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Voorwoord 

‘De tussenstap’, noodzakelijk om op dit moment een goede dienstverlening aan de mensen die de brandweer, politie 

of ambulance nodig hebben en daarvoor 112 bellen, in Gelderland Midden en Gelderland Zuid te kunnen borgen. Een 
tussenstap op weg naar de nieuwe gezamenlijke meldkamer voor heel Oost Nederland in Apeldoorn. Die moet medio 
2022 ‘live’ gaan.  
 
De tussenstap betekent dat medewerkers van de meldkamers van Gelderland Midden en Gelderland Zuid in de (te 
verbouwen) meldkamer in Arnhem gaan ‘samenwonen en samenwerken’. Dat gaat niet vanzelf. Het gaat om het 
aanpassen van de huisvesting, over de informatievoorziening en ICT, over het beheer, over de goede verbinding met 
onze ondernemingsraden, GO’s en vakbonden. Het gaat over het maken van goede afspraken over effecten die deze 
collega’s raken zoals reiskosten, reistijd, en over het aanpassen van facilitaire dienstverlening in de Arnhemse 
meldkamer aan een grotere groep gebruikers. Het gaat over roosters en samenwerking. Maar bovenal over terug naar 
een aanvaardbare werkdruk en het weer kunnen naleven van gezonde principes als ‘vrij is vrij’. Zonder dat daarbij de 
kwaliteit van de hulp die de meldkamermedewerkers in hun werk bieden in het geding komt.  
 
Dat vraagt aan alle kanten, -centralisten, beheerders, directies, leidinggevenden en ondersteuners, aanpassen, 
flexibiliteit. En, om goed te kunnen samenwerken; samenwerken aan het ‘samengevoel’. Daarbij telt – net als in het 
werk op de meldkamer- ook nu elke minuut: het streven van de directies van Gelderland Midden en Gelderland Zuid 
(rood, wit en blauw) is om medio november deze tussenstap gerealiseerd te hebben. 
Dit regieplan voorziet in de eerste stap: een gezamenlijk verhaal, met een aanpak. Niet alleen het plan is relevant. Het 
proces om dit regieplan te maken is misschien nog wel belangrijker: het heeft alle betrokkenen bijeengebracht. In 
‘dezelfde film’, met het zelfde gevoel: samen zetten we er de schouders onder. Deze tussenstap bereiken we allemaal 
samen! 
 
Alle leidinggevenden van de meldkamers werkten mee aan dit plan. Ook de collega’s die zich in ‘de tussenstap’ bezig 
houden met HR, beheer, huisvesting, veranderkunde en communicatie zijn eigenaar van dit plan. Nadrukkelijke 
aandacht was er voor de verbinding met de ontwikkelingen rondom de Meldkamers Ambulancezorg. Ook vanuit die 
focus is inbreng geleverd en samenhang aangebracht.  
 
Dit proces van aanpakken zetten we natuurlijk door: in meer gedetailleerde klussenlijsten, een mijpalenplanning, 
draaiboeken voor HR, ICT en Huisvesting en in een begroting, waar onze controllers momenteel druk mee bezig zijn. 
Ondertussen wordt door het regieteam en alle betrokken collega’s flink doorgewerkt. Samen met de ‘floorwalkers’ 
zetten we maximaal in op medewerkersbetrokkenheid. Daarin ervaren we – eerlijk is eerlijk- de spanning tussen onze 
oprechte wil om maximale betrokkenheid te realiseren en de (tijds)druk die we voelen en de snelle besluiten die we 
soms moeten nemen om de vaart erin te houden. Dat blijft continu puzzelen en elkaar vasthouden. 
 
Namens allen die zo hard hebben meegewerkt aan dit plan, vraag ik de directies ervan kennis te nemen en de 
boodschap, de leidende principes, de route en de eerste voorzet voor beslispunten te omarmen. 
 
Juli 2019, Janice Meerenburgh 
Regievoerder ‘tussenstap’ Meldkamers Gelderland Midden en Gelderland Zuid 
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1.BEELDVORMING 

 

De bedoeling  

 
De meldkamer is het kloppend hart van onze 
hulpdiensten. De meldkamer neemt 24 uur per dag en 7 
dagen per week hulpverzoeken van burgers in nood 
aan en stuurt de hulpverleners naar de plaats van het 
incident. Het werk van de centralisten in de meldkamer is 
belangrijk: in sommige gevallen betekent het hèt verschil 
tussen leven en dood. Tussen veel of weinig schade. Juist 
daarom moèt de meldkamer altijd bereikbaar zijn. En is het 
nodig dat voldoende professionele centralisten -geholpen 
door state of the art techniek- op een verantwoorde manier 
hun werk kunnen uitvoeren. Alleen dan kan de burger in 
nood rekenen op een goede kwaliteit van de hulpverlening.  
 
De besturen van de veiligheidsregio’s, van de 
ambulancediensten en de nationale politie zijn  
verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit  
van dienstverlening van de meldkamers. 
 
Waarom gaan we samenwonen en samenwerken in Arnhem? 
 

 Personele krapte leidt tot continuïteitsproblemen 
Op de meldkamer-werkvloer werd al enige tijd geconstateerd dat de kwetsbaarheid (o.a. qua invulling van de roosters) 
bij zowel brandweer, politie als ambulancedienst steeds groter werd. De vooruitzichten om deze personele krapte op 
te kunnen lossen binnen de bestaande meldkamers èn op korte termijn, zijn niet gunstig. Er is geëxperimenteerd met 
alternatieven, zoals het ‘invliegen’ van medewerkers vanuit de kantoororganisatie en het ‘verdelen’ van 
werkzaamheden tussen de meldkamers van Zuid en Midden (zodat fysiek op de eigen locatie kan worden gewerkt 
maar virtueel van elkaar wordt overgenomen). Maar dit blijkt in veel gevallen niet afdoende om de continuïteit van de 
dienstverlening aan burgers met een noodhulpvraag blijvend te garanderen. Maximale garantie over een langere 
termijn is belangrijk om als centralist vanuit een fijne werkomgeving goed hulp te kunnen bieden. 

 Investeringen zijn nodig om ‘op niveau’ te blijven presteren 
Ook moeten de komende periode investeringen worden gedaan om de meldkamers ‘up to date’ te houden. Mede 
gegeven de problemen rondom de roosters is het de vraag of die investering op twee plekken verstandig en kosten 
efficiënt is. Of dat het ‘slimmer’ is om dit investeren nu nog op 1 plek te doen. Zeker omdat de stap naar de nieuwe 
meldkamer in Apeldoorn ‘voor de deur staat’. 

 Voorafgaand aan de opdracht is een verkenning gedaan naar mogelijkheden: hieruit bleek dat geen 
showstoppers zijn op de cruciale punten van ‘huisvesting’ (er is voldoende ruimte) en van ‘ICT’. 

 
Wat is het doel van dit samenwonen en samenwerken? 
 
‘Verminderen kwetsbaarheid, versterken kwaliteit’ 
 

 Met het samengaan van beide meldkamers verwachten we de bestaande personele continuïteitsproblemen 
voor het grootste deel op te kunnen lossen. Mits er inderdaad samengewerkt wordt. Samenwonen alleen lost 
in bezettingsgraad per saldo niets op. Normaliseren van werkbelasting (vrij is vrij, er is ruimte voor verlof), 
afname van de werkdruk en meer mogelijkheden om mensen te roosteren ‘daar waar dit redelijkerwijs past 
en niet alleen omdat het moet’, zijn positieve vooruitzichten. 

 Slimmer investeren, meer doelmatige besteding van noodzakelijke investeringsgelden 
 
Wat hebben we samen voor ogen als het gerealiseerd is? 
 
De bredere context is de ontwikkeling van de nieuwe Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn. De meldkamers van 
Gelderland-Zuid (GZ) en Gelderland-Midden (GM) gaan in deze context samen ‘de tussenstap’ zetten.  
Het belangrijkste is dat de Meldkamer GZ/GM de dienstverlening aan alle inwoners en de eenheden op straat in beide 
regio’s vanuit een normale personele bezetting en een positieve werkbeleving bij de centralisten, kan garanderen.  
 
In welke context moeten we het samenwonen en samenwerken zien? 
 
Deze stap, het samenwonen en samenwerken in Arnhem, is een (noodzakelijke) tussenstap in de ontwikkeling van de 
nieuwe Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn. De gezamenlijke meldkamer gaat medio kwartaal 2 2022 ‘live’.  
Deze ‘tussenstap’ gebeurt – daar waar mogelijk- binnen de principes en uitgangspunten van ‘Apeldoorn’.  Niettemin 
kunnen aan de tussenstap geen garanties of rechten worden ontleend die gelden voor die gang naar Apeldoorn.  

indicatieve tijdpaden meldkamerontwikkelingen 
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Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor de medewerkers van Gelderland-Zuid betekent dat zij binnen een krappe 2,5 
jaar twee keer van werkplek verhuizen: eerst van Nijmegen naar Arnhem, daarna naar Apeldoorn. In dezelfde tijd vindt 
de overdracht van het meldkamerbeheer en de beheerders aan de LMS plaats.  
In de periode zomer 2019 tot januari 2020 vindt deze overdracht plaats. Voor de ‘tussenstap’ betekent dit dat vanaf 
januari 2020 het beheer van IV en ICT inclusief de beheerders van alle regio’s aangestuurd worden door de LMS. Dat 
is de reden dat de leidinggevende LMS Oost Nederland mede regie voert op de thema’s die in de aanloop naar het 
samenwonen en samenwerken vanaf 1 januari onder zijn leiding staan. 
 
Tenslotte sluit ‘de tussenstap’ aan op de ontwikkeling van zorgcoördinatiecentra (ZCC) die de komende jaren in Oost 
Nederland plaatsvindt. Eén van die centra wordt vanuit de pilot vooralsnog gesitueerd in de meldkamer in Arnhem. 
Voor de stap van samenwonen en –werken betekent dit dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het 
realiseren van de pilot van het ZCC voor GM en GZ. In de pilot heeft het uitproberen van 2 situaties* een bijzondere 
plek. De pilot moet namelijk uitwijzen welke vorm (fysiek bij elkaar of door virtuele verbindingen) het beste passend is 
bij zorgcoördinatie. En wat daarbij de beste randvoorwaarden zijn: denk bijvoorbeeld aan een passende inrichting van 
de meldkamervloer, of aan het realiseren van een ondersteunende digitale infrastructuur. 
 

*November 2019 wordt het ZCC opgericht. Hierbij worden de meldtafels van de RAV GM en GZ en GGZ Pro Persona fysiek 7 x 24 

uur samengevoegd in Arnhem. In de pilot realiseren we in de ANW-uren een virtuele verbinding tussen het ZCC en de vier regionale 
huisartsenposten (Nijmegen, Arnhem, Ede, Tiel), waarbij sprake is van gebruik van zoveel mogelijk gelijke (ICT-) hulpmiddelen en 
methoden. Voor het nachtvenster werken we in het deelgebied Arnhem een gezamenlijke huisvesting van de meldtafels van de 
ambulancezorg, GGZ en de huisartsenpost uit (binnen ziekenhuis Rijnstate). 

 

Opdrachtgevers en opdracht 

 
Opdrachtgevers 
De directeuren van de Veiligheids (- en Gezondheids)regio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid, alsmede de 
eenheidsleiding van de politie in Oost Nederland en de directeur Ambulancezorg Gelderland-Zuid vormen het 
‘opdrachtgeverscollectief’, ieder voor zover het zijn discipline betreft. Formele besluitvorming vindt voor de 
veiligheidsregio’s plaats in hun Algemene Bestuur. Voor de politie is dat de eenheidsleiding Oost Nederland of de LMS 
(daar waar het gaat om beheervraagstukken die doorwerken na de overdracht van dit beheer per 1/1/2020 (o.g.v. 
Wijzigingswet Meldkamer)  
 
De directies zijn medio mei 2019 gezamenlijk tot het inzicht gekomen dat het samenwonen en samenwerken op de 
huidige meldkamerlocatie in Arnhem aan de Beekstraat, de beste oplossing is voor de ontstane problemen; De beste 
oplossing voor het verminderen van de ontstane kwetsbaarheid in dienstverlening aan de inwoners en eenheden op 
straat, voor het normaliseren van de forse werkdruk bij de centralisten. En om efficiënter en meer doelmatig te 
investeren ‘for the time being’. Dat wil zeggen, tot aan de overgang naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn in 2022. 
 
Opdracht 
De opdracht om de huidige problemen het hoofd te bieden is: ‘maak het mogelijk dat medio november 2019 de 
meldkamerfuncties voor brandweer, politie, ambulancezorg en multi-opschaling van Gelderland-Midden en 
Gelderland-Zuid kunnen samenwonen èn samenwerken op de locatie Beekstraat in Arnhem.  
 
Waarbij samenwonen1 voor ons méér is dan ‘enkel op dezelfde locatie het werk doen’. Het gaat eveneens om de 
meer warme gevoelsmatige associaties die het begrip ‘samenwonen’ oproept. Dat vraagt iets van alle collega’s: warm 
welkom, samen zorgdragen voor een fijne plek,  begrip voor elkaars waarden; verschil mag er zijn. 
 
Alleen door samen te werken, in één rooster en van elkaar het werk over te kunnen nemen, is het mogelijk maximaal 
het hoofd te bieden aan de huidige problemen met de bezetting. De ‘stip aan de horizon’ is dat centralisten het gehele 
gebied kunnen bedienen. Maar gerealiseerd wordt dat dit in sommige gevallen en bij sommige disciplinesom 
verschillende redenen de komende tijd een ingroei- of ontwikkelproces is.  

 

Boodschap en leidende principes 

 
Investeren in samenwerken begint met het vinden van het gemeenschappelijke verhaal. Een verhaal dat gezamenlijk 
wordt beleefd, gevoeld en elke keer in iedere uiting herkend. Het is belangrijk dat iedereen de basis van dit verhaal 
eenduidig, maar op een passende warme wijze uitdraagt. De toetsvraag is telkens: voelen we in wàt we doen nog 
waarom we dat doen? Het gaat er tegelijkertijd om wel het reëel plaatje te blijven zien en helder te zijn in 
verwachtingen. Wat hebben de keuzen die we maken voor een effect in de werkelijkheid? En als optimaal niet kan, 
kunnen we dan samen voor een werkbaar alternatief gaan, totdat we naar Apeldoorn verhuizen? 
 
 
 

                                                      
1 En dus niet te verwarren met de ontwikkelaanpak uit het Landelijk Kader Samenvoegen Meldkamer van de K-LMO uit 2015 die 

gaat langs de begrippen van samenwonen, samenwerken, en integreren samenvoegen. Deze begrippen houden daar het volgende 
in: samenwonen: twee of meer gemeenschappelijke meldkamers bedienen enkel hun eigen regio’s vanuit één locatie; samenwerken: 
één meldkamer bedient meerdere regio’s, integreren: multi-intake en opname in de LMO. 
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Leidende principes in het geven van informatie en de communicatie zijn: 
1. De communicatie met mensen is ‘warm’, zoveel mogelijk in direct contact en wordt ondersteund door 

instrumenten, zoals een nieuwsbrief. 
2. De directie en leidinggevenden vertellen een gelijk verhaal, waarvan de basis ingrediënten in bovenstaande 

delen is uitgewerkt. 
3. In de communicatie en informatieverstrekking is dàt verhaal het fundament. Dit wordt al naar gelang de 

ontwikkelingen de komende periode verder ingekleurd en uitgewerkt. (de bouwsteen) Communicatie houdt 
de regie op het verhaal en op de hoofdstukken die we er aan toevoegen. Zodat het consistent in woord, 
beeld en beleving blijft. 

4. De verbinding met en betrokkenheid van de werkvloer heeft van iedereen permanente aandacht. Elke 
leidinggevende is bereikbaar en beschikbaar en daar waar dit even niet lukt, is gezorgd voor een alternatief. 

5. Eens in de twee weken is een samenkomst van alle leidinggevenden waar informatie wordt gedeeld, de 
voortgang wordt besproken en met elkaar de problemen en oplossingen worden verkend. 

6. De ‘floorwalkers’(een groep centralisten van blauw, wit en rood van GM en GZ) leggen daar waar nodig extra 
de verbinding tussen de voortgang in het samenwonen en samenwerken en de vragen, zorgen en goede 
ideeën vanuit de mensen in de meldkamers. Floorwalkers en leidinggevenden trekken samen op, versterken 
elkaar en gaan uit van vertrouwen en de goede intenties. 

7. Het contact met ondernemingsraden en GO is warm, regelmatig en heeft de aandacht van de werkgevers. 
 
Verbinding, samenwonen en samenwerken 
We willen samen de schouders eronder zetten om deze tussenstap ‘te laten werken’. Dat kan vanuit 
gemeenschappelijke waarden en een ‘samen gevoel’. Het is niet de bedoeling een geheel nieuwe identiteit neer te 
zetten. De ‘tussenstap’ is er immers één die past in de stap naar de Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn. 
In de komende periode wordt door de collega’s van (de bouwsteen) communicatie nagegaan wat handig en verstandig 
is om dat ‘samengevoel’ op de nieuwe samenwerkingslocatie wel maximaal te ondersteunen. Het is goed als mensen 
van de meldkamer zelf initiatief nemen en met leuke, haalbare voorbeelden komen om die warme verbinding te 
verstevigen! 
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2.AANPAK 
 

Hoe gaan we te werk? 

 

Geen project, wel regie 
We spreken bewust niet van een ‘project’. Hoewel ten dele de projectmatige, meer LEAN- aanpak zeker te herkennen 
is, gewoonweg omdat binnen x tijd, x resultaten nodig zijn. De reden om niet te kiezen voor ‘project’ is dat het 
eigenaarschap voor dè oplossing ‘in de hoofden van betrokken mensen’ dan al snel bij de projectleider ligt. Terwijl we 
juist allemaal voor dezelfde klus staan (en er last van hebben als het niet lukt): het zo goed mogelijk zorgen voor 
optimale condities voor het samenwonen en –werken in Arnhem. 
 
Voor een grotendeels cultuur en werk-gericht proces als samenwonen en samenwerken, ligt de sleutel voor succes in 
het aanspreken van het probleemoplossend vermogen van alle betrokkenen. Iedereen moet en kan 
verantwoordelijkheid nemen. Om uiteindelijk te komen tot een meldkamer in Arnhem waarin iedereen goed kan 
werken. 
 
Wel is gekozen voor een regie-voerende benadering. Waarbij juist de huidige leidinggevenden van de disciplines een 
grote rol hebben in het met hun mensen zoeken naar, en ontwikkelen van de beste gezamenlijke werkwijze 
(dienstverlening) in Arnhem. 
 
Bouwstenen 
Leidinggevende concentreren zich op het 
afstemmen, harmoniseren en ontwikkelen van 
gezamenlijke werkprocessen. 
Andere relevante thema’s om te kunnen 
samenwonen en samenwerken vanaf Arnhem zijn:  
 

 IV en ICT 

 Verbouwen, Verhuizen en Facilitair 

 HRM/ (inclusief 
development/vakbekwaamheid) 

 Communicatie en 
medewerkersbetrokkenheid 

 
 
Uitgangspunten voor handelen  
Een analyse van verkennende gesprekken met medewerkers en leidinggevenden leidt tot de volgende 
uitgangspunten bij het invullen van de bouwstenen: 

 Dat mensen die het meldkamerproces in de dagelijkse praktijk uitvoeren meestal heel goed zelf weten 
hoe dat het beste kan 

 De mensen die het meldkamerwerk dagelijks doen geven aan dat ze –binnen de eigen discipline- al 
regelmatig zaken van elkaar over te nemen als de ‘nood hoog is’. 

 Dat de oplossing voor goed samenwonen en werken, met een genormaliseerde werkdruk van hen kan 
en moet komen.  

 Dat er kaders zijn: budgettair, beschikbare fysieke ruimte, rechtspositieregelingen etc. Die kaders en de 
effecten daarvan moeten we helder, scherp en voor iedereen inzichtelijk maken. 

 Het succesgevoel onder het samenwonen en samenwerken is een formule van kwaliteit x tijd x 
draagvlak. 

 
Speciale aandacht medewerkersbetrokkenheid 
 

 

HR(M)IV ICT en 
beheer

Verbouwen 
verhuizen, 

facilitair 
(parkeren)

Communicatie 
en 

medewerkers-
betrokkenheid 

(OR/GO)

[…]

Werk-
processen en 

dienst-
verlening
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De WordCloud van de vorige pagina is samengesteld op basis van een eerste indruk van de kansen, angsten en 
zorgen van medewerkers als wordt gesproken over samenwonen en samenwerken.  
In de bouwsteen Communicatie staat het informeren, communiceren en de betrokkenheid en beleving van de 
medewerkers van de meldkamers Zuid en Midden centraal. De volgende activiteiten worden tenminste opgepakt: 

1. Een tweewekelijkse nieuwsbrief 
2. De introductie en begeleiding van ‘Floorwalkers’ (centralisten van de drie disciplines en van GM enGZ) 
3. Het bieden van ondersteuning aan de teamleiders via het regieteam 
4. Het bijdragen aan ‘updates’ richting ondernemingsraden en GO/vakbonden 
5. Het leggen van verbanden en afstemmen met informatie tussen de tussenstap, Oost 5 Rood/Multi, het 

“witte spoor” Oost 5,de overdracht van het beheer en de beheerders en het project LMS Oost Nederland. 

 

Werkstructuur, mandaten en afspraken 

 
Door het eigenaarschap en de uitvoering van de tussenstap zo dicht mogelijk op de werkvloer te laten, en alleen de 
specifieke thema’s in projectmatige vorm op te pakken (en op de samenhang tussen beiden regie te voeren), zorgen 
we ervoor dat de mensen die het werk nu en straks (blijven) doen, zelf maximaal kunnen bijdragen aan hoe zij dat 
willen. En we zorgen ervoor dat de specifieke zaken waar tijdsdruk op staat en die het werkproces moeten faciliteren, 
op herkenbare wijze worden opgepakt. 

 
Werkstructuur 

 
Directie-stuurgroep 
Het collectief van opdrachtgevers vormt de directiestuurgroep. Zij hebben het besluitvormingsmandaat voor alle 
gevallen die niet voorgelegd hoeven te worden aan hun bestuurders. 
 
Regieteam 
In het regieteam zitten alle leidinggevenden van beide meldkamers, vanuit de drie disciplines, aangevuld met 
vertegenwoordigers van Beheer, HRM en communicatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van alles wat nodig 
is om samen te wonen en te –werken in de bouwsteen ‘werkprocessen en dienstverlening’. Elke plan en elk initiatief 
dat met de samenvoeging te maken heeft wordt door de leden van het regieteam op deze plek samen besproken. Dat 
lukt ook; het regieteam heeft een vergaderfrequentie van eens per twee weken en bovendien bereiken zij elkaar via 
een gezamenlijke app-groep. Het gevoel van het met elkaar ‘voor dezelfde klus staan’, de schouders eronder zetten 
en de tussenstap voor iedereen tot een succes maken, drijft het regieteam.  
Het team staat onder regie van de regievoerder en wordt gecomplementeerd met de deelregievoerders op de overige 
bouwstenen. In elke bouwsteen zijn wederom beide regio’s, alle drie de disciplines vertegenwoordigd. In de 
bouwsteen HRM wordt gebruik gemaakt van kennis van de MON-samenvoeging in 20xx?, en is een veranderkundige 
aangesloten. Het regieteam krijgt ondersteuning van een (externe) secretaris,  tevens aanjager en procesbewaker op  
het geheel en de onderdelen. 
 
Bouwstenen 
Elke bouwsteen heeft eigen opdrachten; ‘klussen’. Deze sluiten aan bij de huidige werkelijke situatie en dragen bij aan 
de ‘grotere opgave’, de gang naar Apeldoorn en/of de ondersteuning van de pilot met het zorgcoördinatiecentrum 
(ZCC). 
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Mandaten en werkafspraken 
Tijd en zorgvuldigheid staan in deze tussenstap op gespannen voet met elkaar. Om zoveel als mogelijk beiden in 
balans te houden is snelle besluitvorming via heldere structuren randvoorwaardelijk. 
 
Algemeen 
In alle gevallen geldt: daar waar de teamleiders op en met de werkvloer niet tot overeenstemming komen, wordt een 
voorstel bij de directie neergelegd. Dat gaat rechtsreeks naar de eigen directie(s) als het de aanpassing van eigen, 
discipline-gerelateerde zaken betreft. Dat gaat via het regieteam als het effecten kan hebben op de andere disciplines. 
Ook zaken met financiële implicaties waar een toekomstige verplichting uit voort vloeit, worden ofwel binnen het 
regieteam besloten (mandaat), ofwel aan beide directies voorgelegd. 

 
1. De directeuren zijn de ‘opdrachtgevers’ en vormen voor het samenwonen en samenwerken een collectief, 

gericht op consensusvorming voor de door de regievoerder voorgelegde vraagstukken, dilemma’s en 
voorstellen. 
 

2. Uit hun midden wijst het collectief opdrachtgeverschap (de directiestuurgroep) 1 opdrachtgever aan waar de 
regievoerder de eerste afstemming mee heeft/ voorbereidingen mee pleegt. 
 

3. De opdrachtgevers komen uit verschillende organisaties met verschillende (bestuurlijke) culturen en 
verschillende organisatieprincipes. De VR-organisaties verkeren in verschillende organisatiefasen. Daardoor 
is voor de regievoerder en de gemandateerd opdrachtgever niet zondermeer aan te nemen dat hun 
mandaten (mono en multi) bij elk voorgelegd vraagstuk of voorstel identiek zijn. Elke opdrachtgever is 
transparant over de reikwijdte van zijn mandaat. 

 
4. Standpunten die regionaal/ discipline onderling inhoudelijk verschillen en door de inspanningen van het 

regieteam niet overbrugd kunnen worden, legt de regievoerder via de gemandateerd opdrachtgever aan het 
collectief voor, met als doel vanuit scherpte op die verschillen middels dialoog tot een oplossing te komen. 
 

5. Het opdrachtgeverscollectief houdt bij de snelheid van besluitvorming rekening met de realisatiedatum van 
november 2019. 

 
6. Het collectief besluit in ieder geval op voorstellen die binnen het uitvoeringsmandaat van de leden liggen en 

die forse doorwerkingseffecten hebben in de afzonderlijke eigen organisaties (bestuurlijk, financieel of 
achterblijvings-effecten op de betrokken organisaties). 
 

7. Iedere opdrachtgever stuurt op, en is verantwoordelijk voor het aanpassen van de eigen organisatie op de 
effecten van het samenwonen en samenwerken (het scherp krijgen op welke veiligheidsregio/ MKA/ politie-
zaken de meldkamer moet worden aangepast en vice versa)  
 

8. Elke opdrachtgever is als werkgever verantwoordelijk voor de ‘lijnen’ met ondernemingsraad, vakbonden en 
GO. De regievoerder is daarbij betrokken en levert input. Elke keer wordt scherp gemaakt welke betekenis de 
besprekingen met OR, vakbonden/GO hebben voor de eigen medewerkers, en wat daarvan van belang kan 
zijn voor de werkgever en zijn medewerkers van de andere discipline (vooronderstelde ‘precedentwerking’) 
 

9. De regievoerder plant en bereidt samen met de gemandateerd opdrachtgever besluitvorming door het 
collectief voor. Omwille van de snelheid heeft de regievoerder de mogelijkheid om voorstellen en 
voorgenomen plannen rechtstreeks naar de leden van het collectief te sturen, ter informatie of met het 
verzoek om reactie of besluit. 
 

10. Omwille van de snelheid zal elke discipline leidinggevende zijn of haar directeur met regelmaat informeren 
over kwesties die spelen en die zij zelf met hun medewerkers oplossen. En over kwesties die als kritieke 
directie-besluiten aan te merken zijn en waar de afzonderlijke directeuren voor hun eigen discipline, dan wel 
het collectief voor het gezamenlijke, slagvaardig dienen te besluiten. 
 

11. Het regieteam is de spreekwoordelijke ‘spin in het web’ van de samenvoeging. Daar komen alle besluiten, 
voorstellen en dilemma’s op tafel. Tot in hoge mate hebben zij autonomie en het vertrouwen van de directies 
‘om te doen wat nodig is’. Daarvoor kunnen zij het beschikbaar budget inzetten. Vanzelfsprekend leggen zij 
verantwoording af aan directies: via hun eigen lijn daar waar het enkel over hun eigen discipline gaat, via het 
regieteam om zaken die 2 of meer disciplines betreffen. 
 

12. Er ligt een nauwe relatie tussen de projectleider wit (die gaat over ‘het witte spoor’ ofwel de ontwikkeling van 
wit naar ‘Apeldoorn’, de pilot van GM en GZ inzake de ZCC, en de nieuwbouw huisvesting in Elst) en de 
regievoerder voor de samenvoeging GM en GZ. Afstemming is eveneens aangebracht door een 
zogenoemde ‘linking-pin constructie’: de Teamleiders MKA en de projectmedewerker wit zijn lid van het 
regieteam. Afgesproken is dat er scherp gelet wordt op eenheid in communicatie naar de witte 
meldkamermedewerkers. (zie bijlage voor de werkstructuur) 
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3.WAT, WIE EN WANNEER 
 
De regievoerder van elke bouwsteen (en voor de bouwsteen ‘dienstverlening en werkprocessen’ de leidinggevende 
van de disciplines voor zover het hun eigen werkprocessen en dienstverlening betreft) levert half juli 2019 tenminste 
aan het regieteam op: 

1. Een impact en verschillenanalyse 
2. Een overzicht van klussen, afgeleid van de directieopdracht en van de verschillen, inclusief 

resultaatbeschrijving 
3. Een overzicht van risico’s en mogelijke knelpunten/ kritieke beslispunten 
4. Een mijlpalenplanning (en daar waar mogelijk en relevant met begroting) 
5. (indien relevant) Een week-tot-week-draaiboek 

 
Deze producten worden voorgelegd aan, en besproken in het regieteam en vloeien voort uit c.q. volgen op dit 
regieplan. De directie en medewerkers worden met regelmaat mondeling en schriftelijk via de regievoerder en eigen 
teamleiders geïnformeerd over de voortgang. Die boodschappen stemmen we –met tussenkomst van communicatie- 
af in het regieteam. 
 

Bouwstenen en wie staat aan de lat? 

 
Bouwsteen dienstverlening en werkprocessen 
 

 
 

 
 
Bouwsteen IV ICT en beheer 

 

 

WAT

•Uitvoeringscluster 
werkprocessen en 
dienstverlening

WIE

• Marcel Jonkman (brw)

• Marcel Meeuse (brw)

• Jan van Roekel (brw)

• Gerrit Hakze (pol) (Richard Teunissen)

• Helga Jansen (pol)

• Ilse Cornelissen (pol)

• Boy te Sligte (pol)

• Piet Hein ten Hacke (MKA)

• Mark de Laat (MKA)

HOE

•Impact en verschillen 
analyse

•Risico-analyse

•Resultaatdefinitie

•Opdrachtdefinitie

•Mijlpalenplanning

•Week tot week draaiboek

Vb. VRAAGSTUKKEN

• Vakbekwaamheid inz lokale 
kennis

• Te gebruiken werkwijzen

• Werkbare roosters/planning?

• Hoe houden we de winkel open?

• Caco, piket Hfd MK

• Invoeren Harmonisatie en 
standaardisatie GMS (en relatie 
IB/ eenheden in het veld)

PRINCIPES

• In lijn met LMS-ON 2022/O5RM

• Continuïteit is voorwaarde

• Disciplines zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen 
werkprocessen (en de 
werkbaarheid daarvan nu en 
straks)

RELATIE MET

• Communicatie en 
medewerkersbetrokkenheid

• Verbouwen en verhuizen

• IV ICT en beheer

WAT

•Uitvoeringscluster IV ICT en 
beheer

WIE

•Remko Tippens (LMS)

•Joost Bergsma 

•Mark Nieuwenhuis

•Gerrit Weijers

•Wilburt Kusters

HOE

•Impact en verschillen 
analyse

•Risicoanalyse

•Resultaatdefinitie

•Opdrachtdefinitie

•Mijlpalenplanning

•Week tot week draaiboek

Vb. VRAAGSTUKKEN

•IVC irt C2000

•Inzet MDC bij o.a. 
harmonisatie GMS?

•Fall back: Apeldoorn

•Continuïteit 112

•Ontmantelen Nijmegen

•Ondersteunen 
werkprocessen?

PRINCIPES

•In lijn met LMS-ON 2022

•1/1/2020: overdracht 
beheer en bedrijfsvoering 
meldkamers aan de LMS

•Maximale continuïteit

•[...]

RELATIE MET

•Verbouwen, verhuizen

•Werkprocessen en 
dienstverlening
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Bouwsteen HRM/ HRD 

 
 
Bouwsteen Verbouwen, Verhuizen, Facilitair 
 

 
 

 

 
  

WAT

•Uitvoeringscluster HR(M)/ 
HRD

WIE

•Alda Versteeg

•Ebru Karakurum

•Astrid van der Kleij

•Peter Evens

HOE

•Impact en verschillen 
analyse

•Risico-analyse

•Resultaatdefinitie

•Opdrachtdefinitie

•Mijlpalenplanning

•Week tot week draaiboek

Vb. VRAAGSTUKKEN

•Roosters en piketten

•Verplaatsingskosten 
(reiskosten, reistijd)

•Verlof (meenemen, 
afkopen, inplannen etc.)

•Aansturing en leidinggeven

•Administratie salaris

•Sfeer, werkdruk, 
werkbeleving

PRINCIPES

•In lijn met LMS-ON 
2022/O5RM

•Alleen nu wat echt nodig is, 
geen 2x harmonisatie 
arbeidsvoorwaarden

•1/1/2020: overdracht 
beheerders MK aan de LMS

• Betrokkenheid OR en GO

RELATIE MET

•Communicatie en 
medewerkersbetrokkenheid

•Werkprocessen en 
dienstverlening

WAT

•Uitvoeringscluster 
Verbouwen en verhuizen, 
facilitair (incl. parkeren)

WIE

•Remko Tippens

•Yvonne van Riemsdijk

•Celia Koetze

•Gerrit Weijers

•Joost Bergsma

HOE

•Impact en verschillen 
analyse

•Risico-analyse

•Resultaatdefinitie

•Opdrachtdefinitie

•Mijlpalenplanning

•Week tot week draaiboek

Vb. VRAAGSTUKKEN

• Hoe houden we de winkel open 
en verbouwen en verhuizen we 
tegelijkertijd? (overlast)

• Schoonmaakcontract (meer 
mensen, meer schoonmaak: 
zowel toiletten als werkvloer)

• Keukencapaciteit?

• Parkeren

• Arbo: inrichting nieuwe MKvloer 
ivm klimaat, geluid, ruimte etc.

• Financien: hoeveel budget is er 
voor verbouwen, verhuizen, etc.

PRINCIPES

• In lijn met LMS-ON 2022

• Continuïteit is voorwaarde

• Disciplines zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen 
werkprocessen (en de 
werkbaarheid daarvan nu en 
straks)

• ondersteunen pilot ZCC

RELATIE MET

•Afstemmen met Jan van 
Roekel/Gerrit Hakze inz. 
kantoorfaciliteiten en inrichten 
MK vloer op werkprincipes
•Afstemmen met HRM ivm 
zeggenschap en 
medezeggenschap bij o.a. 
parkeren en arbo.

•Communicatie en 
medewerkersbetrokkenheid

•IV ICT en beheer

•Werkprocessen en 
dienstverlening
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Bouwsteen Communicatie en medewerkersbetrokkenheid 

 

 

  

WAT

• Uitvoeringscluster 
communicatie en 
medewerkers-betrokkenheid

WIE

• Annemarie Koop

• Adrienne Spijker

• Peter Even 

• 1e aanspreekpunt directie: 
Anton Slofstra/ Johan van 
Kastel

HOE

• Actorenanalyse

• Gedeeld verhaal

• Huisstijl

• Communicatiestrategie per 
actor

• Communicatiekalender

• Instrumentontwikkeling/ 
Uitvoeringsacties

Vb. VRAAGSTUKKEN

• Afstemming en coördinatie 
van ‘lokale/ eigen discipline-
initiatieven’ 

• Medewerkersbetrokkenheid 
irt bezettingsproblematiek

PRINCIPES

• In lijn met LMS ON 2022

• Intern gaat voor extern

• Eerstelijns via de TL 
disciplines

• Open, transparant, 
betrokken

• praktisch en ‘hands on’

RELATIE MET

• Alle bouwstenen

• Going concern disciplines

• LMS

• O5RM/ LMS ON

• (voorbereidend) OR/GO
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4.PRINCIPES, RISICO’S, KRITIEKE PUNTEN EN BESLUITEN 
 

Basis voor realisatie samenwonen en samenwerken 

In het onderstaande overzicht is aangegeven welke risico’s en/of kritieke punten er zijn die de tussenstap positief of 
negatief kunnen beïnvloeden. Het in kaart brengen van deze punten is nodig om een eerste indruk te hebben van de 
af te leggen weg, waarlangs dat gebeurt (principes) en welke spreekwoordelijke hobbels mogelijk genomen moeten 
worden om de weg te kunnen (ver)volgen. Het overzicht is niet limitatief: gaandeweg zullen zich ongetwijfeld situaties 
voordoen die niet zijn ingeschat. 

 

 

Bouwsteen Principes/ koersbepalers 

Algemeen 

 

1. Dat wat kan wachten tot LMS ON 2022 niet veranderen, alleen dat wat moet gezien 

doel van de samenvoeging. 

2. Samenvoeging is een groeimodel, dit betekent dat niet alles in kannen en kruiken 
hoeft te zijn in nov 2019 maar dat daarna doorontwikkeld wordt 

3. We zijn ruimhartig t.a.v. faciliteiten die weinig kosten maar in de emotie veel kunnen 
bijdragen aan het samenvoegingsproces (regel bv betrokkenheids-bijeenkomsten met 
personeel, zorg voor bv goede catering, we regelen z.s.m. de secundaire 
voorwaarden zoals lockers, pasjes, koffiemokken, etc.) 

 

Werkprocessen en 

dienstverlening 

 

1. BRW: Elke brandweercentralist kan het hele gebied bedienen 
2. SAMEN: De basis is samenwerking 
3. SAMEN: Gelderland Zuid investeert extra in de standaardisatie en harmonisatie van 

GMS 
4. BRW: Er komt in de zomer een directiebesluit over het al dan niet gebruik van PROQ 

en Fire als werkwijze Rood in Arnhem. (e.e.a. vanwege consequenties voor de 
inrichting van GMS maar het betekent ook opleiden van centralisten) 

5. MKA: Er komt een besluit over DIA 
6. GMK: Er wordt aangesloten bij het experiment met de ZCC’s en de introductie van de 

PICA 
7. GMK: er wordt een eigen PRI uitgevoerd (risico-inventarisatie en analyse) 

 

IV en ICT incl. beheer 

 

1. De continuïteit, uitwijk en fall back moet geborgd zijn 
2. Er wordt versneld geharmoniseerd en gestandaardiseerd in GMS (BRW) 
3. Op elke werkplek in de MK kunnen MK-werkzaamheden verricht worden 
4. Op korte termijn is een besluit genomen over: aantal 112-lijnen, hanteren PROQ&F, 

gemeenschappelijke GMS aanpassingen, Fallback, WAS,(…) 

 

HRM/HRD 

 

1. Iedereen blijft bij de eigen werkgever 

2. Eigen CAO en de uitwerking daarvan in de arbeidsvoorwaarden is leidend 

3. Voorgaande betekent dat er verschillen tussen collega’s die hetzelfde werk doen 

kunnen zijn. Deze lossen we niet nu, maar in de overgang naar Apeldoorn op. 

4. Tegemoetkomen in extra reiskosten/ reistijd voor medewerkers die i.p.v. Nijmegen 

naar Arnhem gaan reizen (woon-/werkverkeer) conform eigen rechtspositieregeling, 

politie conform sociaal plan Nationale politie 

5. Vakbonden voor brandweer gaan na of zij overleg kunnen hebben met de vakbond 

voor ambulancemedewerkers MKA met als doel soortgelijke afspraken voor MKA 

medewerkers als voor de brandweer te maken. 

6. Iedereen behoud van werk/baan in de stap naar Arnhem. 

7. Alle tegemoetkomingen/compensaties/garanties gelden voor de periode tot 

Apeldoorn. De overgang naar Apeldoorn is een nieuwe situatie. 

Verbouwen, Verhuizen, 

Facilitair 

 

1. De huidige ruimte, het aangelegde installatiewerk en de bouwkundige voorzieningen 

zijn randvoorwaardelijk voor de te realiseren inrichting van de nieuwe MKvloer (m.a.w. 

niet alles is mogelijk) 

2. Zorg dragen voor maximale aansluiting vloerinrichting met werkprocessen disciplines 

(via medewerkersbetrokkenheid) 

3. Er wordt vanuit Arbo politie meegekeken naar een acceptabele inrichting 

4. De aandacht gaat uit naar de meldkamervloer èn naar omliggende 

kantoorvoorziening/werkplekken voor collega’s die primair ten behoeve van de MK 

werken (leiding en ondersteuning) 

5. Voor elke medewerker is plek 

6. Minimaal bij de inrichting rekening houden met zorg coördinatie; al weten we nu nog 

niet hoe die concreet er uit moet gaan zien. 
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Voorzienbare kritieke punten en risico’s 

 

Een nog op te stellen verschillen en impactanalyse per bouwsteen werkt onderstaande items daar waar relevant, 
verder uit. Op basis daarvan wordt een klussen en besluitenlijst per bouwsteen opgesteld, met daarin een planning 
voorzien van mijlpalen en afhankelijkheden (week tot week draaiboek). 

 

Bouwsteen Kritiek punt Opm. 

Algemeen 

 

1. De planning van november wordt niet gehaald 
2. Het budget is niet toereikend 
3. Er is tijd tekort/ ruimte in het rooster tekort om het personeel 

goed betrokken te krijgen 

 

Communicatie 1. Het ontstaan van ruis doordat het “verhaal” niet door iedereen 
het zelfde wordt verteld 

2. Ontevredenheid door het onzekerheid onduidelijkheid, niet 
gehoord voelen, uitblijven van acties 

 

 

Werkprocessen en 

dienstverlening 

 

1. Er wordt niet maximaal gewerkt aan samenwerken, zodat 
roosterproblemen net op te lossen zijn 

2. Er kan niet tot een werkbare invulling van de Caco worden 
gekomen 

3. Door de techniek functioneert de IM niet 
4. Centralisten voelen zich niet zeker genoeg om elkaars gebied 

te bedienen 
5. De inrichting van de MK-vloer past niet op de werkprincipes 

van de disciplines 
6. Er zijn te weinig meldtafels om going concern en opleiding te 

faciliteren 

 

IV en ICT incl beheer 

 

1. De introductie van IVC interfereert negatief met de 
samenvoegingsactiviteiten waardoor de samenvoeging 
vertraagt 

2. Er is geen of te laat zicht op welke hardware etc. ‘meegaat’ , 
achterblijft, vervangen moet worden of wordt ‘afgeschaft’. 

3. Recent gedane investeringen (zoals planprogramma Ambu) 
zijn niet in te passen in Arnhem 

4. Het blijft onduidelijk hoe de continuïteit van het OMS wordt 
gegarandeerd en vanaf welke welk dit gebeurt en of 
communicatie naar gebruikers nodig is. 

5. Onduidelijkheid of geen tijdige besluitvorming over de 
hoeveelheid 112 lijnen de samengevoegde meldkamer nodig 
heeft. (Dit moet ruim op tijd worden aangevraagd. Geschatte 
doorlooptijd is tussen de 2 en 4 maanden. Migratie is in 
oktober.) 

6. Afstemming met Apeldoorn die nu het beheer/ informatie voor 
Arnhem doet. 

 

HRM/HRD 

 

1. Tijdige keuze voor passende Roosterfactor, Roosterstempel 
en wijze van roostering, zodat centralisten weten wanneer ze 
dienst hebben/verlof of vakantie kunnen plannen 

2. Garanderen van medewerkersbetrokkenheid bij het opstellen 
van de roosters 

3. Verschillen in arbeidsvoorwaarden leiden tot verschillen 
tussen centralisten 

4. Tijdige (proces en inhoudelijke) afspraken met 
medezeggenschap en zeggenschap, zodat zij de gelegenheid 
krijgen en voelen om hun rol goed te kunnen vervullen. 

Input OR 

Verbouwen, Verhuizen, 

Facilitair 

 

1. Helderheid over beschikbaar budget versus benodigd budget 
(en wie gaat wat betalen?) 

2. Afstemming op/met inrichtingseisen en wensen t.b.v. 
werkprocessen i het algemeen en de pilot ZCC in het 
bijzonder. (Apeldoornse-variant van de 112 tafel?) 

3. Voldoende Werk/flexplekken voor 
neventaken/ondersteunende MK werkzaamheden in nabijheid 
van de meldkamer 

4. Voldoende aandacht voor en medewerkersbetrokkenheid 
t.a.v. keukencapaciteit en kwaliteit, schoonmaakfrequentie, 
hygiëne op en nabij de werkvloer 

Afstemmen 

in de directie 
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Directie besluitvormingspunten 

 

Waarover is besluitvorming nodig? De voorzienbare punten zijn onderstaand samengevat. Ook hier geldt dat deze lijst 

dynamisch is; al naar gelang de tussenstap dichterbij komt, zullen en situaties voorkomen waar toch directiebesluiten 

(mono of in de gezamenlijkheid) noodzakelijk zijn. 

 beslispunt planning Opm. 

(BRW) Principe: samenwerken  gereed Leidende strategische koers 

 Afspraken zeggenschap 
(vakbonden/GO) 

gereed werkgeverschap 

 Roosters Begin september 2019 

(Let op betrokkenheid OR) 

werkgeverschap 

 Beschikbaar budget/dekking kosten ZSM   

(MKA) Principe samenwerken  Eerste week juli 2019 leidende strategische koers 

 Roosters Begin september 2019 

(Let op betrokkenheid OR) 

werkgeverschap 

 Afspraken zeggenschap 
(vakbonden/GO) 

Augustus 2019 werkgeverschap 

 Beschikbaar budget/dekking kosten ZSM o.a. extra investering tbv 
pilot zcc in Arnhem en 
aansluitingen extern 

(POL) Roosters  werkgeverschap 

 Beschikbaar budget/dekking kosten   

Gemeenschappelijk Principes voor samenwonen en 
samenwerken (zie 4.1) 

Met vaststellen regieplan  

 Verdeling kosten die voor het collectief 
zijn 

September 2019  
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5.BEGROTINGVOORZET 
 

! Kanttekening: er wordt gekoerst op een meer concrete begroting begin september. Onderstaand is slechts een 

voorzet op hoofdlijnen en geeft een indicatie van hetgeen nader uitgezocht moet worden c.q. onderwerp van gesprek 

moet zijn. 

Dekking 

In het kader van de ontwikkeling van de gemeenschappelijke meldkamer in Apeldoorn ontvangen de veiligheidsregio’s 

500.000 Euro ter compensatie van frictie en achterblijvingskosten. Het bestuur VGGM heeft ingestemd met het 

gebruik van dit bedrag voor dat deel van de ‘tussenstap’ dat ten laste komt van VGGM. Daarbij moet rekening 

gehouden worden met het feit dat ook de stap naar Apeldoorn hieruit wordt gefinancierd . 

In Gelderland Zuid is nog geen besluit genomen over de aan te wenden dekking voor de mogelijke kosten voor het 

samenvoegen. 

Voor de pilot ZCC’s is een aanvraag om subsidie ingediend bij het Ministerie van VWS.  

De politie verrekent de kosten in haar eigen begroting. Het gebouw aan de Beekstraat in Arnhem is in eigendom van 

de politie. 

Het samenvoegen zal ‘geld opleveren’: zo kan met minder mensen geroosterd worden (de formatie blijft gelijk, alleen 

hoeft vacante formatie niet ingevuld te worden), er hoeven minder overuren te worden gedraaid, het gebouw in 

Nijmegen komt leeg, investeringen hoeven slecht één in plaats van twee keer.  

Kosten 

Per bouwsteen maken we een specificatie: welke kosten komen vanuit of ten laste van GM/GZ/ MKA c.q. ZCC/ 

gemeenschappelijk. De volgende kosten brengen we in beeld: 

 Personele kosten (compensatie reiskosten, reistijd, parkeren, bijscholing, gevolgen roosteren etc.) 

 Kosten voor het verbouwen 

 Kosten voor het verhuizen 

 Kosten voor aanpassing van de IV (GMS, etc.) 

 Kosten voor aanpassing van de ICT (112 lijnen, WAS, Arbi, meldtafels ICT, aansluiting opschalingsruimte 

Nijmegen etc.) 

 Kosten voor inpassing wensen/behoeften pilot ZCC’s  

 Kosten voor meenemen van de ‘operatien/ repressie’ in een nieuwe werkwijze oid 

 Kosten voor opschalingsruimtes, achterblijvingskosten VR (contracten) 

 Kosten voor bijeenkomsten en andere middelen ter bevordering van samenwonen/samenwerken 

 [….] 

Een bouwsteen-begroting wordt toegevoegd aan en afgeleid van de klussen en besluitenlijst van die bouwsteen. Die 

begroting en de dekkingsvoorstellen daartoe wordt opgesteld door de controllers van GM en GZ, in afstemming met 

de politie mede in verband met het eigendomsrecht van het pand. 
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BIJLAGE 1: EERSTE BERICHT AAN DE MEDEWERKERS 

 
Van: Team Communicatie <communicatie@vggm.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 09:46 
Onderwerp: Update mei: samenwerking meldkamers Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid 
 

 

 

 
 

 

Update: Samenvoeging meldkamers Gelderland-

Midden en Gelderland-Zuid  

 

mei 2019 

 

 

Beste centralisten, 

 

We hebben de aangekondigde verkenning naar de mogelijkheden om de meldkamers van 

Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid samen te voegen afgerond. Uit deze verkenning bleek 

dat er geen ‘show stoppers’ zijn op de cruciale punten van ‘huisvesting’ (is er voldoende 

ruimte?) en ‘ict’. 

Dit betekent dat wij als directies samen hebben besloten om onze beide meldkamers inderdaad 

samen te voegen in het gebouw van de meldkamer in Arnhem aan de Beekstraat. Het is een 

voor ons ‘noodzakelijke tussenstap’ op de weg naar de nieuwe gezamenlijke meldkamer in 

Apeldoorn, die naar verwachting medio het tweede kwartaal van 2022 operationeel is. 

 

Tijdpad 

Ons streven is dat de meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg uit Nijmegen in 

november 2019 naar Arnhem verhuizen. We realiseren ons dat dit erg ‘kort dag’ is. Er moet 

veel gebeuren. De plannen en de draaiboeken die daarvoor vanaf nu gemaakt worden, zullen 

ons meer inzicht geven of dit ook echt haalbaar is. 
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Oplossing voor continuïteitsproblemen 

Geconstateerd werd dat de kwetsbaarheid (o.a. qua invulling van de roosters) bij beide partijen 

steeds groter werd. Ook waren de vooruitzichten om dat op te kunnen lossen binnen de 

bestaande meldkamers niet gunstig. Met het samengaan van beide meldkamers verwachten 

we deze continuïteitsproblemen voor het grootste deel op te kunnen lossen. 

 

Start Zorgcoördinatiecentrum 

Het samengaan van de meldkamers van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid valt samen 

met de stappen die we al zetten om een Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) te realiseren. Deze 

samenvoeging biedt een ‘natuurlijke’ kans om daarin voorzichtig vast te starten. 

 

Vragen 

We begrijpen dat er vragen zullen zijn. We nodigen iedereen van harte uit om die te stellen. 

Direct aan je leidinggevende, of per mail naar communicatie@vrgz.nl. Blijf vooral niet met je 

vragen zitten! We beloven op alle vragen antwoord te geven. We gaan de vragen met 

antwoorden ook bundelen. De eerste versie daarvan kan je in juni in jouw mailbox vinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Pierik, Mac Honigh, Anton Slofstra, Dennis van Zanten en David Groen  

  

  

 

Verzendlijst 

Jij hebt dit bericht ontvangen omdat je op de verzendlijst staat van centralisten en 

beheer van Brandweer, Ambulancezorg van de regio’s Gelderland-Midden en 

Gelderland-Zuid en Politie Oost Nederland. 

 

Ken je collega’s voor wie deze informatie ook interessant is? Stuur de mail dan door 

en vraag of zij de zichzelf aanmelden voor de vervolg updates. Dat kan via de 

onderstaande link.  

 

  

Dit bericht wordt verzonden in een nieuwsbrief. 

Deze is afkomstig van de directies GM en GZ en politie Oost Nederland. 
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update je gegevens of schrijf je uit van de lijst. 

  

  

 

BIJLAGE 2 WERKSTRUCTUUR AFSTEMMING SAMENVOEGING GM GZ MET DE WITTE 
MELDKAMERONTWIKKELINGEN 

 

 

 

https://vggm.us8.list-manage.com/profile?u=5f2c64a1e6ac54ffd0239e80a&id=adbb21bc90&e=3e62c04ff6
https://vggm.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=5f2c64a1e6ac54ffd0239e80a&id=adbb21bc90&e=3e62c04ff6&c=cd17b413b1

