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1.

Achtergrond en inleiding

Al bij de start van de GMK in Hollands-Midden leeft de bestuurlijke wens om te komen tot een meer
geïntegreerde werkwijze op de meldkamer. Deels komt deze wens voort uit de veronderstelling dat met
integratie een grotere snelheid van dienstverlening aan de burger wordt bereikt. Dat is dan een gevolg van
de verticale integratie van de werkprocessen (de burger wordt zoveel mogelijk door één functionaris
geholpen). Daarnaast is de veronderstelling dat met integratie de flexibiliteit van de beschikbare capaciteit
kan toenemen. Het betreft dan horizontale integratie tussen de drie kolommen. Tot op heden staat die
capaciteit onder druk; enerzijds is er op piekmomenten soms te weinig capaciteit beschikbaar, terwijl de
gemiddelde werkdruk soms leidt tot leegloop. Op het punt van de leegloop is de bestuurlijke wens geuit een
aantal gemeentelijke veiligheid- of zorggerelateerde diensten onder te brengen in de GMK. Het gaat daarbij
om voorbeelden als het 24-uursdeel van de rioolalarmeringsdienst en de kraamzorg. Naast deze bestuurlijk
wens tot verdere integratie van de werkprocessen, zijn de diensten van mening dat de kwaliteit van
dienstverlening verder verbeterd kan worden. Daarbij zijn verschillende instrumenten mogelijk, zoals
standaardisatie en eventueel geautomatiseerde ondersteuning bij de verwerking van meldingen, maar ook
opleiding en training om verdergaande professionalisering van medewerkers en dienstverlening te bereiken.
Het is goed om op te merken dat de belangen voor de diensten bij efficiëntie- en kwaliteitsverbetering
overeenkomen maar dat er ook accentverschillen zijn. Zo is er bij de politie een nadrukkelijke bestuurlijke
(BZK) opdracht om te bezuinigen. Voor de politie is er een groot belang om naast de GMK ook de afdeling
Teleservice te betrekken bij pogingen om efficiëntiewinst bij de GMK te bereiken. Bij de witte kolom ligt het
accent ook vanuit de wetgever en financiers naast efficiëntiewinst meer op het behouden en verbeteren van
kwaliteit. Voor de brandweer is zowel verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van belang, als ook
het bereiken van efficiëntiewinst.
Bovenstaande combinatie van bestuurlijke en strategische belangen en wensen heeft voor de
Veiligheidsdirectie na een tweetal visiebijeenkomsten geleid tot de beslissing om een businesscase te laten
opstellen. Deze businesscase moet de kosten en opbrengsten in kaart brengen van verschillende
instrumenten die kunnen leiden tot kwaliteits- en efficiëntiewinst. Deze instrumenten stellen de
Multidisciplinaire Intake als oplossingsrichting centraal. Afgesproken is dat zowel de kosten en opbrengsten
worden onderzocht van een geautomatiseerd en gestandaardiseerd uitvraagprotocol, als van een opleidingen trainingspakket dat leidt tot MDI. Tevens is afgesproken dat de kosten en opbrengsten van de
toevoeging van specifieke gemeentelijke diensten aan de dienstverlening van de GMK worden onderzocht.
Ten slotte is afgesproken de mogelijke verticale integratie van processen niet op voorhand te beperken tot
de intake, maar daar in de businesscase ook de uitgifte bij te betrekken.
Samengevat is het doel van de businesscase om diensten en bestuurders de kosten en opbrengsten van
MDI (mogelijk in combinatie met uitgifte) eventueel in combinatie met aanvullende diensten zodanig
inzichtelijk te maken dat besluitvorming over MDI en het daarbij te gebruiken instrumentarium voor de GMK
(en Teleservice) Hollands-Midden kan plaatsvinden.
Leeswijzer
Deze rapportage is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 2: Aanpak en resultaten van het onderzoek
Hoofdstuk 3: Investeringen in MDI
Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen
Hoofdstuk 5: Implementatie van de aanbevelingen
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2.

Aanpak en onderzoeksresultaten

In de maanden oktober en november 2009 is onderzocht of er gegevens beschikbaar waren over de huidige
kwaliteit en efficiëntie van het intakeproces op de GMK, zodat bepaald kon worden wat MDI in termen van
kwaliteit en efficiëntie kan opleveren. Dat bleek na bestudering en analyse van beschikbare gegevens niet
het geval te zijn. Om die reden heeft de veiligheidsdirectie besloten opdracht te geven tot een nader
onderzoek van de huidige kwaliteit en efficiëntie. In dit hoofdstuk beschrijven wij de aanpak van dit
onderzoek en presenteren wij de onderzoeksresultaten. We maken daarbij onderscheid tussen het
efficiëntieonderzoek en het kwaliteitsonderzoek. In hoofdstuk 4 combineren we resultaten van beide
onderzoeken in onze analyse en komen we tot conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen.

2.1

Efficiëntieonderzoek

Het efficiëntieonderzoek heeft bestaan uit twee delen:
• Een tijdsbestedingonderzoek om vast te stellen of en hoeveel ruimte er binnen het intakeproces
bestaat om efficiëntiewinst te behalen
• Een gelijktijdigheidonderzoek om vast te stellen of die ruimte door middel van MDI ook benut kan
worden
Hiernaast heeft de Veiligheidsdirectie separaat aandacht gevraagd voor de meerwaarde van de inzet van
Teleservice bij het intakeproces. We hebben geen apart onderzoek verricht naar de efficiëntiewinst binnen
de afdeling Teleservice (TS). Wel hebben we geanalyseerd welke voordelen het betrekken van TS kan
hebben bij in het intakeproces. Deze analyse wordt onderstaand in een aparte paragraaf gepresenteerd.

2.1.1 Tijdbestedingonderzoek
In de maanden januari, februari en maart is binnen het intakeproces op de meldkamer een
tijdbestedingonderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek heeft als doel om vast te stellen of, en zo ja, hoeveel
ruimte er in de huidige bezetting op de meldkamer is om naast de tijd die besteed wordt aan de intake van
meldingen van de eigen kolom ook nog tijd te besteden aan andere werkzaamheden, mogelijk de intake van
meldingen van de andere kolommen. Deze uitkomsten leveren, zodra zij gecombineerd worden met de
uitkomsten van het gelijktijdigheidonderzoek, een beeld op van de mogelijke efficiëntiewinst die op de
meldkamer geboekt kan worden binnen het intakeproces.
Het tijdsbestedingonderzoek heeft de tijdsbesteding ten aanzien van de volgende taken onderzocht:
• meldingen (intake zelf)
• telefonie (naar aanleiding van de melding)
• verwerking (van de melding in GMS of anderszins)
• taakaccenten
• overleg (meldinggerelateerd)
• leegloop (gefilterd voor werkoverleg, persoonlijke verzorging e.d.)
De diensten zijn als volgt over de dag verdeeld:
- dagdienst: 7.00-15.00 uur
- (vroege) avonddienst: 15.00-23.00 uur
- (late avond/) nachtdienst: 23.00-7.00 uur
Daarnaast hebben we nog onderscheid gemaakt tussen diensten op werkdagen (weekdienst) en diensten in
het weekend.
Het onderzoek is uitgevoerd door van iedere kolom (politie, brandweer, MKA) alle mogelijke diensten
(week/weekend, dag, avond, nacht) te betrekken en deze over verschillende dagen te meten. Een weekend
dagdienst voor de brandweer is bijvoorbeeld deels op een zaterdag en deels op een zondag gemeten.
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Het onderzoek levert daarmee naar ons oordeel een representatief beeld op van de tijdsbesteding over een
heel jaar.
Bij het interpreteren van de gegevens dient men in het oog te houden dat de meldkamer een parate dienst
is. Dit betekent dat er altijd sprake is van “overcapaciteit” om te voorkomen dat er meldingen worden gemist
of dat er onvoldoende tijd is om een complexe en tijdrovende melding adequaat af te handelen.
De belangrijkste uitkomst van dit deel van het onderzoek is dat binnen de capaciteit die beschikbaar is voor
het intakeproces substantiële ruimte aanwezig is voor activiteiten naast de meldinggerelateerde taken en de
taakaccenten. Deze capaciteit hebben we in het onderzoek betiteld als leegloop. De leegloop varieert per
kolom (politie heeft minder leegloop, MKA wat meer en brandweer het meest). Daarnaast varieert de
leegloop per dienst (overdag en ‘s avonds het minst, ’s nachts en in het weekend het meest). De
percentages liggen tussen de 35% en 90%. De meldkamer heeft hier in de bezetting al rekening mee
gehouden door deze te laten variëren met het werkaanbod per dienst (en door combinatie van intake en
uitgifte bij de brandweer). Desalniettemin levert het onderzoek bovenstaande cijfers op. De uitkomsten
worden grotendeels herkend door de projectgroep bestaande uit medewerkers en leden van het
management.
Onderstaand is een aantal tabellen opgenomen waarin de resultaten per kolom/discipline en per type dienst
zijn weergegeven.
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Uitkomsten werkdagen
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Uitkomsten weekend
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2.1.2 Gelijktijdigheidonderzoek
Het is op deze plaats belangrijk om te melden dat uit de eerste fase van het onderzoek in de maanden
oktober en november is gebleken dat een combinatie tussen de intake en de uitgifte in ieder geval voor de
politie een niet uitvoerbare efficiëntiemaatregel is. Oorzaak daarvan is de overlap (gedeeltelijke
gelijktijdigheid) tussen het intake- en het uitgifteproces. De uitgifte neemt dermate veel tijd en beslag en is
dermate urgent, dat deze niet verstoord kan worden door een veelheid aan nieuwe meldingen bij de intake;
de centralist kan niet tegelijkertijd de telefoon opnemen voor nieuwe meldingen en per mobilofoon de eerste
melding aan de voertuigen op straat uitgeven.
Het gelijktijdigheidonderzoek binnen het intakeproces is uitgevoerd door het beschikbare bestand van
telefoongesprekken uit het intakeproces over de maanden januari tot en met maart 2010 te analyseren. We
hebben daarmee gekeken naar gemiste spoedmeldingen en de mate waarin de diverse kolommen in staat
zouden zijn geweest om die gemiste meldingen van elkaar over te nemen. Indien dat percentage hoog is,
kan immers door MDI gebruik worden gemaakt van de ruimte die het tijdbestedingonderzoek heeft
aangetoond. “Gemist” betekent overigens dat de meldingen niet in eerste instantie zijn aangenomen binnen
de GMK, onduidelijk is welk percentage terugvalt naar de meldcentrale van het KLPD (gaat alleen om
meldingen per mobiele telefoon) en vervolgens opnieuw wordt aangeboden. Voor ons onderzoek is dat
echter geen relevante vraag; belangrijk is te constateren of deze gemiste meldingen door een van de
andere disciplines aangenomen had kunnen worden. Uitgangspunt voor onze analyse is de huidige
bezetting op de intake:
- 2 politie (3 op de late vrijdag- en zaterdagavond)
- 1 MKA
- 1 Brandweer (’s avonds, ’s nachts en in het weekend gecombineerd met de uitgifte)
Verder hanteren wij als uitgangspunt dat de nawerktijd bij een melding gemiddeld 90 seconden bedraagt.
Uit ons onderzoek blijkt dat dit gemiddelde lager ligt, maar omdat er ook uitschieters naar boven zijn houden
we een veilige marge aan.
In onderstaande grafiek is de gelijktijdigheid weergegeven over het eerste kwartaal (representatief voor
geheel 2010).
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Onze analyse laat een aantal duidelijke resultaten zien:
Op de eerste plaats wordt nu ongeveer 4-5% van de spoedmeldingen gemist. Dat lijkt een redelijk
percentage, maar in absolute aantallen betekent het dat ongeveer 3.500 meldingen per jaar worden gemist.
“Gemist” betekent in dit kader dat de melding niet is aangenomen door de GMK terwijl deze daar wel door
Teleservice (analoge meldingen) of het Korps Landelijke Politiediensten (digitale meldingen) is aangeboden.
Of deze gemiste meldingen uiteindelijk wel tot een uitgifte leiden (en dus tot oplossing van de vraag van de
melder) valt buiten de scope van deze businesscase. Voor ons is relevant of de GMK de melding heeft
aangenomen en of, indien sprake was geweest van multidisciplinaire intake, de melding wel aangenomen
had kunnen worden. Hoewel het aantal gemiste meldingen geen antwoord is op een van onze
onderzoeksvragen is het voor het management van de GMK wel een belangrijke bijvangst van het
onderzoek.
Op de tweede plaats blijkt dat van deze meldingen met de huidige bezetting van minimaal 4 centralisten op
de intake 96% aangenomen had kunnen worden door een andere discipline. Dit gegeven toont aan dat MDI
leidt tot kwaliteitswinst, namelijk tot een veel kleiner percentage gemiste meldingen (0,1%). Bij het
implementeren van MDI (wij komen daar later op terug) moet wel bedacht worden dat de
brandweercentralisten nu voor tweederde van hun tijd ook de uitgifte verzorgen; het opsplitsen van intake
en uitgifte bij de brandweer leidt dan tot efficiëntieverlies. Om dat te voorkomen zou ook de uitgifte van de
brandweer in MDI moeten worden opgenomen. Verder toont het aan dat gebruik kan worden gemaakt van
de ruimte die uit het tijdbestedingonderzoek naar voren komt. Indien we deze ruimte willen omzetten in
efficiëntiewinst, kan dat op twee manieren: we kunnen de leegloop naast MDI ook benutten voor het
uitvoeren van nieuwe werkzaamheden op de GMK. Het gaan dan wel om werkzaamheden die direct
gestaakt kunnen worden bij het aannemen van een spoedmelding; het aannemen van storingsmeldingen
voor gemeenten en verloskundigen lijkt op het eerste gezicht niet in die categorie te passen. Administratieve
werkzaamheden die met een relatief lage concentratie kunnen worden uitgevoerd, kunnen wel binnen de
vrije ruimte worden uitgevoerd.
De efficiëntiewinst kan ook worden bereikt door de formatie binnen het intakeproces te beperken. Deze
reductie gaat echter wel in meer of mindere mate ten koste van kwaliteitswinst door MDI. Het percentage
gemiste meldingen dat niet door een andere centralist kan worden aangenomen loopt bij het terugbrengen
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van de bezetting met 1 werkplek op naar 0,7% en bij het schrappen van twee werkplekken naar 1,9%. Het
terugbrengen van de bezetting met een werkplek levert volgens opgave van de beheerder een jaarlijkse
besparingen op van ongeveer € 400.000,-:
- loonlast per fte € 64.015 (berekend naar netto uren inclusief alle kosten) x 6,3 fte (formatie voor een
24-uurwerkplek)= € 403.294,50
- kosten werkplek (gebouw, meubilair, deel ICT)= € 2.500,-1
Naast MDI kunnen overigens ook andere maatregelen worden uitgevoerd om het percentage gemiste
spoedmeldingen te reduceren. Zo kan de terugval van gesprekken op het KLPD worden voorkomen door
deze naar andere disciplines of Teleservice om te leiden. Zonder extra opleidingsinspanningen (lees
invoering MDI) wordt dan de kwaliteit van deze intake minder dan gewenst, maar wordt in ieder geval
voorkomen dat gesprekken “verdwijnen”. Daarnaast kan door een nog meer op de specifieke behoefte
aansluitende roostering helpen om minder gesprekken te missen. Wij hebben de effecten van deze
maatregelen niet onderzocht (deze vallen buiten de scope van onze onderzoeksopdracht). In het vervolg
van deze businesscase werken wij conform de opdracht twee verschillende modellen voor invoering van
MDI uit en laten we de uitwerken van de hierboven genoemde oplossingen buiten beschouwing van dit
onderzoek.

2.1.3 Inzet van Teleservice bij het intakeproces
De afdeling TS heeft op dit moment al een functie in het intakeproces. TS verzorgt de eerste aanname van
analoge 112-meldingen en verzorgt bij drukte op de meldkamer incidenteel de intake. De medewerkers zijn
hiervoor niet geschoold. De resultaten van deze intake worden doorgezet naar de meldkamer.
Het antwoord op de vraag of TS naast het bovenstaande meerwaarde kan hebben voor de intake hangt af
van de wijze waarop TS georganiseerd is en blijft. In de huidige werkwijze zijn alle medewerkers geschoold
om servicegesprekken te voeren. Een geautomatiseerd systeem leidt de vraag naar het beschikbare
aanbod en monitort de uitvoering. Het rooster is daarbij afgestemd op de vraag met een minimumbezetting
van 2 werkplekken. Voor standaard drukke momenten worden extra werkplekken bemenst; voor incidenteel
drukke momenten zijn oproepkrachten beschikbaar. Deze elementen van de bedrijfsvoering van TS zouden
in onze ogen overigens winst op kunnen leveren van de meldkamer (zo kan wellicht een deel van de vrije
ruimte worden benut). Toepassing van de systemen van TS en een combinatie van het beheer van TS en
het intakeproces leveren naar verwachting efficiëntie- en kwaliteitswinst op voor het intakeproces.
Benutting van de capaciteit van TS voor de intake leidt in onze ogen niet tot winst. De inschaling van de
medewerkers is afgestemd op het werkaanbod (schaal 4-5). Indien TS structureel en integraal wordt ingezet
bij de intake dienen alle medewerkers te worden opgeleid voor deze extra taken. Het is waarschijnlijk dat
dan ook het competentieprofiel verandert en ook de inschaling opwaarts moet worden aangepast. Dit leidt
op zich zelf tot een efficiëntienadeel (hogere salariskosten voor TS). Aangezien de capaciteit is vastgesteld
op basis van het werkaanbod, is bij TS geen sprake van vrije ruimte die benut kan worden. Het benutten
van de vrije ruimte in de intakecapaciteit van de meldkamer door middel van servicevragen die bij TS niet
beantwoord kunnen worden is ook geen optie. De bedrijfsvoering van TS leidt niet tot onbeantwoorde
vragen en zou dat wel aan de orde zijn, dan kan beter minder kostbare TS-capaciteit worden ingezet dan
meldkamercapaciteit.
Het overhevelen van de huidige eerste 112-intake voor analoge lijnen van TS naar de meldkamer zou in
onze ogen wel winst kunnen opleveren. Voorwaarde is dan wel dat MDI is ingevoerd (anders mis je een
schakelpunt naar de verschillende kolommen). De winst bestaat dan uit minder benodigde capaciteit bij TS,
gebruikmaking van de vrije ruimte bij de meldkamer en (de belangrijkste) tijdwinst voor de burger bij het
aannemen van de melding (de vraag: “met wie kan/moet ik u doorverbinden” blijft achterwege).

1 Deze kosten worden overigens door het management van de GMK beduidend hoger ingeschat. Voor het onderzoek
houden wij vooralsnog aan deze opgave vast (de efficiëntiewinst kan dan alleen nog maar hoger uitvallen).
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2.2

Kwaliteitsonderzoek

Het kwaliteitsonderzoek bestaat uit een meting van ruim 1.000 gevoerde intakegesprekken. Deze
gesprekken zijn teruggeluisterd door centralisten en door leidinggevenden van de verschillende kolommen.
Om het gewenste kwaliteitsniveau meetbaar te maken heeft de projectgroep per kolom een vragenlijst
opgesteld die gebruikt is om de gesprekken te scoren. Geturfd is of de betreffende vraag in het
intakegesprek had moeten worden gesteld (was deze relevant) en of deze ook werkelijk gesteld is. De
uitkomsten van dit onderzoek treft u aan in onderstaande grafieken. Eerst treft u de grafieken aan met
specifieke vragen per kolom (opgenomen zijn de percentages van de meldingen waarin de betreffende
vraag wel relevant was, maar niet is gesteld). Vervolgens zijn de grafieken opgenomen met de algemene
meer gesprekstechnische vragen. Ten slotte worden de gepresenteerde grafieken toegelicht.
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Percentage meldingen waarbij een vraag relevant was, maar niet gesteld is
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Percentage meldingen waarbij een vraag relevant was, maar niet gesteld is
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Percentage meldingen waarbij een vraag relevant was, maar niet gesteld is
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Onze constateringen uit bovenstaande tabellen zijn hieronder samengevat:
Het kwaliteitsbeeld verschilt weliswaar per kolom, maar voor iedere kolom geldt dat er specifieke vragen zijn
die vaak niet gesteld worden bij de intake terwijl ze wel relevant zijn. Weliswaar gaat het soms om kleine
aantallen, ze zijn wel representatief voor het totaal aantal meldingen (de steekproef van 1000 is
representatief voor het totaal). Onderstaand een aantal voorbeelden per kolom:
Politie:
- het zekeren van de naam van de melder of diens telefoonnummer (wordt bijna in de helft van de
relevante situaties niet gevraagd)
- het vragen naar verdachten/daders en hun signalement (in ongeveer een derde van de relevante
situaties wordt deze vraag niet gesteld)
MKA:
-

Vragen naar de naam en het telefoonnummer van de melder worden in meer dan de helft van
relevante situaties niet gesteld
Vragen naar verdachte symptomen van de “patiënt” worden in meer dan helft van de relevante
situaties niet gesteld (het zelfde geldt voor de melderinstructie conform de LSMA)

Brandweer:
- Vragen naar gevaar voor betrokkenen blijven in bijna de helft van de relevante situaties achterwege
- Het zelfde geldt voor instructies aan melder gericht op de veiligheid van melder en betrokkenen
deze instructie wordt in ruim de helft van de relevante situaties niet gegeven)
Indien we de meer algemene kwaliteitseisen bezien (vooral gesprekstechniek), dan valt op dat de
kolommen ook hier verschillen. We zien echter ook opvallende overeenkomsten. Hieronder enkele
voorbeelden per kolom:
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Politie:
- Het voeren van regie, doorvragen, empathie en het geven van een heldere instructie scoren tussen
de 25 en 40% negatief
MKA:
-

Hier scoren het doorvragen, samenvatten en het geven van heldere instructies 25-40% negatief

Brandweer
- Hier scoort vooral het geven van heldere instructies negatief (bijna 40%)
Overigens worden er ook veel relevante vragen wel gesteld en scoort de gesprekstechniek zeker niet op
alle aspecten negatief. Verder hoeft een minder goede intake niet automatisch te leiden tot een minder
goede uitgifte. De uitgifte moet het dan overigens wel doen met minder goede informatie. In dit onderzoek
gaat het om de vraag of er bij het intakeproces winst valt te boeken. Bovenstaande constateringen geven
aan er daar aanleiding is voor die conclusie. Daarbij merken we op dat het invoeren van MDI niet 1 op 1
leidt tot kwaliteitsbetering ten aanzien van bovenstaande aspecten. Indien een meer gestandaardiseerde en
geprofessionaliseerde werkwijze deel uit maakt van de invoering van MDI kan dat wel leiden tot de
bedoelde kwaliteitswinst.
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3.

Kosten van MDI

Nu duidelijk is dat implementatie van MDI zowel kwaliteitswinst als efficiëntiewinst voor de GMK in HollandsMidden kan opleveren, is het belangrijk om te weten wat de kosten zijn van MDI. Vanzelfsprekend bezien
we hier zowel de initiële investering als ook de beheerskosten van MDI. In de opdracht voor deze
businesscase is opgenomen dat we voor het invoeren van MDI op de GMK in Hollands-Midden twee opties
bezien:
1. Implementatie door middel van (bij)scholing van centralisten
2. Implementatie mede door middel van een gestandaardiseerd en geautomatiseerd uitvraagprotocol
Onderstaand werken we de kosten van beide opties uit:

3.1

Kosten van MDI door middel van (bij)scholing (optie 1)

De invoering van MDI door middel van (bij)scholing stelt de centralisten in staat de diverse meldingen voor
politie, brandweer en MKA aan te nemen. De kosten van deze eerste optie hangen vooral samen met de
uren die centralisten moeten besteden aan (bij)scholing om elkaars werk te kunnen uitvoeren. Onderstaand
is aangegeven hoeveel uren de verschillende disciplines nu besteden aan het opleiden van centralisten ten
behoeve van de het intakeproces (het betreft alleen de uren van de centralisten, aangezien deze verreweg
het leeuwendeel van de investering vormen).
Politie
7 weken (252 uur) theorie in de CMK (afgesloten met toets) gevolgd door
6 weken (216 uur) opleiding in de praktijk met een mentor (afgesloten
met een toets) gevolgd door
6 weken (216 uur) "zelfstandig" aan het werk onder toezicht van een
mentor. (afgesloten zonder toets, maar met advies van de mentor)
In totaal wordt per centralist 684 uur besteed aan de opleiding voor de intake. Er is geen structureel
bijscholingsprogramma.
MKA
De initiële opleiding voor centralisten ziet er als volgt uit:
CMK: 2 weken (72 uur) per dag theorie met aansluitend praktijk.
GMK: 3 weken (108 uur) intake besteld vervoer met mentor met aansluitend een toets.
GMK: 3 weken (108 uur) complete intake met mentor van zowel besteld als spoed met
aansluitend een eindtoets.
Daarnaast of daarvoor Sosa: 144 uur.
In totaal wordt per centralist 432 uur besteed aan de opleiding voor de intake. Wel wordt in de opleiding zelf
rekening gehouden met een grotere opleidingsbehoefte van individuele kandidaten (het programma neemt
dan meer tijd in beslag). Het bijscholingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
2 dagen (14,4 uur) bijscholing
1 dag (7,2) stage op ambulance
1 dag (7,2 uur) profcheck
2 dagen (14,4 uur) Sosa
Brandweer
Brandweercentralisten volgen een vergelijkbaar programma als de MKA-centralisten (m.u.v. Sosa). In totaal
wordt per centralist 288 uur besteed aan de opleiding voor de intake. Wel wordt in de opleiding zelf rekening
gehouden met een grotere opleidingsbehoefte van individuele kandidaten (het programma neemt dan meer
tijd in beslag). Het bijscholingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: 2 dagen (14,4 uur).
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Totaal
Onderstaande tabel bevat het totaaloverzicht in uren:

Initiële opleiding
Bijscholing per jaar

Politie

MKA

Brandweer

684
-

432
43,2

288
14,4

Hierbij wordt vanuit opleiders en management opgemerkt dat bij de politie aan jaarlijkse bijscholing zou
moeten worden gedaan en dat bij brandweer en MKA plannen bestaan voor extra bijscholing. Het totaal
aantal uur dat daarvoor nodig is, is echter niet voorhanden.
Indien we MDI op de GMK in Hollands-Midden willen invoeren door middel van (bij)scholing bestaat de
initiele investering uit:
2
- Huidige formatie politie opleiden voor intake brandweer en MKA: 2,2 (bezetting ) x 6,3 (formatie) x
620 (uur) x € 40,- (uurtarief) = € 343.728,- Huidige formatie brandweer opleiden voor intake politie en MKA (alleen Sosa): 1 (bezetting) x 6,3
(formatie) x 1.016 (uur) x € 40,-(uurtarief) = € 256.032,- Huidige formatie MKA opleiden voor intake politie en brandweer: 1 (bezetting) x 6,3 (formatie) x 872
(uur) x €40,- (uurtarief) = € 219.744,We hebben voor het aantal benodigde opleidingsuren steeds 50 uur systeemtraining (GMS e.d.) in
mindering gebracht. Over deze kennis beschikken de huidige centralisten immers al. De totale investering
gebaseerd op de huidige formatie en bezetting is voor deze optie € 819.504,- (hierna grofweg € 800.000,-).
Per medewerker bedraagt de investering gemiddeld € 30.924,-. We gaan uit van een maximale opvulling
van het rooster tegen een normaal tarief (dus geen overwerktarief). We gaan er ook vanuit dat wordt
aangesloten bij de huidige opleidingen zodat er geen sprake is van extra instructiekosten. Verder gaan we
uit van de huidige opleidingsinspanning en de huidige bezetting. Indien deze wijzigen, wijzigen
vanzelfsprekend de hier genoemde bedragen. De opleidingskosten bestaan uit uren van medewerkers,
vanzelfsprekend gaat het hier niet om louter out-of-pocket-kosten. Voor de vergelijking van beide opties is
deze methode echter voldoende bruikbaar geacht. Ten slotte betreft bovenstaande raming alleen de
opleidingskosten. Een project van een dergelijke omvang en complexiteit vergt vanzelfsprekend ook
projectkosten. Deze ramen wij op ongeveer € 100.000,-. Het totaalbedrag moet worden gezien als een
ordegrootte bedrag om de vergelijking te kunnen maken met de tweede optie en met de mogelijke
efficiëntiewinst.
Indien er voor wordt gekozen om bij het implementeren van MDI ook gebruik te maken van Teleservice dan
is het relevant om te weten wat daarvan de kosten per medewerker zijn. Deze kosten zijn:
- Medewerker opleiden voor politie, brandweer en MKA: 1.066 (uur) x € 30,- (uurtarief) = € 31.980,-.3
Naast bovenstaande initiële kosten zijn er ook structurele kosten. Uitgaande op de huidige situatie zijn dat
de volgende kosten:
- Huidige formatie intake bijscholen: 4 (bezetting) x 6,3 (formatie) x 57,6 (uur) x € 40,- (uurtarief) =
€ 58.061,- (impliciet zijn in deze berekening ook uren opgenomen voor bijscholing intake politie, die
thans niet is ingevuld)
Samengevat:
- initiële kosten voor MDI door middel van opleiden: ongeveer € 900.000,
- structurele kosten voor MDI door middel van opleiden: ongeveer € 60.000,-

2

Bij de politie is op de vrijdag- en zaterdagavond nog een extra werkplek bemenst (ongeveer 10% van de bezetting/formatie).
Op dit punt merken wij op dat het uurtarief van de medewerker TS naar aanleiding van de extra taken en de extra opleiding opwaarts
aangepast zou kunnen moeten worden.
3
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3.2 Kosten van MDI door middel van een geautomatiseerd systeem
(optie 2)
Implementatie van MDI door middel van een geautomatiseerd systeem leidt er toe dat de centralisten niet
zozeer door een extra opleidingsinspanning, maar vooral door een systeem in staat worden gesteld de
verschillende meldingen voor politie, brandweer en MKA aan te nemen. Het systeem zorgt er daarnaast
voor dat de meldingen uniform en op een gegarandeerd kwaliteitsniveau worden aangenomen.
De implementatie van MDI door middel van een geautomatiseerd systeem is in Nederland nog niet
toegepast. We hebben op dit moment ook geen gegevens over de kosten van de toepassing van dergelijke
systemen in het buitenland (het in kaart brengen van dergelijke kosten in het buitenland valt buiten het
bestek van dit onderzoek). We verlaten ons daarom op opgaven die ten behoeve van de businesscase uit
maart 2009 zijn gedaan door externe experts/leveranciers:
Eenmalige kosten:
Omschrijving
Protocol medisch
Protocol brandweer
Protocol politie
Server
Kwaliteit managementtool
basis software
Protocol medisch
Protocol brandweer
Protocol politie

Kostenraming (in Euro)
subtotalen

Totalen ( in Euro)
4.895,4.695,6.495,1.650,-

1.900,800,600,1.000,-

Training Kwaliteitsmanager
Training centralisten
gecombineerd (aantal
trainingen afh. van aantal
deelnemers; 7 dagen training
voor alle drie de protocollen
of per protocol 3 dagen

1.200,- (per deelnemer)
10.000,- (1 volle klas)
Geschat bedrag

4.300,4.800,- (4 deelnemers)
10.000,- (kosten trainer)
50.400,- (uren centralisten)

Projectkosten Leverancier 1018 dagen
3-9 dagen SW installatie per
werkplek inregelen etc.
2-8 dagen softwaretraining
Projectbegeleiding

1.500,- per dag

27.000,-

1.500,- per dag

13.500,-

1.500,- per dag
1.350,- per dag

Interface met GMS
14 dagen (eenmalig; om te
slaan over het aantal
deelnemende regio’s)

1.500,- per dag

12.000,129.600,- (1 jaar, 2 dagen per
week)
21.000,-

Impactanalyse ICT
Begeleiding/ondersteuning
VtsPN
Totaal

Businesscase multidisciplinaire intake GMK Hollands-Midden,
versie 2.0, 19 mei 2010

20.000,50.000,360.335,-

20

Jaarlijkse kosten
Omschrijving (per werkplek)
Software
Medisch, Brandweer, Politie
Kwaliteit managementtool
software
Beheerkosten (incl. GMS)
Bijscholing centralisten
Totaal

Kostenraming (in Euro)
subtotalen
4.300,-; 4.100,-; 5.900,-

Totalen

2.700,-; 2.500,-; 2.900,-

8.100,-

PM

20.000,- (stelpost)
25.000,- (50% van de initiële opleiding)
66.400,-

13.300,-

In bovenstaand overzicht is op een aantal punten een PM-post opgenomen. Indien we desalniettemin een
totaalbedrag willen definiëren, zullen we een schatting moeten maken van deze posten. We gaan daarbij
steeds uit van de huidige bezetting en formatie, verder hanteren we steeds de door de opstellers van de
voorgaande businesscase aangegeven maxima. Voorts hebben we een post opgenomen voor de
impactanalyse ten aanzien van ICT, en een post voor begeleiding/ondersteuning door de VtsPN. Ook
hebben we kosten teruggerekend naar 1 deelnemende meldkamer/regio (de vorige businesscase was
gebaseerd op een samenwerkingstraject met meer regio’s). De kosten voor bijscholing van de centralisten
zijn gebaseerd op de initiële kosten (wij gaan ervan uit dat deze kosten met een geautomatiseerd systeem
lager zijn, maar hanteren bewust een ruime marge).

Samengevat:
- initiële kosten voor MDI door middel van een geautomatiseerd systeem:
ongeveer € 360.000,-;
- structurele kosten voor MDI door middel van een geautomatiseerd systeem:
ongeveer € 65.000,-.
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4.

Conclusies en aanbevelingen

Deze businesscase heeft als doel:
“ de kosten en opbrengsten van MDI (mogelijk in combinatie met uitgifte) eventueel in combinatie met
aanvullende diensten zodanig inzichtelijk te maken dat besluitvorming over MDI en het daarbij te gebruiken
instrumentarium voor de GMK (en Teleservice) Hollands-Midden kan plaatsvinden”
De businesscase beantwoordt de volgende vragen:
-

Wat zijn de opbrengsten van MDI in termen van efficiëntiewinst?
o In hoeverre kan daarbij de uitgifte worden gecombineerd?
o In hoeverre kunnen daarbij andere diensten/activiteiten worden gecombineerd?
Wat zijn de opbrengsten van MDI in termen van kwaliteitswinst?
Wat zijn de kosten van MDI door middel van opleidingen (optie 1)?
o In hoeverre leidt deze optie tot extra opbrengsten in termen van efficiëntie en kwaliteit?
Wat zijn de kosten van MDI door middel van een geautomatiseerd systeem (optie 2)?
o In hoeverre leidt deze optie tot extra opbrengsten in termen van efficiëntie en kwaliteit?
Wat is de meerwaarde van de inschakeling van Teleservice bij de invoering van MDI?

De antwoorden op deze vragen zijn als volgt:
Efficiëntiewinst
MDI levert efficiëntiewinst op. De efficiëntiewinst is gelegen in het benutten van de leegloopuren dan wel het
besparen op werkplekken bij het intakeproces. Deze besparing levert ongeveer € 400.000,- op (los van de
eventuele frictiekosten). Een combinatie met het uitgifteproces is in algemene zin niet mogelijk. Met name
bij het meer langdurige en complexe uitgifteproces van de politie is de centralist niet in staat tegelijkertijd
meldingen in de intake aan te nemen. Bij de brandweer is dit wel mogelijk en gebeurt het in de praktijk
tijdens een aantal diensten (delen van het rooster) ook. Het vullen van de leegloopuren met andere
diensten/activiteiten is mogelijk. Daarbij geldt als voorwaarde dat het diensten of activiteiten betreft die in
het geval van een spoedmelding onmiddellijk kunnen worden gestaakt. Diensten die een zekere mate van
klantvriendelijkheid vergen liggen dan niet voor de hand. Meer administratieve activiteiten die weinig
concentratie vergen vormen wel een optie voor opvulling van de leegloopuren.
Kwaliteitswinst
MDI levert kwaliteitswinst op doordat het aantal meldingen dat gemist wordt drastisch kan dalen. Verder
levert MDI zelf geen inhoudelijke kwaliteitswinst op. Bij een combinatie met de huidige opname van 112meldingen bij Teleservice levert MDI wel tijdwinst op voor de burger. Verder levert MDI meer beschikbare
tijd op per melding (bijvoorbeeld voor een adequate melderinstructie); gelijktijdigheid komt immers nog maar
zelden voor. De wijze waarop MDI wordt geïmplementeerd levert wel inhoudelijke kwaliteitswinst op (optie
2: MDI door middel van een geautomatiseerd systeem). Deze optie garandeert het stellen van de juiste
vragen bij de intake (en levert daarmee betere informatie op bij de uitgifte).
Kosten van MDI door middel van opleidingen (optie 1)
De initiële kosten van invoering van MDI door middel van opleidingen zijn relatief hoog € 900.000,-. De
structurele kosten van deze optie zijn iets lager dan die van optie 2; € 60.000,- t.o.v. € 65.000,-. De kosten
van beide opties bestaan voor een groot deel uit uren van medewerkers. Dit zijn vanzelfsprekend niet louter
out-of-pocket-kosten. Deze optie leidt niet tot extra opbrengsten. Bij het invoeren van MDI merken we op dat
daar ook de uitgifte van de brandweer in opgenomen moet worden (indien deze wordt losgemaakt van de
intake, ontstaat efficiëntieverlies). Dit geldt voor opties 1 en 2 in gelijke mate.
Kosten van MDI door middel van een geautomatiseerd systeem (optie 2)
De initiële kosten van deze optie zijn relatief laag ten opzichte van optie 1; € 360.000,-. De structurele
kosten zijn iets hoger dan die van optie 1; € 65.000,-. Daarbij tekenen we wel aan dat de bijscholingskosten
bewust ruim zijn geschat. Deze optie leidt wel tot extra opbrengsten. Uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de
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kwaliteit van de intake in termen van volledigheid en uniformiteit nog veel te winnen heeft. Een
geautomatiseerd systeem biedt juist op deze dimensies grote voordelen.
Meerwaarde van TS bij MDI
De meerwaarde van het betrekken van Teleservice bij de invoering van MDI is afhankelijk van de wijze
waarop Teleservice wordt ingezet.
Ten eerste kan Teleservice de bij invoering van MDI resterende gemiste spoedmeldingen opvangen. Het
gaat dan om een zeer klein aantal meldingen waarbij dan het motto geldt: “beter opgenomen door een niet
geschoolde, maar wel betrokken medewerker, dan helemaal niet opgenomen”. Deze werkwijze wordt thans
al toegepast.
Ten tweede kan Teleservice ingezet worden om in combinatie met de GMK de intake te organiseren. In
deze optie worden de huidige bedrijfsvoeringsystematiek en de kwaliteitsborging van de afdeling TS
toegepast op het intakeproces van de GMK. In onze ogen levert deze variant efficiëntiewinst en
kwaliteitswinst op voor het intakeproces. Eventueel ontstaat nog efficiëntiewinst als gevolg van
schaalvoordelen (zelfde hoeveelheid management en beheer voor meer medewerkers). Voor het proces
van uitgifte op de GMK levert deze beweging naar verwachting schaalnadelen op. De effecten van deze
mogelijke organisatiewijziging zijn door ons niet onderzocht.
Ten derde kan Teleservice de intake ook geheel “overnemen” van de GMK. Het motief voor deze variant is
dan vooral gelegen in de lagere kosten van Teleservice (lagere loonkosten, rooster meer afgestemd op
werkaanbod). Het is de vraag of de verwachte lagere loonkosten reëel zijn; de gevraagde competenties en
de extra opleiding voor de medewerkers TS maken een opwaartse aanpassing van de inschaling (en dus de
loonkosten) waarschijnlijk. Verder levert een dergelijke beweging ook frictiekosten bij de meldkamer op.
Deze zijn weliswaar tijdelijk, maar wel aanwezig.

Samengevat:
Naar ons oordeel zou de Veiligheidsdirectie op basis van deze businesscase moeten besluiten
multidisciplinaire intake op de meldkamer in te voeren door middel van een gestandaardiseerd en
geautomatiseerd uitvraagprotocol. Een combinatie van de huidige eerste aanname van 112meldingen van Teleservice met het intakeproces op de meldkamer zou onderdeel uit moeten maken
van dit besluit.
Deze beslissing vergt een initiële investering geraamd op € 360.000,- en € 65.000,- structurele kosten.
Wij achten onder voorwaarden een besparing van 1 werkplek à € 400.000,- mogelijk. Een combinatie
met de afdeling Teleservice levert vooral voordelen op de voor de bedrijfsvoering en kwaliteitsborging
in het intakeproces. Los van de financiële kosten en baten zijn wij tot de conclusie gekomen dat een
“geautomatiseerde” multidisciplinaire intake voor de kwaliteit van het intakeproces op de meldkamer
onontbeerlijk is. Het aantal gemiste meldingen zal drastisch dalen, de snelheid van de intake neemt
toe en de kwaliteit van de informatievergadering ten behoeve van de uitgifte stijgt substantieel.
In het volgende hoofdstuk beschrijven wij de randvoorwaarden en risico’s voor de implementatie van
dit besluit.
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5.

Implementatie van de aanbevelingen

5.1

Risico’s en randvoorwaarden

Aan de implementatie van MDI op de meldkamer kleeft een aantal risico’s. We bespreken deze risico’s
hieronder om vervolgens in te gaan op de randvoorwaarden die de risico’s kunnen beperken.

5.1.1 Verbinding met andere processen op de meldkamer
Het huidige intakeproces is op dit moment nadrukkelijk verbonden met de uitgifte. Informatie gaat deels
fysiek van intake naar uitgifte en vooral bij de politie worden centralisten op de intake ook ingezet ter
ondersteuning van de uitgifte. Een fysieke scheiding tussen intake en uitgifte is om die reden niet
verstandig. Een separate multidisciplinaire intake-unit met in begrip van de eerste aanname 112 (nu bij TS
georganiseerd) dient daarom fysiek op de meldkamer te worden georganiseerd.

5.1.2 Ontbreken van ervaringsgegevens in Nederland
In Nederland zijn weinig ervaringsgegevens voor handen als het gaat om het werken met een via
automatisering ondersteunde MDI. Er zijn enkele meldkamers die in 2009 een experiment zijn gestart, maar
een volledig integrale MDI is in Nederland niet operationeel. Internationaal zijn deze ervaringsgegevens wel
ruim voor handen. Gezocht dient derhalve te worden naar een leverancier die aantoonbare ervaring heeft in
het buitenland en die bereid is samen te werken met de beheerders in Nederland (VtsPN). Wij pleiten
ervoor deze leverancier(s) bij de implementatie te betrekken alvorens tot gunning wordt besloten. Het risico
is dan dat de leveranciers invloed hebben op de opdracht, het voordeel is dat zij hun expertise (die bij de
opdrachtgever ontbreekt) kunnen inzetten om de kwaliteit van de opdracht te verbeteren.

5.1.3 Organisatie van fall‐back
Het overgaan op MDI met behulp van geautomatiseerde ondersteuning leidt tot een hoge mate van
afhankelijkheid van het geautomatiseerde systeem. Zodra de bedrijfsvoering multidisciplinair is ingericht kan
niet meer eenvoudig en snel worden teruggegrepen op een monodisciplinaire werkwijze. Zeker op langere
termijn verdwijnt daar binnen de meldkamer ook de expertise voor (medewerkers worden dan niet meer
monodisciplinair opgeleid). De fall-back dient dan in ieder geval middels niet-digitale middelen (papieren
naslagwerken) beschikbaar te zijn. Bij de implementatie dient de fall-back-situatie getraind te worden.
Samenwerking met andere meldkamers kan dit risico tevens beperken (de andere regio’s fungeren dan als
fall-back voor Hollands-Midden).

5.1.4 Weerstand bij de medewerkers
De implementatie van “geautomatiseerde” MDI kan op twee manieren leiden tot weerstand bij
medewerkers. Ten eerste leert de ervaring dat geautomatiseerde systemen leiden tot de inperking van
handelingsvrijheid van medewerkers (in ieder geval in de perceptie van de medewerkers). Het huidige
kwaliteitsbeeld is echter dusdanig dat mogelijke weerstand op dit punt niet groot zal zijn. Ten tweede levert
de multidisciplinaire werkwijze mogelijk tot weerstand. Medewerkers hebben immers niet gekozen voor
meer disciplines (“ik werk bij de politie en niet bij de brandweer”). Onze indruk is dat deze vorm van
weerstand bij een klein deel van de medewerkers mogelijk aanwezig zal zijn, maar dat door brede
overtuiging binnen de gehele groep van de noodzaak tot verandering deze individuen om zullen gaan. In het
uiterste geval zal de implementatie van MDI mogelijk tot afscheid van medewerkers kunnen leiden. Het is
verstandig deze boodschap bij de start helder te communiceren (het belang voor de burger en de
organisatie is te groot).

5.1.5 Weerstand bij de omgeving
Binnen de omgeving van de GMK valt ook enige weerstand te verwachten. Wij denken vooral aan twee
partijen (maar mogelijk zijn er meer). Ten eerste vraagt de implementatie van MDI aan de beheerder
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(VtsPN) extra inspanning (initieel, maar mogelijk ook structureel). Met deze extra inspanning is
waarschijnlijk in de jaarplanning geen rekening gehouden en vraagt dus de bereidheid om mee te gaan in
deze ontwikkeling in Hollands-Midden. Aangezien de specificaties van het ondersteunende systeem nog
niet (volledig) bekend zijn, ligt hier een kans om de beheerder bij de start zoveel mogelijk te betrekken. Het
is verstandig om deze betrokkenheid op de diverse niveaus in de organisatie te borgen (operationeel,
management en bestuur). Ten tweede ligt bij de MKA de voorwaarde landelijk om te werken met
verpleegkundig centralisten. Hoewel de jurisprudentie op dit punt in onze ogen ruimte laat is een op
confrontatiegerichte strategie in onze ogen niet verstandig. Het huidige kwaliteitsbeeld van de intake in
Hollands-Midden pleit voor de introductie van “geautomatiseerde” MDI. De te realiseren kwaliteitswinst zou
in onze ogen de verantwoordelijken in deze kolom moeten kunnen brengen tot instemming met deze
beweging. Het is wel zaak daar voorafgaand aan de start van de implementatie bestuurlijk goede afspraken
over te maken (denk aan zorgverzekeraars, GHOR en RAD).

5.1.6 Externe ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het terrein van de meldkamers in Nederland lijken op dit moment snel te gaan. Het
ministerie van BZK pleit voor schaalvergroting, er wordt gewerkt aan een nieuw landelijk
meldkamersysteem (opvolger GMS), de ambulancesector denk na over een eigen “witte meldkamer”. Het is
vooral een bestuurlijk inschatting of deze ontwikkelingen de implementatie van “geautomatiseerde” MDI
zullen gaan verstoren. Onze inschatting is dat zeker een jaar nodig is om het systeem binnen HollandsMidden operationeel te krijgen. Indien bovenstaande ontwikkelingen leiden tot majeure ingrepen binnen die
termijn, dan is een pas op de plaats gerechtvaardigd. Wij verwachten echter dat deze ontwikkelingen pas op
substantieel langere termijn zullen leiden tot realisatie van nieuwe systemen, organisaties of werkwijzen.
Het huidige kwaliteitsbeeld leidt in onze ogen echter tot de noodzaak om op korte termijn ingrijpende en
effectieve maatregelen te treffen. “Geautomatiseerde” MDI is dan gezien de opbrengsten van deze
businesscase bij uitstek een oplossing voor de geconstateerde knelpunten. De belangrijkste eis aan het
nieuwe systeem is dan wel dat het in staat is te werken met toekomstige systemen of werkwijzen. Het
voldoen aan deze eis zal in de eerste fase van de aanpak duidelijk moeten worden.

5.2

Aanpak

Wij pleiten voor de volgende aanpak bij implementatie van “geautomatiseerde” MDI op de meldkamer in
Hollands-Midden. De fasen 6 en 7 zijn optioneel en afhankelijk van de besluitvorming door de VD.
Fase
besluit
1
2
besluit
3
besluit
4
besluit
5
besluit
6
besluit
7

Kern
Bestuurlijke besluitvorming over opdracht voor fase 1-3 aan VD
Uitwerken implementatieplan (MT GMK, politie HM/VtsPN, leveranciers)
Formuleren Programma van Eisen
Besluitvorming VD over PvE
Aanbesteding
Besluitvorming door DB over gunning
Eerste uitrol: monodisciplinair proefdraaien
Besluitvorming door VD over tweede uitrol: multidisciplinair proefdraaien
Tweede uitrol: multidisciplinair proefdraaien inclusief eerste aanname 112
van TS naar GMK
Besluitvorming VD over terugbrengen bezetting
Derde uitrol: proefdraaien met terugbrengen bezetting
Besluitvorming door VD over terugbrengen bezetting
Vierde uitrol: MDI volledig geïmplementeerd met terugbrengen bezetting

Doorlooptijd
In weken
0
1-6
7-9
10
11-22
23
24-35
36
37-48
49
50-61
62
63-

Onderstaand beschrijven wij de belangrijkste activiteiten per fase.
Besluit: Bestuurlijke besluitvorming over opdracht voor fase 1-3 aan VD
Nu de VD positief besluit over de invoering van “geautomatiseerde” MDI op basis van deze businesscase,
volgt een bestuurlijke opdracht om het implementatieplan verder uit te werken en een Programma van Eisen
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te formuleren. Wij stellen een bestuurlijke opdracht voor vanwege de complexe externe omstandigheden
(landelijk en tussen de kolommen). De bestuurlijke opdracht reikt in eerste instantie tot en met fase 3, de
aanbesteding. Zo heeft het bestuur de mogelijkheid om expliciet over de gunning (en dus de start van de
implementatie) te besluiten.
Fase 1: Uitwerken implementatieplan (MT GMK, politie HM/VtsPN, leveranciers)
Wij stellen voor het implementatieplan uit te werken met inbreng van de beheerder en bereidwillige
leveranciers. Het is in onze ogen belangrijk deze partijen in dit stadium te betrekken omdat hun inspanning
een belangrijke randvoorwaarde is voor een succesvolle implementatie van “geautomatiseerde” MDI. Zij
beschikken over de noodzakelijke expertise en zullen bij de implementatie en het beheer een cruciale taak
hebben. Deze fase bestaat in ieder geval uit de volgende activiteiten uit te voeren door een projectgroep
geformeerd uit bovenstaande actoren:
- selectie potentiële leveranciers
- opstellen randvoorwaarden vanuit GMK, beheerder en leverancier
- bepalen noodzakelijke stappen voor implementatie
- uitwerken detailplanning
Fase 2: Formuleren Programma van Eisen
Het programma van eisen bevat een gedetailleerde invulling van alle operationele en beheersmatige eisen
die aan het geautomatiseerde systeem en aan de leverancier gesteld moeten worden. In deze fase zijn
vertegenwoordigers van het management en de medewerkers nadrukkelijk aan zet. De samenstelling van
de projectgroep uit fase 1 wordt hier op aangepast. In het programma van eisen komen in ieder geval de
volgende aspecten aan de orde:
- operationele systeemeisen (wat moet het systeem kunnen)
- beheersmatige systeemeisen (hoe willen we het systeem beheren)
- omgevingsgerichte systeemeisen (in welke omgeving moet het systeem kunnen functioneren)
- opleidingseisen (wat moeten de medewerkers kunnen om met het systeem te werken)
- juridische vereisten (wat vragen we van de leverancier, wat vraagt deze aan ons, wat zijn sancties)
- planningsvereisten (wanneer moet wat operationeel zijn)
Besluitvorming VD over PvE
De VD stelt het programma van eisen vast voorafgaand aan de aanbesteding. Zo heeft de VD een heldere
positie als opdrachtnemer vanuit het DB en als opdrachtgever aan de projectorganisatie die uiteindelijk
verantwoordelijk is voor de implementatie.
Fase 3: Aanbesteding
Nadat de VD heeft besloten over het programma van eisen volgt het aanbestedingsproces. Voor de
helderheid merken wij op dat wij ervan uitgaan dat de aanbesteding niet leidt tot de bouw van een nieuw
systeem, maar tot de aanpassing van een bestaande systeem uit het buitenland aan de gewenste situatie in
Hollands-Midden. Wij gaan ervan uit dat de beheerder, in dit geval politie Hollands-Midden, deze fase in
procedurele zin voorbereidt
en begeleidt. De inhoudelijke voorbereiding van de gunning is vooral een taak voor vertegenwoordigers uit
de GMK.
Besluitvorming door DB over gunning
Het is gezien de eerder genoemde complexiteit van belang het bestuur de positie van opdrachtgever helder
te laten invullen. Bij de besluitvorming over de gunning ontvang het bestuur van de VD een advies waarin
de belangrijkste elementen uit het programma van eisen en de wijze waarop de leverancier deze realiseert
(en binnen welke condities) aan de orde komen. Na besluitvorming over de gunning krijgt de VD de
opdracht de implementatie van “geautomatiseerde” MDI te starten.
Fase 4: Eerste uitrol (monodisciplinair proefdraaien)
Wij pleiten voor een gefaseerde invoering van “geautomatiseerde” MDI. Een dergelijk werkwijze reduceert
de mogelijk weerstand bij betrokkenen en stelt ons in staat mogelijke onvolkomenheden snel te signaleren
en tijdig te repareren. Om die reden stelle wij voor eerst monodisciplinair proef te draaien. Iedere discipline
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heeft dan de mogelijkheid om in een beperkte periode de specifieke eigenaardigheden van het systeem te
ervaren en eventueel aanpassingen in gebruik door te voeren.
Besluitvorming door VD over tweede uitrol (multidisciplinair proefdraaien)
Zodra binnen de GMK per discipline ervaring is opgedaan met het geautomatiseerde systeem worden deze
resultaten in een beknopte rapportage voorgelegd aan de VD. Deze besluit vervolgens of het systeem ook
daadwerkelijk multidisciplinair wordt ingezet. Zo blijft de VD steeds verantwoordelijk voor de wijze waarop
MDI in de meldkamer ook voor de “eigen” discipline wordt ingezet.
Fase 5: Tweede uitrol (multidisciplinair proefdraaien inclusief eerste aanname 112 van TS naar GMK)
In deze fase wordt het intakeproces voor het eerst echt multidisciplinair vormgegeven. Dat betekent dat nu
ook voor het eerste de eerste aanname van 112-meldingen vanuit TS kan worden overgezet naar de GMK.
De beoogde kwaliteitswinst worden in deze fase voor het eerst zichtbaar. De beheerder wordt gevraagd dit
inzicht met behulp van het nieuwe systeem (indien noodzakelijk in samenwerking met de leverancier) te
bieden. Na een beperkte periode van proefdraaien worden de resultaten aangeboden aan de VD, zodat
deze een beslissing kan nemen over het al dan niet kapitaliseren van de mogelijke efficiëntiewinst.
Besluitvorming VD over terugbrengen bezetting
Nadat duidelijk is geworden of geautomatiseerde MDI ook de beoogde kwaliteitswinst oplevert, besluit de
VD of de mogelijke efficiëntiewinst uit het terugbrengen van de bezetting ook gekapitaliseerd moet worden.
Derde uitrol (proefdraaien met terugbrengen bezetting)
Na besluitvorming door de VD start de GMK voor een beperkte periode met het terugbrengen van de
bezetting met 1 werkplek tot gemiddeld 3 werkplekken. In deze fase wordt de beheerder gevraagd te
monitoren of het aantal gemiste meldingen, dat na invoering van “geautomatiseerde” MDI substantieel is
gedaald, laag blijft. Deze gegevens worden door de projectgroep in een rapportage aan de VD aangeboden.
Besluitvorming door VD over terugbrengen bezetting
De VD neemt op basis van de door projectgroep aangeboden rapportage een besluit over het al dan niet
structureel terugbrengen van de bezetting in het intakeproces. Het aantal gemiste meldingen zal bij deze
beslissing een belangrijke factor zijn.
Vierde uitrol (MDI volledig geïmplementeerd met terugbrengen bezetting)
Ten slotte brengt het management van de GMK de bezetting (en de formatie) van de intake terug conform
het besluit van de VD. Met deze stap is zowel de “geautomatiseerde” MDI volledig geïmplementeerd, en is
tevens de daaruit voortvloeiende efficiëntiewinst gekapitaliseerd.
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