoerd conform de vastgestelde GRIP-regeling. 

 De GMC alarmeert de brandweer voor 80% van alle meldingen die moeten worden uitgegeven met een 
classificatie ‘prio 1’ binnen maximaal 1,5 minuut na aanname van de 112-melding (verwerkingstijd) van een 
individuele melder of een melding vanuit de centrale Driebergen. De overschrijding van de verwerkingstijd voor 
de overige 20% van alle meldingen mag niet groter zijn dan 1 minuut. 

 De GMC alarmeert de brandweer voor 80% van alle meldingen die moeten worden uitgegeven met een 
classificatie ‘prio 2’ binnen maximaal 2,5 minuut na aanname van de 112-melding (verwerkingstijd) van een 
individuele melder of een melding vanuit de centrale Driebergen. De overschrijding van de verwerkingstijd voor 
de overige 20% van alle meldingen mag niet groter zijn dan 1 minuut. 

 Het Ministerie van BZK is de strategische beheerder van het C2000-netwerk. Zij garanderen 99% 
beschikbaarheid van dit netwerk. De GMC bewaakt deze beschikbaarheid. 

 De GMC handelt brandweerincidenten vanaf het nader bericht ‘grote brand’ en ‘middel hulpverlening’ separaat af 
in de SGBO-ruimte. 

 De GMC mag per jaar maximaal 5 formele klachten en niet meer dan 50 verbeterformulieren ontvangen 

 RBZHZ heeft bij 80% (2008) en 90% (2009 en verder) van de incidenten volledig gestatust. 

 RBZHZ levert aan de GMC binnen 15 minuten na status ter plaatse een situatierapport bij 80% van de 
incidenten. 

 
Service level medewerkers 

De GMC beschikt in principe gedurende 7 x 24 uur over voldoende capaciteit om verantwoorde brandweerzorg, in het 
bijzonder een continu en ongestoord verloop van de afhandeling van meldingen van de alarmcentrale, te garanderen, 
zowel onder reguliere als onder opgeschaalde omstandigheden. 
 

 De centralisten van de GMC zijn, naast hun inzetbaarheid voor de Ambulancedienst en de Politie, bevoegd tot 
bediening van de alarmcentrale. Dat wil zeggen: 

 De bevoegdheid tot het zelfstandig afhandelen van verzoeken om brandweerzorg, onder reguliere 
omstandigheden alsmede onder opgeschaalde omstandigheden. 

 De vereiste bevoegdheid is ontleend aan functie- en taakomschrijvingen voor de onderscheiden operationele 
functies. Inzake deze functie- en taakomschrijvingen dient de commandant RBZHZ te worden gehoord. De 
korpschef van Politie draagt de eindverantwoordelijkheid.  

 Op de uitoefening van deze bevoegdheden is de centralist ook (persoonlijk) aanspreekbaar, hetgeen onder meer 
wil zeggen dat deze dient te zijn overtuigd van de eigen bekwaamheid terzake, zowel in het algemeen als in heel 
concrete casuïstiek12. 

 De centralist is zelf ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de voor zijn taken vereiste competenties. 

 De centralist is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het verstrekken van inhoudelijke adviezen aan de 
melders. 

 Het wervings- en selectiebeleid van de GMC is gebaseerd op realisatie van een bestand aan centralisten die 
volledig competent zijn voor de aan hen opgedragen taken. 

 Klachten betreffende de formele processen en procedures van de RBZHZ worden door de korpschef van Politie 
beantwoord, daartoe gehoord de commandant van de RBZHZ.  

 De centralist neemt jaarlijks minimaal twee keer deel aan monodisciplinaire brandweeroefeningen. 
 
Service level techniek en infrastructuur 

De GMC beschikt over een vastgesteld en gedragen beheersplan inzake het verbindingen- en meldkamerdomein. In dit 
plan dient, onder goedkeuring van de commandant RBZHZ, het volgende te worden gewaarborgd: 
 

 Afspraken over vastlegging van de informatiebehoefte, koppeling van informatiesystemen en het verstrekken van 
rapportages. 

 Zekerstelling van het continue beheer van de meldkamersystemen, zoals hardware, software en het databeheer, 
alsmede voldoende backup en veiligheidsvoorzieningen. 

                                                           
12

  Het begrip aanspreekbaar in deze service level agreement moet niet worden verward met het begrip 

aansprakelijkheid. Aansprakelijkheidskwesties vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, die zich daartoe 
kan verzekeren. 
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 Noodvoorzieningen ten behoeve van calamiteiten, waardoor communicatiemogelijkheden te allen tijde 
gegarandeerd zijn. 

 
Financiën 

Voor de diensten en daarvoor benodigde middelen die de RBZHZ afneemt van de GMC, conform deze overeenkomst, 
betaalt de RBZHZ een bijdrage. Deze bijdrage wordt onderling overeengekomen en opgenomen in de begroting van de 
RBZHZ. Veranderingen in het GMC-beleid, die wijziging van de bijdrage vereisen dienen dan ook tijdig kenbaar gemaakt 
te worden. Op basis van de hoogte van deze bijdrage heeft de RBZHZ het recht van de GMC bepaalde prestaties te 
verlangen, welke zijn vastgelegd in deze Service Level Agreement. 
 
Slotbepalingen 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar en wordt stilzwijgend verlengd, telkens voor de duur van 
één jaar. Partijen evalueren jaarlijks de werking van de overeenkomst en brengen waar nodig, na goedkeuring van de 
Raad van Bestuur GMC, wijzigingen aan.  
 
Deze overeenkomst kan tussentijds worden gewijzigd op initiatief van ieder der partijen. Een wijziging kan pas worden 
doorgevoerd wanneer daarover tussen partijen overeenstemming is bereikt. Deze overeenstemming blijkt uit een 
schriftelijke verklaring die aan de overeenkomst is gehecht. De verklaring beschrijft de wijziging en de gevolgen van die 
wijziging voor de overeenkomst. 
 
De overeenkomst kan door partijen worden beëindigd. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden per aangetekend 
schrijven. In het geval van beëindiging dient wederzijds een opzegtermijn in acht te worden genomen van zes maanden, 
gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaatsvond. 
 
Wanneer de GMC onverhoopt ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet in staat is in de overeengekomen 
dienstverlening te voorzien, stelt de manager GMC de regionaal commandant hiervan onmiddellijk in kennis. 
 
Wanneer de RBZHZ onverhoopt ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet in staat is om in de overeengekomen 
dienstverlening te voorzien, stelt de commandant RBZHZ de manager GMC hiervan onmiddellijk in kennis. 
 
GMC en RBZHZ hebben de behoefte deze SLA te laten evolueren, in die zin dat mettertijd de afspraken worden 
aangescherpt, zulks naar behoefte van beide partijen en in aanmerking genomen wettelijk te stellen kwaliteitseisen. 
 
 
 
Aldus op ........................2008 overeengekomen door partijen te Dordrecht, 
 
 
Namens de GMC, de heer G.Th. den Uyl, waarnemend korpschef 
 
 
 
 
 
Namens de RBZHZ, de heer P.L.J. Bos, directeur Veiligheidsregio en 
Commandant. 
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Bijlage 2 - Geografisch overzicht Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  
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Bijlage 3 - Geografisch overzicht Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
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Bijlage 4 - Brainstormsessie / nulmeting VRZHZ - 2 augustus 2012 

 
Op donderdag 2 augustus 2012 heb ik een brainstormsessie georganiseerd. Het doel van de brainstormsessie was het 
nadenken over de mogelijke gevolgen van de samenvoeging van de meldkamers. Hierbij lag de nadruk op operationele 
aspecten van de brandweerzorg. Bij deze sessie waren de volgende personen aanwezig: 
 

 Auke Blok (bureauhoofd operationele zaken) 

 Bas Bor (specialist opleiden en oefenen) 

 Jan van der Veer (medewerker bureau o.z.) 

 Peter Wols (technisch beheerder GMC) 

 Peter de Vogel  

 Jacco van Wingerden (Teamchef GMC) 

 Ruud Struijk (Adv. gevaarlijke stoffen) 

 Joost Eerland (student) 

 
Iedereen heeft vanuit zijn eigen achtergrond verschillende gevolgen op een post-it geschreven. In overleg en met 
discussie hebben we deze gevolgen op een bord geplaatst. Helemaal links (0) geplakte gevolgen hadden de meeste 
invloed op de meldkamer. Rechts (100) geplakte briefjes hebben invloed op de operationele brandweerzorg.  
 
Dekkingsplan en materieel 

 Beide veiligheidsregio’s hebben op dit moment een dekkingsplan waar operationele brandweerzorg in 
beschreven staat. Deze dekkingsplannen komen niet overeen en dienen na samenvoeging op elkaar afgestemd 
worden.  

 Er ontstaat een bestuurlijk dilemma wanneer de verschillende veiligheidsregio’s gebruik maken van elkaars 
materieel. Door een incident in een bepaalde plaats zit de andere regio/gemeente mogelijk met onderbezetting. 
(100) 

 Er blijft scheiding van veiligheidsregio’s, maar door samenvoeging van meldkamers wordt materieel uit 
verschillende regio’s misschien zeer eenvoudig uitgewisseld. Wat zijn hier de gevolgen van? (100) 

 
ICT 

 Het samenvoegen heeft invloed op de fleetmap die op dit moment gebruikt wordt. (0) 

 Binnen de VRZHZ wordt gebruik gemaakt van safety portal om piketploegen te alarmeren. Na samenvoeging 
moet dit opnieuw ingericht worden. (50) 

 Op dit moment zijn er korte lijnen bij lokaal beheer. Mutaties zijn eenvoudig door te voeren. Onbekend is hoe dit 
in de toekomst gaat. (0) 

 Op dit moment worden  verschillende geïntegreerde meldkamer systemen gebruikt binnen de meldkamers. Na 
de samenvoeging zal dit één GMS systeem te zijn. 

 
Specialistische taken 

 In beide regio’s zijn verschillende specialistische taken, o.a. AED’s op de brandweerauto, Geneeskundig 
Adviseur Gevaarlijke Stoffen, WBC en rookventilatoren. (100) 

 Specialismen zoals duikers, OGS en HV teams zijn op dit moment over de regio verspreid. Mogelijk verandert 
het materieelspreidingsplan wanneer beide regio’s elkaars materieel effectiever benutten. 

 
Werkwijzen en protocollen 

 In Rotterdam-Rijnmond wordt de adviseur gevaarlijke stoffen geleverd door DCMR. In  Zuid-Holland Zuid is dit 
een brandweerfunctionaris. (100) 

 In Zuid-Holland Zuid is sprake van een meetplan met vaste uitgangsstellingen. In Rotterdam-Rijnmond is dit 
anders georganiseerd. (100) 

 In Zuid-Holland Zuid is op dit moment sprake van een multidisciplinaire aanname van incidenten. In Rotterdam-
Rijnmond doen verschillende centralisten dit werk. (0) 

 Het samenvoegen heeft gevolgen voor de voertuignummers die gebruikt worden. Landelijk is een nummerplan 
opgesteld. Dit nummerplan zou een rol kunnen spelen bij het samenvoegen van de regio’s. (50) 

 Er is geen samenhang tussen roepnummer van politie, brandweer en ambulance. Dit zorgt voor onduidelijkheid 
na samenvoeging. (50) 

 Ambulance heeft landelijke opschalingsmodellen, politie ook. Brandweer niet. In beide regio’s zijn verschillende 
manieren van opschaling GRIP, CIN e.d. (100) 

 Huidige inzetvoorstellen zijn ontstaan uit specifieke afspraken op object of vaknummer. Deze afspraken kunnen 
gewaarborgd blijven, maar deze afspraken zorgen voor een wir-war aan uitzonderingen op de inzetvoorstellen. 

 
Personeel 

 In Zuid-Holland Zuid zijn centralisten in dienst van de politie Zuid-Holland Zuid. In Rotterdam zijn de centralisten 
in dienst van de veiligheidsregio. (0) 

 Er is lokale bekendheid bij de centralisten. Na de samenvoeging is deze kennis nog steeds aanwezig, maar 
wordt het gebied waarvan de kennis bijgehouden moet worden alleen maar groter.  
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De brainstormsessie heeft me een breder perspectief gegeven over de gevolgen van de samenvoeging. Hierbij komt 
telkens de bestuurlijke scheidingslijn tussen de twee veiligheidsregio’s naar voren. Samenvoeging van de meldkamer 
zorgt nog niet voor samenvoeging van de veiligheidsregio’s. Daarnaast valt het op dat de operationele gevolgen 
uiteindelijk ook gevolgen zijn voor de meldkamer en haar processen.  
 
De samenvoeging van de meldkamers brengt gevolgen met zich mee. Op het moment dat voertuigen van de 
verschillende regio’s meer samenwerken is ook behoefte aan eenduidigheid van werkprotocollen. Het is belangrijk om te 
kijken in welke mate deze samenwerking plaats dient te vinden. De veiligheidsregio’s zorgen beide voor een 
materieelspreidingsplan. Automatische uitwisseling van elkaars materieel heeft bestuurlijke gevolgen omdat verplichtingen 
zijn vastgelegd over het garanderen van brandweerzorg binnen een bepaalde regio. 
 
Er zijn op dit moment verschillende specialistische taken in de regio. Deze taken zijn in de veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond anders georganiseerd. Wanneer de meldkamers samenvoegen dienen in beide regio’s aparte 
alarmeringsprotocollen gemaakt te worden. Het is ook mogelijk om specialistische taken gelijk te stellen zodat er geen 
verschil tussen de regio’s is. 
 
Er is op dit moment al een verregaande samenwerking op het gebied van computersystemen. De meldkamer Ambulance 
heeft in het verleden al eens vijf weken samengewerkt toen sprake was van personele problemen.  
 
De vraag hoe de veiligheidsregio sturing kan geven aan het samenvoegingproces, resulteert in onderstaande 
opmerkingen: 
 

 De veiligheidsregio dient tijdig deel te nemen in werkgroepen om het samenvoegingproces bij te sturen. 

 De veiligheidsregio dient tijdig in gesprek te gaan met de VRR om gezamenlijke afspraken te maken over de 
samenvoeging 

 Convenanten en SLA over de samenvoeging beschrijfven wederzijdse wensen en verplichtingen. 

 De verschillende samenvoegingprocessen dienen geborgd te worden. 

 Alle bovenstaande aspecten dienen tijdig te starten.  
 
 
Vervolgacties: 

 Bezoek Meldkamer Noord-Nederland waar de samenvoeging al plaatsgevonden heeft. 

 Bezoek Meldkamer Oost-Nederland waar de samenvoeging al plaatsgevonden heeft. 

 Interview met Jacco van Wingerden over de tijdelijke samenvoeging meldkamer ambulance die begin 2012 heeft 
plaatsgevonden.  

 Interview met Peter Wols over de gevolgen voor lokaal beheer. 
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Bijlage 5 – Informatie dekkingsplan 

Het dekkingsplan van de VRZHZ is gepubliceerd in december 2011. Het dekkingsplan heeft als doel om de besturen in 
staat te stellen besluiten te nemen met betrekking tot de brandweerzorg. Daarnaast legt het bestuur van de 
veiligheidsregio, aan de hand van het dekkingsplan, verantwoording af aan de gemeenten in de veiligheidsregio. 
 
Naasrtdeze wettelijke eisen heeft de veiligheidsregio aanvullende regionale eisen aan de hand van leidraden en 
richtlijnen

13
, het project versterking brandweer (PVB 2000) en het beleidsplan.  

 
De VRZHZ heeft, vooruitlopend op de landelijke ontwikkeling, kaders ontwikkeld voor het bestuurlijk gemotiveerd afwijken 
van de opkomsttijden. De afwijkingen zijn gebaseerd op het Besluit veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio hanteert een 
zogenoemde ‘ZHZ-referentietijd” per gebruikersfunctie of objectsoort. Deze tijd is alleen van toepassing op de 
basisbrandweereenheid. Daarnaast zijn er in 
de regio maatregelen genomen om deze ‘ZHZ-
referentietijd’ te compenseren, hierbij kunt u 
denken aan een SIV

14
, rookmelders of 

voorlichting. 
 
Bij het plotten van de opkomsttijden op de 
regiokaart is ook rekening gehouden met de 
specifieke eisen per objectsoort,  
omdat niet voor alle objecten dezelfde 
opkomsttijd geldt. De opkomsttijden in het 
dekkingsplan zijn berekend door het 
programma CARE

15
 op basis van 

gebouwenbestand, infrastructuur, rijsnelheden 
en snelheid van opkomst van vrijwilligers of 
beroeps brandweerposten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9. Opkomsttijden RBZHZ 

 
 
De opkomsttijd van de brandweer bestaat uit een reeks van tijden. Zo heeft u in het theoretische kader al kunnen lezen 
dat de opkomsttijd bestaat uit de ontdekkingstijd, verwerkingstijd, uitruktijd en rijtijd. In het dekkingsplan van de VRZHZ is 
geen rekening gehouden met de vertragingstijd van het P2000 alarmeringsnetwerk

16
.  

Deze vertragingstijd wordt in de VRZHZ bij de uitruktijd geteld. 
 
De verwerkingstijd van de meldkamer Zuid-Holland Zuid is vastgesteld op 1 minuut

17
. De uitruktijd is afhankelijk van de 

kazerne en de rijtijd is afhankelijk van de locatie van het object in combinatie met de infrastructuur. 
 
De basisbrandweerzorg in de beide veiligheidsregio’s wordt verzorgd vanuit de kazernes in het gebied. Elke kazerne heeft 
de beschikking over een basisbrandweereenheid (tankautospuit). Interlokaal/per district wordt dit aangevuld met een 
hulpverleningsvoertuig, in de VRZHZ en Rotterdam-Rijnmond HV-teams genoemd, alsmede een redvoertuig of 
autoladder. Het specialistische materieel, met een regionale inzetfunctie, zoals schuimblussing, chemische blussing of 
waterongevallen wordt geleverd vanuit centrale kazernes in de regio. Op basis van de plots in het dekkingsplan wordt 
bepaald hoe de specialismen over de regio verspreid dienen te worden. Het vakkenbestand wordt hierbij gebruikt om de 
verwachte opkomsttijden weer te geven.  
 
Het dekkingsplan van de VRR is gepubliceerd op 20 juni 2011 en beschrijft de opkomsttijden van de 
basisbrandweereenheden in het verzorgingsgebied van de VRR.  
 
Het doel van het dekkingsplan van de VRR is als volgt: 

                                                           
13

 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Regionaal dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid, pagina 6. Dordrecht: 2012 
14

 Snel Inzetbaar Voertuig 
15

 CARtografisch Exploratie van firma Falck AVD 
16

 De tijd tussen het moment dat de centralist op ‘alarmeer’ drukt en het moment dat de alarmontvanger een signaal geeft. 
17

 Dekkingsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, pagina 13 
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”Het bestuur van de veiligheidsregio in staat te stellen expliciete en kenbare besluiten te nemen over het niveau van de 
brandweerzorg en om daarover verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten, burgers en bedrijven in de 
regio.

18
” 

 
De opkomsttijden in het rapport zijn gebaseerd op de tijden uit het meldkamersysteem. Er is een tijdsduur van vijf jaar 
gebruikt om een doorberekening te maken. In het rapport is het niveau van de brandweerzorg op twee manieren 
weergegeven. Enerzijds is een overzichtsplot gemaakt van de veiligheidsregio, waarbij de opkomsttijden van het gebied 
gekleurd zijn weergegeven, anderzijds wordt de informatie weergegeven in een tabel waarbij de lezer precies kan zien in 
hoeveel procent van de meldingen de opkomsttijd binnen of buiten de norm is.  
 
De wetgever stelt eisen aan de opkomsttijd, maar net als in de VRZHZ heeft de VRR gebruik gemaakt van een zorgnorm 
op basis van risicoprofiel. Dit met het doel om kosten en baten afweging mogelijk te maken

19
. Dit resulteert erin dat ook in 

de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebruik gemaakt wordt van compensatiemaatregelen als SIV’s, rookmelder 
acties en andere innovatieve technieken. 
 

Voorbeeld: In de gemeente Lansingerland rukt de brandweer als eerste uit met een snel inzetbaar voertuig (SIV). Een SIV is een 
wendbaar voertuig met een bevelvoerder en chauffeur dat kleine incidenten zelf kan afhandelen. Denk hierbij aan containerbranden, 
buitenbranden en automatisch brandmeldingen. Bij grotere incidenten valt de brandweer te allen tijde terug op een tankautospuit met 
volledige bemanning20. 

 
Naar aanleiding van deze zorgnorm zijn nieuwe opkomsttijden vast gesteld. Zie voor deze opkomsttijden de afbeelding 
hieronder: 
 

  
 

Figuur 10. Opkomsttijden BRR 

 
De verwerkingstijd van de meldkamer Rotterdam-Rijnmond is vastgesteld op 1 minuut

21
. Daarnaast hanteert de VRR een 

P2000 vertragingstijd van 30 seconden. Hier ontstaat een verschil met de VRZHZ die de vertragingstijd van 30 seconden 
niet apart definieert. 

  

                                                           
18

 Dekkingsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 21 juni 2012 pagina 1 
19

 Dekkingsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 21 juni 2012 pagina 2 
20

 http://www.brandweer.nl/rotterdam-rijnmond/actueel/nieuws/?ActItmIdt=32089, bezocht op 10 oktober 2012 
21

 Dekkingsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 21 juni 2012 pagina 17 
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Bijlage 6 - NVBR nummerplan 

Door de NVBR is een vakgroep samengesteld die het volgende roepnummerplan heeft aangeboden: 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Discipline Veiligheidsregio District / Kazerne / Sector Type materieel Volgnummer 

2 01-25 01-99 0-9 0-9 

 
Figuur 11. NVBR roepnummerplan 

 
Ervan uitgaande dat Dordrecht district 31 wordt zou de 1

ste
 tankautospuit van Dordrecht het volgende roepnummer krijgen 

2-18-3131. Het eerste cijfer wordt niet weergegeven op de tankautospuit wanneer het voertuig voorzien wordt van een 
visueel roepnummer. Alleen de laatste vier cijfers worden gebruikt bij het communiceren met het voertuig via C2000. 
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Bijlage 7 – Impactmodel 

 

  Brandweer   Meldkamer 
 

  

Werkproces Eenheden Functionarissen 
Afdeling 

OZ 
Directie 

Gemiddelde 
brandweer 

  Beheer Centralist 
Gemiddelde 
meldkamer 

  
Totaal 

gemiddelde 

1. Rapportage 1 1 3 4 2,25   4 1 2,5   2,4 

2. Verbindingsschema 5 5 2 1 3,25   4 5 4,5   3,9 

3. Alarmering 3 3 1 1 2   2 2 2   2,0 

4. Stormprocedure 4 4 3 1 3   2 5 3,5   3,3 

5. Kazernevolgordetabel 3 3 5 1 3   3 3 3   3,0 

6. Alarmregeling en 
regionale procedures 

4 4 5 1 3,5   3 3 3   3,3 

7. Voertuignummers 4 4 2 1 2,75   4 5 4,5   3,6 

8. Voertuig-beschikbaarheid 5 5 3 1 3,5   3 4 3,5   3,5 

9. Burenhulp 3 2 2 4 2,75   3 2 2,5   2,6 
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Bijlage 8 – Verbindingsschema RBZHZ 

 
TEMPLATE -  1        
BRANDWEER         NR. B01 

versie 
1.5 jun-07  700 

80
0 9000        

Voertuigen 1e lijn (mob) + 
bevelvoerenden  (porto)               

 1-Incident  2-Kazerne  3-Kaz.+OVD  

4-
RMG+RM
D   5-LMG   

6-Land-
Inmeld   

7-Land-
Inmeld   8-Ramp  

Groep-
01 BZH-INMELD   

BZH-KAZ-
ALB   

BZH-KAZ-
SDT   

SZH-RMG-
02   

SLA-LMG-
04   

BGR-
INMELD01   

BRR-
INMELD17   

BZH-PC-
A100   

Groep-
02 

BZH-INC-
ALBW   

BZH-KAZ-
BMS   

BZH-KAZ-
STR   

SZH-RMG-
03   

SLA-LMG-
05   

BFR-
INMELD02   

BZL-
INMELD19   

BZH-PC-
A200   

Groep-
03 BZH-INC-DDT   

BZH-KAZ-
CST   

BZH-KAZ-
ZDK   

SZH-RMG-
04   

SLA-LMG-
06   

BDR-
INMELD03   

BBM-
INMELD20   BZH-CC-A   

Groep-
04 BZH-INC-GOR   

BZH-KAZ-
DDT   

BZH-KAZ-
ZDT   

SZH-RMG-
05   

SLA-LMG-
07   

BIJ-
INMELD04   

BBN-
INMELD21   

BZH-WTS-
A100   

Groep-
05 

BZH-INC-
HWO   

BZH-KAZ-
GRD   

BZH-
WVDNET-1   

SZH-RMG-
06   

SLA-LMG-
08   

BTW-
INMELD05   

BBZ-
INMELD22   

BZH-WTS-
A200   

Groep-
06 

BZH-INC-
HWW   

BZH-KAZ-
GSL   

BZH-
WVDNET-2   

SZH-RMG-
07   

SLA-LMG-
09   

BGN-
INMELD06   

BLN-
INMELD23   

BZH-OSP-
A   

Groep-
07 BZH-INC-DRN   

BZH-KAZ-
GSM   

BZH-
OGSNET-1   

SZH-RMG-
08   

SLA-LMG-
10   

BGM-
INMELD07   

BLZ-
INMELD24   

BZH-PC-
B100   

Groep-
08 BZH-INC-DRZ   

BZH-KAZ-
GOR   

BZH-
OGSNET-2   

SZH-RMG-
09       

BGZ-
INMELD08   

BFL-
INMELD25   

BZH-PC-
B200   

Groep-
09 

BZH-INC-
VYFH   

BZH-KAZ-
HDV   

BZH-OVD-
ALBW   

SZH-RMG-
10       

BUT-
INMELD09   leeg   BZH-CC-B   

Groep-
10 BZH-INCID-01   

BZH-KAZ-
HIA   

BZH-OVD-
DDT   

AZH-REG-
MD1       

BNH-
INMELD10   leeg   

BZH-WTS-
B100   

Groep-
11 BZH-INCID-02   

BZH-KAZ-
KDK   

BZH-OVD-
DRN   

AZH-REG-
MD2   leeg   

BZW-
INMELD11   leeg   

BZH-WTS-
B200   

Groep-
12 BZH-INCID-03   

BZH-KAZ-
LDM   

BZH-OVD-
DRZ   

AZH-REG-
MD3   leeg   

BKE-
INMELD12   leeg   

BZH-OSP-
B   

Groep-
13 BZH-INCID-04   

BZH-KAZ-
LVD   

BZH-OVD-
HWO   

AZH-REG-
MD4   leeg   

BAM-
INMELD13   leeg   

BZH-UGS-
1   

Groep-
14 

BZH-
EVENEM-1   

BZH-KAZ-
NLE   

BZH-OVD-
HWW   

AZH-REG-
MD5   leeg   

BGV-
INMELD14   leeg   

BZH-UGS-
2   

Groep-
15 

BZH-
EVENEM-2   

BZH-KAZ-
OBL   

BZH-OVD-
GOR   

AZH-REG-
MD6   leeg   

BHL-
INMELD15   leeg   

BZH-UGS-
3   

Groep-
16 

BZH-
EVENEM-3   

BZH-KAZ-
PPD   

BZH-OVD-
VIJFH       leeg   

BHM-
INMELD16   leeg   leeg   

                 

 
9-Ramp-
Evenem  

10-
Bijstand  11-Bijstand  

12-
Bijstand  

13-
Bijstand  14-Bijstand  15-DGNA  16-DGNA  

Groep-
01 

BZH-
GCCNET-1   

BGR-
BYST-01   

BGN-BYST-
01   

BZW-
BYST-01   

BHM-
BYST-01   

BBZ-BYST-
01   leeg   leeg   

Groep-
02 

BZH-
RCCNET-1   

BGR-
BYST-02   

BGN-BYST-
02   

BZW-
BYST-02   

BHM-
BYST-02   

BBZ-BYST-
02   1   16   

Groep-
03 

BZH-
RCCNET-2   

BGR-
BYST-03   

BGN-BYST-
03   

BZW-
BYST-03   

BHM-
BYST-03   

BBZ-BYST-
03   2   17   

Groep-
04 

BZH-
CORTNET   

BFR-
BYST-01   

BGM-BYST-
01   

BKE-
BYST-01   

BRR-
BYST-01   

BLN-BYST-
01   3   18   

Groep-
05 BZH-UGS-1   

BFR-
BYST-02   

BGM-BYST-
02   

BKE-
BYST-02   

BRR-
BYST-02   

BLN-BYST-
02   4   19   

Groep-
06 BZH-UGS-2   

BFR-
BYST-03   

BGM-BYST-
03   

BKE-
BYST-03   

BRR-
BYST-03   

BLN-BYST-
03   5   20   

Groep-
07 BZH-UGS-3   

BDR-
BYST-01   

BGZ-BYST-
01   

BAM-
BYST-01   

BZL-
BYST-01   

BLZ-BYST-
01   6   21   

Groep-
08 BZH-CC-A   

BDR-
BYST-02   

BGZ-BYST-
02   

BAM-
BYST-02   

BZL-
BYST-02   

BLZ-BYST-
02   7   22   

Groep-
09 BZH-CC-B   

BDR-
BYST-03   

BGZ-BYST-
03   

BAM-
BYST-03   

BZL-
BYST-03   

BLZ-BYST-
03   8   23   

Groep-
10 BZH-OEFEN-1   

BIJ-BYST-
01   

BUT-BYST-
01   

BGV-
BYST-01   

BBM-
BYST-01   

BFL-BYST-
01   9   24   

Groep-
11 BZH-OEFEN-2   

BIJ-BYST-
02   

BUT-BYST-
02   

BGV-
BYST-02   

BBM-
BYST-02   

BFL-BYST-
02   10   25   

Groep-
12 

BZH-
EVENEM-1   

BIJ-BYST-
03   

BUT-BYST-
03   

BGV-
BYST-03   

BBM-
BYST-03   

BFL-BYST-
03   11   26   

Groep-
13 

BZH-
EVENEM-2   

BTW-
BYST-01   

BNH-BYST-
01   

BHL-
BYST-01   

BBN-
BYST-01   leeg   12   27   

Groep-
14 

BZH-
EVENEM-3   

BTW-
BYST-02   

BNH-BYST-
02   

BHL-
BYST-02   

BBN-
BYST-02   leeg   13   28   

Groep-
15 

BZH-
EVENEM-4   

BTW-
BYST-03   

BNH-BYST-
03   

BHL-
BYST-03   

BBN-
BYST-03   leeg   14   29   

Groep-
16 leeg   leeg   leeg   leeg   leeg   leeg   15   30   

 
 


