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Wijzigingshistorie

Versie Datum Auteur Wijzigingen

0.1 29-08-2018 Eerst concept opzet

0.2 12-11-2018 Tweede concept

0.3 21-12-2018 Document structuur + enkele toevoegingen

0.4 09-01-2019 Alarmering hoofdstructuur, bronvermelding

0.5 Omschrijving roosterbezetting en 

takenpakket

0.9 12-03-2019 Nadere uitwerking hoofdstukken

1.0 13-03-2019 Verschillende wijzigingen / aanvullingen

1.1 03-04-2019 Verschillende wijzigingen Monique Schut

1.2 3-5-2019 Verschillende wijzigingen Marcel Appeldoorn

1.2 6-5-2019 Verschillende opmerkingen Bob Reijne

1.3 6-5-2019 Incl. wijzigingen n.a.v. sommige opmerkingen

1.4 9-5-2019 Bespreking in werkgroep personeel

1.5 22-5-2019 Marcel Appeldoorn Wijzigingen n.a.v. bespreking 9-5 en 

bespreking met directeuren VRZ / VRMWB

1.6 13-6-2019 Erwin Broerse / Marcel A. Kleine wijzigingen t.b.v. ondersteuners / 

opmerkingen vanuit de OR

1.7 20-6-2019 M. Schut Financiele paragraaf toegevoegd 

(afstemming met P&C), en waarderingen 

toegevoegd. 

Verspreiding

Versie Datum Wie

1.2 3-5-2019 Teamleiders, P&O adviseurs, kwartiermakers

1.5 22-5-2019 Teamleiders, P&O adviseurs, kwartiermakers

1.6 13-6-2019 Teamleiders, P&O adviseurs, kwartiermakers

1.7 20-6-2019 Teamleiders, P&O adviseurs, kwartiermakers, WOR-bestuurders, OR
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Inleiding

In 2010 is bij de vorming van kabinet Rutte bepaald dat er in Nederland een meldkamerorganisatie 

komt met maximaal tien locaties. De meldkamerorganisatie valt onder de minister van J&V en is 

verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de meldkamer. Het beheer van de 

meldkamers wordt belegd bij de Nationale Politie. Hiertoe wordt de Politiewet gewijzigd (01-2020). 

De politie draagt er zorg voor dat de meldkamers gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van de 

meldkamerfunctie ten behoeve van o.a. de brandweertaak, de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 

De meldkamer is de fysieke plaats waar de meldkamerfunctie wordt uitgevoerd. De 

meldkamerfunctie bestaat uit:

 het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute 

inzet van brandweer, politie en ambulancezorg,

 het bieden van een adequaat hulpaanbod, 

 en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten,

 zorgdragen voor de multidisciplinaire alarmering, opschaling en informatievoorziening ten 

behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant gaan vanaf 2020 gezamenlijk gebruik 

maken van één bovenregionale meldkamer te Bergen op Zoom. Voor u ligt het organisatiedocument 

van het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer in Bergen op Zoom. Dit document geeft 

inzicht in de wijze waarop de meldkamer in de startsituatie georganiseerd is, de werkwijze die op de 

meldkamer wordt gehanteerd en hoe de verbinding met de twee achterliggende regio’s wordt 

onderhouden.
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1. De nieuwe meldkamer VRZ - VRMWB
Op ten hoogste tien locaties in het land wordt een meldkamer gevestigd. De politie zorgt dat het 

voorgeschreven aantal fysieke meldkamers er is, zijn ingericht en dat de meldkamers functioneren, 

zodat de veiligheidsregio’s, politie, regionale ambulancevoorzieningen en Koninklijke marechaussee 

daar hun eigen meldkamerfunctie kunnen uitvoeren. De doelstelling is dat de te vormen meldkamers 

elkaars werk kunnen overnemen, zodat zij elk incident in heel Nederland kunnen afhandelen, 

onafhankelijk van waar het zich voordoet. Daarom voorziet 

het wetsvoorstel er tevens in dat een meldkamer ook 

werkzaam moet kunnen zijn voor het werkgebied van een 

andere meldkamer. Dit is ook van belang voor grote 

incidenten waarin (snel) opgeschaald moet kunnen worden. 

Landelijke standaarden zijn daardoor een belangrijk 

uitgangspunt.

Meldkamerfunctie

Op de meldkamer wordt de meldkamerfunctie van de 

verschillende disciplines uitgevoerd. Het doel van de 

meldkamerfunctie bestaat uit het ontvangen, registreren en 

beoordelen van de vragen om acute inzet van de 

hulpdiensten, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de 

hulpdiensten. 

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie 

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de 

ambulancezorg ligt bij de regionale ambulancevoorzieningen (wordt benoemd in de Twaz),

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de 

brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening 

ligt bij het bestuur van de Veiligheidsregio (wordt benoemd in de Wvr),

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de politie ligt bij 

de Regionale Eenheid Zeeland - West-Brabant. 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de Kmar ligt bij 

de minister van Defensie.

De politie stelt de fysieke ruimte beschikbaar op de meldkamers en draagt er zorg voor dat de 

(gemeenschappelijke) ICT-voorzieningen op de meldkamers ook bruikbaar zijn voor de uitvoering van 

de meldkamerfunctie van brandweer, ambulance, Veiligheidsregio, Kmar (één locatie) en de politie 

zelf.

De meldkamerfunctie voor de Brandweer en de Veiligheidsregio (multi) zijn verweven binnen de 

Meldkamer en worden in de praktijk uitgevoerd door het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ 

Brandweer (VR/OCB) in combinatie met de functie van de calamiteitencoördinator (CaCo).  De 

veiligheidsregio’s voorzien in een CaCo, ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing 

die, zodra voldaan is aan de criteria voor grootschalige alarmering, zorg draagt voor de éénhoofdige 

leiding op de meldkamer en de informatiedeling met de crisisorganisatie op basis van het 

meldkamerbeeld.
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1.1 Operationeel Centrum Veiligheidsregio / Brandweer 
Centraal in de vorming van de nieuwe meldkamer staat een snelle en effectieve hulpverlening aan de 

burger, waarbij deze zoveel als mogelijk in het eerste contact geholpen wordt. Daarbij moet de 

burger ongeacht de locatie op dezelfde dienstverlening van de meldkamer kunnen rekenen. Met de 

komst van de LMS doet zich de kans voor om de rol van de meldkamer nog sterker onderdeel te laten 

zijn van het brandweerproces, met als doel om de effectiviteit van de hulpverlening aan de burger 

verder te vergroten. Naast de brandweerprocessen heeft de meldkamer VR/Brw tevens als taken:

 De alarmering en ondersteuning van de multidisciplinaire opschaling

 De alarmering van ketenpartners t.b.v. de multidisciplinaire opschaling

 De alarmering en ondersteuning van de bevolkingszorg processen

De meldkamer-functie brandweer ontwikkelt zich hiermee tot een Operationeel Centrum 

Veiligheidsregio / Brandweer (OC VR/BRW).

De meldkamerfunctie-brandweer is een onlosmakelijk onderdeel van het operationele proces van de 

brandweer. Het bepalen van aanbod op de hulpvraag en het brandweerproces blijft 

verantwoordelijkheid van de brandweer. Vanuit het brandweerproces wordt de meldkamer voorzien 

van alle relevante informatie, zodat zij op hun beurt de operationeel leidinggevende optimaal 

kunnen ondersteunen. De meldkamer vormt zo een operationeel centrum voor de alarmering, 

opschaling en ondersteuning van de brandweer. Dit geldt voor zowel de bronbestrijding (vanaf 

bevelvoerder) als voor de bestrijding van de effecten in het achterliggende gebied. Daarbij heeft de 

meldkamer een signalerende functie om op te schalen naar bijvoorbeeld een sectie brandweerzorg 

die regisserende en ondersteunende taken kan overnemen.

1.2 Processen Operationeel Centrum Veiligheidsregio / Brandweer 
Voor de processen binnen de meldkamerfunctie-brandweer staat de hulpverlening aan de burger 

centraal. De burger krijgt na een melding adequate en risico-gerelateerde hulp. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen het proces van aanname en uitgifte ten behoeve van een snelle alarmering, de 

basisalarmering (standaard meldingsclassificaties). En het proces van opschalen ten behoeve van 

maatwerk en effectiviteit, de vraag gestuurde opschaling. Hierbij gaat het om de juiste slagkracht en 

ondersteuning in te zetten om het incident te bestrijden. 

CaCo (VR)

Meldkamer

Meldkamer-

functie

Brandweer en 

Multi

Meldkamer-

functie

Ambulance

Meldkamer-

functie

Politie

Meldkamer:

- Gebouw

- Systemen

Meldkamerfuncties:

- Meldtafels voor 

elke discipline



7

De meldkamerfunctie-brandweer is een volwaardig onderdeel van het brandweerproces. Het proces 

van incidentbestrijding start (en stopt) bij de meldkamer en maakt de meldkamerfunctie en 

brandweer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vooraf standaardiseren van het aanbod op een 

specifieke hulpvraag en het inrichten van het brandweerproces blijft verantwoordelijkheid van de 

brandweer. Vanuit het operationele proces wordt de meldkamerfunctie voorzien van alle relevante 

informatie, zodat zij op hun beurt de operationeel leidinggevende optimaal kunnen ondersteunen. 

Binnen het proces van alarmeren heeft het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ Brandweer 

(OC VR/Brw.) een eigen verantwoordelijkheid om op basis van de door de melder verkregen 

informatie over te gaan tot alarmering en eventuele opschaling. Dat kan variëren van enkelvoudige 

monodisciplinaire alarmering tot complexe alarmering met een multidisciplinair karakter. Het 

VR/OCB zorgt dan ook voor de uitvoering van de multidisciplinaire alarmering en opschaling. 

Opgestelde procedures of instructies kunnen hierbij ondersteunend zijn. 

Ook ten aanzien van het dooralarmeren (onvoldoende personele opkomst) en organisatorische 

opschaling (sectie brandweerzorg) heeft het OC VR/Brw. een rol en is daartoe bevoegd om de uitruk 

en dekking in brandweerzorg te waarborgen. In geval van verwachte langdurige piekbelasting 

(voorzien of onvoorzien), kan het VR/OCB besluiten om (met tussenkomst van Algemeen 

Commandant Brandweerzorg) naar een sectie op te schalen voor bijvoorbeeld decentrale uitgifte. 

Het VR/OCB vervult hiermee een signaleringsfunctie wanneer opkomst en dekking in onvoldoende 

mate lijkt te zijn gewaarborgd. 

1.3 Basisalarmering en vraag gestuurde opschaling
In Nederland zijn veel verschillende procedures bij soortgelijke incidenten. In het licht van een 

landelijk meldkamersysteem en onderlinge overname, is standaardisatie noodzakelijk. Dit zonder de 

feitelijke verschillen in risicogebieden en beschikbare middelen uit het oog te verliezen. De 

brandweer bepaalt zelf wie en wat er ingezet wordt. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de 

operationele organisatie is ingericht. Standaardisatie biedt ruimte om in te spelen op innovatieve 

ontwikkelingen zoals TS2, FLEX-TS, TS4 etc, en de lokale risico’s. Daarbij dient een grote 

verscheidenheid in uitrukvoorstellen te worden voorkomen.  

Er ontstaat dus variatie in de vorm van het hulpaanbod op basis van de wijze waarop de repressieve 

organisatie ingericht is. De alarmering en opschaling dient voor een centralist overzichtelijk en 

werkbaar te blijven. De landelijke standaarden zijn daarbij leidend om de onderlinge overname van 

de meldkamer te borgen. 

Om hier invulling aan te geven wordt uitgegaan van een basisalarmering die gebaseerd is op de 

landelijke standaarden. Het OC VR/Brw. ontvangt een melding waarna, op basis van de aard en de 

locatie een eerste alarmering wordt uitgeven. Deze alarmering is, zoveel als mogelijk, opgebouwd uit 

de landelijke set meldingsclassificaties, eventueel aangevuld met karakteristieken en daarbij horende 

waarde in het meldkamersysteem. Achter deze classificaties en karakteristieken is vooraf een 

standaard inzetbehoefte gedefinieerd. Voor eventuele bijzondere risico’s, locaties of specifieke 

objecten, is vooraf in een aanvullende inzetbehoefte voorzien. Deze uiteindelijke inzetbehoefte leidt 

tot een inzetvoorstel in het meldkamersysteem waarmee basisalarmering van eenheden en 

functionarissen plaatsvindt. 
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Zodra er aanvullende informatie beschikbaar komt kan er opgeschaald worden indien de aard van 

het incident daar om vraagt. Deze vraag gestuurde opschaling is een aanvulling op de reeds 

uitgevoerde basisalarmering. Het meldkamersysteem beschikt over karakteristiek om deze 

opschaling te kunnen uitvoeren. Hiermee kunnen zowel samengestelde als lossen eenheden en 

functionarissen worden gealarmeerd. De opschaling kan al direct op initiatief van de centralist 

plaatsvinden, of in een later stadium in opdracht van een leidinggevende in het veld.

De meldingsclassificaties en karakteristieken kunnen als “knoppen” worden gezien waarmee 

alarmering en opschaling plaatsvindt. Door eenduidige definitie van deze “knoppen” spreken het OC 

VR/Brw. en het veld dezelfde taal.

1.4 Samenwerking meldkamer en operationele leidinggevenden
De centralist krijgt voor de eerste alarmering de beschikking over standaard inzetvoorstellen ter 

ondersteuning van de basisalarmering.  Deze alarmering is gebaseerd op een eerste globale 

beoordeling van de melding en voorziet in de eerste repressieve slagkracht voor het betreffende 

incident. 

Na deze eerste basisalarmering zal de centralist, gebaseerd op een kwalitatief goede uitvraag, een 

mogelijk passende aanvullende inzet alarmeren. Hiervoor heeft hij waar nodig, overleg met de 

bevelvoerder en/of OVD zodra deze zich heeft in gemeld.

De centralist heeft goed en regelmatige contact met de leidinggevende ter plaatse. Hij krijgt 

gevraagd en ongevraagd regelmatig een sitrap van de hoogste leidinggevende ter plaatse. Deze 

sitrap fungeert als vangnet, om vroegtijdig te constateren of de beeldvorming van het incident gelijk 

is. En of er voldoende middelen, mankracht aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er in 

gezamenlijkheid opgeschaald. Mocht de centralist het gevoel hebben dat het bewustzijn ter plaatste 

onvoldoende is en hij krijgt dit onvoldoende onder het voetlicht, dan stelt hij de OVD, dan wel HOvD 

hiervan in kennis, zodat de leidinggevende tijdig hulp krijgt.  

De centralisten OC VR/Brw. blijven na alarmering meedenken in het incident. Op basis van 

ervaringen uit eerdere incidenten en repressieve kennis attenderen zij de bevelvoerder of OVD op 

evt. materialen, middelen en functionarissen die een meerwaarde kunnen bieden bij de bestrijding 

van het incident. 

Fase

Melding & Alarmering

Fase

Eenheid aanrijdend

Fase

Eenheid ter plaatse

Centralist is 

verantwoordelijk

Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 

centralist en 

leidinggevende in het 

veld (onderling overleg)

Leidinggevende veld 

is verantwoordelijk.

Centralist heeft een 

ondersteunende rol.
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1.5 De operationele vangnetten
Om het operationele proces goed te laten verlopen zijn er een aantal mechanismen in de 

incidentbestrijding gebouwd die zorgdragen voor de borging van een goed en overzichtelijk verloop. 

15-minuten sitrap

Het VR/OCB bezit het mechanisme voor het bewaken van de 15-minuten 

situatierapport. Dit houdt in dat 15 minuten na het ter plaatse melden de 

operationeel leidinggevende een situatierapportage doorgeeft. Hiermee wordt 

nagegaan of het VR/OCB en het veld over hetzelfde incidentbeeld beschikken en of 

er voldoende materieel en menskracht aanwezig is. Indien deze terugkoppeling 

uitblijft vraagt de meldkamer na deze periode zelf om een sitrap. Als contact of 

nadere informatie uitblijft is dit een indicatie dat het incident onoverzichtelijk is. De 

meldkamer heeft dan de mogelijkheid om een functionaris (OvD, HOvD) bij te 

alarmeren om ter plaatse poolshoogte te gaan nemen.

De 15-minuten sitrap vormt zo een vangnet om na te gaan of het VR/OCB en het veld hetzelfde beeld 

van een incident hebben, en kan zo nodig zorgdragen voor een betere span-of-control. 

Delen op meldtafels

In het meldkamersysteem kan, op basis van de classificaties en karakteristieken, vooraf bepaald 

worden bij welke type incidenten andere meldkamerfuncties dan brandweer bij het incident worden 

betrokken en meekijken. Dat betekent niet direct dat er binnen deze betrokken disciplines wordt 

overgegaan tot alarmering, maar wel kennis heeft genomen van een incident. De betrokken 

meldtafels kunnen op basis van de verkregen informatie zelf bepalen of bijstand vanuit hun discipline 

gewenst is, of functionarissen in kennis stellen.

Het onderling delen van incidenten vormt zo een vangnet om zorg te dragen dat overige disciplines 

tijdig worden betrokken indien dit vanuit het veld niet (tijdig) wordt geïnitieerd. 

1.6 Multi-alarmering door het OC VR/BRW
De gemeenschappelijke meldkamer kent in basis 3 monodisciplinaire meldkamerfuncties, namelijk de 

VR brandweer, politie en RAV. De taak voor de multidisciplinaire alarmering en opschaling van 

crisisteams, bevolkingszorg en externe partners is ook belegd bij het OC VR/BRW. 

De meldkamer is in staat om de volgende multidisciplinaire crisisteams te alarmeren. Teams kunnen 

zowel in combinatie als afzonderlijk worden gealarmeerd. 

De volgende teams (knoppen) die onderscheiden worden zijn: 

 COPI (alarmering GRIP 1) 1

 ROT met secties met COPI (alarmering GRIP 2) 

 ROT zonder secties c.q. buiten GRIP 

 ROT met secties zonder COPI (alarmering GRIP 2 zonder COPI) 

 GBT (alarmering GRIP 3)

 GBT zonder COPI en ROT

 RBT (alarmering GRIP 4) 

 De secties van het ROT afzonderlijk, daarnaast het COT-W 

 De hoofden van de secties van het ROT afzonderlijk 

1 In Zeeland is een specifieke situatie voor het COT-W: Commando team Water. Het COT-W kan apart 

gealarmeerd worden en beschouwd worden als een “varend COPI” bij incidenten op het water, 

mogelijk functionerend naast een regulier COPI op het land. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjittXks4DeAhWOKFAKHc5qDDAQjRx6BAgBEAU&url=https://br.vexels.com/png-svg/previsualizar/151566/cone-de-relgio-de-15-minutos&psig=AOvVaw1UewrBZ9N5G6UuqHs6dosx&ust=1539416561880014
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1.7 Calamiteitencoördinator (CaCo)
Naast de meldkamerfunctie kent de meldkamer ook de CaCo. De CaCo is (op dit moment nog) geen 

onderdeel van het OC VR/Brw, maar staat wel ten dienste van beide Veiligheidsregio’s. De 

functionarissen zijn in dienst bij de VR MWB en worden aangestuurd door de sector Crisisbeheersing 

van de VR MWB.

Formeel heeft de calamiteitencoördinator de eenhoofdige leiding op de meldkamer zodra is voldaan 

aan de criteria van grootschalige alarmering. Echter vervult de CaCo ook een monitorfunctie door 

met de monodisciplinaire meldtafel mee te kijken. De CaCo vormt zich zo beeld van de lopende 

incidenten in het verzorgingsgebied van de meldkamer. Zodra deze inschat dat een incident meer 

dan een monodisciplinair karakter heeft kan de CaCo besluiten om functionarissen van andere 

disciplines bij het incident te betrekken, of eventueel op te schalen volgens de GRIP-procedure. 

De CaCo vormt een onmisbare schakel om de multidisciplinaire afstemming te borgen en disciplines 

met elkaar te verbinden indien een incident daarom vraagt. Dit voor de situaties dat 

multidisciplinaire afstemming vanuit het veld niet (tijdig) wordt geïnitieerd. 
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2. Gezamenlijke sturing meldkamerfuncties VRZ - VRMWB

2.1 Strategische verbinding
Beide veiligheidsregio’s hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van de hulpverlening binnen 

hun regiogrenzen. Zij hebben een evenredige invloed en een gezamenlijke verantwoordelijkheid op 

de prestaties en werkzaamheden van het Operationeel Centrum Brandweer. Deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid wordt uitgewerkt en vastgelegd in een convenant.

De besturen van de Veiligheidsregio’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenvoeging van 

de meldkamerfuncties Brandweer, GHOR en alarmering en opschaling ten behoeve van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Naast de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de 

Veiligheidsregio Zeeland, zijn ook de regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, 

Witte Kruis (RAV Zeeland) en de regionale politie-eenheid Zeeland West-Brabant betrokken. 

Op grond van de WVR (artikelen 19 en 35, vijfde lid) zullen deze partijen bij samenvoeging in Bergen 

op Zoom een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten over hun samenwerking in de meldkamer, het 

beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking.  

Bij de samenvoeging heeft het Politie Diensten Centrum (PDC) een rol op het gebied van de 

huisvesting en inrichting van de nieuwe meldkamerlocatie, de aansluiting op de landelijke 

multidisciplinaire ICT en de voorbereiding op de overdracht van het beheer van de 

meldkamerlocatie. Het ministerie van J&V is bij de samenvoeging betrokken vanwege de taakstelling, 

de financiële overdracht van de samengevoegde meldkamers en de structurele financiering en 

bekostiging van de toekomstige landelijke meldkamer.

Op strategisch niveau komen de directies van de Veiligheidsregio’s 1 tot 2 keer per jaar bij elkaar.

2.2 Tactische verbinding 
Het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ Brandweer heeft ontzettend veel raakvlakken met de 

diverse partijen op de meldkamer, met ketenpartners en met diverse afdelingen/taakgebieden 

binnen de Veiligheidsregio’s. De mate van verbinding tussen deze partijen bepaalt voor een groot 

deel de mate van optimaal functioneren van het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ Brandweer 

binnen het totale systeem van de hulpverlening. Om het totale systeem draaiend te houden is het 

belangrijk dat het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ Brandweer in goed contact blijft met zijn 

ketenpartners binnen de meldkamer, de diverse vakgebieden binnen de Veiligheidsregio/brandweer 

en de ketenpartners buiten de meldkamer. Gelijktijdig is het ook van belang de eenduidigheid van de 

processen in relatie tot beide veiligheidsregio’s te bewaken. 

Tactische sturing op OC VR/BRW

Om regie te kunnen voeren over de 

wensen en behoeftes vanuit het 

veld en de meldkamer, én af te 

stemmen over de wijze van invulling 

hieraan, is er een tactisch 

Beheeroverleg OC VR/Brw ingericht.

Hierin zijn de verschillende partijen 

uit beide veiligheidsregio’s, de LMS 

en het OC VR/Brw. 

vertegenwoordigd. Het 

Beheeroverleg geeft sturing aan de 

wijze waarop beide regio’s door het 

OC VR/Brw. inclusief de CaCo’s 

worden bediend. 
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De leden van het beheeroverleg zijn dé (pro)actieve verbindende schakel tussen het OC VR/Brw  en 

hun veiligheidsregio’s / organisatieonderdeel en opereren als eerste aanspreekpunt. Zij zijn 

verantwoordelijk om de wensen en behoeftes op te halen in de veiligheidsregio’s / 

organisatieonderdeel, deze bespreekbaar te maken in het beheeroverleg en de resultaten c.q. 

besluiten terug te koppelen in hun veiligheidsregio’s / organisatieonderdeel. 

Het tactisch beheeroverleg komt eens per 4-6 weken bij elkaar. 

2.3 Operationele verbinding 
Op basis van de sturing uit het tactisch beheeroverleg, volgt een inhoudelijke uitwerking in diverse 

variabele werkgroepen.  Tevens bestaat er op operationeel niveau samenwerking en afstemming 

over de uitvoering tussen beide Veiligheidsregio’s en Meldkamer. De bedoeling is dat de meldkamer 

ook gaat fungeren als een ontmoetingsplek, waarbij de verschillende disciplines elkaar kunnen 

treffen en met elkaar kunnen samenwerken om de verbinding met de meldkamer te versterken.

Deze overleggen komen naar behoefte bij elkaar. 
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3. Organisatie-inrichting 

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ Brandweer in 

Bergen op Zoom is ingericht. Tevens wordt de functie van de CaCo kort toegelicht, echter deze wordt 

nog verder doorontwikkeld in samenwerking met beide Veiligheidsregio’s.  

3.2 Functies operationeel centrum Veiligheidsregio / Brandweer
Binnen het OC VR/Brw. kennen we 3 functies, namelijk de centralist, de operationeel ondersteuner 

en het afdelingshoofd OC VR/Brw. In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de functies beschreven.

3.2.1 Centralist Operationeel Centrum Veiligheidsregio / Brandweer

De centralist van het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ Brandweer is verantwoordelijk voor het 

aannemen en beoordelen van meldingen en de daarop volgende alarmering. Tevens ondersteunt de 

centralist de incidentbestrijding door o.a. het delen van relevante informatie met de operationele 

eenheden en functionarissen van de brandweer en met andere partners binnen en buiten het 

operationeel centrum. 

Buiten lopende incidenten heeft de centralist veelvuldig contact met het operationeel veld voor het 

in- en uitdienst zetten van voertuigen. Voor het registreren van oefeningen van eenheden en 

bedrijven (bijv. BHV oefeningen en duikers). En vervullen zij de verificatieplicht ten aanzien van de 

oms-aansluitingen om zo een groot aantal meldingen af te vangen. 

De centralist beheert het incident op de meldkamer van de start tot de afsluiting van het incident. Dit 

houdt in dat de centralist vanaf de start overzicht en regie voert over de gealarmeerde eenheden, de 

voortgang bewaakt en bijstuurt wanneer dit noodzakelijk is. De centralist voert de regie over het 

incident tot het moment dat een operationeel leidinggeven ter plaatse is. Daarnaast vervult de 

centralist een ondersteunende rol aan de operationeel leidinggevende. Na het afronden van een 

incident borgt de centralist de data en informatie over een incident ten behoeve van evaluaties, en 

koppelt eventueel geconstateerde gebreken terug aan het afdelingshoofd.

Naast deze primaire taak verricht de centralist ook niet-incident gerelateerde werkzaamheden. Dit 

betreft activiteiten die behoren tot het goed functioneren van het operationeel centrum brandweer. 

De centralist kan dus ook aansluiten bij o.a. incident evaluaties, de vorming van plannen en 

procedures en activiteiten ten behoeve van de vakbekwaamheid binnen het operationeel centrum 

brandweer.

De centralisten werken volgens een continurooster om de bezetting 24/7 te kunnen garanderen. Zij 

leggen hiërarchisch gezien verantwoording af over de werkzaamheden aan het afdelingshoofd die 

enkel gedurende kantoortijden aanwezig is. Dat brengt met zich mee dat de centralisten voor de 

uitvoering van hun primaire taak ook een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

hebben.

Voor de alarmering van de organisatie voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing geeft de 

centralist VR/OCB uitvoering aan de grootschalige alarmering. De CaCo vervult daarbij een rol ten 

aanzien van de coördinatie en leiding van het centrale meldkamerproces.  Hiervoor is binnen de 

meldkamer ook 24/7 voorzien in de bezetting van een CaCo. Conform de wet Veiligheidsregio’s heeft 

de CaCo de éénhoofdige leiding zodra is voldaan aan de criteria van grootschalige alarmering. 

Er is dus een nauwe samenwerking tussen de centralist VR/OCB en de CaCo, waarbij de CaCo een 

belangrijke rol vervult in de multidisciplinaire coördinatie en informatievoorziening. Echter blijft het 

een verantwoordelijkheid van de centralist VR/OCB om incidenten multidisciplinair met partners te 
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delen. De CaCo borgt de multidisciplinaire samenwerking  door met relevante incidenten mee te 

kijken en bij te sturen op de multidisciplinaire afstemming indien dit nodig wordt geacht. 

Een centralist brandweer moet op het niveau van een bevelvoerder mee kunnen denken met een 

incident. Het is dan ook belangrijk dat het vakbekwaamheidsprogramma en niveau van de 

centralisten aansluit bij de actuele kennis van een bevelvoerder. Daartoe integreren centralisten zo 

veel als mogelijk in de algemene vakbekwaamheidsoefeningen (bijvoorbeeld het bijwonen van 

vakmanschapsdagen en grote oefeningen). 

Naast het jaarlijkse vakbekwaamheidsprogramma, worden centralisten altijd tijdig op de hoogte 

gebracht van veranderingen. Zij zijn vervolgens zelf verantwoordelijk om deze materie tot zich te 

nemen en waar nodig te oefenen.

Naast deze werkzaamheden, verricht de centralist diverse niet-incident gerelateerde taken. Deze 

werkzaamheden zullen zij vrijwel altijd tijdens de reguliere diensten kunnen uitvoeren, waarbij zij als 

3e centralist worden ingeroosterd. De plaats van deze werkzaamheden is dan in de meldkamer of in 

een aangrenzend kantoor op dezelfde verdieping. Hierbij is de centralist niet uit geroosterd en staat 

volledig ten dienste aan de tafeldienst en kan direct worden ingezet waar nodig. 

3.2.2 Medewerkers operationele ondersteuning

De operationeel ondersteuners vervullen een belangrijke liaisonfunctie tussen het OC VR/Brw. en 

beide veiligheidsregio’s. Hiervoor onderhouden ze de contacten met functionarissen van de 

operationele voorbereiding van zowel de brandweer- als de crisisorganisatie. Zij zijn daarmee een 

verlengstuk van het OC VR/Brw. Ze vervullen hun werkzaamheden daarom zowel op het OC VR/Brw. 

als op de locaties van beide Veiligheidsregio’s. 

Zij sluiten aan bij projecten of ontwikkeling van plannen waar de taak van het OC VR/Brw. wordt 

geraakt. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij aansluiten bij overleggen die plaatsvinden op de locaties 

van de Veiligheidsregio’s. 

De operationeel ondersteuners dragen zorg van analyses van de mono- en multidisciplinaire 

processen binnen het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/ Brandweer en de afstemming daarvan 

met de brandweer- en crisisorganisatie. Zij bewaken de voortgang van de volgende taakgebieden:

 Vakbekwaam worden en blijven

 Procedures en overige informatie op de meldkamer

 Werking en vullen van de technische middelen op de meldkamer. 

 Monitoring op kwaliteit en uitvoering

 Ondersteunen op roostertaken

Zij geven hierbij de kaders aan waarmee binnen het OC VR/Brw. gewerkt kan worden en de 

eenduidigheid voor de twee veiligheidsregio’s wordt bewaakt.

Zo zijn de operationeel ondersteuners verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opzetten en (laten) 

uitvoeren van opleidings- en trainingsprogramma’s en oefeningen. Zij zorgen voor vertaling van 

analyses vanuit managementrapportages, via verbetervoorstellen, naar procedures en overige 

informatie op de meldkamer. Dit vraagt om een HBO werk- en denkniveau en competenties zoals 

netwerken, procesmatig denken, verbinden.

Operationeel ondersteuners werken samen met centralisten voor het opstellen van werkinstructies, 

procedures en regelingen. Het uitvoeren van testen en het onderhouden van de systemen. En het 

inhoudelijk uitwerken van oefenen, instructies etc. Door middel van verbetervoorstellen adviseren zij 

het Afdelingshoofd Operationeel Centrum VR/BRW en de portefeuillehouder Meldkamer van de 

VRMWB over het verbeteren van het proces binnen het OC VR/Brw. En dat zij actief de verbinding 
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vormen tussen de wensen van de operatien ten aanzien van de output van de meldkamer en de 

(werk)wijze waarop de meldkamer hier uitvoering aan geeft. 

Het OC VR/Brw. draagt naast de meldkamerprocessen Brandweer ook zorg voor de uitvoering van de 

alarmering kolom bevolkingszorg,  multidisciplinaire alarmering & opschaling en alarmering van 

ketenpartners. Inhoudelijk zit een groot deel van de afstemming ten aanzien van Multi planvorming 

bij de calamiteiten coördinatoren. Het OC VR/Brw. bedient hiervoor beide veiligheidsregio’s waarbij 

het door het OC Vr/brw overzichtelijk en werkbaar moet blijven ten aanzien van de verschillen in 

operationele organisatie. De operationeel ondersteuners hebben dan ook een belangrijke rol in het 

opstellen, onderhouden, verbeteren en implementeren van zowel de monodisciplinaire als de 

multidisciplinaire procedures en regelingen in het VR/OCB. Dit in een vorm waarbij de eenduidigheid 

zo goed als mogelijk wordt bewaakt. Hiervoor is een goede verbinding met beide veiligheidsregio’s 

hun ketenpartners essentieel. 

De Medewerkers Operationele Ondersteuning hebben een monitorende rol ten aanzien van de 

kwaliteit van het werk van de Centralisten. Waar nodig adviseren zij het Afdelingshoofd OC VR/BRW 

ten aanzien van de kwaliteit van een individuele medewerker en de gehele afdeling. De 

verantwoordelijkheid voor een goede borging van de bezetting van het aantal centralisten voor 

zowel dagelijkse zorg als in uitzonderlijke situaties ligt bij het Afdelingshoofd OC VR/BRW, maar 

wordt hierin ondersteund en geadviseerd door de Medewerkers Operationele Ondersteuning.

De operationeel ondersteuners vervullen hun werkzaamheden onder hiërarchische 

verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd OC VR/Brw. 

Aangezien zij een belangrijke spil zijn tussen de operatien en de centralisten is het essentieel dat zij 

goede en actuele kennis hebben van de werkzaamheden op de Meldkamer. Affiniteit met het 

operationele veld en het werk aan de meldtafel is dan ook van belang. 

De operationeel ondersteuners vervullen hun werkzaamheden onder hiërarchische 

verantwoordelijkheid van het Afdelingshoofd OC VR/BRW. Tevens zijn zij de vervanging voor het 

Afdelingshoofd, bij afwezigheid.

3.2.3 Afdelingshoofd Operationeel Centrum Veiligheidsregio / Brandweer

Het afdelingshoofd VR/OCB is operationeel leidinggevende van het team en draagt zorg voor de 

kwaliteit van de opgedragen taken en dienstverlening van het OC VR/Brw. aan beide 

veiligheidsregio’s.

Het afdelingshoofd draagt zorg voor het (mede) plannen, organiseren, integreren, coördineren en 

controleren van één of meerdere (veranderings-)processen binnen het werkveld van het VR/OCB. 

Hiertoe stuurt het afdelingshoofd op de werkzaamheden en individuele taken. Hij coacht de 

medewerkers, stuurt op resultaten en spreekt medewerkers aan op de eigen verantwoordelijkheid. 

Hiertoe voert deze werkoverleggen, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de 

medewerkers.

Ten behoeve van samenwerking, integraliteit, de concrete doel- en taakstellingen en het realiseren 

van een werkplanning stemt het afdelingshoofd OC VR/Brw. binnen het meldkamerdomein af met de 

teamleiders van de andere disciplines. Buiten de meldkamer stemt het afdelingshoofd VR/OCB 

hiervoor af met o.a. de brandweer en crisisbeheersing van beide veiligheidsregio’s. Het 

afdelingshoofd vertegenwoordigt het OC VR/Brw. in diverse in- en externe overlegsituaties.

Hij signaleert tevens algemene en vaktechnische ontwikkelingen alsmede knelpunten in het 

functioneren van het OC VR/Brw., en speelt daarbij in op de behoefte van de veiligheidsregio’s en 

bewaakt hierbij de eenduidigheid.
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Tevens is hij budgetverantwoordelijk voor het aan het team toegekende budget. De werkzaamheden 

van het afdelingshoofd wordt hiërarchisch gezien verricht onder verantwoordelijkheid van de 

Sectormanager Crisisbeheersing, Bevolkingszorg en GMK. 

3.2.4. Calamiteiten Coördinator

De functie van Caco is nauw verweven met de processen binnen het OCB VR / Brw, maar hoe deze 

precies verweven is / wordt onderdeel van een apart traject. In een afzonderlijke en gezamenlijke 

traject van VRZ en VRMWB wordt de organisatievorm en inhoud van de Caco- functie nader 

uitgewerkt en dit wordt afzonderlijk ter besluitvorming aangeboden aan de directies van VRZ en 

VRMWB. De uiteindelijke uitwerking kan invloed hebben op de organisatieplan maar het levert geen 

belemmering op om dit organisatieplan vast te stellen.
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3.3. Formatie Operationeel Centrum Veiligheidsregio / brandweer

In dit hoofdstuk wordt de benodigde formatie toegelicht per functie.

3.3.1 Centralist

Het OC VR/Brw. is een paraatheidsorganisatie die te allen tijde in staat moet zijn om piekbelasting op 

te vangen. Incidenten zijn niet te plannen. Op basis van de incidenten uit het verleden is gebleken 

dat er slechts weinig voorzienbare piekmomenten bekend zijn. De piekbelasting vindt met name 

plaats in de eerste 30 minuten van een incident. Dit vraagt om een organisatie-inrichting, waarbij er 

direct voldoende capaciteit beschikbaar is en die flexibel genoeg is om deze incidenten op te vangen. 

In een zeer kort tijdsbestek kan de piekbelasting op de meldkamer enorm toenemen. Van 

centralisten wordt op die momenten het uiterste gevraagd om de hulpverlening zo goed als mogelijk 

te organiseren. Hieronder wordt een recent voorbeeld beschreven van een piekmoment:

Maandagmorgen  4 februari  2019, Grote brand Monumentale boerderij  Etten-Leur en Zeer 

Grote Brand, GRIP 1 Papieropslag Tilburg 

In de ochtend van 04 februari hebben de centralisten tussen 06.00 en 12.00:

14 112 telefonische meldingen

47  overige inkomende telefoontjes en

15 uitgaande telefoontjes verwerkt.

Voor deze twee branden waren er 25 voertuigen en functionarissen voor het mono brandweerproces 

in de lucht, naast de 9 functionarissen voor de GRIP 1. Voor de communicatie hebben circa 100 

spraakaanvragen plaatsgevonden, waarna de centralisten in verbinding stonden met het 

operationele veld om de medewerkers ter plaatse zo goed mogelijk ter ondersteunen. 

Daarnaast heeft de Centralist een rol binnen de processen op de meldkamer om informatie te delen 

met de andere disciplines en de CaCo. En de informatie van de andere disciplines tot zich te nemen, 

en waar nodig hierop te acteren. 

Naast deze twee incidenten hebben in het genoemde tijdsbestek nog 16 meldingen plaatsgevonden, 

waarbij de centralisten de melders hebben uitgevraagd, om een inschatting te maken van welke hulp 

benodigd was, en hebben zij –daar waar nodig-  de betreffende hulpverleners gealarmeerd.

Om deze piekmomenten op te kunnen vangen, is een bezetting van 3 centralisten aan de tafel 

absoluut noodzakelijk. Deze derde centralist is vooral nodig vanaf de eerste 5 minuten van een 

omvangrijk incident om de eerste werklast op te vangen. Dit geldt zeker voor de eerste 30 tot 60 

minuten, waarin de drukte op de meldkamer het grootst is. Om dit proces goed te borgen is de derde 

centralist in het gebouw van de meldkamer aanwezig. Dit kan aan tafel zijn maar ook  elders in het 

gebouw voor overleg of niet incident gerelateerde werkzaamheden. Deze kan direct geroepen 

worden indien nodig. 

Het doorschakelen van de 112 naar een andere meldkamer zorgt in dit geval voor te weinig 

ontlasting van de zittende centralisten, aangezien dit enkel het aannemen van een nieuwe melding 

betreft en niet de alarmering en begeleiding van operationele eenheden.
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Voorziene en onvoorziene drukte

Bij voorziene drukte heeft de meldkamer, naast het gebruik van decentrale uitgifte, de mogelijkheid 

om meer dan 3 brandweer meldtafels te bezetten. 

Zowel bij voorziene drukte (bijv. Oud & Nieuw en extreme weersomstandigheden) als bij 

onvoorziene extreme drukte kent de meldkamer nog andere mogelijkheden om de benodigde 

capaciteit in te vullen. Dit is bijvoorbeeld decentrale uitgifte van niet prio meldingen, doorschakelen 

van 112 naar een andere meldkamer voor het aannemen van de 112 telefoontjes of vrijwillige inzet 

van extra personeel. 

Het is niet mogelijk om te werken met piketdiensten voor de 3e centralist, omdat de opkomsttijden 

naar Bergen op Zoom te lang zijn. Op dit moment kennen we ook geen woonverplichting voor de 

centralisten, dus de opkomsttijden kunnen we niet beïnvloeden. 

Een mogelijkheid die nog wordt onderzocht, om slaapdiensten te introduceren zodat de 3e centralist 

in de nacht op slaapdienst wordt gezet.  

Gemiddelde werkbelasting 

Het OC VR/Brw. verwerkt naar verwachting jaarlijks ca. 10.000 112-meldingen vanuit beide regio’s. 

Onderstaande tabellen geven de cijfers weer van de afgelopen jaren:

2016 2017 2018Meldingen

Zeeland Midden- en 

West Brabant

Zeeland Midden- en 

West Brabant

Zeeland Midden- en 

West Brabant

Alarm + Brand 1945 7081 1865 7063 1935 7247

Gezondheid 97 278 78 261 89 299

Ongeval 230 749 212 754 192 859

Overig 421 5230 548 5548 680 6971

Totaal 5651 6096 7651

2016 2017 2018Meldingen

Zeeland

Midden- en 

West Brabant

Zeeland Midden- en 

West 

Brabant

Zeeland

Midden- en 

West Brabant

GRIP 1 8 17 5 6 4 10

GRIP 2 2 2 3 1 2 3

GRIP 3 1 0 2 0 1 2

GRIP 4 - 1 - 0 - 0

Totaal 31 17 22
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Rooster, Ziekte, verlof

Rooster en verlof regels zijn opgenomen in het roosterreglement met stappenplan in geval van ziekte 

of onvoorziene omstandigheden.

Centralisten werken in een roostersystematiek van ochtend, avond en nachtdiensten. 

Vakbekwaam blijven

Alle centralisten volgen een jaarlijks vakbekwaamheidsprogramma, bestaande uit nieuwe 

ontwikkelingen, oefenen met systemen, kennis van procedures etc. De afdelingen 

Incidentbestrijding/Operationele voorbereiding en Crisisbeheersing dragen ieder jaar de inhoudelijke 

zorg voor 2 oefenen momenten voor de centralisten. De rest van het programma wordt door het OC 

VR/BRW zelf verzorgt.  

De formatie is berekend met inachtneming van:

- ziekteverzuim van 5%, 

- verlof

- bijzonder verlof en zorgverlof

- bijscholing (vakbekwaam blijven), persoonlijke ontwikkeling en regionale kennisdagen

- werkoverleg

- aanwezigheid bij evaluaties Brandweer en Veiligheidsregio

Berekening FTE’s

Om aan bovenstaande uitganspunten invulling te geven heeft het OC VR/Brw. 20 fte aan centralisten 

nodig. Hiermee kan voldaan worden aan een tafelbezetting van 3 personen, uren voor het verrichten 

van alle niet incident gerelateerde werkzaamheden om de meldkamer kwalitatief op orde te houden, 

uren voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven en opvang van ziekte en vakanties. 

Opstartperiode

Na het in gebruik nemen van de meldkamer zal in beginsel rooster technisch het OC VR/Brw. altijd 

een centralist van de voormalige meldkamers Middelburg en Tilburg gezamenlijk op dienst hebben. 

Dit tot het moment dat centralisten en afdelingshoofd het beeld hebben dat lokale kennis, mogelijke 

opstartproblemen in techniek na samenvoeging etc. geen belemmering meer vormen voor de 

hulpverlening. De verwachting is dat dit tot 1 januari 2021 zal duren. 

Overige taken van centralisten

Het VR/OCB wordt continu bezet door centralisten. De centralisten dragen zorg voor het aannemen 

en beoordelen van 112 meldingen, het verzorgen en bewaken van de alarmering en het begeleiden 

van eenheden en functionarissen. 

Tevens verrichten zij diverse niet-incident gerelateerde taken, zoals het in en uitdienst zetten van 

voertuigen, het registreren van repressieve oefeningen en alle bijhorende ondersteuning, het 

afvangen van onechte en ongewenste OMS meldingen etc. 

Naast deze repressieve taken geven zij praktisch uitvoering aan neventaken om het VR/OCB goed 

draaiende te houden, hierbij valt te denken aan vakbekwaamheid, het rooster, procedures en 

informatiedeling etc.
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3.3.2 Medewerker operationele ondersteuning

Er zijn 2 operationeel ondersteuners nodig om deze werkzaamheden te vervullen. 

Om de dagelijkse afstemming goed te laten verlopen, vervullen de operationeel ondersteuners een 

belangrijke rol. Zij onderhouden de contacten met de diverse bij het VR/OCB aangesloten partijen en 

bewaken hierbij de eenduidigheid van de processen voor beide veiligheidsregio’s. De wensen en 

behoeftes, die door de partijen kenbaar gemaakt worden dienen te passen en uitvoerbaar te zijn 

binnen de kaders die het VR/OCB daarvoor heeft. Dit ook ter borging van een soepele overname van 

de meldkamers onderling. De mogelijkheden, maar ook de restricties en kaders dienen vanuit het 

VR/OCB meegegeven en bewaakt te worden. 

3.3.3 afdelingshoofd OC VR/Brw.

De centralisten en ondersteuners staan onder leiding van een afdelingshoofd die verantwoording 

aflegt aan de sectormanager Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

3.3.4 Formatie overzicht (Was-Wordt tabel)

Onderstaande lijst geeft de huidige functies en formatieplaatsen weer en de functies en formatie in 
de nieuwe gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom. 

Was Wordt

Functie Schaal Formatie

FTE

Functie Schaal Formatie 

FTE

Centralist 

Zeeland

7 11,67

Centralist MWB 7 14,56*

Centralist OC 

VR/Brw. 

8 20

Senior centralist 

MWB

8 1 Vervalt x x

Medewerker 

operationele 

ondersteuning 

Zeeland

9 2 Medewerkers 

Operationele 

Ondersteuning OC 

VR/Brw.

9 2

Teamleider 

Zeeland

11 1

Teamleider 

MWB

11 1

Afdelingshfd. OC 

VR/Brw.

11 1

*waarvan 1 fte structureel met externe inhuur wordt ingevuld. 

Een jaar na het opstarten van het VR/OCB in Bergen om Zoom zal de formatie en bezetting op deze 

wijze geëvalueerd worden. 

Voor een toelichting op de was-wordt-tabel, zie de personele paragraaf.
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4. Personele paragraaf

In deze paragraaf worden de relevante personele aspecten m.b.t. de transitie naar één werkgever 

(VRMWB) nader uitgewerkt. 

Betrokken medewerkers 

De samenvoeging van de meldkamers van de VR Zeeland en VR MWB naar de nieuwe 

gemeenschappelijke meldkamer in Bergen op Zoom heeft gevolgen voor de centralisten, de senior 

centralist, medewerkers operationele ondersteuning en het afdelingshoofd VR/OCB2. 

Werkgeverschap 

De centralisten en medewerkers operationele ondersteuning van Zeeland treden op 1 januari 2020 in 

dienst bij de VR MWB. De overige medewerkers zijn reeds in dienst bij MWB. 

Arbeidsvoorwaarden en Sociaal plan 

De arbeidsvoorwaarden van de VR MWB worden leidend. Voor medewerkers die vanuit de VR 

Zeeland in dienst komen, zijn de verschillen in arbeidsvoorwaarden geïnventariseerd door middel van 

een pakketvergelijking. In het Georganiseerd Overleg van de VR Zeeland zijn afspraken gemaakt over 

reparatie van de verschillen. Deze worden verankerd in een arbeidsvoorwaardendocument dat 

specifiek van toepassing is op medewerkers in deze transitie. Eventuele verschillen in rechtspositie 

zullen zoveel als mogelijk, voordat de betreffende medewerkers overgaan naar de VRMWB, worden 

vereffend. 

De Veiligheidsregio MWB kent een doorlopend Sociaal Plan, dat van toepassing is op alle zittende 

medewerkers van MWB die betrokken zijn bij deze samenvoeging. 

Functiebeschrijvingen

Op grond van dit organisatieplan en de beschreven takenpakketten, zijn functiebeschrijvingen 

gemaakt en/of geactualiseerd in samenwerking met de externe functie-analist. De functieanalist 

heeft de functies gewaardeerd volgens de vigerende functiewaarderingssystematiek ODRP/OFS. 

Deze brengt advies uit over de positionering van de voorgelegde functies in het functiegebouw van 

de VR MWB.  

Bijzonderheden per functie: 

- De OR-en zijn reeds geïnformeerd over het proces van de totstandkoming van de 

functiebeschrijving van centralist (zie de bijlage). 

- De functiebeschrijvingen van de operationeel ondersteuner en afdelingshoofd VR/OCB zijn 

opgesteld aan de hand van de takenpakketten zoals beschreven in dit organisatieplan. De 

betreffende medewerkers hebben hierover mee kunnen denken. 

Plaatsing 

Uitgangspunt bij de plaatsing is ‘mens volgt werk’. 

 

Bijzonderheden per functie:

- De centralisten worden geplaatst in de nieuwe functie centralist VR/OCB. Er ontstaat op 

tijdelijke basis overbezetting, omdat extra capaciteit nodig is vanwege de extra 

werkzaamheden die de samenvoeging met zich meebrengt. In de loop van 2020 verdwijnt de 

overbezetting, aangezien enkele medewerkers met pensioen gaan, tijdelijke aanstellingen 

van rechtswege aflopen en een detachering afloopt.

- De functie van senior centralist komt te vervallen. Met de betreffende medewerker worden 

loopbaanafspraken gemaakt. 

2 De medewerkers van beheer vallen buiten de reikwijdte van dit organisatieplan.
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- De operationeel ondersteuners: Voor de huidige medewerkers operationele ondersteuning 

geldt ‘mens volgt werk’. 

- De formatie van de teamleider VR/OCB wordt gereduceerd. In het nieuwe organisatieplan 

ontstaat 1 Fte afdelingshoofd, dit betekent dat 1 Fte komt te vervallen. Hier ontstaat geen 

overbezetting, omdat de huidige functie van teamleider in de VR MWB vacant is gekomen en 

op tijdelijke basis wordt ingevuld. 

Communicatie  

Medewerkers worden door de leidinggevenden geïnformeerd over o.a. de veranderingen binnen de 

GMK, de standplaatswijziging en de reiskostenvergoeding. 

Voor medewerkers van de VR Zeeland zijn de gevolgen groter dan voor medewerkers van de VR 

MWB. Medewerkers van VR Zeeland treden uit dienst in Zeeland en worden gelijktijdig aangesteld bij 

de VR MWB. 

Zij worden in een persoonlijk gesprek met de leidinggevende en de P&O adviseurs geïnformeerd 

over:

- de veranderingen binnen de GMK 

- de nieuwe functie per 1 januari 2020

- de standplaatswijziging en de reiskostenvergoeding 

- de eventuele veranderingen in arbeidsvoorwaarden. 

Piketdiensten

Zoals in paragraaf 3.2.1 eerder is toegelicht, komen de piketdiensten voor centralisten en CaCo’s te 

vervallen. De opkomsttijden voor medewerkers worden vanwege de toenemende afstand voor 

woon-werkverkeer veel te lang, terwijl de extra centralist (of de CaCo) juist in de eerste 30 minuten 

van het incident ingezet zou moeten worden. 

De piketdiensten en daarmee dus ook de piketvergoeding komt te vervallen voor medewerkers. 

Beide Veiligheidsregio’s kennen geen afbouwvergoeding voor de piketvergoeding. 

Neventaak van CaCo in VR Zeeland

De CaCo’s van MWB staan vanaf 2020 ten dienste van beide Veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de 

neventaak van CaCo in VR Zeeland komt te vervallen voor ongeveer 10 tot 15 medewerkers. Zij 

vervulden deze rol naast hun hoofdwerkzaamheden op andere afdelingen. 

Voor hen geldt dat de piketdiensten komen te vervallen, en daarmee dus ook de piketvergoeding. 

Beide Veiligheidsregio’s kennen geen afbouwvergoeding voor de piketvergoeding. 

Rooster 

Er wordt een nieuw rooster opgesteld voor de GMK in Bergen op Zoom. Het roosterreglement wordt 

uitgewerkt in een apart voorstel. 
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5. Financiële paragraaf 

Een eerste financiële doorrekening voor het Operationeel Centrum VR/brw heeft plaatsgevonden. 

Hieruit blijkt dat de structurele kosten in de toekomst waarschijnlijk kunnen worden gedekt uit de 

begrotingen zoals nu zijn opgesteld door MWB en Zeeland.  

Naar verwachting zal er wel tijdelijk sprake zijn overbezetting in 2020. Er is een incidenteel budget 

voor frictiekosten en desintegratiekosten beschikbaar, maar er is (bestuurlijk) nog geen rekening 

gehouden met het afdekken van deze tijdelijke kosten van overbezetting via dit budget (zie o.a. 

Businesscase Meldkamer Bergen op Zoom, programmabegroting VRZ en programmabegroting 

VRMWB.

(Ten behoeve van de transitiefase, in met name 2020 waarbij we fysiek van twee naar één 

meldkamerlocatie gaan, zal er een aparte transitiebegroting worden gemaakt. Daarbij zal er ter 

ondersteuning van het complexe transitieproces o.a. financiële ruimte worden ingebouwd voor extra 

formatie (leiding & uitvoering).
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Bijlage 1: Structuurschets Operationeel Centrum Veiligheidsregio / Brandweer

Portefeuillehouder 

OC VR/Brw. VRMWB 
Veiligheidsdirectie

Afdelingshoofd

Operationeel Centrum 

Veiligheidsregio / 

brandweer
1(fte)

Teamleider

Meldkamer-functie 

Politie

1(fte)

Teamleider

Meldkamer-functie 

Ambulance

1(fte)

Centralisten

OC VR/Brw.

(24/7 3 personen)

Centralisten

OC Vr/Brw. 

Operationeel 

Ondersteuners

OC VR/Brw.

Veiligheidsdirectie

3 shifts:

- Ochtend 

- Avond 

- Nacht
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Bijlage 2: Brondocumenten

(Bovenstaande documenten zijn vindbaar op het IFV kennisplein en/of in de Viadesk omgeving)

Standaard Brandweer Functietypering, functiecode (afkortingen) en functiebenaming

Nota van Toelichting Standaard voor Functietypering

- Standaard Brandweer Functietypering

Standaard Brandweer Materieeltypering, materieel en inzetrollen

Nota van toelichting standaard voor materieelnummering

- Standaard Brandweer Materieeltypen, materieeltypenummers en inzetrollen

Nota van toelichting standaard voor materieeltypering

- Standaard Brandweer Afkorting

- Nationaal Nummerplan Brandweervoertuigen

Standaard systematiek kazernebenaming en –afkortingen

Standaard Brandweer GMS Kazerne volgorde tabel (KVT) soorten

Nota van toelichting Standaard Kazerne volgorde tabel soorten

- Standaard Brandweer GMS Kazerne volgorde tabel KVT soorten

Standaard Brandweer systematiek vaknummering

Nota van toelichting standaard systematiek vaknummering

- Standaard Brandweer systematiek vaknummering

Standaard Brandweer Statuscodes, -afkortingen en beschikbaarheid voor nieuw incident in GMS

Nota van toelichting Standaard statusafkortingen statuscodes en inzetbaarheid in GMS

- Standaard Brandweer Statuscodes afkortingen en beschikbaarheid voor nieuw incident in 

GMS

Standaard Brandweer pagerteksten

Standaard pagertekst indeling BRW V2.0

Standaard basis prioriteit BRW voor LMC-meldingsclassificaties

Standaard basis prioriteit BRW voor LMC-karakteristieken 

Standaard ploegsoorten en ploegcodes

Eindrapport harmonisatie alarmering Hoofdstructuur

Eindrapport harmonisering en versterking Calamiteitcoördinator
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