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1. Inleiding

Burgers in een acute noodsituatie kunnen via het noodnummer 

112 melden dat zij een hulpdienst (politie, brandweer, 

ambulancezorg) nodig hebben. Het noodnummer 112 van 

de overheid is daarvoor altijd bereikbaar. Eén van de doelen 

van de meldkamer is het zoveel mogelijk in het eerste contact 

helpen van de burger. Als elke seconde telt dan is het immers 

van belang dat hulpzoekenden zo snel mogelijk worden 

geholpen door de juiste hulpverlener of hulpverleners (politie, 

ambulancezorg, brandweer en KMar). De wijze van melden is 

niet alleen voor burgers in nood van belang, maar ook voor 

de organisatie van de hulpverleningsdiensten. Naast telefonie 

zijn er echter diverse nieuwe technische mogelijkheden om 

te communiceren en informatie te delen. De ervaringen van 

burgers en de beschikbaarheid van nieuwe informatie- en 

communicatiemiddelen kunnen van invloed zijn op de 

werkprocessen in de meldkamer.

Tegen die achtergrond heeft het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid de volgende opdracht gegeven:

1. Onderzoek en adviseer hoe de burger in het eerste contact 

het beste geholpen kan worden als hij of zij in acute nood is 

en hulp nodig heeft van een van de hulpdiensten (politie, 

ambulancezorg, brandweer en KMar);

2. Onderzoek welke technologische mogelijkheden beschikbaar 

zijn of binnen drie jaar komen en hoe de burger hiervan 

gebruik zal maken om hulpdiensten in te schakelen en wat 

daarvoor nodig is vanuit landelijk perspectief;

3. Beschrijf op basis van de antwoorden op vraag 1 en 2 de 

wijze waarop burgers in acute nood het beste geholpen 

kunnen worden door de hulpdiensten en adviseer welke 

aanpassingen op hoofdlijnen nodig zijn in de (gezamenlijke) 

werkwijze voor en tussen de disciplines werkzaam op de 

meldkamer voor het verwerken van meldingen.

2. Onderzoeksopzet

Dit onderzoek bestond uit twee kwalitatieve deelonderzoeken. 

Daaraan voorafgaand zijn oriënterend interviews afgenomen 

met experts op het gebied van het 112 noodnummer, 

noodmeldingen en ondersteunende technologieën en met 

een vertegenwoordiger van mensen met een communicatieve 

beperking en is een documentstudie uitgevoerd. In het eerste 

kwalitatieve deelonderzoek zijn vier focusgroepbijeenkomsten 

met burgers georganiseerd. Deze groepen werden samengesteld 

met behulp van screeningsonderzoek in het online I&O 

Research Panel en bestond uit burgers die ervaring hadden met 

het doen van noodmeldingen. Elke focusgroep besprak drie 

cases op grond waarvan achterhaald werd wat behoeften van 

burgers zijn als het gaat om het melden van noodsituaties. In 

het tweede deelonderzoek werden mogelijke aanpassingen in 

de (gezamenlijke) werkwijze op de meldkamer onderzocht in 

sessies met meldkamermedewerkers. In elke meldkamersessie 

waren politie, brandweer en ambulancezorg vertegenwoordigd, 

in één sessie ook de KMar.

3. Bevindingen

Hulp in het eerste contact aan de burger in een nood-
situatie 
Het blijkt dat een burger die in acute nood is en hulp nodig 

heeft het contact met de meldkamer via het 112 noodnummer 

als zeer positief ervaart. De waardering ligt ruim boven een 

8. Als essentiële basisvoorwaarden voor goede hulp door de 

meldkamer noemen burgers en experts het snel en adequaat 

bepalen wat de juiste hulp is en voldoende empathie tonen. Dit 

wordt bevestigd door meldkamermedewerkers.

Als het gaat om verwachtingen ten aanzien van de meldkamer 

vinden burgers uit de focusgroepen locatiebepaling tijdens 

het melden vanzelfsprekend. Ze gaan er eigenlijk van uit dat 

de locatie van de melder bekend is. Verder geven zij aan een 

‘noodknop’ op mobiel of tablet te willen. 

Daarnaast vinden zij dat meldingen via sensoren, met gebruik-

making van datakoppelingen en via beeld wellicht mogelijk 

moeten worden, hoewel sommige deelnemers daar ook bezwaren 

bij uiten. De deelnemers wijzen de inzet van een chat bot en 

sociale media – als communicatiemiddelen om een nood situatie 

te melden aan de meldkamer – vrijwel unaniem af.
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Beschikbare technologie en gebruik door de burger
Automatische locatiebepaling van de melder is deels 

geïmplementeerd en wordt in de loop van 2019 verder 

uitgerold. Hiernaast wordt verwacht dat apps een grotere rol 

gaan spelen voor het melden van noodsituaties, vooral voor 

burgers die niet kunnen spreken of die ongemerkt willen 

melden dat zij in gevaar zijn en niet in paniek zijn. Een 

specifieke 112 app is al in ontwikkeling. Daarnaast verwacht 

men dat eCall een grotere rol gaat spelen bij het melden 

van een acuut noodgeval, gezien de Europese verplichting 

sinds 1 april 2018 voor nieuwe modellen personenauto’s 

en lichte bedrijfsvoertuigen. Tot slot verwachten experts dat 

datakoppelingen en het gebruik van beeld in de komende drie 

jaar mogelijk worden bij het melden van een noodsituatie. 

Andere vormen van sensing dan eCall liggen volgens hen wat 

meer in de toekomst. Hiernaast is een 24/7 bereikbaarheid van 

de hulpdiensten gewenst voor meldingen door burgers met een 

communicatieve beperking, geeft een vertegenwoordiger van die 

doelgroep aan.

Aanpassingen in werkwijze meldkamer op hoofdlijnen
De technische mogelijkheden en wat burgers in nood belangrijk 

vinden in het eerste contact, zijn besproken met meldkamer-

medewerkers. In deze meldkamersessies werden aarzelingen 

geuit over de implementatie van het melden via tekst, beeld en/

of sensing. Ook kwamen uit de meldkamersessies randvoor-

waarden naar voren voor de implementatie van technologische 

oplossingen in de werkwijze en organisatie van de meldkamers. 

Ten eerste wordt van belang geacht dat de ICT-infrastructuur in 

de meldkamers op orde komt, zodat vertragingen en storingen 

verminderd worden. Ten tweede dient een zo nauwkeurig moge-

lijke locatiebepaling van de melder te worden geïmplementeerd. 

Ten derde wordt aangegeven dat het tonen van empathie van 

belang is als onderdeel van de hulpverlening, ook omdat dat 

bijdraagt aan de snelheid waarmee meldingen worden afge-

handeld. Daartoe zou het melden via spraak behouden moeten 

blijven en is het belangrijk om het tonen van empathie te 

borgen in de gesprekstechnieken van meldkamermedewerkers, 

bijvoorbeeld via opleidingen. Ten vierde vindt men dat er werk 

moet worden gemaakt van meer en voldoende opgeleid perso-

neel teneinde met een volledige bezetting op de meldkamers 

te kunnen werken. Daarnaast wordt het belangrijk gevonden 

dat informatie over fysieke objecten en melders, voor zover van 

belang voor de hulpverlening in een noodsituatie, beschikbaar 

is. Bovendien vinden centralisten het van belang dat meldingen 

in andere talen dan het Nederlands eenvoudiger aangenomen 

kunnen worden. Tot slot vinden meldkamermedewerkers dat 

er meer publieksvoorlichting moet komen aan burgers over het 

bellen van 112, zodat duidelijk is wanneer het noodnummer 

112 gebeld moet worden en wanneer niet. 

4. Conclusies

1. Burgers hebben duidelijk waardering voor hoe het melden 

bij het noodnummer 112 nu verloopt.

2. Vanuit het perspectief van burgers en 

meldkamermedewerkers moet bij een 112-melding snel 

en adequaat de juiste hulp worden geboden en empathie 

worden getoond.

3. Vanuit het perspectief van burgers zijn op dit moment 

gewenste technologische ontwikkelingen voor meldingen 

van acute noodsituaties:

a. locatiebepaling van de melder bij melding via het 

noodnummer 112

b. een app om noodsituaties te melden.

c. eventueel op termijn meldingen via sensing, met beeld 

en datakoppeling 

Inzetten op chatbots om meldingen te verwerken of 

inzetten op meldingen via facebook of buurt-app is 

volgens burgers niet gewenst.

4. Vanuit het perspectief van burgers met een communicatieve 

beperking is een 24/7 bereikbaarheid van de hulpdiensten 

gewenst. 

5. Om burgers in nood het beste te kunnen helpen, is volgens 

meldkamermedewerkers het volgende gewenst:

a. volledige implementatie van nauwkeurige 

locatiebepaling van de melder bij melding via het 

noodnummer 112

b. informatiedeling tussen disciplines over fysieke objecten 

en melders

c. meer mogelijkheden om meldingen aan te nemen van 

burgers die de Nederlandse taal niet voldoende machtig 

zijn.

6. Voor implementatie van nieuwe technologie in de 

meldkamers gelden volgens meldkamermedewerkers de 

volgende randvoorwaarden:

a. ICT-systemen die sneller opstarten, minder storingen 

geven en sneller werken mogelijk maken

b. Voldoende capaciteit in de meldkamers.

7. Vanuit het perspectief van meldkamermedewerkers is er 

meer publieksvoorlichting gewenst over het melden van 

noodsituaties.
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5. Adviezen 

De conclusies geven geen aanleiding om de werkprocessen 

bij het melden van burgers van noodsituaties wezenlijk 

te veranderen. De wensen en ideeën van burgers lopen 

parallel met de huidige ontwikkelingen in de meldkamer: 

implementatie van de functionaliteit ‘locatiebepaling van 

de melder’ en implementatie van de 112 app inclusief een 

noodknopfunctie. 

Wel is het zaak de huidige werkprocessen te verbeteren door 

de snelheid en robuustheid van ICT-systemen te vergroten, 

meer en voldoende opgeleide capaciteit in de meldkamers 

in te zetten en in alle meldkamers informatie over fysieke 

objecten en melders te delen tussen disciplines. Daarnaast 

is het belangrijk om het tonen van empathie te borgen in de 

gesprekstechnieken van meldkamermedewerkers, bijvoorbeeld 

via opleidingen. Bovendien adviseren wij om burgers met een 

communicatieve beperking of die de Nederlandse taal niet 

voldoende machtig zijn, ruimere mogelijkheden te bieden om 

noodsituaties te melden. Verder adviseren wij om in te zetten 

op publieksvoorlichting over het melden van noodsituaties: 

wanneer het noodnummer 112 te bellen en wanneer niet, 

welke andere technologie is te gebruiken om de meldkamer te 

bereiken en op welke manier een ‘noodknop’ voor meldingen 

beschikbaar is. Wet- en regelgeving zal helderheid moeten 

bieden over het melden via een 112 app en andere nieuw te 

ontwikkelen technologie – dit in relatie tot de gegarandeerde 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van 112 telefonie in de 

Telecommunicatiewet.

In relatie tot voorgaande adviezen, denken wij dat het niet 

direct prioriteit heeft om in te zetten op technologische 

ontwikkelingen voor het melden van noodsituaties, 

anders dan de vernieuwingen die al in gang gezet zijn in 

het meldkamerdomein: implementatie van automatische 

locatiebepaling en ontwikkeling van een 112 app.
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Inleiding

1.1 Algemeen

De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat burgers in een acute 

noodsituatie kunnen melden als zij een hulpdienst (politie, 

brandweer, ambulancezorg, KMar) nodig hebben. In 1990 

werd 0011 als centraal noodnummer in gebruik genomen, 

later gewijzigd in 06-11. In 1997 veranderde het Nederlandse 

noodnummer in 112. Dit nummer is inmiddels in vrijwel alle 

Europese landen actief.

Het noodnummer is altijd bereikbaar, maar is uitdrukkelijk 

alleen voor spoedeisende hulp bedoeld. Het misbruik maken 

van de dienst is dan ook strafbaar. Het is altijd mogelijk het 

noodnummer 112 te bellen, ook met een mobiele telefoon 

zonder beltegoed, buiten bereik van het eigen netwerk of 

zonder simkaart, en er worden geen telefoonkosten in rekening 

gebracht. Het melden van noodsituaties gebeurt momenteel 

vooral door het noodnummer 112 te bellen.

1.2 Aanleiding voor dit onderzoek

De wijze van melden is niet alleen voor burgers in nood maar ook 

voor de hulpverleningsdiensten van essentieel belang voor de hulp-

verlening. Melden gaat nu nog veelal telefonisch, maar intussen 

zijn er steeds meer technische mogelijkheden om te communiceren 

en deze kunnen van invloed zijn op de werkprocessen in de meld-

kamer. Gelet op al deze ontwikkelingen bevat het ‘Uitwerkingska-

der meldkamer’ het voorstel voor een onderzoek met focus op het 

helpen van de burger in het eerste contact. Op grond hiervan heeft 

het Ministerie van JenV de volgende opdracht gegeven:

1. Onderzoek en adviseer hoe de burger in het eerste contact 

het beste geholpen kan worden als hij of zij in acute nood is 

en hulp nodig heeft van een van de hulpdiensten (politie, 

ambulancezorg, brandweer en KMar).

2. Onderzoek welke technologische mogelijkheden beschikbaar 

zijn of binnen drie jaar komen en hoe de burger hiervan 

gebruik zal maken om hulpdiensten in te schakelen en wat 

daarvoor nodig is vanuit landelijk perspectief.

3. Beschrijf op basis van de antwoorden op vraag 1 en 2 de 

wijze waarop burgers in acute nood het beste geholpen 

kunnen worden door de hulpdiensten en adviseer welke 

aanpassingen op hoofdlijnen nodig zijn in de (gezamenlijke) 

werkwijze voor en tussen de disciplines werkzaam op de 

meldkamer voor het verwerken van meldingen.
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Deze opdracht past in de onderzoeken die het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid laat uitvoeren om verbeteringen te 

realiseren in de wijze waarop burgers meldingen kunnen doen 

bij hulpdiensten. Zo heeft TNO in opdracht van het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid een toekomstverkenning van het 

meldproces in 2025 (‘Het Nieuwe Melden’) uitgebracht. Op 

basis van de opdrachtformulering voor ons onderzoek is deze 

toekomstverkenning gebruikt als model om behoeften van 

burgers en technologische vernieuwingen te bestuderen.

In de toekomstverkenning van TNO worden op grond 

van sociaalpsychologische profielen vier leefwerelden 

onderscheiden: avontuur, budget, duurzaam en comfort. 

De huidige 112-meldingen sluiten aan op de leefwereld 

‘budget’. In de toekomstverkenning wordt aangegeven dat er 

meer mogelijkheden komen voor technologie die de burger 

zelf inzet (bijvoorbeeld drones, leefwereld ‘avontuur’), 

voor meer burgerinitiatieven ondersteund door technologie 

(bijvoorbeeld buurtapps, leefwereld ‘duurzaam’) en voor meer 

ondersteunende technologie in de maatschappij (bijvoorbeeld 

automatische meldingen door sensoren, beschikbaarheid van 

leefwereld ‘comfort’). In figuur 1 wordt het model van de 

leefwerelden van TNO weergegeven.

AVONTUUR BUDGET

 
DUURZAAM COMFORT

Op de weg naar Het Nieuwe Melden voorzien wij een aantal transities.
Een beweging waarin ook andere leefwerelden met nieuwe dienst-
verlening worden bediend. 

Het meldproces NU
Het meldproces in 2025

Figuur 1. Vier leefwerelden uit de Toekomstverkenning Het Nieuwe 
Melden van TNO.

Burgers uit de verschillende leefwerelden maken naar 

verwachting verschillende keuzes in het gebruik van 

technologie. Het gaat daarbij niet alleen om sociale 

economische factoren, maar juist ook om de houding van 

burgers ten aanzien van technologie zoals de mate van 

vertrouwen in de digitale wereld en de digitale vaardigheden 

binnen de desbetreffende groep. Dit is in lijn met onderzoek 

van Motivaction dat mensen vanuit verschillende waarden een 

bepaald gedrag in het digitale domein vertonen.

1.3 Leeswijzer

Op basis van ons onderzoek beschrijft hoofdstuk 2 de 

onderzoeksopzet. Hoofdstuk 3 geeft weer hoe de burger in het 

eerste contact het beste geholpen kan worden. Hoofdstuk 4 

gaat in op de technische mogelijkheden voor het inschakelen 

van hulpdiensten door de burger. Hoofdstuk 5 geeft weer welke 

aanpassingen volgens meldkamermedewerkers nodig zijn in 

de (gezamenlijke) werkwijze van de disciplines werkzaam op 

de meldkamer. In hoofdstuk 6 worden ten slotte de conclusies 

weergegeven.

Bijlage 1 bevat de documenten die zijn bestudeerd, ontvangen 

van leden van de begeleidende werkgroep of zelf verzameld. 

Bijlage 2 vermeldt de personen die we hebben geïnterviewd, 

inclusief de belangrijkste gespreksonderwerpen.
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Hoofdstuk 2

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken die kwalitatief van 
aard zijn. In het eerste deelonderzoek is een screeningsonderzoek uitgevoerd 

en zijn focusgroepbijeenkomsten met burgers georganiseerd  
(zie 2.1). Ook zijn documenten bestudeerd en zijn interviews afgenomen om 
de technologische ontwikkelingen in kaart te brengen en om de uitkomsten 
van de focusgroepbijeenkomsten te kunnen duiden (zie 2.2). In het tweede 

deelonderzoek heeft Berenschot sessies met meldkamermedewerkers 
georganiseerd (zie 2.3).



De opzet en uitvoering van dit onderzoek is in de periode juli 

2018 tot en met mei 2019 begeleid door een werkgroep waarin 

de bij het meldkamerdomein betrokken organisaties waren 

vertegenwoordigd:

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Nationale politie

 • Veiligheidsregio’s

 • Ambulancezorg Nederland

 • Landelijke meldkamersamenwerking.

2.1 Onderzoek naar wat burgers van belang 

vinden

Met vier focusgroepen is kwalitatief onderzoek gedaan 

naar wat burgers van belang vinden. Uitgangspunt daarbij 

was dat er burgers uit alle vier de door TNO ontwikkelde 

leefwerelden waren betrokken. De vier groepen van elk zes tot 

acht deelnemers werden samengesteld met behulp van een 

screeningsonderzoek in het online I&O Research Panel. In de 

periode 24 september tot en met 1 oktober 2018 werd onder 

11.000 leden van het I&O Research Panel een vragenlijst 

uitgezet, die 8.614 respondenten invulden, met daarin de 

volgende vragen:

 • of de respondenten de laatste drie jaar een noodsituatie 

hebben meegemaakt 

 • of ze als gevolg hiervan contact hebben opgenomen met een 

hulpdienst (Welke? Door 112 te bellen?) 

 • naar welke hulpdienst men heeft gevraagd? 

 • welke hulpdienst(en) ter plaatse zijn gekomen

 • hoe een viertal aspecten van de dienstverlening is 

gewaardeerd.
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Aan het einde van de vragenlijst is de respondenten die een 

noodsituatie hadden meegemaakt – en die woonachtig waren 

in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht – 

gevraagd of ze bereid waren deel te nemen aan een focusgroep 

over dit onderwerp in Amsterdam. Van de 1.414 respondenten 

die aan deze voorwaarden voldeden, waren 62 respondenten 

bereid en in staat deel te nemen aan de groepen. 

Uit deze groep zijn de vier groepen grotendeels (29 

deelnemers) samengesteld. Op basis van hun antwoorden 

op de vragen in de screeningsvragenlijst, hun waardenprofiel 

(zie figuur 1; de percentages duiden op het percentage 

deelnemers met een bepaald waardenprofiel) en verschillende 

achtergrondkenmerken (zoals opleidingsniveau, leeftijd, 

geslacht, politieke voorkeur, woonplaats) is een indeling 

gemaakt. Hierbij is er in alle groepen naar gestreefd om 

voorvallen met betrokkenheid van de hulpdiensten politie, 

brandweer en ambulancezorg allen aan tafel te hebben. 

Naast het I&O Research Panel is een aantal respondenten 

(zeven) geworven via een extern selectiebureau om de 

leeftijdsverdeling binnen de focusgroepen meer in balans te 

krijgen. Op deze wijze werden focusgroepen samengesteld 

die burgers representeren die een noodsituatie hebben 

meegemaakt, uit verschillende leefwerelden afkomstig waren 

wat betreft technologische gerichtheid en op verschillende 

achtergrondkenmerken (sekse, leeftijd, opleiding, stad/

platteland) waren gebalanceerd1. Op deze wijze kon een 

zo-representatief-mogelijk beeld worden verkregen (kwalitatief, 

dus indicatief) van wat zeer uiteenlopende delen van de 

samenleving kunnen en willen als het gaat om het melden van 

noodsituaties, welke aspecten ze daarbij belangrijk vinden en 

welke hen tegenstaan.

De respondenten zijn gebeld en gemaild om hun deelname te 

bevestigen. Voor elke focusgroep zijn acht tot tien deelnemers 

vastgelegd (uitgenodigd, bevestigd en nogmaals bevestigd). 

Uiteindelijk (bij elke groep waren enkele afmeldingen door 

ziekte) bestonden groep 1 (budget) en 2 (duurzaam) uit acht 

deelnemers, groep 3 (avontuur) uit zes deelnemers en groep 4 

(comfort) uit zeven deelnemers. Met dit aantal per groep (zes 

tot acht) werd de ideale grootte bereikt om dynamiek te creëren 

en iedereen bij de discussie te kunnen betrekken. Daarin werd 

enerzijds beoogd zoveel mogelijk meningen horen en kon 

anderzijds elke deelnemer voldoende aan bod komen over het 

melden van een noodsituatie - een voor hen lastig, gevoelig en 

persoonlijk onderwerp. 

1 NB Het gaat hierbij niet om representativiteit zoals dat in kwantita-
tief onderzoek wordt gehanteerd om aan te duiden of de steekproef 
een goede afspiegeling vormt van de bevolking, maar om een juiste 
vertegenwoordiging van groepen mensen met bepaalde inzichten.
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Figuur 2. I&O-waardenmodel

De focusgroepbijeenkomsten vonden plaats op 8 en 9 oktober 

2018 in Amsterdam. 

Per focusgroep legden we drie cases voor. Aan de hand hiervan 

achterhaalden we behoeften en mogelijkheden ten aanzien van 

het melden van noodsituaties. Deelnemers werden niet alleen 

bevraagd over technische innovaties en manieren van melden, 

maar ook naar de menselijke kant van het melden. Hoe werd 

iets ervaren, waar was behoefte aan? 

De voorgelegde casussen zijn aangeleverd door leden van de 

werkgroep en betreffen een auto-ongeluk (brandweer, politie 

en ambulancezorg), onwel worden (ambulancezorg) en een 

overval (politie). Alle hulpdiensten waren zo vertegenwoordigd. 

Na afloop van de casusbesprekingen werd afgesloten met een 

terugblik en samenvatting van de belangrijkste behoeften van 

de deelnemers in geval van het inroepen van een hulpdienst bij 

een noodsituatie.
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2.2 Documentstudie en interviews

Voor de documentstudie zijn documenten aangedragen door 

de begeleidende werkgroep en geïnterviewde experts. Deze zijn 

aangevuld met wetenschappelijke artikelen en andere rapporten, 

online gevonden via de site van EENA2 en met zoektermen als 

‘noodmelding’ en ‘emergency call’ (zie bijlage 1).

Bovendien zijn tien interviews met experts op het gebied van 

het noodnummer 112, noodmeldingen en ondersteunende 

technologieën uitgevoerd (zie bijlage 2). Deze interviews 

werden op een na ‘live’ afgenomen aan de hand van een semi-

gestructureerde vragenlijst. Enkele interviews op locatie boden 

de kans om een meldkamer te bezoeken en een bandopname 

van 112-meldingen te beluisteren.

De bevindingen uit de focusgroepen met burgers zijn vergeleken 

met inzichten uit gepubliceerd onderzoek en inzichten 

uit de interviews. De inventarisatie van technologische 

ontwikkelingen werd gebaseerd op de interviews en de 

verzamelde documenten. Deze inventarisatie richtte zich, in 

afstemming met de begeleidende werkgroep, op technologie 

voor het melden van een noodsituatie door de burger die:

 • aan de persoon is verbonden

 • relevant is voor het eerste contact met de meldkamer

 • binnen drie jaar toepasbaar kan zijn in het 

meldkamerdomein.

2 http://www.eena.org/

2.3 Onderzoek naar aanpassingen in werkwijze 

meldkamercentralisten

In drie sessies met meldkamermedewerkers uit verschillende 

regio’s in Nederland is nagegaan in hoeverre aanpassingen 

in de werkwijze in de meldkamer nodig zijn gegeven de 

uitkomsten over wat burgers in nood belangrijk vinden in het 

eerste contact. De eerste sessie vond plaats in Deventer voor 

centralisten in Noord-Nederland, de tweede sessie in Utrecht 

voor centralisten uit West- en Midden-Nederland. De derde 

sessie werd georganiseerd in Eindhoven voor centralisten uit 

de zuidelijke regio’s. Aan elke sessie namen zeven tot tien 

meldkamercentralisten deel, werkzaam bij de ambulancezorg, 

brandweer, KMar en politie.

De uitnodigingen voor de meldkamersessies zijn via leden 

van de werkgroep, waarin de verschillende disciplines waren 

vertegenwoordigd, per mail verspreid. Het onderzoeksteam 

stemde vervolgens met een contactpersoon per discipline de 

status van de aanmeldingen af. De centralisten die zich bij deze 

persoon aanmelden, kregen ongeveer twee weken voorafgaand 

aan de meldkamersessie per mail een bevestiging van het 

onderzoeksteam.

Elke meldkamersessie startte met een introductie over het 

onderzoek en een toelichting op de onderzoeksresultaten 

tot dan toe. Vervolgens werd een groepsgesprek gevoerd over 

welke aanpassingen in de meldkamer nodig zijn voor de 

(gezamenlijke) werkwijze tussen verschillende disciplines 

werkzaam op de meldkamer. De gespreksleidraad voor elk 

groepsgesprek was gebaseerd op eerdere onderzoeksresultaten 

over zowel de technologische ontwikkelingen voor het melden 

van een noodsituatie door de burger als de manier waarop 

burgers het beste geholpen kunnen worden. 
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Hoofdstuk 3

Hulp in het eerste 
contact aan de 
burger in een 
noodsituatie 

Hulpdiensten zijn voor burgers via het noodnummer 112 bereikbaar en 
wellicht komen daar in de toekomst mogelijkheden bij. Wat burgers in het 
eerste contact verwachten bij het melden van noodsituaties, komt in dit 

hoofdstuk aan de orde. Dit is uitgevraagd in focusgroepbijeenkomsten en 
in het kwantitatieve screeningsonderzoek dat daar aan vooraf ging. In de 

bespreking (3.5) reflecteert het onderzoeksteam op deze bevindingen, 
gebruikmakend van de informatie uit interviews met experts en op basis van 

literatuur.
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3.1 Waardering voor het noodnummer 112

De ervaringen met de meldkamer via het noodnummer 112 

zijn over het algemeen (zeer) positief. Dat blijkt zowel uit de 

focusgroepen als uit het kwantitatieve screeningsonderzoek. De 

manier waarop de centralist op de vraag van de melder inging 

werd gemiddeld gewaardeerd met een 8,5, de informatie die de 

melder kreeg over wat er ging gebeuren met een 8,3. 

In de focusgroepen kwam nauwelijks kritiek naar voren over 

dat men na het bellen van 112 niet direct een specifieke 

hulpdienst aan de telefoon krijgt, maar wordt doorverbonden 

naar een specifieke hulpdienst3. Kritiek die wel geuit wordt, 

betreft het ontbreken van automatische locatiebepaling van de 

melder bij het melden met de mobiele telefoon, de aanrijdtijd 

en zaken waar de meldkamer niet veel aan kan doen: het 

lang moeten wachten bij de eerste hulp, het niet of moeilijk 

aangifte kunnen doen bij de politie of het ontbreken van een 

terugkoppeling over de afloop van een noodsituatie. 

3 Uit het Tevredenheidsonderzoek 112-melders 2016 Meldkamer 
Noord-Nederland bleek ook dat doorverbinden voor de meeste men-
sen geen probleem is: 62% van de melders vond het begrijpelijk dat 
ze meerdere keren uitleg moesten geven.

Opvallend was dat de resultaten tussen focusgroepen uit de 

verschillende leefwerelden volgens de TNO-typering (zie 2.1) 

niet of nauwelijks verschilden. 

3.2 Basisvoorwaarden voor goede hulp

Als essentiële basisvoorwaarden voor goede hulp door de 

meldkamer komen naar voren: 

 • Snel en adequaat komen tot het bieden van de juiste hulp 

 • Empathie, geruststellen en troost

Deze twee aspecten van goede dienstverlening lijken voor 

burgers onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
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3.3 Functionele verwachtingen van burgers bij het 

melden van noodsituaties

Burgers in de focusgroepen hebben nagedacht over oplossingen 

(tools, technieken) voor het melden van noodsituaties aan 

hulpdiensten. Deze inzichten betreffen technologieën waar 

reikhalzend naar wordt uitgekeken, welke positief worden 

beoordeeld (onder voorwaarden) en technologieën waar 

deelnemers bezwaren tegen hebben.

 • Locatiebepaling. Mensen vinden het al zo goed als 

vanzelfsprekend dat via het noodnummer 112 de locatie 

waar de melder zich bevindt automatisch wordt ‘uitgepeild’, 

dan wel via de zendmasten, dan wel via gps op de 

smartphone. Dat dit er nog niet is roept verbazing en bij 

sommigen ook ergernis op.

 • ‘Noodknop’ op smartphone of tablet. Spontaan noemen 

deelnemers een mogelijkheid om in noodsituaties met één 

handeling hulpdiensten op te roepen, een ‘noodknop’ op de 

smartphone of tablet, een functionaliteit die het apparaat 

laat bellen naar 112, de locatie van de melder doorgeeft, 

een keuzemenu aanbiedt, etc. Eén deelnemer heeft zelf zo’n 

functionaliteit op zijn tablet gezet.

 • App. Een aantal deelnemers noemt spontaan de 

behoefte om via WhatsApp of een andere app te kunnen 

communiceren met de meldkamer. Een deelnemer 

beschrijft vrij exact de in ontwikkeling zijnde 112 app. 

In sommige situaties zouden deelnemers in stilte willen 

communiceren, bijvoorbeeld bij een overval waar de dader 

nog aanwezig is. Anderen benoemen het gemak om op die 

manier snel een aantal basisgegevens door te kunnen geven 

door het beantwoorden van een aantal standaard vragen. 

Niet iedereen is hier voorstander van; dit betreft vooral de 

mensen die zelf niet of nauwelijks apps gebruiken. Men 

ziet het dan ook vooral als een extra mogelijkheid naast het 

traditionele bellen.

 • Sensing. De techniek dat apparaten – bijvoorbeeld de 

auto – zelf melding maken van een noodsituatie wordt door 

meerdere mensen spontaan naar voren gebracht. De meeste 

deelnemers kijken er niet gek van op en vinden het een 

goede toepassing. Over een verlies aan privacy wordt niet 

heel moeilijk gedaan (‘Privacy is wel belangrijk, maar dit is 

belangrijker’), maar een substantieel deel vindt wel dat de 

bestuurder vooraf moet kunnen aangeven of de auto wel of 

niet automatisch de locatie mag doorgeven. 

 • Datakoppeling. Sommige mensen vinden het een goed 

idee dat (bijvoorbeeld) het medisch dossier van een patiënt 

in nood automatisch gedeeld wordt met de meldkamer. 

Anderen zien privacy-bezwaren. Sommige mensen zeggen: 

‘In deze situaties moet privacy niet tegenwerken’. Anderen 

zijn bang voor misbruik en hacken. Als de burger (patiënt) 

vooraf toestemming kan geven, zou dat een goede oplossing 

zijn.

 • Drone. Enkele deelnemers noemen zelf de inzet van 

drones. Als additioneel hulpmiddel om de noodsituatie te 

onderzoeken lijkt de drone weinig weerstand op te roepen, 

al worden door sommige deelnemers privacybezwaren 

genoemd. 

 • Beeld. Het gebruik van beeld of video bij het melden van 

noodsituaties roept bij een enkeling enthousiasme op. Voor 

veel deelnemers voegt het echter weinig toe. Bovendien 

wordt erop gewezen dat dat strafbaar kan zijn. Uitzondering 

hierop vormt de case met de overval. Het opnemen van 

een signalement van de dader zien veel mensen als nuttig, 

hoewel daar ook enige angst bestaat om ‘gesnapt’ en 

vervolgens aangevallen te worden door de dader zelf. 

 • Facebook of buurt-app. Het inzetten van Facebook of 

een buurt-app wordt ronduit negatief ontvangen. Men 

is bang voor ramptoerisme, vergelding of public shaming 

(eigenrichting).

 • Chatbot. Een intelligente chatbot, een machine die de juiste 

vragen stelt en kan reageren op wat hij hoort van de melder, 

wordt zo goed als unaniem afgewezen. Men ziet een robot 

niet die menselijke empathie bieden die onontbeerlijk is.

De meeste deelnemers zien niet op tegen technische drempels, 

het moeten installeren van apps, het gebruik ervan. Wel waren 

er enkele deelnemers die geen smartphone bezitten. Af en 

toe werd ervoor gewaarschuwd het niet te complex te maken: 

laagdrempeligheid staat voorop.

Veiligheid en gezondheid gaan boven privacy, vonden de 

burgers in de focusgroepen. Opvallend was de veelgehoorde 

overtuiging dat ‘Er toch al geen privacy meer is’ en ‘Je moet 

ervan uitgaan dat alle computers gehackt kunnen worden.’. 

In één groep (‘Budget’) werden bezwaren met betrekking tot 

privacy unaniem weggewuifd, in de andere groepen werd meer 

voorbehoud met betrekking tot de privacy gemaakt. Waar 

het gaat om sensing of datakoppelingen werd bijvoorbeeld 

regelmatig voorgesteld de burger vooraf aan te laten geven of de 

gegevens automatisch gedeeld mogen worden.
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3.4 Zelfredzaamheid en verwachtingen ten 

aanzien van de overheid

In de focusgroepen heerst een sterk gevoel van eigen 

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Sommigen zijn 

pessimistisch over de mate waarin mensen tegenwoordig willen 

helpen, maar dat geldt niet voor hen zelf. 

De behoefte om te helpen en/of iets te melden, getuigenverslag 

te doen, is groot en zal ook blijven als veel al automatisch gaat. 

Men is er ook van overtuigd dat de hulp van mensen van vlees 

en bloed nodig blijft, omdat men er niet van overtuigd is dat de 

techniek feilloos is.

Meerdere keren komt naar voren dat mensen van jongs af 

aan moeten leren iemand anders te helpen en een verplichte 

EHBO-cursus moeten krijgen. Dit zou in het vroege onderwijs 

al ingebed moeten worden.

Men vindt dat de overheid deze hulp dient te bieden, te 

verbeteren en alles uit de kast te halen wat daar voor nodig is, 

niemand wil daar extra voor betalen. Dit soort hulp, inclusief 

nieuwe technieken, hoort bij de collectieve voorzieningen en 

mag (moet) dus uit belastinggeld betaald worden. Bovendien 

verwacht men dat de innovaties zichzelf (waarschijnlijk) op de 

langere termijn terugverdienen. 

3.5 Analyse bevindingen

3.5.1 Waardering voor de meldkamer via het nood-
nummer 112

Een burger die in acute nood is en hulp nodig heeft van een van 

de hulpdiensten, ervaart het contact met de meldkamer via het 

noodnummer 112 als (zeer) positief, bleek uit ons onderzoek. 

De waardering ligt ruim boven een 8, en komt daarmee overeen 

met het tevredenheidsonderzoek onder 112-melders in de regio 

Noord Nederland uit 2016, waaruit blijkt dat melders een 

telefonisch gesprek met de meldkamer gemiddeld met een 8,1 

beoordelen (Statisfact, 2016).

3.5.2 Basisvoorwaarden voor goede hulp
De basisvoorwaarden die uit ons onderzoek komen, snel en 

adequaat juiste hulp bieden en empathie tonen, geruststellen 

en troost bieden, zijn in lijn met de bevindingen uit het eerder 

genoemde tevredenheidsonderzoek dat burgers graag vlot 

duidelijke en juiste informatie krijgen, serieus genomen worden 

en een terugkoppeling over de situatie krijgen na afloop van een 

incident (Statisfact, 2016, pp. 14-15). 

De European Emergency Number Association (EENA) noemt in 

een artikel over feedback van stakeholders dat een melding snel 

wordt beantwoord en dat het advies aan de melder kwalitatief 

goed en duidelijk is, echter zonder op de meer empathische 

kant van communicatie tussen de meldkamer en de melder in 

te gaan (EENA, 2013, p. 9).

Het belang van responsiviteit in de communicatie van burgers 

met de overheid blijkt ook uit onderzoek naar de kwaliteit van 

overheidsdienstverlening. Burgers willen centraal staan in de 

dienstverlening en vinden dat dat vaker het geval moet zijn. 

De waardering voor overheidsdienstverlening blijkt met een 

7,1 gewaardeerd te worden, waarbij positieve factoren zijn dat 

burgers op de hoogte gehouden worden van de voortgang van 

een situatie, dat overheidsorganisaties verantwoordelijkheid 

nemen voor wat ze doen en dat er wordt geluisterd naar de 

behoeften van de burger (I&O Research, 2016). 
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Ook in ander onderzoek werd gevonden dat burgers het 

belangrijk vinden dat burgers echt gehoord worden – naast dat 

burgers verwachten dat de overheid hen in een crisissituatie 

beschermt en dat de overheid betrouwbaar is (De Jong 

& Dückers, 2018). Dit geldt ook voor burgers met een 

communicatieve beperking. In een interview met een expert 

werd duidelijk dat toegankelijkheid en daarmee 24 uur per dag 

beschikbaarheid van het noodnummer 112 van groot belang 

is voor burgers met een communicatieve beperking. Deze 

groep kan de hulpdiensten alleen tussen 07.00 en 20.00 uur 

via KPN Teletolk bereiken om te melden in gebarentaal. Uit 

het interview blijkt ook dat burgers met een communicatieve 

beperking verwachten dat de overheid hen vanaf het begin 

betrekt bij (nieuwe) ontwikkelingen rondom mogelijkheden om 

noodsituaties te melden. Ook geeft deze expert aan dat het ter 

bevordering van goed contact prettig kan zijn als beeldcontact 

mogelijk is met de centralist. Dit houdt in dat de centralist 

zichtbaar is voor de melder en dat de centralist de (omgeving 

rondom de) melder ziet. 

Verder blijkt uit de interviews met experts dat zij het vooral 

belangrijk vinden dat er zo snel mogelijk, zo goed mogelijk 

hulp wordt geboden. Hoewel de experts vinden dat de melder 

centraal moet staan en dat situatie-afhankelijk de beste 

hulp geboden wordt, worden elementen als geruststellen 

en empathie tonen niet naar voren gebracht. De centralist 

moet volgens de experts rustig en professioneel de melding 

afhandelen en zo snel mogelijk de nodige informatie krijgen. 

Een zakelijke manier van afhandelen werkt volgens de experts 

daarbij het beste om de burger te helpen. Enkele geïnterviewden 

stellen dat het daarbij soms nodig kan zijn om de melder te 

onderbreken of tot de orde te roepen.

De geïnterviewde experts geven aan dat er een grijs gebied is 

rond het melden van een acuut noodgeval via het noodnummer 

112, waarbij de ene burger (bijvoorbeeld alleenstaande, 

minder zelfredzame ouderen) sneller aan de bel trekt dan de 

andere burger. De experts stellen dat de definitie van ‘acute 

nood’ voor burgers niet eensluidend is. Daarbij geven enkele 

geïnterviewden aan dat burgers beter geholpen kunnen worden 

als zij de keuze voor het noodnummer 112 niet meer hoeven te 

maken, en toegang kunnen krijgen tot één punt waar men bij 

vragen of zorgen hulpdiensten zou kunnen benaderen.

Wat wel en niet acute nood is, was voor de deelnemers aan 

de focusgroepen geen discussiepunt. Hun invalshoek is wat 

zij ervaren als een noodsituatie - los van wat een hulpdienst 

definieert als nood.

3.5.3 Functionele verwachtingen van burgers voor het 
melden van noodsituaties

Uit ons onderzoek onder burgers blijkt dat zij technische 

verbeteringen voor het melden van acute nood zouden 

waarderen, maar dat niet alles wat technisch mogelijk 

is, gewenst wordt. De mogelijkheden van automatische 

locatiebepaling van de melder en een ‘noodknop’ op mobiel 

of tablet worden unaniem toegejuicht (en ook spontaan 

aangedragen als iets wat men liever vandaag dan morgen in 

gebruik zou nemen). Sensing, datakoppeling en beeld krijgen het 

voordeel van de twijfel, hoewel er ook bezwaren geuit worden 

en er voorwaarden aan worden gesteld. Hetzelfde geldt voor 

de inzet van drones. Bij deze aanvullingen gaan het om extra 

informatie die de meldkamer zou kunnen ontvangen over 

de noodsituatie. De inzet van een chatbot en sociale media 

(vernetwerking) worden tamelijk unaniem afgewezen. In tabel 1 

wordt dit samengevat4.

LIEVER VAN-
DAAG DAN 
MORGEN

ZOU GOEDE 
AANVULLING 
KUNNEN ZIJN

(LIEVER) NIET 

Locatiebepaling App Chatbot

Noodfunctionaliteit 
op smartphone

Sensing Facebook of buurt-
app

Beeld/video

Datakoppeling 

Tabel 1. Functionele verwachtingen bij burgers voor noodmeldingen.

De wens tot locatiebepaling werd ook in het 

tevredenheidsonderzoek van de meldkamer Noord-Nederland 

geuit, ook daar werd gevonden dat melders het belangrijk 

vinden dat de locatie van de melder snel bepaald kan worden 

(Statisfact, 2016, pp. 14-15).

Uit de focusgroepen bleek dat burgers sociale media niet 

geschikt achten om noodsituaties te melden, maar sociale 

media kunnen wel een rol spelen bij meldingen. Onderzoek van 

Vollaard (2016) laat zien dat een Buurt-WhatsApp of andere 

sociale media een stimulans kunnen zijn voor burgers om 

melding te maken van verdachte situaties via het noodnummer 

112 en dat het aantal meldingen door gebruik van sociale 

media stijgt.

4 Omdat de inzet van drones buiten het meldproces zelf valt, is dit 
niet opgenomen in tabel 1.
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3.5.4 Zelfredzaamheid en verwachtingen ten aanzien 
van de overheid

In de focusgroepen bleek dat van burgers in noodsituaties 

zelfredzaamheid kan worden verwacht: burgers dienen elkaar te 

helpen.

Ook in onderzoek van De Pauw et al. (2015) naar de 

zelfredzaamheid en verwachtingen van de burger bij een 

mogelijke elektriciteitsblack-out bleek dat burgers op veel 

gebieden aangeven zelfredzaam te zijn. Maar in noodsituaties 

willen burgers wel de mogelijkheid hebben contact op te nemen 

met de overheid.

Dujardin en Verhage (2012) achtten de zelfredzaamheid niet 

zo groot. Zij vonden dat er te vaak een beroep wordt gedaan 

op de politie, terwijl dat in veel gevallen onnodig blijkt. Een 

oplossing daarvoor is het landelijke servicenummer van 

de politie, 0900-8844, voor niet-spoedeisende vragen of 

problemen5. Hiernaast bestaat in Nederland de 14-reeks voor 

diensten met een bijzonder maatschappelijk belang, zoals het 

nationaal meldnummer 144 voor dieren in nood. Ook de 

brandweer overweegt de invoering van een servicenummer. 

Dergelijke servicenummers voor meldingen met een lagere 

prioriteit hebben ook in het buitenland hun nut bewezen. Zo 

bleek in Baltimore (Verenigde Staten) dat het invoeren van een 

dergelijk servicenummer (311) naast het nummer 911 zorgde 

voor een daling van de overbelasting van noodnummer 911 en 

de empowerment van burgers vergrootte (Bercal et al., 2002, in 

Dujardin & Verhagen, 2012). 

5 https://www.politie.nl/themas/contact-0900-8844.html
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Hoofdstuk 4

Beschikbare 
technologie en 
gebruik door de 

burger

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke technologie binnen drie jaar 
beschikbaar komt (4.1) en wat volgens geïnterviewde stakeholders binnen 

die termijn ook toegepast kan worden in de meldkamer (4.2).  
In de bespreking (4.3) wordt gereflecteerd op hoe burgers deze technologie 
zouden gebruiken vanuit de inzichten uit de focusgroepen met burgers en 

vanuit de interviews.
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4.1 Binnen drie jaar beschikbare technologie

Op basis van de documentstudie, aangevuld met inzichten 

uit de interviews, is een overzicht samengesteld van de 

technologie die binnen drie jaar beschikbaar kan zijn in het 

meldkamerdomein, relevant is voor het eerste contact met 

de meldkamer en aan de burger is verbonden (Tabel 2). 

Uiteraard is dit geen uitputtend overzicht en vormt dit een 

momentopname.

Een van de belangrijkste technologische drijvende krachten 

achter technologische ontwikkelingen is de overgang naar IP 

gebaseerde telefonie voor zowel vast (VoIP, SIP, etc.) als mobiel 

(Volte, VoWiFi etc.). Dit maakt het mogelijk (meer) data 

mee te sturen met de melding van een noodsituatie via het 

noodnummer 112 of andere technologische kanalen. 
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TECHNOLOGIE TOELICHTING BARRIÈRES EN AAN-
DACHTSPUNTEN

STATUS

Locatiebepaling Vaststelling Incident locatie (VIL) waarbij via 
Sms de melder gevraagd wordt zijn locatie 
te delen, is in alle meldkamers ingevoerd. 
De meldkamers ontvangen nu AML-berich-
ten van Android telefoons. Daarmee wordt 
bij het bellen van het noodnummer 112 de 
locatie van de melder automatisch met de 
melding meegestuurd. 

Er wordt gewerkt aan de invulling 
van de randvoorwaarden op de 
meldkamers om AML te kunnen 
gebruiken. In maart 2019 is ge-
start met implementatie van AML 
voor Android. AML voor Apple 
volgt in de loop van 2019. 

Directe routering 
naar regio en 
hulpdienst

Het nieuwe KPN-platform maakt het moge-
lijk ook mobiele telefonie naar de juiste regio 
door te routeren. Met de komst van de 112 
app kan de burger zelf in de app aangeven 
welke hulp hij nodig heeft en kan de melding 
direct gerouteerd naar de relevantie regio en 
hulpdienst.

Het nieuwe KPN-platform waar-
mee directe routering mogelijk 
wordt, is enigszins vertraagd en 
daarmee ook de 112 app. Een 
uitdaging hierbij is hoe regie te 
houden op alle meldingen als die 
via verschillende kanalen binnen-
komen.
Burgers met een communicatieve 
beperking zijn nog niet betrok-
ken bij ontwikkeling 112 app en 
directe routering naar regio en 
hulpdienst. 

Het nieuwe KPN- platform voor 
het noodnummer 112 (DO112) 
wordt op dit moment ingevoerd.
De 112 app wordt nu ontwikkeld.

Total Conversa-
tion

Uitbreiding van 112-bellen voor doven en 
slechthorenden naar Total Conversation met 
beeld, tekst, spraak. Real time tekst (RTT) 
is een onderdeel. Ook video is mogelijk. 
Diverse apps als: Signcall, Omnitor of Djanah 
zijn daarvoor beschikbaar. 

Dit zal worden getest met 
mensen met communicatieve 
beperkingen. 

Total conversation wordt in het 
DO112 platform ingebouwd. De 
landelijke meldkamer ontvangt 
dan alleen spraak en tekst. Beeld 
wordt alleen ontvangen bij KPN 
Teletolk.

SMS Via SMS kunnen noodberichten worden 
verstuurd naar de meldkamer. In 2012 is er 
een succesvolle pilot geweest met e-SMS. 
e-SMS wordt ingevoerd als terugvaloptie op 
het moment dat Total Conversation software 
niet beschikbaar is. 

SMS kent geen gegarandeerde 
levering. Er kunnen vertragin-
gen bij aflevering optreden door 
congestie in het netwerk en een 
bericht wordt pas na afronding in 
zijn geheel verzonden. 

Wordt ingevoerd.

Realtime Tekst 
(RTT)

Bij realtime tekst wordt input gelijk ver-
zonden en hoeft het bericht niet geheel te 
worden afgerond.

Vangt een deel van de problemen 
met SMS op, vereist wel stabiele 
verbinding.

Total conversation wordt inge-
voerd, RTT is daar een onderdeel 
van. Ook wordt RTT ingevoerd 
met de 112 app. In testen met To-
tal conversation met mensen met 
communicatieve beperkingen kan 
ervaring worden opgedaan met 
RTT. 

Beeld Beeld, ook bewegend beeld (video), is ruim 
beschikbaar op smartphones. Het kan gaan 
om het op verzoek van de centralist verstu-
ren van materiaal tot live streaming video.

Vraag is vooral wat de impact op 
de centralist is en hoe toepasbaar 
het is per kolom. De centralist 
kan bijvoorbeeld via de 112 app 
de camera overnemen. Daarbij 
speelt in hoeverre de burger daar-
toe bereid is.

Er is onderzoek uitgevoerd naar 
impact van beeld op centralisten 
(TNO, 2018). Melden met beeld is 
straks mogelijk met de 112 app.

Sensing Sensoren die in wearables zitten, kunnen 
een rol spelen bij automatische alarmering 
van de meldkamer of hulpdiensten. Denk 
aan valdetectie bij senioren, of hartmonito-
ring op afstand etc. 

Valse meldingen kunnen een 
probleem vormen 
En welke type sensoren worden 
wel en niet meegenomen; hart-
monitoring wel en diabetes niet?
Er zijn kosten aan verbonden, wie 
betaalt dat? 

Nog geen landelijke pilots of 
andere verkenningen.

Spraakherken-
ning 

Spraakherkenning is in de afgelopen periode 
behoorlijk volwassen geworden. Voor het 
melden van noodsituaties zijn toepassingen 
denkbaar voor personen met een auditieve 
of visuele beperking of in situaties waarin 
tekst niet mogelijk is. 

Spraakherkenning is nooit 100% 
en kan sterk gestoord worden 
door achtergrondgeluid.

Nog geen landelijke pilots of 
andere verkenningen.
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Automatisch 
vertalen

Door toepassing van kunstmatige intelligen-
tie zijn er grotere verbetering in geautoma-
tiseerd vertalen bereikt. Voorzieningen als 
google translate zijn in veel gevallen goed 
bruikbaar.

Automatisch vertalen is (nog) niet 
100% en zal altijd een zeker aan-
tal fouten bevatten. Automatisch 
vertalen is een ambitie voor de 
112 app in combinatie met RTT.

Nog geen landelijke pilots of 
andere verkenningen. 

Datakoppelingen Smartphones bieden de mogelijkheid om 
ook koppelingen te leggen naar medische 
dossiers, essentiële informatie kan bij de 
melding worden mee verzonden aan de 
centralist en de hulpdiensten. 

Betreft bijzondere persoonsge-
gevens. Vereist voorziening voor 
identiteit en autorisatie, toestem-
ming van burger is vereist.

Nog geen landelijke pilots of 
andere verkenningen.

‘Vernetwerking, 
social media’

Koppeling met buurtapps burgernet of 
app-groepjes van hulpverleners die in de 
buurt zijn. Bijvoorbeeld whatsapp buurtapps 
kunnen gekoppeld worden aan het mel-
dingssysteem van 112. Vanuit de meldkamer 
worden deze geautomatiseerd met AI gemo-
nitord. Bepaalde combinaties van woorden 
duiden op een noodsituatie en dan gaat een 
alarm af en kan de centralist zich mengen 
in de app conversatie en bepalen of en wat 
voor hulp nodig is.

Nog veel vragen, waaronder 
juridische en technische maar ook 
vragen over de haalbaarheid van 
de praktische uitvoering bij de 
momenteel exponentiële groei 
aangezien er nu al vele vormen 
zijn en alleen al voor Whatsapp 
meer dan 8000 buurtgroepen in 
Nederland zijn.

Nog geen landelijke pilots of 
andere verkenningen

Omnichannel Mensen bellen niet meer traditioneel, maar 
gebruiken whatsapp of andere media om te 
bellen. De burger kan dus via verschillende 
kanalen in contact komen met de meldkamer 
of hulpdiensten, waarbij dit, ongeacht het 
kanaal, een afgestemde en naadloze ervaring 
is. Met ontwikkelingen als WebRTC, wordt 
real time communicatie beschikbaar op vele 
platformen. Er zijn ontwikkelingen om het 
112-systeem benaderbaar te maken vanuit 
andere netwerken en platformen. Nog een 
stap verder kunnen ongerichte meldingen 
via social media worden opgevangen en naar 
het 112-systeem worden gerouteerd.

Het gaat om gesloten ‘private’ 
omgevingen. In de toekomst 
vereist dit samenwerking tussen 
het 112-systeem en andere dan 
de traditionele telecompartijen.

Nog geen landelijke pilots of 
andere verkenningen.

Routering naar 
hulpdienst met 
kunstmatige 
intelligentie

Op basis van toonhoogte, achtergrondge-
luiden, snelheid van spreken en dergelijke 
signalen zou met behulp van KI kunnen 
worden geanalyseerd welke soort hulp nodig 
is. In callcenters en andere meldkamers 
wordt met dergelijke technologie geëxpe-
rimenteerd en al toegepast. Denk ook aan 
experimenten en toepassingen van de politie 
om op basis van patronen en geluid en beeld 
(Groningen) op incidenten af te gaan.

Technologie is werkend in andere 
domeinen maar nog onbekend in 
het meldkamerdomein.

Nog geen landelijke pilots of 
andere verkenningen.

112 chatbots In het verlengde van het voorgaande: veel 
call centers werken met chatbots op basis 
van AI om klanten te bedienen. 

Technologie is werkend in andere 
domeinen nog onbekend in het 
meldkamerdomein.

Nog geen landelijke pilots of 
andere verkenningen6.

Tabel 2. Technologie voor noodmeldingen die binnen drie jaar beschikbaar is.7

6 M.b.t. chatbots 0900-8844 loopt er een eerste test.
7 Drones zijn niet opgenomen in tabel 2, alhoewel burgers dit noem-

den als technologie die ingezet zou kunnen worden voor nader 
onderzoek (zie 3.6.3). Inzet voor meldingen door burgers via drones 
werd niet genoemd door geïnterviewde experts of in aangeleverde 
documentatie als technologie die binnen drie jaar beschikbaar is. 
Wellicht ook meer voor inzet door hulpdiensten dan om noodsitua-
ties te melden.
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Bij bovenstaand overzicht moet bedacht worden dat de focus 

op ‘mogelijkheden voor burgers om noodsituaties te melden’ 

maakt dat mogelijkheden als ‘reverse 112 call’ (waarbij de 

meldkamer kan inbreken op een gesprek omdat iemand te 

spreken die bijvoorbeeld op een incidentlocatie is) buiten scope 

blijven.

4.2 Binnen drie jaar toepasbare technologie 

volgens stakeholders

Dat technologie beschikbaar is om noodsituaties te melden, 

betekent nog niet dat deze ook toepasbaar is. In tabel 2 is in de 

laatste kolom weergegeven welke technologie ingevoerd wordt, 

met welke wordt geëxperimenteerd en voor welke er nog geen 

pilots of andere verkenningen zijn.

Voor wat betreft de technische mogelijkheden die beschikbaar 

zijn of binnen drie jaar komen om hulpdiensten in te 

schakelen, geven alle geïnterviewden aan dat veel technische 

mogelijkheden al operationeel zijn, maar nog niet worden 

toegepast in de praktijk. De meerderheid van de geïnterviewden 

benadrukt dat dit komt omdat de technische mogelijkheden 

nog niet voldoende aansluiten op de huidige systemen in 

het meldkamerdomein, De meeste experts verwachten dat 

de volgende technische mogelijkheden binnen drie jaar 

beschikbaar zijn voor meldingen van noodsituaties:

 • Locatiebepaling: alle geïnterviewden gaven aan dat 

locatiebepaling van de melder technisch mogelijk is en in de 

loop van 2019 breed beschikbaar komt. Daarbij stellen de 

geïnterviewden dat burgers volgens hen verwachten dat de 

hulpdiensten locatie-informatie al hebben en toepassen in 

het eerste contact.

 • Apps: zoals de 112 app (reeds in ontwikkeling) of 

burgerapps zoals BART (Burger Alert Real Time) of de 

Buurtbrandweervrouw. Een belangrijk aandachtspunt dat 

hierbij wordt genoemd door twee geïnterviewden, is dat de 

burger in panieksituaties waarschijnlijk eerder teruggrijpt 

naar het ‘vertrouwde’ en liever telefonisch geholpen wordt. 

Ook noemen sommige geïnterviewden dat het gebruik van 

een app vooral geschikt is voor burgers die ongemerkt willen 

melden als zij in gevaar zijn, niet in paniek zijn of niet 

kunnen spreken.

 • eCall: een auto die voorzien is van eCall schakelt bij een 

ongeval automatisch de hulpdiensten in. Activatie gebeurt 

door sensoren die bijvoorbeeld met de airbags verbonden 

zijn. Het systeem legt vanuit het voertuig direct telefonisch 

contact met de 112-centrale en geeft gegevens over het 

voertuig en de locatie van het ongeval door. Nieuwe 

modellen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die 

in Europa op de markt komen, moeten dit systeem sinds 

1 april 2018 hebben. De 112-centrale krijgt een nieuwe 

functionaliteit en implementeert nieuwe werkwijzen om 

eCalls te kunnen ontvangen en verwerken.

 • Het raadplegen van beschikbare (gezondheids)data: 

het verbinden van zoveel mogelijk informatie om burgers 

in noodsituatie beter en sneller te helpen wordt door 

alle geïnterviewden genoemd. Essentieel is de expliciete 

toestemming van burgers hiervoor. Volgens experts is 

het zaak dat burgers hier op een makkelijke manier 

toestemming voor moeten kunnen geven, bijvoorbeeld door 

op een link te klikken die wordt toegestuurd via SMS.

Het is volgens een aantal experts denkbaar dat naast 

bovenstaande toepasbare technologie ook het gebruik van beeld 

in de komende drie jaar mogelijk wordt bij het melden van 

noodsituaties. Andere vormen van sensing dan eCall liggen 

mogelijk wat verder weg.

4.3 Analyse bevindingen

4.3.1 Een ‘noodknop’
Wat burgers bedoelen met de functionaliteit ‘noodknop’ is 

niet geheel duidelijk. Maar aangezien burgers de ‘noodknop’ 

omschrijven als een knop die het apparaat laat bellen naar 

112, de locatie van de melder doorgeeft of een keuzemenu 

aanbiedt, is het aannemelijk dat de 112 app gezien worden als 

de ‘noodknop’ die burgers op hun smartphone of tablet zouden 

willen hebben.

De volgende mogelijkheden om in acute nood via een 

‘noodknop’ op een smartphone te bellen, zijn er geheel of deels 

nu al, maar wellicht nog niet breed bekend:

 • Noodnummers in te stellen(meestal met behulp van een 

app), zodat deze via een noodknop op het startscherm zijn 

te bellen.

 • (Op de nieuwste smartphones) de SOS-functie in te stellen, 

waardoor de telefoon automatisch naar de ingestelde 

noodnummers belt door de aan/uit-knop een aantal keer 

snel achter elkaar in te drukken.



Melden via 112 | Perspectieven van burgers en centralisten 27

4.3.2 Burgers en andere technologische 
ontwikkelingen

Tabel 3 brengt de technologische ontwikkelingen samen met 

de opvattingen van burgers zoals ze in de focusgroepen werden 

geuit. Dat locatiebepaling van de melder binnenkort breed 

beschikbaar is bij meldingen van noodsituaties, komt overeen 

met wat burgers liever vandaag dan morgen gerealiseerd zouden 

willen zien (zie 3.6.3). 

Veel andere technologische ontwikkelingen zijn niet 

algemeen bekend en worden niet genoemd door burgers in 

de focusgroepen. Voor andere ontwikkelingen die wel bekend 

zijn, de mogelijkheid om in de toekomst te melden met 

beeld of via sensing en meldingen te koppelen aan andere 

data, geven burgers aan dat ze een goede aanvulling kunnen 

zijn, maar strikt genomen niet nodig zijn. Twee toekomstige 

ontwikkelingen worden door de focusgroepen ongewenst 

geacht: ‘vernetwerking’ en 112 chatbots.

OPVATTIN-
GEN

TECHNO-
LOGIE IN 
FASE:
IMPLEMEN-
TATIE

EXPERI-
MENT

NOG GEEN 
LANDELIJKE 
PILOTS OF 
VERKENNIN-
GEN

Liever 
vandaag dan 
morgen

Locatie-
bepaling
112 app/ 
’noodknop’ 

 

Zou een 
goede 
aanvulling 
kunnen zijn

Beeld Sensing
Data koppelingen

Liever niet Vernetwerking, 
social media
112 chatbots

Niet 
genoemd

Directe 
routering 
naar regio en 
hulpdienst
Total 
Conversation
SMS 
Realtime Tekst 
(RTT)

Spraak-
herkenning
Automatisch 
vertalen 
Omnichannel 
Routering naar 
hulpdienst met 
kunstmatige 
intelligentie

Tabel 3. Technologische ontwikkelingen binnen drie jaar toepasbaar 
en opvattingen in de focusgroepen

4.3.3 Randvoorwaarden voor gebruik door burgers
Naast de vraag welke technologische mogelijkheden voor het 

melden van noodsituaties beschikbaar en toepasbaar zijn, is 

de vraag in hoeverre de burger hiervan gebruik zal maken om 

hulpdiensten in te schakelen en in hoeverre de burger bereid 

is te investeren in tijd, geld en moeite om in noodsituaties 

optimaal met technologie te worden geholpen. 

Voor sommige van bovengenoemde toepassingen zal hiernaast 

aan specifieke randvoorwaarden voldaan moeten worden:

 • Identiteit. Bij alle hierboven genoemde IP-gebaseerde 

toepassingen is de identiteit niet bekend. Er zal 

identificatie moeten worden ingebouwd om een aantal 

van bovenstaande toepassingen te kunnen realiseren 

(bijvoorbeeld voor datakoppelingen). Uit de focusgroepen 

met burgers (hoofdstuk 3) bleek dat privacy in 

noodsituaties van ondergeschikt belang wordt geacht, maar 

dat zal niet voor alle burgers gelden. Dit geldt vooral voor 

koppelingen met gezondheidsdata.

 • Eenvoud. Uit de focusgroepen met burgers bleek dat 

laagdrempeligheid belangrijk wordt gevonden. De 

technologie moet niet te complex worden. Dit geldt 

natuurlijk voor alle toepassingen.

 • Inspanning van de burger. Het zal inspanning vergen om 

burgers bepaalde technologie te laten installeren/aanzetten. 

In de praktijk zullen veel burgers niet de moeite nemen om 

technologie te installeren of te configureren. Zo bleek uit 

cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in België 

dat na ruim een jaar na invoering van de app ‘112 BE’ 

slechts drie procent van de bevolking tussen 15 en 69 jaar 

de app had geïnstalleerd.

 • Kwaliteitseisen apparatuur. Sommige van de genoemde 

toepassingen vereisen een kwaliteit van de netwerkdiensten 

die op nieuwe telefoons en duurdere netwerkabonnementen 

beschikbaar zijn, waardoor deze niet beschikbaar zijn voor 

alle burgers.

 • Wet- en regelgeving. Sommige toepassingen vereisen 

aanpassingen van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld 

om helderheid te geven over de toegankelijkheid van 

nieuwe technologie voor het melden en verwerken van 

noodsituaties.

 • Andere vereisten. Andere toepassingen vereisen 

bijvoorbeeld investeringen in sensoren en het verwerken van 

deze signalen op de meldkamer. 
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Hoofdstuk 5

Aanpassingen 
in werkwijze 

meldkamer op 
hoofdlijnen
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5.1 Algemeen

Het onderzoek naar wat burgers in nood belangrijk vinden in 

het eerste contact (hoofdstuk 3) en het onderzoek naar welke 

technologie beschikbaar is binnen drie jaar (hoofdstuk 4) is 

in paragraaf 4.4.2 samengebracht. In dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksresultaten beschreven over wat er in de meldkamers 

op hoofdlijnen aangepast of verbeterd moet worden om in 

te spelen op meningen en ontwikkelingen zoals beschreven 

in de eerdere hoofdstukken. Hiertoe zijn in samenspraak 

met de begeleidende werkgroep aspecten gedefinieerd die op 

basis van het eerste deelonderzoek veranderingen zouden 

kunnen betekenen voor de werkwijze van en tussen de 

disciplines (ambulancezorg, brandweer, politie en KMar) in de 

meldkamers:

 • empathie tonen

 • locatiebepaling van de melder

 • meldingen via tekst (app, SMS, RTT) 

 • meldingen met beeld (statisch of ook dynamisch)

 • meldingen via sensing (waaronder eCall)

 • meldingen met datakoppelingen.

De functionaliteit ‘noodknop’ is hierbij niet apart uitgevraagd, 

omdat het aannemelijk is dat de 112 app gezien kan worden 

als de ‘noodknop’, naast de al bestaande ‘noodknop’-

functionaliteiten (zie 4.4.1).

In dit hoofdstuk beschrijven we welke aanpassingen 

op hoofdlijnen denkbaar zijn voor de werkwijze van en 

tussen disciplines op de meldkamer voor elk van deze 

aspecten. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op uitkomsten 

van het deelonderzoek en de uitkomsten van sessies met 

meldkamermedewerkers werkzaam voor verschillende 

disciplines op de meldkamer voor elk van deze aspecten. 

Tot slot noemen we overige uitkomsten die voortkwamen 

uit de meldkamersessies die niet direct gerelateerd zijn aan 

één van bovenstaande aspecten en reflecteren we op de 

aanpassingsmogelijkheden.

5.2 Empathie tonen

Over het algemeen noemden deelnemers empathie naast 

snelheid als onmisbaar in het eerste contact met burgers. Met 

name verpleegkundig centralisten benadrukten daarbij dat zij 

het van belang vinden om de melder meteen mee te nemen in 

het gesprek en vanaf het begin expliciet empathie te tonen. Het 

gaat hierbij om het hanteren van de juiste gesprekstechnieken 

en bijvoorbeeld bij de start van het gesprek nadrukkelijk te 

vertellen ‘Luister, ik ga u helpen’.

Over het algemeen gaven centralisten aan dat er tussen 

disciplines een verschil is in het gebruik van gespreks-

technieken, waarbij ambulancecentralisten aangaven dit vanuit 

de opleiding mee te krijgen. De meerderheid van de deel-

nemende centralisten gaf aan dat ambulancecentralisten vaker 

gesprekstechnieken toepassen dan de politie en brandweer.

Er is meer ruimte om empathie te tonen als de snelheid van 

handelen wordt vergroot door het tijdig beschikken over de 

juiste informatie, stelt de meerderheid van de centralisten. 

Het beschikken over NAW-gegevens en locatiebepaling 

van de melder worden daarbij genoemd als belangrijke 

randvoorwaarden voor een goed gesprek met de melder. Zodra 

een centralist tijd verliest doordat NAW-gegevens en de locatie 

onduidelijk zijn of niet worden verstaan, wordt ingeleverd op 

het met empathie reageren op de burger. Centralisten van alle 

disciplines geven aan dit als frustrerend te ervaren.

Op basis van bovenstaande uitkomsten, zijn de volgende 

aanpassingen geïdentificeerd: 

 • Het beschikken over NAW-gegevens en locatiebepaling van 

de melder is een belangrijke vereiste voor een goed gesprek 

met de melder.

 • Aandacht besteden aan ‘empathie tonen’ in alle opleidingen 

tot meldkamercentralist.
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5.3 Locatiebepaling 

Tijdens de meldkamersessies zijn verschillende typen locatie 

besproken:

 • de locatie van het incident

 • de locatie van de melder

 • de locatie van het slachtoffer.

Daarbij is het voor elk type locatie denkbaar dat het locatiepunt 

zich voortbeweegt, bijvoorbeeld als het incident zich in een 

trein afspeelt of als een melder op de snelweg langs een 

incident is gereden en zich ten tijde van melden intussen 

kilometers van het incident bevindt.

De meerderheid van de centralisten gaf in de meldkamersessies 

aan dat locatiebepaling van de melder essentieel is om het 

werk goed te doen en dat het rust geeft in de meldkamer als de 

locatie bekend is. De centralisten gaven aan dat locatiebepaling 

met name levens kan redden als de melder niet weet waar hij of 

zij zich bevindt of dit niet kan toelichten. 

Verder blijft volgens de meerderheid een belangrijke 

randvoorwaarde voor het beschikbaar zijn van een locatie, 

dat deze zo precies mogelijk is en het liefst een locatie 

met coördinaten betreft in plaats van een indicatie van de 

dichtstbijzijnde drie straten. Deze wens leeft bij alle disciplines. 

Als voorbeeld gaf een KMar-centralist het willen volgen van 

een verdachte die bij Schiphol in een bepaalde bus stapt. Het 

zou centralisten in de KMar-meldkamer bijvoorbeeld helpen als 

precies gevolgd kan worden in welke bus de verdachte is gestapt 

en waar de bus heen rijdt. 

Alle centralisten die deelnamen aan de sessies gaven aan dat 

locatiebepaling van de melder in de huidige situatie waarbij 

via VIL (vaststelling indicatie locatie) locatiegegevens worden 

meegestuurd, nog niet goed werkt. Centralisten geven aan 

dat locatiebepaling van de melder slechts een hulpmiddel zal 

zijn en dat er toch informatie over de locatie (locatie van het 

slachtoffer, locatie van de noodsituatie) opgevraagd zal moeten 

worden. Overigens is het de algemene verwachting dat AML 

begin 2019 kiest voor Android live en in de loop van 2019 kiest 

voor Apple.

Enkele centralisten van de politie en brandweer benadrukten 

dat met een automatische locatiebepaling van de melder 

de afhandeling van de melding in de meldkamer sneller 

zou verlopen. Een minderheid van de centralisten heeft 

het idee dat centralisten niet sneller kunnen werken als de 

locatie van de melder automatisch bepaald wordt. Enkele 

brandweercentralisten noemden daarbij ook dat zij eerst van 

de melder antwoord willen op bepaalde vragen, zoals een 

verificatie van de locatie, voordat zij een auto sturen. Een 

belangrijk verschil ten opzichte van de brandweer is dat bij 

de politie en ambulancezorg er direct een auto op pad wordt 

gestuurd als een locatie bekend is, ook al is deze nog niet 

geverifieerd.

Concluderend gaven de meeste centralisten aan dat 

locatiebepaling van de melder levens kan redden en zeker zorgt 

voor een rustigere werkwijze op de meldkamer. De centralisten 

geven aan dat zij verwachten minder stress te hebben over 

het uitvragen van een locatie, waardoor tijd overblijft om te 

focussen op de hulpvraag van de melder. 

Wat betreft locatiebepaling komen wij op basis van 

bovenstaande uitkomsten tot de volgende mogelijkheden voor 

aanpassingen of verbeteringen: 

 • Om beter gebruik te kunnen maken van locatiebepaling van 

de melder is een hoge kwaliteit van locatiegegevens nodig, 

bij voorkeur de locatie met coördinaten.

5.3.1 Meldingen via tekst en beeld
Over de mogelijkheden van het verwerken van meldingen via 

tekst, was de meerderheid van de deelnemende centralisten 

weinig enthousiast. Als nadelen noemden centralisten de 

volgende punten: 

 • Meldingen die binnenkomen via tekst zijn multi-

interpretabel. Het is niet altijd duidelijk wat iemand anders 

bedoelt met de tekst die hij of zij heeft geschreven.

 • Het gevaar van tekst is dat een melder kan reageren 

wanneer hij/zij wil. Daardoor weet de centralist niet of de 

melder ‘kwijt’ is als hij/zij niet of niet direct reageert.

 • Schakelen tussen telefoon en tekst kost meer tijd. De hulp 

kan dan niet snel gegeven worden.

 • Het niet kunnen horen van een melder heeft volgens 

verpleegkundig centralisten als gevolg dat een 

gezondheidskundig probleem minder goed te analyseren is. 

Zo kan benauwdheid en spraak niet worden beoordeeld op 

basis van een tekstuele melding.

 • Het is moeilijk om empathie te tonen in een tekstbericht.
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Centralisten geven daarbij aan dat zij begrijpen dat sommige 

melders de behoefte hebben om via tekst te melden als de 

situatie daarom vraagt, zoals huiselijk geweld of een bedreiging 

in een rijdende trein. De meerderheid van de centralisten geeft 

echter aan dat zij op dit moment een capaciteitsgebrek zien. 

Gegeven het tekort aan centralisten schatten zij in dat er geen 

capaciteit is voor het verwerken van tekstuele meldingen. Een 

verpleegkundig centralist verwoordde dit als volgt: “Het wordt 

een enorme uitdaging als we meldingen telefonisch én via tekst 

binnen krijgen. Ik verwacht dat het proces dan onvollediger en 

langzamer zal worden”.

De meerderheid van de centralisten noemt dat het verwerken 

van beeldmeldingen van burgers van toegevoegde waarde kan 

zijn bij het goed helpen van de burger in het eerste contact, 

mits beeld als ondersteuning wordt ingezet. Daarbij gaven zij 

aan dat het ontvangen van meldingen met beeld ook nadelen 

heeft: het kan emotioneel belastend zijn voor de centralist. Wat 

betreft de werkwijze op de meldkamer noemde de meerderheid 

van de centralisten daarom dat het van belang is dat de 

centralist zelf de regie houdt op het wel of niet inzetten (en dus 

zien) van beschikbaar (statisch of dynamisch) beeldmateriaal 

en dat het verwerken van beeld meegenomen moet worden in 

de opleiding van centralisten. 

De meeste centralisten gaven aan dat zij zelf niet graag in 

beeld willen op het moment dat er via beeld wordt gemeld. De 

volgende uitspraak van een centralist werd door de meerderheid 

van de deelnemers aan de meldkamersessies gedeeld: 

“Centralisten zitten er niet op te wachten dat burgers beelden gaan 

sturen naar de meldkamer”. In de praktijk worden er al wel eens 

beelden naar de meldkamer gestuurd als de centralist daar 

om vraagt, werd naar voren gebracht in de sessie. De grote 

hoeveelheid statische of dynamische beelden en soms ook de 

heftigheid van die beelden die op initiatief van burgers gestuurd 

zouden kunnen worden, stuitten echter op bezwaren van 

deelnemers aan de meldkamersessies.8

In een meldkamersessie kwam aan de orde dat de performance 

van videobeelden op dit moment als erg slecht wordt ervaren, 

zeker als het gaat om beelden vanuit helikopters en beelden 

van beveiligingscamera’s. Centralisten geven daarbij aan: “Het 

ontvangen van beelden gaat erg traag”.

8 Dit is niet helemaal in lijn met de publicatie van TNO “Wie kijkt er 
mee? - Het Nieuwe Melden - De impact van beeld” van januari 2018. 

Enkele centralisten geven aan dat het soms nuttig is om 

beelden van Rijkswaterstaat over de situatie op snelwegen te 

kunnen bekijken in de meldkamer. Nu kan dit bij sommige 

meldkamers alleen na veel regelwerk en met een vertraging van 

vijf tot tien minuten. 

Op basis van bovenstaande uitkomsten, indien in de toekomst 

beeld en tekst gedeeld gaat worden met de meldkamer, komen 

wij op basis van bovenstaande uitkomsten tot de volgende 

mogelijkheden voor aanpassingen of verbeteringen:

 • Een uitbreiding en versterking van de huidige bezetting van 

meldkamers en/of de verwerking van meldingen door de 

meldkamers om meldingen via tekst en beeld te kunnen 

aannemen, interpreteren en afhandelen. 

 • Regie door de meldkamercentralist op het wel of niet 

inzetten van beeld in de meldkamer voor het verwerken van 

meldingen.

5.3.2 Melding via sensing
Nog sterker dan bij meldingen met beeld schatten deelnemers 

aan de meldkamersessies in dat het verkrijgen van een melding 

via sensing zou leiden tot een trage verwerking van meldingen 

in de meldkamer en dat ze informatie via sensing niet nodig 

achtten om op de hulpvraag van melders in te gaan. Wel gaven 

centralisten aan dat zij een toename in meldingen verwachten 

door de toekomstige bredere inzet van eCall, ook een melding via 

sensing.

Over het verwerken van meldingen vanuit eCall was de 

meerderheid van de centralisten weinig positief. Zij gaven aan dat 

eCall als frustrerend wordt ervaren doordat de spraakverbinding 

niet altijd werkt, er frequent valse of onverstaanbare meldingen 

zijn en het lastig te filteren is wat echt nood is en wat niet. Ook 

geven de eCall-centra van de automerken regelmatig weinig 

relevante en soms late informatie.

Op basis van bovenstaande uitkomsten komen wij op basis van 

bovenstaande uitkomsten tot de volgende mogelijkheden voor 

aanpassingen of verbeteringen:

 • Een kwaliteitsverbetering van meldingen via eCall (een 

betere spraakverbinding, hogere betrouwbaarheid van 

meldingen en tijdige, relevante informatie vanuit eCall-

centra van de automerken). NB Deze verbetering ligt 

niet in de meldkamers, maar bij de automerken en bij de 

aansluiting van de systemen van de automerken op het 

meldkamerdomein.

 • Lessen uit de invoering van eCall te gebruiken voor het 

opstellen voor protocollen bij invoering van andere, nieuwe 

sensortechnologie die in de toekomst zou kunnen worden 

aangesloten op de meldkamer.
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5.3.3 Meldingen met datakoppelingen
Meldingen met datakoppelingen werd in de meldkamersessies 

breed opgevat. Er werd zowel datakoppelingen met andere 

informatiesystemen buiten de meldkamer onder verstaan, 

bijvoorbeeld patiëntendossiers, als koppelingen tussen 

(monodisciplinaire) informatiesystemen binnen de meldkamer.

Datakoppelingen met informatiesystemen buiten de 

meldkamer, met name als het om medische informatie gaat, 

wordt door sommige centralisten gezien als problematisch. Zij 

geven aan dat de informatie niet altijd betrouwbaar is, “er zitten 

veel fouten in”. De meningen van verpleegkundig centralisten 

over koppelingen met medische informatiesystemen waren 

verdeeld in de sessies: sommigen zouden graag toegang hebben 

tot medische dossiers via de huisarts, anderen geven aan dat dit 

niet nodig is in het eerste contact en dat dit teveel tijd kost. Zij 

geven daarbij aan dat er tijdens het aannemen van een melding 

te weinig tijd is om een volledig dossier te scannen en dat het 

belangrijker is om te focussen op de informatie die verkregen 

kan worden ‘vanuit’ de melding zelf: “Het is belangrijker om uit 

te gaan van wat er op dat moment speelt”.

Het koppelen van informatie binnen de meldkamer 

wordt daarentegen als belangrijk gezien. Zo geven 

brandweercentralisten aan dat zij in hun werkwijze geholpen 

zouden worden als bepaalde informatie beschikbaar zou zijn 

zoals de aanwezigheid van medicinale zuurstof, een risico op 

het gebruik van geweld en de aanwezigheid van vuurwapens. 

Daarbij noemen zij dat datakoppelingen of het delen van 

informatie alleen succesvol kan zijn, als de data juist wordt 

beheerd.

De wijze van en mogelijkheid tot informatie-uitwisseling 

verschilt per regio en per meldkamer. Sommige 

centralisten geven aan via een ‘algemeen kladblok’ in het 

meldkamersysteem essentiële informatie over een melding 

te kunnen zien die bij een andere discipline al bekend is. 

Bijvoorbeeld of een bepaald gebouw een drugspand betreft, 

waardoor de eenheden op straat extra behoedzaam dienen te 

zijn. Andere centralisten geven aan dat zij ”wel alles horen, maar 

niks mogen zien”. Ook geven sommige centralisten aan dat zij 

voorheen wel inzicht hadden in bepaalde informatie van andere 

disciplines, maar dat dit is teruggedraaid sinds de wijziging van 

de privacywetgeving in mei 20189.

Dat bij meldkamermedewerkers de wens leeft tot meer 

standaardisering van ‘handelen’, zoals uit de sessies bleek, zou 

informatiedeling bevorderen. Bij standaardisering gaat het 

bijvoorbeeld over protocollen, processen, AML en RTIC. Er zijn 

nu grote verschillen tussen disciplines en tussen meldkamers 

en de verwachting van centralisten is dat het verwerken 

van meldingen makkelijker en meer gestandaardiseerd zou 

moeten kunnen. Ook aansluiting op de werkprocessen in 

de zorgcoördinatiecentra zou door meer standaardisatie 

verbeteren.

Op basis van bovenstaande uitkomsten komen wij tot de 

volgende mogelijkheden voor aanpassingen of verbeteringen:

 • Informatiedeling tussen disciplines voor zover dit relevant is 

voor het verwerken van een melding. Daarbij gaat het met 

name over het delen van data en het beschikbaar stellen van 

informatie over fysieke objecten en melders voor zover van 

belang voor de hulpverlening in de noodsituatie.

9 Met deze privacywetgeving wordt de Algemene Verordening Per-
soonsgegevens (AVG) bedoeld die sinds mei 2018 van kracht is.
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5.4 Overige aanpassingsmogelijkheden in de 

gezamenlijke werkwijze

Deze paragraaf geeft overige aanpassingsmogelijkheden die 

meldkamersessies werden geïdentificeerd.

Technologie in de meldkamers
Uit de drie meldkamersessies kwam naar voren dat de basis van 

de ICT-infrastructuur op orde moet zijn en dat investeringen 

hard nodig zijn. Men is momenteel ronduit negatief over 

de snelheid en kwaliteit van systemen. Het inloggen in de 

systemen kost meldkamercentralisten in de meeste meldkamers 

10 tot 45 minuten. Aangegeven wordt dat er ook veel storingen 

in de algemene systemen zijn en dat deze langzaam zijn. 

Capaciteitsgebrek 
In alle meldkamersessies werd aangegeven dat er 

capaciteitsgebrek is en dat er vaak ook problemen in de 

roostering van medewerkers zijn. Voordat meldingen via tekst 

of met beeld binnenkomen – en de verwachting is dat dat 

onomkeerbare ontwikkelingen zijn – moet het capaciteitsgebrek 

op de meldkamers worden aangepakt. Met de huidige bezetting 

kunnen meldingen via tekst of met beeld onvoldoende worden 

verwerkt. Het kunnen reageren op meldingen via tekst of 

met beeld werd in een meldkamersessie geschat op 2 fte in 

de meldkamer (bovenop het tegengaan van het al bestaande 

capaciteitsgebrek in de meldkamers).

In twee van de drie meldkamersessies kwam ter sprake dat 

politie en brandweer elkaars meldingen zouden kunnen 

verwerken (bijvoorbeeld om capaciteitsproblemen tegen te 

gaan). 

Uit de sessies kwam naar voren dat meldingen gerelateerd aan 

gezondheid specialistische expertise vereisen, en daarom altijd 

door verpleegkundig centralisten dienen te worden verwerkt10.

10 Zodra de meldkamer ambulancezorg een melding in behandeling 
heeft, is het zorgproces begonnen en dienen er altijd verpleegkun-
dig centralisten in de meldkamer ambulancezorg aanwezig zijn, 
geeft Ambulancezorg Nederland aan. 

Voorlichtingscampagne over bellen van het noodnum-
mer 112
In de drie meldkamersessies werd gepleit voor een campagne 

om burgers meer bewust te maken van in welke situaties het 

noodnummer 112 gebeld kan worden en hoe burgers snel een 

noodmelding kunnen doen. Eén centralist verwoordde het als 

volgt: “Burgers weten niet waar ze 112 voor mogen bellen”. Bij 

meer voorlichting denkt men aan een mediacampagne en aan 

voorlichting op de basisschool, bij integratiecursussen, via de 

Risk Factory in Venlo, etc.

Verwerken van meldingen in andere taal
In de meldkamersessies werd gepleit voor een oplossing voor 

de communicatie met de grote hoeveelheid melders die de 

Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn (en een andere 

taal spreken zoals Pools, Ghanees, Russisch, Oekraïens, 

Arabisch). Aangegeven wordt dat de tolkenlijn herzien moet 

worden, omdat die niet overal geïntegreerd is in GMS. De 

brand weer heeft daar in sommige meldkamers geen toegang toe.
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5.5 Analyse bevindingen

5.5.1 Versterken van de huidige werkprocessen
Gegeven wat burgers in nood belangrijk vinden in het eerste 

contact en gegeven de uitkomsten van de meldkamersessies, 

dienen meldingen via spraak mogelijk te blijven.

Daarnaast gaat het vooral om het versterken van de huidige 

werkprocessen en minder over innovaties is het beeld wat uit 

de meldkamersessies naar voren komt. Hierbij moet bedacht 

worden dat het capaciteitsgebrek dat op de meldkamer ervaren 

wordt, de creativiteit van deelnemers aan de meldkamersessies 

mogelijk heeft beïnvloed. Ook valt op dat uit de reflectie op de 

huidige werkprocessen in de sessies vooral naar voren komt dat 

centralisten de rol van hulpverlener centraal stellen en de rol 

van informatieverwerker en -verstrekker naar andere disciplines 

of partijen secundair.

Voor het versterken van de werkprocessen is volgens de 

meldkamermedewerkers in de sessies inzet nodig voor 

aanpassingen in de technologie van het melden (een zorgvuldige 

implementatie van nieuwe ontwikkelingen (automatische 

locatiebepaling, 112 app, eCall, etc.)) en voor aanpassingen 

in de organisatie van het verwerken van meldingen (meer 

capaciteit, mogelijkheden om meldingen van anderstaligen 

(makkelijker) te verwerken, voorzieningen voor mensen met 

een communicatieve beperking, etc. Zie ook 5.5.2). Hiervoor 

worden randvoorwaarden aangegeven, namelijk dat de ICT-

infrastructuur op orde is, dat informatie tussen disciplines 

rechtmatig wordt gedeeld (zie 5.5.3) en dat burgers weten 

hoe noodsituaties te melden (zie 5.5.4). Daarnaast moet de 

toegankelijkheid van andere meldtechnologie dan telefonie 

worden verhelderd (zie 5.5.5). 

5.5.2 Organisatie van het verwerken van meldingen
Te weinig en onvoldoende geschoolde medewerkers in de 

meldkamers wordt als probleem naar voren gebracht in de 

meldkamersessies. Binnen dit onderzoek is niet nagegaan 

of de bezetting van de meldkamer echt te laag is, of er 

te weinig geschoolde medewerkers zijn, of dat er andere 

problemen spelen. Naast het garanderen van voldoende 

meldkamermedewerkers die voldoende geschoold zijn, ligt 

een deel van de oplossing voor het ervaren capaciteitsgesprek 

wellicht ook in het anders inrichten van de werkprocessen.

Bij meldingen in een andere taal dan het Nederlands probeert 

de centralist op de meldkamer in de praktijk de melding 

in het Engels aan te nemen of een collega er bij te vragen 

die de taal van de melder spreekt. Dat is echter niet altijd 

mogelijk. Vandaar dat in de meldkamers behoefte is aan 

ruimere mogelijkheden om meldingen van anderstaligen 

(makkelijker) te verwerken. Daarbij kan nu gedacht worden 

aan de inzet van tolken, en op termijn mogelijk steeds meer aan 

vertaalprogramma’s.

Bij voorzieningen voor mensen met een communicatieve 

beperking is het relevant om te bedenken dat het om een 

relatief kleine groep gaat. Het betreft mensen die bijvoorbeeld 

afasie of een verstandelijke beperking hebben, of doof of 

slechthorend zijn, of problemen hebben met hun stem, spraak 

of bewegingssysteem. 

Dit betreft dus uiteenlopende soorten mensen, waardoor er niet 

één type oplossing is voor mensen met een communicatieve 

beperking. Voor de doven en slechthorenden en voor mensen 

die moeilijk kunnen spreken, zou de mogelijkheid om te 

melden via tekst een aanvulling zijn.
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5.5.3 Informatiedeling
Uit de meldkamersessie blijkt een duidelijke noodzaak tot het 

delen van informatie tussen disciplines over fysieke objecten 

en melders. Dit betreft voor de centralisten niet primair 

datakoppeling met externe partijen, maar koppelingen van 

systemen van disciplines binnen de meldkamer.

Voor het verwerken van gegevens op de meldkamer hebben de 

besturen van de 25 veiligheidsregio’s (VR’s), de 25 regionale 

ambulancevoorzieningen (RAV’s), de Nationale Politie en 

Koninklijke Marechaussee begin 2018 het landelijk ‘Convenant 

gegevensverwerking meldkamers’ ondertekend. Het convenant 

is gebaseerd op de regelgeving van de convenantpartners en op 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het convenant richt zich op de gegevensverwerking op de 

meldkamer, tussen meldkamers en op landelijk niveau 

waar nieuwe verwerking van (persoons-)gegevens voor 

de meldkamers plaatsvindt. Om de reikwijdte van het 

convenant te bepalen, kozen de convenantpartners een aantal 

gemeenschappelijke onderwerpen, waaronder het delen van 

informatie tussen de convenantpartners, het verstrekken van 

gegevens aan externe organisaties en informatiebeveiliging.

Onder het convenant komen uitgewerkte uitvoerings-

protocollen die de meldkamermedewerkers in staat zullen 

stellen de vertaling naar de praktijk te maken. Het opstellen 

van de uitvoeringsprotocollen is een gezamenlijk speerpunt 

uit het gezamenlijke strategische beleids- en bestedingsplan 

meldkamers.

5.5.4 Publieksvoorlichting
Om het melden van noodsituaties beter aan te laten sluiten bij 

de behoeften van burgers en de mogelijkheden van meldkamers 

en hulpverleningsdiensten is het bovendien belangrijk dat er 

meer publieksvoorlichting over het melden van noodsituaties 

komt; dat duidelijk is wanneer je 112 belt en wanneer niet, 

welke andere technologie is te gebruiken om de meldkamer te 

bereiken en op welke manier een ‘noodknop’ voor meldingen 

beschikbaar is.

5.5.5 Toegankelijkheid van meldtechnologie
De Telecommunicatiewet beschermt 112 telefonie met 

verplichtingen voor providers en andere partijen. Omdat het 

mogelijk is het noodnummer 112 te bellen met een mobiele 

telefoon zonder beltegoed, buiten bereik van het eigen netwerk 

of zonder simkaart, en er geen telefoonkosten in rekening 

worden gebracht, is de toegankelijkheid van 112 telefonie 

gegarandeerd voor alle burgers.

Voor meldingen via de 112 app of andere nieuwe technologie 

zal die toegankelijkheid nog verhelderd moeten worden in wet- 

en regelgeving.
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6.1 Conclusies

1. Burgers hebben duidelijk waardering voor hoe het melden 

bij het noodnummer 112 nu verloopt.

2. Vanuit het perspectief van burgers en 

meldkamermedewerkers moet bij een 112-melding snel 

en adequaat de juiste hulp worden geboden en empathie 

worden getoond.

3. Vanuit het perspectief van burgers zijn op dit moment 

gewenste technologische ontwikkelingen voor meldingen 

van acute noodsituaties:

a. locatiebepaling van de melder bij melding via het 

noodnummer 112

b. een app om noodsituaties te melden

c. eventueel op termijn meldingen via sensing, met beeld 

en datakoppeling. 

Inzetten op chatbots om meldingen te verwerken of 

inzetten op meldingen via facebook of buurt-app is 

volgens burgers niet gewenst.

4. Vanuit het perspectief van burgers met een communicatieve 

beperking is een 24/7 bereikbaarheid van de hulpdiensten 

gewenst. 

5. Om burgers in nood het beste te kunnen helpen, is volgens 

meldkamermedewerkers het volgende gewenst:

a. volledige implementatie van nauwkeurige 

locatiebepaling van de melder bij melding via het 

noodnummer 112

b. informatiedeling tussen disciplines over fysieke objecten 

en melders

c. meer mogelijkheden om meldingen aan te nemen van 

burgers die de Nederlandse taal niet voldoende machtig 

zijn.

6. Voor implementatie van nieuwe technologie in de 

meldkamers gelden volgens meldkamermedewerkers de 

volgende randvoorwaarden:

a. ICT-systemen die sneller opstarten, minder storingen 

geven en sneller werken mogelijk maken

b. voldoende capaciteit in de meldkamers.

7. Vanuit het perspectief van meldkamermedewerkers is er 

meer publieksvoorlichting gewenst over het melden van 

noodsituaties.

6.2 Adviezen 

De conclusies geven geen aanleiding om de werkprocessen 

bij het melden van burgers van noodsituaties wezenlijk 

te veranderen. De wensen en ideeën van burgers lopen 

parallel met de huidige ontwikkelingen in de meldkamer: 

implementatie van de functionaliteit ‘locatiebepaling van 

de melder’ en implementatie van de 112 app inclusief een 

noodknopfunctie. 

Wel is het zaak de huidige werkprocessen te verbeteren door 

de snelheid en robuustheid van ICT-systemen te vergroten, 

meer en voldoende opgeleide capaciteit in de meldkamers 

in te zetten en in alle meldkamers informatie over fysieke 

objecten en melders te delen tussen disciplines. Daarnaast 

is het belangrijk om het tonen van empathie te borgen in de 

gesprekstechnieken van meldkamermedewerkers, bijvoorbeeld 

via opleidingen. Bovendien adviseren wij om burgers met een 

communicatieve beperking of die de Nederlandse taal niet 

voldoende machtig zijn, ruimere mogelijkheden te bieden om 

noodsituaties te melden. Verder adviseren wij om in te zetten 

op publieksvoorlichting over het melden van noodsituaties: 

wanneer het noodnummer 112 te bellen en wanneer niet, 

welke andere technologie is te gebruiken om de meldkamer te 

bereiken en op welke manier een ‘noodknop’ voor meldingen 

beschikbaar is. Wet- en regelgeving zal helderheid moeten 

bieden over het melden via een 112 app en andere nieuw te 

ontwikkelen technologie – dit in relatie tot de gegarandeerde 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van 112 telefonie in de 

Telecommunicatiewet.

In relatie tot voorgaande adviezen denken wij dat het niet 

direct prioriteit heeft om in te zetten op technologische 

ontwikkelingen voor het melden van noodsituaties, 

anders dan de vernieuwingen die al in gang gezet zijn in 

het meldkamerdomein: implementatie van automatische 

locatiebepaling en ontwikkeling van een 112 app.
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Bijlage 2. Overzicht interviews
ORGANISATIE DATUM BELANGRIJKSTE GESPREKSONDERWERPEN

LMS – Politie 13-jul Roadmap 112 op flipover vellen, plannen tot 2021, informatie gevraagd over 
wat burgers van belang vinden

Senior projectmanager, en onderzoeker TNO 16-jul TNO Programma ‘Het Nieuwe Melden’ en Leefwerelden

Hoofd multidisciplinair, meldkamer Noord-Ne-
derland (MK-NN)

17-jul Stand van zaken melden bij MK-NN, klanttevredenheid, wat burgers van 
belang vinden

Kwartiermaker GMK Den Haag 7-aug Stand van zaken melden bij GMK Den Haag, wat burgers van belang vinden, 
zo snel mogelijk zo goed mogelijk helpen, contact TU Delft, technisch veel 
mogelijk

Hoofd ambulancezorg MK-NN 7-aug Databestanden MK-NN, toelichting doel onderzoek

Business Process Management, ANWB 
alarmcentrale

28-aug Werkwijze Alarmcentrale ANWB en wat burgers van belang vinden

Manager meldkamer ambulancezorg, RAV 
IJsselland

19-sep Werkwijze meldkamer ambulancezorg RAV IJsselland en wat burgers van 
belang vinden

Teamleider GMK Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond

24-sep Werkwijze GMK veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en wat burgers van 
belang vinden

LMS - Politie 16-okt Ontwikkelingen rondom DO112

Signaal 19-okt Wat burgers met communicatieve beperkingen van belang vinden
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