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Laaik
Ik had een like. Mijn vader en moeder lezen Verbinding ook en 

vragen zich nu af waar hun jongste zoon het nu weer over heeft. 

Als je als inwoner van Katwijk (daar kom ik vandaan en wonen 

mijn ouders nog) het woordje like uitspreekt in het Kattuks, dan 

denken mensen dat je het over een dode hebt: “een laaik?”

Pa, ma, het gaat om Twitter. Dat is de digitale versie van een 

prikbord met kaartjes er op. En om de vergelijking door te voe-

ren: een like is een krulletje op dat kaartje op het prikbord.

Natuurlijk bagatelliseer ik het met bovenstaande tekst een 

beetje. Het was niet mijn eerste like, retweet of ‘favoriet’. Het 

verbaast me wel hoe leuk ik het vind als iemand mij ‘liked’. Het is 

een soort van erkenning. Iemand heeft mijn stuk gelezen en het 

leuk genoeg gevonden om er een krulletje bij te plaatsen. Het is 

het menselijke element in de digitale wereld. 

Dat menselijke element is een beetje weggedrukt. Geautomati-

seerde nieuwsgeneratoren maken toptienlijstjes om maar geklikt 

te worden. Buzzfeed-content-grabbers jatten links en rechts en 

noemen zich nieuwsbron. Knippen en plakken als norm.

Juist het menselijke element komt naar voren in de artikelen over 

social media en verbindingen in dit nummer. Social media zijn 

hulpmiddelen voor nood- en hulpdiensten. Ze kunnen ze inzetten 

en zullen ze inzetten. De openbare orde en veiligheid zit niet stil. 

Tachtig procent van wat er gebeurt binnen een crisis is commu-

nicatie. Er zijn nu al 1800 politie-gerelateerde twitter-accounts. 

@politie heeft bijna 140.000 volgers. Maar het is en blijft een 

middel. Goede communicatie is mensenwerk. Ofschoon een like, 

retweet of ‘favorite’ toch geinig blijft.

Overigens, als er een lijk in Katwijk zou zijn, had mijn moeder mij 

allang gebeld met het laatste nieuws. Sneller dan twitter.

Henk van Beek
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Abiom wint internationale prijs 
voor communicatie tijdens NSS

Motorola Solutions investeert in 
drone-producent CyPhy Works
Motorola Solutions heeft een investering gedaan in 

CyPhy Works. Dit bedrijf ontwikkelt drones in com-

binatie met hoogwaardige telecomtechnologie. De 

investering maakt onderdeel uit van Motorola’s stra-

tegie om zijn aandeel in de missiekritische commu-

nicatiesector verder te verstevigen door commercie 

en publieke veiligheid met elkaar te verbinden.

CyPhy Works, opgericht door Helen Greiner, 

mede-oprichter van iRobot, heeft een drone-techno-

logie en business roadmap ontwikkeld die gebruik 

maakt van ‘microfilament tether’ technologie. Dit 

maakt het volgens het bedrijf mogelijk dat drones 

langdurige vluchten maken en veilig high-speed 

data en high-definition video streamen.

CyPhy Works is een onderdeel van Motorola Soluti-

ons’ groeiende netwerk van investeringen in tech-

nologieën die bijdragen aan slimme oplossingen 

voor de openbare veiligheid. Eerder dit jaar kondig-

de het bedrijf investeringen aan in VocalZoom, een 

ontwikkelaar van sensoren voor spraakherkenning 

en SceneDoc, maker van ‘public safety’s trusted 

digital notebook’.

Het Wijchense bedrijf Abiom heeft 
een internationale prijs gewon-
nen voor hun portofoonsysteem 
tijdens de in 2014 gehouden  
Nuclear  Security Summit (NSS) 
in Den Haag. De prijs kregen ze 
samen met hun partners Rohill en 
Sepura.

Het gaat om de Tetra-Award, een prestigieu-

ze prijs voor uitzonderlijke prestaties op het 

gebied van Tetra-techniek. Volgens de jury 

onderscheidde de combinatie van Abiom, 

Rohill en Sepura zich op het gebied van 

kwaliteit, techniek en flexibiliteit.

Bas de Grood, CEO van Abiom, nam de prijs 

bij de uitreiking in Londen in ontvangst. “Bij 

een evenement als het NSS vorig jaar in Den 

Haag wordt van iedereen het uiterste gevraagd. De beveiliging van zo’n bijeenkomst is niet alleen cruciaal, maar ook complex. Met onze part-

ners Sepura en Rohill hebben we een steentje kunnen bijdragen aan de veiligheid van de hoogwaardigheidsbekleders, maar ook de burgers.”

Het gebruik van WiFi in woonwijken en stadscentra in de 2,4 GHz band is zo hoog, dat meer dan 
de helft van de gebruikers problemen heeft. De kwaliteit van de verbinding is daar slecht te 
noemen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Agentschap Telecom. Als meer 
gebruikers zouden overstappen op de 5 GHz WiFi-band, zou de kwaliteit van de verbinding aan-
zienlijk verbeteren.

Wie in een woonwijk op de mobiele 

telefoon een WiFi-netwerk zoekt, 

ziet vaak een aanbod van 30 – 40 

verschillende netwerken. Vrijwel 

al die WiFi-netwerken werken in 

dezelfde 2,4 GHz band, een band die 

al eerder dreigde vol te lopen. Gevolg 

is dat al deze netwerken elkaar 

storen en het gebruik van WiFi steeds 

problematischer verloopt. Wie foto’s 

wil versturen, een film downloaden 

of wil skypen, krijgt dan vaak òf een 

vertraagde verbinding, òf wordt on-

derbroken. Elk huishouden van twee 

of meer personen kan al snel 10 of 

meer apparaten hebben die op WiFi 

werken. Denk aan draadloze printers, 

tablets, smart TV’s, smartphones, en 

afstandsbedieningen.

180 Locaties
Agentschap Telecom heeft onderzoek 

laten doen naar het WiFi gebruik in 

woonwijken, winkelcentra en kan-

toorparken. Op meer dan 180 locaties 

in Nederland zijn proefopstellingen 

gebruikt om te meten hoeveel data er verstuurd kan worden over het netwerk. Aanleiding is de eerdere waarschuwing dat 

de veelgebruikte 2,4 GHz band aan het vollopen is. Nu er de laatste jaren veel draadloze apparatuur is bijgekomen, wordt de 

drukte en hinder voor de gebruikers ook groter.

 Verbeterde verbinding
Uit het onderzoek blijkt dat de verbinding verbetert wanneer overgeschakeld wordt naar de 5 GHz WiFi-band. Dit kan door de 

instellingen van de WiFi router aan te passen, moderne dualband-routers kunnen op zowel de 2,4 GHz als de 5GHz frequenties 

werken. Als de router deze mogelijkheid niet heeft, kan een andere router geïnstalleerd worden. Voorwaarde is wel dat de 

draadloze apparaten dit ook ondersteunen. Vooral de draadloze apparatuur die de laatste jaren op de markt is gebracht, kan 

vaak op beide WiFi frequenties werken.

Uit het onderzoek is gebleken dat er ruim voldoende capaciteit beschikbaar is in de 5 GHz band. Er is bovendien een veel 

grotere bandbreedte beschikbaar waardoor een veel snellere verbinding mogelijk is. Ook stoort het WiFi-signaal in de 5 GHz 

veel minder het gebruik van de buren. Agentschap Telecom voorziet hierdoor een verbetering van de breedbandsnelheid door 

gebruik te maken van deze frequentie.

Kwaliteit WiFi in woonwijken
kan veel beter
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De politie heeft onder-
hands een raamcontract 
afgesloten voor de levering 
van accessoires voor por-
tofoons. Het gaat om een 
onderhandse aanbesteding. 
Over de duur en de waarde 
van het contract geeft de 
politie geen informatie.

“Er is sprake van verlenging van een 

eerder contract voor levering van ac-

cessoires onder de LARA2-condities. 

Dit moet gezien worden in het licht 

van de recente aanschaf van randap-

paratuur. Reden is de noodzaak om 

vanuit de operationele behoefte ac-

cessoires aan te kunnen schaffen. De 

initiële aanschaf van accessoires zijn 

bedoeld voor de eenheden die in het 

kader van de overbrugging voorzien 

zijn van nieuwe C2000-randappara-

tuur”, meldt de woordvoerder.

Spagaat
Eerder werd de politie al op de vinger getikt voor het onderhands inkopen van 10.000 portofoons. Ondanks de onrechtmatigheid daarvan, is toch 

besloten voor de aankoop toen. Door de vertragingen rond de ARC komt de politie in een spagaat te zitten. Aan de ene kant is er geen raamcon-

tract en kan men officieel niets inkopen. Aan de andere kant heeft de politie apparatuur nodig.

Politie omzeilt aanbestedingsregels 
bij aankoop accessoires

Het Belgische ASTRID heeft het aanbod van een raamovereen-

komst voor radio’s met een jaar verlengd tot 29 februari 2016. 

Via deze raamovereenkomst kunnen de Belgische hulpdiensten 

op een eenvoudige manier 20 verschillende radio’s bestellen in 7 

categorieën:

• Draagbare radio’s

• Draagbare heavy duty radio’s

• Draagbare pocket radio’s

• Draagbare simple keyboard radio’s

• Draagbare explosieveilige ATEX-radio’s

• Mobiele/vaste radio’s

• Dataradio’s

Middels deze raamovereenkomst is het voor de hulpdiensten 

niet meer nodig een openbare EU-aanbesteding uit te schrijven.

+2000 TETRA toestellen
Precies 2189 toestellen kwamen er al in 2014 bij op het AS-

TRID-netwerk. Alles samen waren eind 2014 bijna 69.500 radio’s 

of pagers actief op het ASTRID-netwerk.

Opvallende trend is dat gemeenten, nutsbedrijven en ook 

andere bedrijven die in aanmerking komen, zich aansluiten 

aan op het ASTRID-netwerk om beter voorbereid te zijn op een 

eventuele afschakeling of grootschalige stroomstoring. Ook de 

noodplanning, de zogenaamde vijfde discipline, maakt meer en 

meer de overstap naar ASTRID.

Afluisteraars ASTRID- netwerk  
veroordeelt tot geldboetes

De correctionele rechtbank van Brussel heeft zeven 
personen veroordeeld tot geldboetes omdat ze het 
Astrid-netwerk hadden afgeluisterd, het commu-
nicatiesysteem van de Belgische politie en hulp-
diensten. Onder de veroordeelde beklaagden zijn 
ook enkele journalisten die werkten voor regionale 
persagentschappen. 

De man die het systeem had gekraakt en vervolgens apparatuur 

had verkocht om de hulpdiensten af te luisteren, krijgt een boete 

van 7.700 euro, waarvan de helft met uitstel. Vijf beklaagden 

werden veroordeeld tot een boete van 4.400 euro, waarvan de helft 

met uitstel. Eén beklaagde kreeg een boete met volledig uitstel. De 

laatste beklaagde kreeg alleen een opschorting, omdat hij volgens 

de rechtbank het systeem maar één dag had gebruikt.

De rechtbank oordeelde dat dergelijke afluisterpraktijken een 

potentieel gevaar voor de maatschappij vormen. Volgens de recht-

bank hadden de veroordeelden echter geen kwaad in de zin, maar 

slechts liefde voor de radiotechniek. “Het ging hier om liefde voor 

radiotechniek en het bekomen van een concurrentieel voordeel”, 

aldus de rechter. “Er zaten ook zwakheden in het systeem dat door 

amateurs kon worden afgeluisterd.”

Het onderzoek naar de afluisterpraktijken begon in mei 2011. De

federale gerechtelijke politie (FGP) van Asse viel toen binnen bij

een radioamateur die ASTRID-scanners te koop aanbood. Onder de

vondsten behoorden tevens kaarten met locaties van ASTRID-anten-

nes en gegevens van journalisten en andere mensen die een

dergelijke scanner hadden aangekocht.

NV Astrid, het bedrijf dat het radionetwerk beheert, krijgt geen 

schadevergoeding. Volgens de rechter bestond er al twijfel over 

de kwaliteit van het netwerk en moest het bedrijf de hyaten in het 

systeem sowieso aanpakken.

Het ASTRID-netwerk biedt inmiddels een hele reeks veiligheidsdrem-

pels om afluisteren te voorkomen, met als voornaamste: digitalise-

ring, trunking, authenticatie en vercijfering (of air-interface

encryptie). Korte tekstberichten en radiogesprekken kunnen niet

worden onderschept, mits de radioterminal en de encryptie juist

worden gebruikt. ASTRID geeft aan waakzaam te blijven met betrek-

king tot eventuele nieuwe afluistertechnieken.

Raamovereenkomst 
ASTRID voor TETRA 
radio’s verlengd tot 
2016. 

KPN levert nieuwe GSM-R cabineradio’s aan NS
NS heeft een overeenkomst gesloten met KPN voor de levering en het onderhoud van 1.400 nieuwe cabine-
radio’s. Met deze radio heeft de treinmachinist contact met de verkeersleiding. Het contract met de leve-
rancier van de huidige apparatuur loopt medio 2016 af. Middels een Europese aanbesteding is het contract 
uiteindelijk gegund aan KPN.

Tijdens het aanbestedingsproces zijn machinisten 

uitgebreid betrokken bij het testen van de radio’s 

van de aanbieders. Mede op basis van hun inbreng 

is gebleken dat KPN in samenwerking met Funkwerk 

de beste aanbieding heeft gedaan. Funkwerk is 

marktleider op het gebied van GSM-R cabineradio’s 

en is de onderaannemer van KPN.

KPN is nu samen met Funkwerk en NS bezig deze 

nieuwe generatie radio’s verder te ontwikkelen 

en te produceren. De radio’s die communiceren 

via het GSM-R netwerk, worden medio volgend 

jaar ingebouwd door NS-dochter NedTrain. Met de 

ingebruikname van deze nieuwe radio’s krijgt de NS 

de beschikking over de nieuwste radiotechnologie 

waarmee ook in de toekomst betrouwbare commu-

nicatie tussen machinist en verkeersleiding wordt 

gerealiseerd. 

Foto: Yuri Turkov - www.shutterstock.com
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Het was even schrikken bij het ministerie van 

Veiligheid & Justitie begin dit jaar. Iemand 

van de Chinese ambassade kwam verhaal 

halen. Er gingen geruchten dat de combi-

natie KPN, Motorola, Koning & Hartman 

(KMK) de voorkeur had bij het winnen van de 

C2000-tender. En dat de combinatie rond het 

Chinese Hytera kansloos was. 

De ambassademedewerker wilde duidelijk-

heid krijgen. Was het waar? En hoe zat het 

dan met de ‘uitstekende handelsrelatie’ die 

China toch had met Nederland? Hadden 

China en Nederland begin 2014 tijdens de 

nucleaire top niet allerlei intentieverklarin-

gen ter waarde van 2 miljard euro getekend? 

China, als pleitbezorger voor Hytera, eiste 

een eerlijke tender.

Dat bezoek zal niet doorslaggevend zijn 

geweest, maar het had wel degelijk invloed. 

Daags na het bezoek gingen mailtjes naar 

iedereen die meespeelde in het C2000-traject 

met de mededeling dat het nog lang geen 

uitgemaakte zaak was dat KMK zou winnen. 

Het zou een eerlijke tender worden.

Aangiftes
Een ‘eerlijke’ tender lijkt de normaalste zaak 

van de wereld en in principe is dat ook zo. 

Ware het niet dat rond de politie en aanbe-

stedingen een flink aantal problematische 

situaties was ontstaan. Zo wierp de aanbeste-

ding politievoertuigen een schaduw vooruit. 

Eind september moest toenmalig minister 

Opstelten van V&J die tender van de markt 

halen, wegens onregelmatigheden. 

En er was meer aan de hand. Opstelten, 

in een brief aan de Tweede Kamer op 19 

september 2014: “Naast de aanbesteding 

politievoertuigen zijn de afgelopen weken 

signalen geuit ten aanzien van mogelijke in-

tegriteitschending bij andere aanbestedingen 

van de politie. Vanzelfsprekend heb ik naar 

aanleiding van deze signalen direct met de 

melder ervan contact opgenomen. Inmiddels 

heeft er een gesprek plaatsgevonden. Bij het 

OM zijn aangiftes ontvangen tegen het Korps 

Nationale Politie inzake andere aanbeste-

dingsprocedures. Het OM bestudeert deze 

aangiftes om te beoordelen of er sprake is van 

strafbare feiten.”

De ARC, aanbesteding randapparatuur C2000, 

sneuvelde op 10 februari van dit jaar. “Aanbe-

velingen na externe toetsing van de aanbe-

stedingsdocumenten hebben de korpsleiding 

op 10 februari doen besluiten om de lopende 

aanbesteding voor portofoons stop te zetten 

en te herzien. Een aantal in de aanbesteding 

gemaakte keuzes en gestelde eisen blijkt 

onvoldoende onderbouwd te zijn. Dat staat 

goede marktwerking mogelijk in de weg. 

Bovendien zijn tekortkomingen geconstateerd 

in de wijze waarop de beheer- en onderhouds-

kosten zijn uitgevraagd in de aanbesteding”, 

aldus het ministerie. 

Machtsstrijd
Eerder waren de IBARC (aanbesteding 

randapparatuur brandweer) en de NS tender 

al onderuit gehaald voor de rechter. De 

C2000-mocht niet meer falen. En dat is mak-

kelijker gezegd dan gedaan. Zowel binnen het 

ministerie van Veiligheid & Justitie als binnen 

de politie waren spanningen. De politie had 

veel moeite om intern op orde te blijven. Als 

gevolg van de eerdergenoemde aanbeste-

dingen werd een aantal mensen binnen de 

politie geschorst. Daarnaast startte de VIK, de 

afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten, 

een intern onderzoek. Maar ook het Openbaar 

Ministerie begon een onderzoek, zowel in de 

zaak rond de aanbesteding van de politiewa-

gens als in de ARC. 

Bij het ministerie speelde (en speelt) een 

machtsstrijd tussen de ambtenaren en de 

leiding. Voorlopige tussenstand: 3-0 voor de 

ambtenaren. Minister Opstelten, staatsse-

cretaris Teeven en topambtenaar De Cloo 

hebben het veld geruimd. De politiek staat 

echter op het punt om terug te slaan. Op aan-

dringen van de Tweede Kamer komt er een 

onafhankelijk onderzoek naar het ministerie 

van Veiligheid en Justitie. Dat onderzoek moet 

‘de vinger leggen op zere plekken’, vinden 

fractievoorzitters Slob van de ChristenUnie en 

Buma van het CDA. Premier Rutte wilde het 

eerst aan de nieuwe minister overlaten maar 

stemde uiteindelijk in. Wie de onderzoeks-

commissie gaat leiden en welke opdrachten 

en bevoegdheden de commissie krijgt, wordt 

later besloten. 

Experts
Toen de voorlopige gunning werd bekend ge-

maakt, waren velen in Nederland en ver daar 
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De hobbelige weg naar een eerlijke tender

Het Chinese C2000
Op alle punten heeft Hytera de tender rond C2000 gewonnen. In het kielzog pakten 

2Way en Eurofunk hun onderdelen mee. Deze zege is een opvallende: internatio-

naal wordt met argusogen gekeken naar de uitvoering. Nationaal liggen er echter 

nog genoeg uitdagingen, te beginnen met een bezwaar van KPN, Motorola en 

Koning & Hartman tegen dit besluit. Het gevecht begint nu pas, maar de weg tot 

nog toe was hobbelig.



10 Verbinding  april 2015

buiten verrast. Het communicatiesysteem 

C2000 werd niet gegund aan de gedoodverfde 

favorieten KMK. De drie onderdelen gingen 

naar iedereen behalve KMK. De opdracht voor 

onderdeel 1 (het spraaknetwerk tussen meld-

kamers en hulpverleners: T2000) is voorlopig 

gegund aan Hytera Mobilfunk GmbH. Onder-

deel 2 (het pagingnetwerk voor de alarmering 

: P2000) is voorlopig gegund aan 2WAY B.V. 

en onderdeel 3, de radiobediening voor de 

meldkamer, is voorlopig gegund aan Eurofunk 

Kappacher GmbH.

“Met deze gunning komt de levering van het 

gesloten systeem in handen van drie nieuwe 

leveranciers. Het systeem zelf blijft eigendom 

van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Bij het beoordelen van de inschrijvingen is 

gekeken naar vooraf gestelde prijs- en  

kwaliteitscriteria. Een team van experts is bij 

de aanbesteding en beoordeling betrokken. 

Het gaat om onder meer technisch specialis-

ten van de beheerder Meldkamer Diensten 

Centrum en gebruikers vanuit politie, defen-

sie, brandweer en ambulancezorg”, meldt het 

ministerie. De keuze voor Hytera is opvallend 

en verrassend. Sec gezien is het een volle-

dig begrijpelijke keuze. Het aanbod van het 

Chinese bedrijf (dat meebiedt in de tender 

als Hytera Mobilfunk GmbH, de nieuwe 

naam van het door Hytera opgekochte Duitse 

bedrijfsonderdeel netwerken van Rohde & 

Schwarz) is aanzienlijk goedkoper dan dat van 

KMK. Ofschoon de bedragen niet openbaar 

zijn, gaat men er van uit dat er een verschil 

in aanbod zit van ongeveer 42 tot 72 miljoen 

euro – op een aanbieding van ongeveer 150 

miljoen euro. Op punten wint ‘Hytera’ het 

ruim van KMK.

Meer problemen leek men te hebben met het 

feit dat Hytera een Chinees bedrijf is. Twee 

jaar geleden werd het bod van de Mexicaan 

Slim op KPN nog afgeraden door het minis-

terie van Veiligheid & Justitie, omdat ‘ons’ na-

tionale net niet in handen van een vreemde 

mogendheid mocht vallen. Nu bouwt een 

Chinese onderneming dat net. Verschil is 

wel dat het netwerk eigendom wordt van de 

Nederlandse Staat.

Er waren verscheidene mensen binnen het 

ministerie tegen ‘het Chinese gevaar’. Zo zou 

volgens insiders Dick Schoof, Nationaal Coör-

dinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 

liever het Hollandse KPN als bouwer zien. De 

AIVD lijkt ook een andere voorkeur te hebben 

gehad, maar zij verwijzen voor elk commen-

taar naar het ministerie van Veiligheid & 

Justitie. 

Referentie
Vlak voor het einde van de Alcatel-periode 

(de tijd waarbinnen verliezende partijen 

in bezwaar kunnen tegen een besluit van 

een tender) heeft KMK inderdaad bezwaar 

gemaakt. De gronden waarop zijn niet open-

baar. Volgens experts lijkt het een moeilijke 

case te worden voor KMK. Er zou kunnen 

worden aangevoerd dat het bod van Hytera 

te laag was. Immers, als iets te goedkoop is, 

dan zal het wel niet goed zijn. Meer kans van 

slagen zou een aanval op de referentie van 

Hytera kunnen zijn. Hytera heeft een project 

in Maleisië als referentie opgegeven. Dat 

netwerk zou volgens KMK wellicht niet goed 

werken.

Impact
Hoe groot is de impact van de voorlopige gunning? Dat tijdens het IWCE-congres in Las Vegas medio maart de keuze voor Hytera voor het 

Nederlandse Tetra-net ‘talk-of-the-town’ was, zegt genoeg. Voor Hytera is deze gunning het project waarop ze al een paar jaar aan het jagen 

waren. Een referentiecase in een westers land met jarenlange ervaring met Tetra en met hoge eisen aan een stabiel net. Dat opent deuren. 

Ook voor 2Way, die het P2000-gedeelte (paging) won, is de impact groot. Zij voerden al het onderhoud uit van het huidige paging-netwerk. 

Dat ze nu het paging-gedeelte mogen uitvoeren is de bevestiging dat het bedrijf een belangrijke speler in de openbare orde kan worden. 

Maar ook voor de niet-winnaars is de impact groot. Want wat moet er met KPN Critical Communications gebeuren als ze Tetraned niet meer 

mogen uitvoeren? En datzelfde geldt voor de Nederlandse tak van Motorola Solutions. Is er wel ruimte voor een kantoor van het Amerikaan-

se bedrijf als Nederland twee distributeurs, vijf channel partners en legio resellers heeft? Dat kan makkelijk vanuit het Engelse Basingstoke 

worden bestierd.

Chinees Tetra
Of het wenselijk is om een Chinees bedrijf het nationale netwerk te laten bouwen, is een po-

litieke vraag. Technisch zullen er geen obstakels zijn. Interessant is het wel om te kijken hoe 

China haar eigen netwerk heeft opgezet. Tot voor kort gebruikte men in China zowel MPT, 

Tetra als DMR. Sinds 2008 (opzet werkgroep) en 2010 (opzet standaard) heeft China echter 

een eigen standaard, vrij van westerse patenten. Dat is het Professional Digital Trunking-sys-

teem (PDT). 

PDT is opgezet door het Informatie en Telecommunicatie Bureau van het Chinese Ministerie 

van Publieke Veiligheid. Volgens CTO van dit bureau Ma Xiao is het netwerk ‘Free from the 

constraints of overseas patents’. Achter deze zoektocht naar patentvrije standaarden liggen 

economische en politieke redenen. In het eerste geval: Hytera is leidend in het Chinese 

PDT-netwerk. En politiek gezien? China vindt het ontoelaatbaar dat een Westerse mogend-

heid via apparatuur bij zaken van nationaal belang zouden kunnen komen.
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6th and 7th October 2015 in Berlin
Messe Berlin: Hall 20 and Palais am Funkturm / Patron: Frank Henkel, Senator of the Interior and for Sports

CCExpo Critical Communications Expo® is the annual in-dependent platform for mission criti-
cal information and communications, professional mobile radio (PMR) and control rooms in all 
fields of critical infrastructures.

 Specialized Trade Fair, 6th and 7th October 2015
 Communications Congress, 6th October 2015
 12th Official Control Room Congress, 7th October 2015
 Open Forums in the exhibition hall, 6th and 7th October 2015
 BDBOS information event ”Emergency Preparedness and Emergency Management”

 and Workshop for planners and installers of in-house radio communication
 Official and informal meetings of relevant panels/committees/bodies
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en smartphones met ingebouwde HD-camera 

zelf journalist speelt, heeft de informatie-

verspreiding door het publiek zijn eigen 

dynamiek gekregen. De informatiesnelheid is 

enorm toegenomen en de overheidsdiensten 

in het domein openbare orde en veiligheid 

sluiten met hun systematiek van crisiscom-

municatie aan bij die trend.

Tweerichtingsverkeer
“Het staat buiten kijf dat het social media-do-

mein voor de overheid een belangrijk com-

municatiemiddel is”, stelt Keesjan Steverink, 

beleidsadviseur crisiscommunicatie bij de 

Veiligheidsregio Utrecht. “In het huidige com-

municatietijdperk is het niet meer denkbaar 

dat we bij incidenten en calamiteiten zonder 

Twitter, Facebook en soortgelijke communi-

catiekanalen werken. We zijn actief op alle 

sociale netwerken waarvan burgers zich 

bedienen voor hun onderlinge communicatie. 

Mensen verwachten zonder meer dat een 

moderne overheid die middelen ook gebruikt. 

Daarom volgen we de ontwikkelingen in het 

social media-landschap en sluiten we zoveel 

mogelijk aan op nieuwe netwerken. We staan 

voor transparante communicatie en hebben 

ons personeel een social media-training 

gegeven.” 

Steverink benadrukt dat social media onder-

deel zijn van een heel palet aan communi-

catie-instrumenten en dat ze geen andere 

communicatiewegen vervangen. Ook de tradi-

tionele lijn van voorlichters, persberichten, de 

regionale rampenzender en in de ‘koude fase’ 

de gedrukte media blijft actief. Hij ziet grote 

meerwaarde in het roemruchte ‘gouden uur’ 

bij incidenten, als veel informatie nog onbe-

kend of onvolledig is. “Tweets, blogs, foto’s 

en filmpjes die worden gedeeld kunnen ons 

een goed beeld geven van de aard en omvang 

van het incident, aantallen slachtoffers en 

het aantal mensen dat zich in de gevarenzone 

bevindt. Voor hulpverleners en operationele 

diensten kan dit waardevolle informatie zijn 

voor hun beeld- en oordeelsvorming.”

Gedurende calamiteiten en evenementen zijn 

de sociale netwerken ook een goed bruikbare 

informatiebron om de gevoelstemperatuur in 

de samenleving te polsen. Steverink vervolgt: 

“De informatiebehoefte van de burger staat 

centraal in de crisiscommunicatie. Dit werkt 

twee kanten op. Enerzijds bieden de social 

media de gelegenheid om snel grote groepen 

mensen te bereiken en hen informatie en 

instructies te geven. Anderzijds gebruiken we 

ze om te kijken welke vragen er leven, hoe 

mensen reageren op een incident en welke 

gevoelens de gebeurtenis losmaakt. Met die 

informatie kunnen we vervolgens aan de 

slag; boodschappen aanpassen, antwoorden 

formuleren op vragen die onder burgers leven 

en eventuele onjuiste informatie ontkrachten 

of nuanceren. Zo kan informatiedeling via 

social media helpen onrust te beteugelen 

en tegelijk waardevolle informatie voor de 

incidentbestrijding te vergaren. De snelheid 

van informatiedeling en het grote bereik zijn 

zonder meer de grote kracht van de social me-

dia. We groeien nog steeds in het benutten 

van al deze publieke communicatiestromen. 

Er zit nog veel meer nuttige informatie in dan 

we er nu al uithalen.”

De Veiligheidsregio heeft ervaren omgevings-

analisten op piket paraat staan, die bij een 

crisis of calamiteit ingezet kunnen worden 

om snel inzichtelijk te maken wat er speelt 

in de samenleving. Zij bewaken niet alleen 

de berichtgeving op de social media, maar 

volgen ook persvragen en (telefonische) 

publieksvragen of vragen van mensen op de 

incidentlocatie.

Veiligheids Informatie Centrum
De veiligheidsregio’s werken momenteel aan 

de introductie van een eigen structuur voor 

‘intelligence’: het Veiligheids Informatie 

Centrum (VIC). De VRU is de eerste veilig-

heidsregio die zo’n voorziening in het leven 

heeft geroepen. Steverink: ”Het VIC heeft 

voortdurend een actueel beeld van risico’s 

in het verzorgingsgebied, die zich mogelijk 

kunnen ontwikkelen tot crises. Het doel is om 

de eigen organisatie, operationele partners 

en gemeenten in staat te stellen hierop te 

acteren. Door relevante informatiestromen 

samen te brengen, is er een continu actueel 

beeld. Zo wordt onder andere gekeken naar 

weerkundige informatie, natuurbrandgevaar, 

dreigingsinformatie van de NCTV, evenemen-

teninformatie, transport van gevaarlijke stof-

fen, langdurige uitval van nutsvoorzieningen 

en social media. Op basis van het regionaal 

risicoprofiel scannen we met een social media 

monitoringtool het web op bepaalde termen 

en woorden. Als er een plotselinge piek in het 

gebruik van dergelijke termen is, kan dat een 

teken zijn dat er iets aan de hand is. Hierbij is 

het de uitdaging om brede zoekopdrachten te 

maken, omdat je zoekt naar iets dat nog niet 

heeft plaats gevonden.”

Rijnmond veilig
Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

laat geen mogelijkheid onbenut om via de 

social media-netwerken met het publiek te 

communiceren. Zowel voor preventieve risi-

cocommunicatie als crisiscommunicatie in de 

acute fase wordt dankbaar gebruik gemaakt 

van het brede spectrum aan communicatieka-

nalen waarover burgers informatie met elkaar 

delen. Website, Twitter, Facebook, YouTube 

en alarmeringsfuncties via NL alert, e-mail, 

screen pop-ups en Amber Alert zijn twee 

jaar geleden geïntegreerd in één digitaal 

informatieportaal: Rijnmond Veilig. Webmas-

ter Jasper van Vught en hoofd communicatie 

VRR Maurice Lenferink bevestigen dat de 

organisatie flink aan de weg heeft getimmerd 

om ervoor te zorgen dat burgers beter hun 

De onstuitbare opmars van smartphones, 

social media en mobiel breedband internet 

heeft het landschap van de crisiscommunica-

tie de afgelopen jaren drastisch veranderd. 

Pakweg vijftien jaar geleden had de overheid 

nog het informatiemonopolie bij incidenten 

en crises, maar inmiddels zijn de rollen omge-

draaid en is het publiek leading geworden in 

de maatschappelijke informatievoorziening. 

Politie, brandweer en andere veiligheidspart-

ners hebben een forse inhaalslag gepleegd en 

weten de kracht van de social media steeds 

beter uit te buiten. Om informatie te bren-

gen, maar ook te halen.

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was 

crisiscommunicatie door de overheid simpel. 

Het medialandschap was overzichtelijk en 

burgers konden maar via een paar kanalen 

nieuws en informatie over rampen en inciden-

ten tot zich nemen. Soms met één tot twee 

uur vertraging, want informatie moest in de 

commandolijn eerst grondig worden gecheckt 

vóór openbaarmaking en dat kostte tijd. Nu 

de burger dankzij snelle 3G- en 4G-netwerken 
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“Informatiedeling via social media 
kan helpen onrust te beteugelen en 
tegelijk waardevolle informatie voor 
de incidentbestrijding te vergaren.”

Maurice Lenferink: “We geven mensen de ruimte om via social media hun werk uit te dragen.”

Keesjan Steverink in het Veiligheids Informatie Centrum van de VRU: “Informatiebehoefte van de burger staat centraal.”

Publiek leading in informatievoorziening

Social media geven 
crisiscommunicatie 
nieuwe dimensie
Burgers kunnen in de toekomst via Twitter of Facebook direct een melding van een 

incident doorgeven aan de meldkamer, inclusief foto of filmpje. Politie, brandweer 

en andere hulpdiensten weten social media steeds beter in te zetten. “Er zit nog 

veel meer nuttige informatie in dan we er nu al uithalen.”

Door Rob Jastrzebski
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weg kunnen vinden in het digitale informa-

tiedomein van de veiligheidsregio. Informatie 

die hen kan helpen hun eigen veiligheid beter 

te organiseren en adequaat te reageren in 

acute noodsituaties. Maar er zijn nog wel 

aandachtspunten.

Maurice Lenferink: “Twitter wordt nu nog 

vooral als zender gebruikt, onder andere door 

de operationeel woordvoerders bij inciden-

ten. Maar we merken dat mensen ook in 

toenemende mate vragen aan ons stellen via 

Twitter. Het is nog geen vanzelfsprekendheid 

dat er 24 uur per dag en zeven dagen in de 

week iemand beschikbaar is om à la minute 

vragen te beantwoorden. Daar zoeken we een 

oplossing voor, want het beeld dat burgers 

hebben van de overheid wordt mede bepaald 

door de manier waarop wij informatievragen 

afhandelen. Wij willen voor burgers een 

betrouwbaar en professioneel aanspreekpunt 

zijn, dus moeten we een adequate respons op 

acute social media-vragen organiseren. Daar 

werken we aan.”

Jasper van Vught signaleert dat het social 

media-landschap voortdurend verandert. 

‘Oude’ netwerken raken uit de mode en nieu-

we doen hun intrede. Facebook en Twitter 

lijken op hun retour en Whatsapp, Instagram 

en Pinterest nemen het stokje over. Is voor de 

veiligheidsregio nog wel bij te houden waar 

de burger te vinden is?

“We proberen up-to-date te blijven en analy-

seren alle nieuwe social media-toepassingen 

op bruikbaarheid voor communicatie met het 

publiek. Maar het ene medium is het andere 

niet; niet ieder sociaal netwerk is geschikt 

voor elk doel. YouTube is bijvoorbeeld uitste-

kend geschikt om voorlichtingsfilmpjes in het 

kader van risicocommunicatie of veiligheids-

bewustzijn te delen en Twitter is bij uitstek 

geschikt als snel informatiemedium bij acute 

incidenten. Pinterest is daarentegen een 

wat trager medium met het karakter van 

een forum en Whatsapp stelt beperkingen 

aan het maximaal aantal deelnemers bij 

groepscommunicatie. We kijken dus goed wie 

de doelgroep is, welke boodschap we willen 

overbrengen en wat de urgentie is. Daar 

zoeken we vervolgens het meest geëigende 

medium bij.”

Twitter-beleid
De social media in het hulpverleningsdomein 

beperken zich niet tot de communicatie-

professionals voor wie communicatie hun 

vak is. De netwerken hebben inmiddels hun 

vertakkingen tot in de haarvaten van de 

organisatie. Een beweging die al jaren gaande 

is en daar moesten sommige werkers voor 

orde en veiligheid wel even aan wennen. De 

voorbije jaren waren er wat schermutselingen 

op de digitale snelweg. Zoals een brandweer-

man die door de leiding op de vingers werd 

getikt omdat hij een foto van een ernstig 

verkeersongeval met slachtoffers twitterde. 

En een districtschef van politie die na de 

vondst van twee lichamen in een woning in 

een tweet iets te snel haar conclusie trok en 

door de korpschef op non-actief werd gesteld. 

Wat kan wel en wat kan niet met social media 

‘on the job’? Veiligheidsregio Rotterdam-Rijn-

mond heeft er geen dichtgetimmerd beleid 

voor. Een bewuste keuze, aldus hoofd com-

municatie Maurice Lenferink. “Wij willen een 

open en transparante organisatie zijn en daar 

hoort ook bij dat uitvoerende hulpverleners 

laten zien wat ze doen. Zij zijn de ambassa-

deurs voor de organisatie. Ons beleid is dan 

ook dat we onze medewerkers de ruimte 

geven om via de social media hun werk uit te 

dragen. Uiteraard wel binnen de kaders van 

de integriteitsregels en de privacywetgeving. 

Enkele kazernes en tankautospuiten hebben 

hun eigen Twitter-account en die hebben best 

veel volgers. Zo brengen we de brandweer en 

de burgers dichter bij elkaar.”

Melding en alarmering
Van Vught en Lenferink zeggen er zeker van 

te zijn dat de rol van social media in het hulp-

verleningsdomein zal blijven groeien en dat 

de kracht van de virtuele netwerken zich in 

steeds meer schakels van de veiligheidsketen 

zal manifesteren. Zoals in het meldings- en 

alarmeringsproces.

Maurice Lenferink: “Als toekomstbeeld zie ik 

hulpverleningsvoertuigen die standaard zijn 

uitgerust met een cameradome of dashcam, 

die bij aankomst bij het incident snel een 

paar beelden uploaden om de meldkamer of 

de opvolgende eenheden een beeld te geven 

van de situatie. Een plaatje zegt meer dan 

duizend woorden. We moeten dat dan wel 

zo organiseren dat de frontliners er geen last 

van hebben. Zij moeten met de hulpverlening 

aan de slag en kunnen niet eerst een filmpje 

gaan maken. Misschien kan een operator 

op afstand in de meldkamer die taak op zich 

nemen. Een volgende stap is dat burgers bij 

de melding van een incident direct via Twitter 

of Facebook een melding, inclusief foto of 

filmpje, aan de meldkamer kan doorgeven. 

Het huidige meldkamersysteem is daar nog 

niet op ingericht, maar integratie van social 

media-functies is wel een serieus ontwikkel-

doel in het kader van de Landelijke Meld-

kamerorganisatie en het Nieuwe Nationaal 

Meldkamersysteem.  
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Rijnmond veilig: alle instrumenten voor crisisinformatie ontsloten via één portal.

Omgevingsanalyse geeft input voor besluitvorming in crisisteams.
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Burgers maken steeds meer gebruik van 

sociale media. Ook tijdens een crisis-situa-

tie. De grootste frustratie is dat ‘de straat 

alles al weet’. En altijd voorop loopt met 

nieuwe technieken. Als Twitter ‘uit’ is stapt 

men massaal over op Instagram. En hou 

op dit moment Persiscope in de gaten; een 

streaming video-dienst die is gekoppeld aan 

Twitter. Iedereen kan live meekijken met de 

Periscope-gebruiker en tijdens het streamen 

likes geven. Bij een volgende situatie als 

‘Haren’ zullen ongetwijfeld tientallen Peris-

cope-streams lopen.

Social media is niet alleen een vloek. Social 

media kunnen ook een instrument zijn om de 

veiligheid en de beveiliging van het publiek te 

verbeteren. Om hulpdiensten te helpen, heeft 

Cosmic (een consortium van onderzoekers en 

hulpverleners) een handleiding gedestilleerd 

uit diverse wetenschappelijk bronnen. Het 

Cosmic-consortium bestaat uit onderzoekers 

en hulpverleners uit het Verenigd Koninkrijk 

(Trilateral Research & Consulting), Grieken-

land (Hellenic Rescue Team en European 

Dynamics), Turkije (Koç University), België 

(Public Safety Communication Europe) en 

Nederland (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

en Crisislab).

Toegankelijker
Cosmic heeft met de richtlijnen het doel 

om social media gebruik te bevorderen. De 

organisatie heeft vijf deelgebieden inge-

richt met betrekking tot social media voor 

hulpdiensten. Ten eerste kijkt Cosmic naar de 

promotie van sociale media voordat er een 

crisis is. Daarna behandelt men communica-

tie via social media tijdens en na een crises. 

Op de vierde plaats gaat het over het gebruik 

van informatie uit sociale media binnen 

crisisbeheersing activiteiten. Tot slot komen 

de gevolgen voor de organisatie van de crisis-

beheersing-activiteiten aan bod.

Belangrijk is het om sociale media te 

promoten voordat er een crisis is. Immers, 

als mensen niet weten dat een hulpdienst 

sociale media gebruikt, zal het niet worden 

opgemerkt. De eerste stap is het om te kijken 

waar het publiek op social media aanwezig is. 

Gebruikt men Twitter? Of juist Facebook? Hoe 

populairder en toegankelijker een applicatie 

is, hoe groter de kans is dat de burger het 

gebruikt.

Een tweede aspect is dat gebruik van social 

media geen panacee is. Dit klinkt tegenstrij-

dig in een handleiding voor social media. 

Het is vooral realistisch. Het publiek gebruikt 

namelijk niet alleen social media om op de 

hoogte te blijven. Ze gebruiken zowel tradi-

tionele als nieuwe media-bronnen. Interope-

rabiliteit tussen die twee is als ‘zendende’ 

hulpverlener dus belangrijk. 

Daar sluit het derde advies op aan: adverteer. 

Laat zien dat je sociale media gebruikt en laat 

dat zien via alle mogelijke manieren, zowel 

via traditionele als nieuwe media-uitingen. 
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Hoe om te gaan met social media? 

Richtlijnen voor 
hulpdiensten
Hoe als hulpverlener om te gaan met social media? Het Europese project Cosmic heeft 

zogenoemde guidelines opgesteld. De guidelines bevatten tips en tricks om effectief 

gebruik te maken van de mogelijkheden van nieuwe/sociale media tijdens crises.

#mynypd werd de hashtag voor 
iedereen die te maken heeft 
gehad met agressief gedrag van 
de New Yorkse dienders
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Een voorbeeld dat Cosmic aanhaalt is dat van 

de brandweer van Manchester. Op hun brand-

weerauto’s staan advertenties met daarop 

het twitter-account waarop de spuitgasten te 

volgen zijn. 

Filmen
Let in ieder geval op hoe je interactiviteit 

via bijvoorbeeld Twitter stimuleert. Een 

klassieker (ondanks dat het een geval uit 2014 

is) is de hashtag #mynypd. De New Yorkse 

politie wilde de participatie van burgers op 

het Twitter-account van de politie vergroten. 

Daarom vroegen ze om een foto van burgers 

met een agent van de NYPD er naast. Het pu-

bliek kon het vindbaar maken met de hashtag 

#mynypd. De politie hoopte op gezellige 

foto’s van New Yorkers met een agent. Het 

resultaat was echter dat alle New Yorkers 

foto’s plaatsten van agenten die burgers juist 

hard aanpakten. #mynypd werd de hashtag 

voor iedereen die te maken heeft gehad met 

agressief gedrag van de New Yorkse dienders.

Het is een dunne scheidslijn wat goed en wat 

niet goed is. Want als er een crisis is, kan het 

publiek juist uitstekend helpen. Daar ligt ove-

rigens wel een gevoelig punt. Het advies van 

Cosmic is namelijk dat de hulpverlener moet 

worden gestimuleerd om te filmen en dat te 

delen. Dat gefilmd worden stuit begrijpelijker-

wijs juist veel hulpverleners tegen de borst. 

Wie wil namelijk met een filmend publiek in 

de rug zijn werk doen? Desondanks is infor-

matie belangrijk. Voor zowel tijdens als na 

een crisis kan de informatie nuttig zijn.

Zuidplein
Hoe moet je als hulpdienst dan social media 

inzetten tijdens een crisis? Regel 1: commu-

niceer eerlijk en open via sociale media. Als 

er een crisis is, hebben de mensen direct zo 

up-to-date mogelijke informatie nodig. Zo 

haal je onzekerheid weg. Cosmic stelt het als 

volgt: deel wat je wel en niet weet, deel zo 

snel mogelijk, deel zo feitelijk mogelijk en 

deel plaatjes.

Snelheid is essentieel. Een tweet verspreidt 

zich sneller dan een communicatie-mede-

werker een persbericht kan opstellen. Een 

voorbeeld gebeurde in 2012 in Rotterdam. 

Een dertigjarige verwarde man dreigde een 

bloedbad aan te richten op het Zuidplein in 

Rotterdam. Het publiek ging ‘los’ op Twitter. 

De ene postte een oude foto van politieauto’s 

voor het Zuidplein. Een andere Twitteraar gaf 

aan dat het om een terroristische aanslag 

ging. Winkels in de buurt sloten de deuren 

naar aanleiding van het Twitter-tumult. Me-

dia pikten de tweets ook op en RTV Rijnmond 

zette een live-uitzending van locatie op. De 

verwarde man was allang meegenomen 

door de politie op dat moment. Informatie 

vanuit de politie op Twitter zou de-escalerend 

hebben gewerkt.

Waar de Twitter-gemeenschap ophef en chaos 

kan creëren, betekent dat diezelfde Twit-

ter-gemeenschap ook juist orde en hulp kan 

bieden. Veel burgers zijn namelijk best bereid 

om te helpen. Vaak weten ze echter niet 

hoe. Via social media kunnen hulpverleners 

bijvoorbeeld vragen aan volgers om buren 

die geen social media gebruiken in te lichten. 

Of simpeler: vraag de volgers om tweet te 

retweeten. Hier geldt een exponentiële 

groei-factor. Uit onderzoek van onderzoeks-

bureau Peerreach blijkt dat er In Nederland 

er maar liefst 1 miljoen actieve twitteraars 

zijn. Gemiddeld heeft een twitteraccount 

tussen de 100 en 125 volgers (followers). Elke 

retweet levert honderd nieuwe mensen die 

bereikt worden.

Ook is er de vraag op welke manier tweets 

van publiek kunnen worden ingezet om een 

crisis in te schatten? Tijdens de storm Sandy 

werd bijvoorbeeld getweet dat rond Wall 

Street de New York Stock Exchange volledig 

blank stond. Ongeveer een meter water 

zou op de beursvloer liggen. De originele 

tweet die dat meldde werd honderden keren 

geretweet. Maar er kwamen ook tweets die 

de situatie bevestigden. Twitter kan verifiëren 

en die vraag mag een hulpdienst ook stellen. 

‘Situational awareness’, een omgevingsanaly-

se, gaat makkelijker met behulp van een foto 

in een tweet of op Facebook. 
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WIE GEBRUIKT WAT?
Er zijn 2,8 miljoen Nederlanders die gebruik maken van Twitter, waarvan 1 miljoen dagelijks. Dat is flink minder dan vorig jaar. Toen maakten 

nog 3,3 miljoen mensen gebruik van Twitter. Ook het dagelijks gebruik is flink afgenomen. Vorig jaar maakten 1,5 miljoen mensen dagelijks 

gebruik van Twitter, daarvan is dus eenderde afgehaakt. 

Het gebruik van Facebook in Nederland groeit nog altijd door. Er maken 9,4 miljoen Nederlanders gebruik van Facebook. Dat is 5 procent meer 

dan vorig jaar. Ook wordt er intensiever gebruik gemaakt van Facebook: het dagelijks gebruik is met 9 procent toegenomen tot 6,6 miljoen 

gebruikers. 

Er zijn 3,8 miljoen Nederlanders die gebruik maken van LinkedIn, vorig jaar waren dat er nog 4,1 miljoen. Ter referentie: er zijn ruim 5 miljoen 

geregistreerde Nederlandse LinkedIn-accounts. Het aantal dagelijkse gebruikers is daarentegen toegenomen, van 0,3 miljoen naar 0,4 miljoen 

dit jaar (+5 procent). 

Het aantal Instagramgebruikers groeide met maar liefst 29 procent naar 1,8 miljoen. Daarvan maken 722.000 Nederlanders dagelijks gebruik 

van Instagram (dat is 40 procent van alle Instagramgebruikers). 

Bron: Nationale Social Media Onderzoek 2015 van onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy
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Foto: 1000 Words - www.shutterstock.com
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Richard Reed heeft net een zaal met vijftig 

mensen toegesproken over Firstnet en wat 

Firstnet kan betekenen voor de Verenigde 

Staten. Richard Reed is directeur Firstnet 

en zijn toehoorders zijn allemaal directeur 

van een individuele staat in de Verenigde 

Staten. Ter vergelijking met Nederland: Reed 

is directeur-generaal van het ministerie van 

Veiligheid & Justitie, de vijftig toehoorders 

zijn directeuren Veiligheidsregio en Firstnet is 

C2000 maar dan op LTE. “LTE, en dan vooral 

het op orde krijgen van LTE voor missiekriti-

sche communicatie, is de allerbelangrijkste 

taak waar we voor staan”, zegt Reed. En daar-

mee is de agenda van het IWCE-evenement 

medio maart in Las Vegas volledig gevuld. 

Het IWCE-evenement is ‘s werelds grootste 

beurs op het gebied van missiekritische 

communicatie. 

Dekking
De Verenigde Staten en Europa doen een fas-

cinerend spelletje haasje-over op het gebied 

van verbindingen. Was de implementatie van 

3G in Europa veel sneller en beter van die in 

de VS, met 4G (LTE) zijn de Amerikanen weer 

veel verder gevorderd dan wij. Het lijkt alsof 

we hier de wet van de remmende voorsprong 

in werking zien. Je kan er vergif op innemen 

dat in Europa (als de investeringen in 3- en 

4G zijn terugverdiend) de eerste 5G-netten 

worden opgetuigd. 

Terug naar 4G/LTE. Tijdens de IWCE was heel 

duidelijk te zien hoe groot het verschil met 

Europa op dit moment is. Waar in Europa er 

een ronkend persbericht wordt verstuurd als 

een stad/dorp/regio volledig 4G-gedekt is, is 

die dekking in de VS een vaststaand gegeven. 

Net als missiekritische communicatie over 4G 

dat is in de VS.

‘Achterlijk’
“Wij zijn de backbone van public safety. Mis-

schien minder zichtbaar dan andere partijen, 

maar in de Verenigde Staten verzorgen we 

90 procent van de backhaul”, zegt Tewfik 

Doumi van Alcatel-Lucent. Hij is leider van de 

systemen-afdeling bij het van origine Franse 

bedrijf. 

Europa is niet ‘achterlijk’ op het gebied van 

techniek, volgens Doumi. Maar misschien wel 

op het gebied van spectrum. “De implemen-

tatie  van LTE is veel verder in de Verenigde 

Staten dan in Europa. Er is een Europese 

Commissie, een Europese gemeenschap en 

noem maar op. Ook al besluit men op een 

CEPT-conferentie dat een spectrum moet 

worden gealloceerd, wie luistert er dan? Ik 

denk dat Europa lijn moet krijgen in haar 

frequenties. Wij hebben dat gedaan. Elk land 

in Europa heeft haar eigen projecten en pro-

blemen. Duitsland heeft zijn Bundeslander, bij 

Frankrijk liggen de frequenties bij defensie. 

Budgetten en regimes liggen anders.” 

Victoria Dillon, head of marketing bij Harris, 
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 IWCE-beurs: LTE in Amerika veel verder dan in Europa

Eén spectrum? Luistert Europa?
Als een aspect duidelijk is, is dat de Verenigde Staten LTE veel verder hebben ontwikkeld 
dan de Europeanen. Dat was duidelijk te zien tijdens de IWCE-beurs in Las Vegas halverwe-
ge maart. De Amerikanen weten wel waar het aan ligt: spectrum. In Europa kunnen we 
het maar niet eens worden over een standaard-band. En eigenlijk weet Europa dat ook.

"Wij hebben nu spectrum en jullie in 
Europa niet"
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sluit zich aan bij de spectrum-discussie. “Er 

komt een vraag naar data-verrijking vanuit 

de openbare orde en veiligheidshoek. Die 

data-verrijking kan je onder andere krijgen via 

LTE. Wat ons betreft stappen we dus vanuit 

LMR of P25 rechtstreeks naar breedband via 

LTE. Die techniek is beschikbaar.”

Firstnet moet nog wel goed geadopteerd 

worden door de gebruikers, zegt Dillon. “Het 

is een ambitieus project, maar een sterke 

beleidsbeslissing om te kiezen voor deze weg. 

De gebruikers pakken het op en ontdekken de 

verschillende modellen. Vanaf binnenkort is 

men niet meer de eigenaar van een eigen net-

werk, maar schrijft men in op een bestaand 

netwerk.”

De keuze van de federale overheden steunt 

ze. “Door financiering en prioritering van deze 

spectrum kunnen we dit doen. Dat is een gro-

te politieke keuze, gesteund door de nood- en 

hulpdiensten zelf. Wij hebben nu spectrum en 

jullie in Europa niet. Bij jullie is het spectrum 

verdeeld. En dat is een uitdaging.” 

Tetra in de VS
Het was aandoenlijk. Ergens in een hoekje van de beursvloer van IWCE, afgebakend door donkerblauwe gordijnen, stond de Tetra-hoek. Te-

tra-bedrijven en –belangenverenigingen als de TCCA konden zich hier presenteren voor de Amerikaanse markt. Tetra speelt geen rol in Ameri-

ka, maar er zouden aanknopingspunten zijn waaruit op te maken is dat er meer Tetra zou kunnen komen. Grootste signaal was de vergunning 

die Motorola kreeg van de FCC (de federale Amerikaanse communicatie-toezichthouder) voor hun Dimetra-base station.

Tijdens de IWCE was er van Amerikaanse interesse voor Tetra weinig te merken. Een van de weinige bezoekers die het hoekje wist te vinden, 

vroeg zich vooral af of Tetra geen truc was om – nu toch alles op P25 is gebaseerd – een nieuwe standaard in te voeren om mensen opnieuw 

geld uit de zak te kloppen. Dit maakte duidelijk dat Tetra nog een hele lange weg te gaan heeft in de Verenigde Staten en de vraag is of die 

wandeling de moeite zal lonen.

www.eal.n
lElectronic Application Laboratory

“Een vangnet dat richting geeft !”

EAL (Apeldoorn) BV
Molenmakershoek 14
7328 JK  Apeldoorn
Tel. : +31 (0)55 539 49 00
Fax.: +31 (0)55 539 49 01
Email: info@eal.nl
Website: www.eal.nl

EAL - WinBAS

“Connecting you, is what we do”

Deskspace wordt steeds belangrijker en als dat 
ook nog gecombineerd kan worden met een 
verbeterde ergonomie en bediening, kan het niet 
anders, dan dat u kiest voor het inzetten van de 
nieuwe C-FACE 2.

Minimaal gelijke functionaliteit in een moderne  
uitvoering, standaard in twee kleuren verkrijg-
baar, maar past een andere kleur en logo u beter, 
is ook dat natuurlijk te regelen.

“Save space, your keyboard and
C-FACE  in the same place”

Hierbij introduceert EAL (Apeldoorn) BV
de C-FACE 2 als opvolger voor de C-FACE.

●	 Eén	op	één	vervanging	van	de	C-FACE	zonder
 aanpassingen in infra of F-Box
●	 Geen	slijtage	door	gebruikmaking	"Touch"	vlakken
 (capacitieve principe) i.p.v. schakelaars
●	 Geen	potmeters	voor	het	instellen	van	het
 volume maar op een digitale wijze.
●	 Twee	luidsprekers	voor	een	helder	ontvangst
 geluid
●	 Behuizing	achter	een	toetsenbord	te	plaatsen
●	 Geheel	staat	stevig	op	de	desk,	zonder	te
 schuiven
●	 Behuizing	in	principe	in	een	andere	kleurstelling
 mogelijk

Enkele kenmerken van de C-FACE 2

●	 Luidsprekers	voor	selected	/	unselected	audio
●	 Volume	regeling	voor	selected	/	unselected
 (monitoring) audio.
●	 Zendtoets	PTT	(Push	To	Talk)
●	 Zwanenhalsmicrofoon	met
 microfoonvoorversterker en LED indicatie
●	 RJ45	connector	t.b.v.	aansluiting	F-Box
●	 In	basis	compatible	met	de	bestaande	C-FACE

Doordat het gehele portfolio bestaat uit “eigen” producten onderscheidt EAL zich van andere leveranciers. Zowel soft- en hard-
ware ontwikkeling als productie, wordt geheel in eigen beheer gerealiseerd. Hierdoor kan EAL zich volledig onafhankelijk in de 
markt op blijven stellen en kunnen wij ook altijd nakomen wat we met een klant afspreken. In tegenstelling tot anderen hoeven 
wij immers geen extra afspraken te maken met de uiteindelijke leverancier. Door deze opstelling en uitgangspunten is onze ont-
wikkeling ook zeer laagdrempelig en eenvoudig te benaderen.
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Het door Blomberg Society georganiseer-

de jaarlijkse discussieplatform werd op 

19 maart gehouden op de Twente Safety 

Campus in Enschede. In het programma 

van was veel aandacht voor de rol van 

informatietechnologie en maatschappelijke 

communicatienetwerken als middelen om 

de weerbaarheid van de samenleving te 

helpen verhogen. Internet en social media 

zijn cruciale schakels voor alertering en 

burgerparticipatie, maar tegelijk dragen 

ze ook bij aan de verspreiding van nieuwe 

dreigingen. Een complexe paradox.

De organisatie haalde sprekers van formaat 

naar Twente om de achterban van de 

veiligheidsregio’s bij te praten over het 

veranderende veiligheidsbeeld in de wereld 

en de weerslag van die dreigingen op het 

regionaal niveau. Ko Colijn, directeur van 

Clingendael Instituut, vatte het kernachtig 

samen: een paar decennia geleden waren 

internationale veiligheid en regionale 

veiligheid twee totaal gescheiden we-

relden, maar in het tijdperk van jihad en 

internet grijpen ze meer in elkaar dan ooit. 

Grote gebeurtenissen op het wereldtoneel 

kunnen direct gevolgen hebben voor de 

veiligheid op regionaal niveau, als publieke 

sentimenten in Nederlandse stadswijken 

collectief tot uiting komen. Met dank aan de 

digitale snelweg en het feit dat er evenveel 

smartphones als burgers op aarde zijn. Maar 

ook de spelers op het veiligheidstoneel zijn 

van karakter veranderd.

Colijn: “In de tijd van professor G.B.J. Hilter-

mann waren er maar zes echt invloedrijke 

namen in de wereld die je in de gaten moest 

houden om te weten hoe het ervoor stond 

met de veiligheid in de wereld. Nu zijn er 

wereldwijd grofweg 50.000 organisaties 

actief die zich op enigerlei wijze bezig houden 

met veiligheid en die allemaal hun eigen 

veiligheidsagenda hebben. En tal van grote 

en kleine groeperingen en individuele burgers 

doen mee. Iedereen met een smartphone met 

camera en een Twitteraccount is tegenwoor-

dig in staat om veiligheidsissues te agende-

ren.”

Publiek-private
veiligheidsstrategieën
De kern van het betoog van Ko Colijn was dat 

conflicten ingrijpend van aard zijn veran-

derd. Klassieke interland oorlogen maken in 

toenemende mate plaats voor politieke, ide-

ologische en technische dreigingen waarbij 

geografische grenzen geen rol meer spelen. 

Daardoor gaan ‘global security’ en ‘human 

security’ thans hand in hand.

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terroris-

mebestrijding en Veiligheid, borduurde voort 

op de geschetste veiligheidsproblematiek en 

hij duidde hoe ook de veiligheidsregio’s met 

nieuwe uitdagingen te maken krijgen. “Het 

zijn andere tijden die om nieuwe antwoorden 

vragen. Trends tonen aan dat het aantal 

woninginbraken en plofkraken daalt, maar 

op andere terreinen wordt de wereld juist 

onveiliger. De wereld is kleiner geworden, 

grenzen vervagen, er is meer migratie en 

meer radicalisering en terreurdreiging. Terro-

ristische bewegingen gebruiken de kracht van 

internet voor de werving van jihadstrijders. 

Andere nieuwe dreigingen zijn de opmars van 

drones in het publieke domein en 3D-printers 

waarmee je, met een handleiding van inter-

net, zelf vuurwapens kan printen.”

Wat te doen om de samenleving effectiever 

te beschermen tegen deze nieuwe trends in 

onveiligheid? Schoof was er duidelijk over. De 

NCTV zet samen met de veiligheidspartners 

op nationaal en regionaal niveau stevig in op 

drie C’s: contraterrorisme, cybercriminaliteit 

en crisisbeheersing. Drie speerpunten en drie 

veiligheidsstrategieën. Kenmerkend voor die 

strategieën is volgens Schoof dat daarbij veel 

sterker dan voorheen samenwerking moet 

worden gezocht met het bedrijfsleven. Het 

monopolie van de overheid op veiligheidszorg 

is voorbij. “Want bijna alle vitale sectoren 

die de samenleving draaiende houden, zijn in 

handen van grote private ondernemingen”, 

verduidelijkt Schoof. “Als we Nederland 

weerbaarder willen maken tegen rampen en 

crises, zowel tegen man made disasters als 

natuurrampen en terroristische dreigingen, 

moeten de overheid en de vitale sectoren 

nauw met elkaar samenwerken. Ook op 

regionaal niveau zullen de vitale sectoren nog 

intensiever moeten worden betrokken bij het 

netwerk van veiligheidspartners.”

Social media en burgerparticipatie
Een belangrijke rode draad in het programma 

van ‘De dag van de veiligheidsregio’ was de 

rol van informatietechnologie en social media 

in de innovatie van veiligheid. Innovatie in 

termen van het beter benutten van social 

media-netwerken voor het weerbaarder 

maken van de samenleving tegen rampspoed 

en crises. Betere en snellere informatiede-

ling, tussen overheidsdiensten onderling en 

tussen de overheid en burgers, moet leiden 

tot betere crisisbesluitvorming en een groter 

publiek vertrouwen in de crisisbeheersings-

professionals. Dick Schoof zei er het volgende 

over: “Burgers accepteren trage informatie-

deling en trage besluitvorming niet meer. Het 

publiek is gewend aan snelle informatiede-

ling en bij een crisis of calamiteit beginnen 

mensen al na dertig minuten te klagen over 

het uitblijven van relevante informatie. Daar 

moeten we alert op zijn. Burgers verwachten 

van de overheid dat zij al in de eerste fase van 

een crisis leiderschap toont en dat concreet 

handelingsperspectief wordt geboden. 

Daarbij is de moderne informatietechnolo-

gie een belangrijk instrument. Social media 

dragen in belangrijke mate bij aan innovatie 

van hulpverlening en grotere weerbaarheid. 

Die initiatieven zien we meer en meer van de 

grond komen. Zoals het nieuwe burgerhulp-

netwerk Ready2Help van het Nederlandse 

Rode Kruis, waarmee onlangs een eerste 

oefening is gehouden.”

Internationaal zijn er inmiddels diverse 

voorbeelden van de kracht van social media 

bij het faciliteren van hulpverlening bij 

rampen. Zo organiseerden burgers bij recente 

overstromingen in Queensland in Australië 
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Dag van de Veiligheidsregio: focus op de technotoekomst

Andere tijden, 
nieuwe antwoorden
Een wereld zonder grenzen genereert dreigingen zonder grenzen. Daarom zijn nieu-

we veiligheidsstrategieën nodig om de samenleving te behoeden voor onheil. Dat 

was de kernboodschap van ‘De dag van de veiligheidsregio 2015’.

Door Rob Jastrzebski

Verbinding  februari 2015

Ko Colijn: “Dreigingen en conflicten zijn anders van aard geworden.

Dick Schoof: “Overheid en vitale sectoren zorgen samen voor veiligheid.” Panelgesprek over de veiligheidsuitdagingen van morgen.

Grote gebeurtenissen op het 
wereldtoneel kunnen direct 
gevolgen hebben voor de 
veiligheid op regionaal niveau.
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onderlinge hulpverlening en opvang via 

Twitter, een systematiek die ook in Nederland 

grote kansen biedt. “Dat betekent wel dat de 

overheid zijn planvorming voor crisisbeheer-

sing moet aanpassen. Hulpverleners moeten 

het zelfregulerend en zelfreddend vermogen 

van de samenleving faciliteren en inpassen in 

hun plannen”, aldus Schoof.

Kortcyclische innovatie
Verandering is de enige constante in de we-

reld van de 21e eeuw. Wie denkt dat de tech-

nologische evolutie zijn piek nu al heeft be-

reikt, zal nog opkijken van wat er de komende 

decennia allemaal nog op ons af komt. Wim 

de Ridder, hoogleraar toekomstonderzoek aan 

de Universiteit Twente, deed er een boekje 

over open. De grote impact van technologie 

op de wereld en ons leven is volgens de we-

tenschapper mede te danken aan de Wet van 

More. De ontwikkeling van rekenkracht en ge-

heugencapaciteit is logaritmisch en lijkt geen 

grens te kennen. Bits en bytes kosten bijna 

niets meer en iedere twee jaar wordt alle 

opgedane kennis van de voorafgaande veertig 

jaar verdubbeld. Dominantie van technologie 

in de samenleving is het gevolg en door die 

technologische revolutie is ook de macht op 

veiligheidsgebied aan het verschuiven.

De Ridder: “De overheid moet erkennen dat 

de beste mensen met de meeste kennis niet 

bij de overheid zitten, maar in de samenle-

ving. Burgers hebben inmiddels betere tools 

in handen en hebben meer informatie dan 

de politie. Dat is de werkelijkheid van het 

huidige tijdperk.”

De snelle evolutie van de technologie kent 

plussen en minnen. Techniek maakt het mo-

gelijk burgerparticipatie en zelfredzaamheid 

beter te faciliteren. Maar tegelijk gaat de 

technische evolutie sneller dan de maat-

schappij kan bijbenen. Innovatie in veiligheid 

heeft daarom niet alleen een technische 

component, maar ook een maatschappelijk 

en sociaal aandeel. Organisatiestructuren 

en gezagsverhoudingen moeten flexibeler 

en dynamischer worden om innovatie in de 

praktijk beter te faciliteren, want innovatie 

gaat niet samen met stroperige besluitvor-

mingsprocedures.

Bij Defensie hebben ze dit al begrepen. Gene-

raal Gino van der Voet, directeur Training en 

Operaties van het Commando Landstrijdkrach-

ten, vertelde hoe Defensie nieuwe werkwij-

zen en organisatiestructuren beproeft om 

innovaties sneller in de operationele praktijk 

te kunnen inzetten.

“Door het snel veranderende nationale en 

internationale dreigingsbeeld hebben we 

behoefte aan kortcyclische innovaties en een 

nieuw type organisatie. De oude krijgsmacht 

met directief leiderschap is voorbij. Defensie 

wil ruimte geven aan jonge talentvolle leiders 

laag in de organisatie, die met een klein team 

in staat zijn om nieuwe dreigingen snel te 

vertalen in slimme technische oplossingen. 

Door mensen in alle geledingen die ruimte en 

vrijheid voor innovatie te geven, hebben we 

al mooie successen geboekt. Zo hebben we 

voor onze uitzendingsmissie in Afghanistan 

in heel korte tijd een Taskforce Counter IED 

kunnen opzetten, gericht op het beheersen 

van de risico’s van bermbommen en booby-

traps waarmee onze eenheden veel te maken 

hadden. Ook het mobiele Joint Deployable 

Analysis and Exploration Laboratory voor op-

sporing en onderzoek naar zelfgemaakte ex-

plosieven is via deze innovatieve benadering 

ontstaan. CSI in de woestijn. De doorlooptijd 

van eerste ideevorming tot beschikbaarstel-

ling van nieuwe middelen en materialen was 

drie maanden. Doorgaans vragen vernieu-

wingsprojecten bij de krijgsmacht aanzienlijk 

meer tijd.”

Hackaton
Een benadering waarvan de civiele keten-

partners in veiligheid veel kunnen leren en 

dat bevestigde een panel met bestuurlijke 

en ambtelijke vertegenwoordigers uit het 

veiligheidsdomein ook. Dagvoorzitter Martin 

Sitalsing, voormalig korpschef van politie, 

besprak de nieuwe uitdagingen met de 

Venlose burgemeester Antoin Scholten, DB-lid 

van het Veiligheidsberaad, en met een keur 

aan ambtelijke topmanagers van politie, 

brandweer en publieke gezondheid in de re-

gio’s. Lieke Sievers, regionaal brandweercom-

mandant van de Veiligheidsregio IJsselland, 

ziet de uitdaging voor de veiligheidsregio’s: 

“De technologie in de samenleving ontwik-

kelt zich sneller dan de overheid, dat is een 

gegeven. De uitdaging ligt dan ook bij ons. De 

overheidsdiensten in het veiligheidsdomein 

moeten anders gaan denken en zich anders 

gaan organiseren en moeten beter gebruik 

maken van de beschikbare maatschappelijke 

innovatiekracht.”

Daar zijn al mooie voorbeelden van. Bur-

gernet is in veel regio’s actief en levert een 

belangrijke bijdrage aan criminaliteitsbeheer-

sing in de wijken. Amber Alert en nieuwe apps 

faciliteren publieke speuracties naar vermiste 

personen. En sinds kort is er het al genoemde 

burgerhulpverleningsnetwerk Ready2Help 

van het Rode Kruis.

What’s next? Misschien wel ‘Ik help mijn 

buur’. Tijdens ‘De dag van de veiligheidsre-

gio’ presenteerde een groep jonge ICT’ers en 

‘hackers’ het resultaat van een ‘hackaton’, 

een meerdaags experiment om op basis van 

beschikbare ‘open’ bronnen in de samen-

leving een social media-toepassing voor 

zelfredzaamheid in elkaar te sleutelen. Drie 

teams togen aan de slag met het maken van 

een database, het koppelen van incidentin-

formatie aan een geografische ondergrond 

en een app waarmee burgers elkaar kunnen 

alarmeren bij kleine en grotere noodgeval-

len. De hackaton maakte duidelijk waartoe 

burgers met de thans beschikbare technische 

middelen en kennis in staat zijn en dat zij een 

niet te onderschatten steun kunnen zijn voor 

de professionele hulpverleners. Het resultaat 

van de jonge ontwerpers was bij de afsluiting 

van het programma van ‘De dag van de veilig-

heidsregio’ wel een trofee waard. R
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Eind maart stuurden de Inspectie Veiligheid 

en Justitie en het Agentschap Telecom het 

rapport ‘Meldkamers’ naar de minister. 

Daarin stond een inventarisatie van de 

huidige uitdagingen rond de meldkamers en 

de voortgang LMO. Uit de inventarisatie blijkt 

dat er nog flink wat onduidelijkheid is rond de 

meldkamers.

De huidige meldkamers zijn volgens de 

onderzoekers allemaal zeer verschillend qua 

organisatie, personele invulling, taakuitvoe-

ring en inrichting van beheer. De verschil-

len zitten niet alleen tussen de regionale 

meldkamers maar ook binnen de disciplines. 

Het ontbreekt aan samenwerking tussen 

meldkamers en aan landelijke coördinatie. 

De meldkamers kunnen hierdoor niet of niet 

eenvoudig elkaars taken overnemen. 

De inspectie maakt hieruit op dat zowel 

tussen de regionale meldkamers en binnen 

de disciplines landelijk gezien geen afspra-

ken zijn gemaakt over de organisatie van de 

bestuurlijke inbedding of invulling van de 

wettelijke taak van de meldkamers. Ook voor 

het beheer van de meldkamers is er geen lan-

delijke standaard. De ene meldkamer verzorgt 

een groot deel van het beheer zelf, terwijl de 

andere meldkamer bijna alles uitbesteedt. 

“Tussen de meldkamers en disciplines vindt 

weinig samenwerking en kennisuitwisseling 

plaats. Al met al bestaan de regionale meld-

kamers uit drie keer tweeëntwintig organi-

saties die allemaal de taken net iets anders 

uitvoeren. Een risico van al deze verschillende 

meldkamers is dat de meldkamers bij uitval 

niet of niet eenvoudig elkaars taken kunnen 

overnemen. Dat maakt iedere meldkamer 

kwetsbaar”, stellen de onderzoekers.

Capaciteitstekort
Ten tweede zijn de gemeenschappelijke 

meldkamers vooral ingericht op de uitvoering 

van de monodisciplinaire taken. De multidis-

ciplinaire informatie-uitwisseling is daarbij 

ondergeschikt.  Dat de disciplines vooral 

gericht zijn op de monodisciplinaire taken is 

volgens de inspectie begrijpelijk, omdat het 

merendeel van het werk monodisciplinair is. 

Uit het rapport: “Dat neemt niet weg dat de 

disciplines - met in achtneming van wettelijke 

eisen - wel informatie met elkaar moeten 

uitwisselen. De informatie-uitwisseling tussen 

de disciplines is vooral reactief en heeft met 

de focus op de eigen intake niet altijd priori-

teit. Dit aandachtspunt blijkt overigens niet 

alleen uit dit onderzoek, maar de inspectie 

constateerde dit ook al regelmatig tijdens de 

jaarlijkse systeemtesten in de veiligheidsre-

gio’s en eerdere onderzoeken.” 

Een monodisciplinaire focus is volgens de 

inspectie een risico bij de afhandeling van 

multidisciplinaire incidenten. Zeker gezien 

het feit dat ook de systemen en werkwijze in-

gericht zijn op monodisciplinaire taakuitvoe-

ring. De nieuwe meldkamers worden groter 

en dat maakt het volgens de inspectie des te 

belangrijker dat de informatie-uitwisseling 

tussen de disciplines goed geregeld moet zijn 

en niet afhankelijk is van extra handelingen 

of de persoonlijke keuze van een centralist. 

Een gevolg van late of beperkte informa-

tie-uitwisseling is dat de afhandeling van een 

melding langer duurt of dat de centralist op 

basis van de beperkte beschikbare informa-

tie een verkeerde inschatting maakt met de 

bijbehorende gevolgen voor de burger. 

Daarnaast ervaren de centralisten en leiding-

gevenden van de meldkamers een capaciteits-

tekort voor het realiseren van de gewenste 

bezetting. Daarbij is sprake van terughou-

dendheid in het vervullen van vacatures.  

Driekwart van de politiemeldkamers en de 

helft van de brandweer- en ambulancezorg-

meldkamers ervaart een capaciteitstekort. 

Het is lastig de roosters in te vullen met de 

gewenste bezetting. 

De meldkamers geven enerzijds aan dat spra-

ke is van een gebrek aan formatie, anderzijds 

is een deel van het personeel niet volledig in-

zetbaar als gevolg van nachtdienstontheffing 

en langdurig ziekteverzuim. De meldkamers 

lossen het capaciteitstekort niet op door het 

aannemen van extra personeel. Dit komt om-

dat de meldkamers door de transitie van de 

nationale politie en de transitie naar de LMO 

terughoudend moeten omgaan met wijzigin-

gen in formatie. Roosterdruk is volgens de 

inspectie een direct risico voor de taakuitvoe-

ring van de meldkamers. Daarnaast zag de 

inspectie in haar onderzoek dat het capaci-

teitstekort consequenties heeft voor onder 

andere het opleiden, trainen en oefenen en 

de invulling van de calamiteitencoördinator. 

Sturing
Het ontbreekt in de meeste meldkamers aan 

sturing op het functioneren van de techniek 

met een bijbehorende adequate verdeling van 

taken, rollen en verantwoordelijkheden.  Aan 

het onderwerp beheer worden over het ge-

heel weinig specifieke doelen en eisen gesteld 

met daaruit voortvloeiende sturing. De heer-

sende gedachte is dat ‘de boel moet blijven 

draaien’, ‘het moet het gewoon doen’. In de 

meldkamers is nauwelijks sprake van een Plan 

Do Check Act (PDCA) cyclus in de werkproces-

sen van beheer, zodat men bijvoorbeeld kan 

sturen op beschikbaarheid. Daarnaast is het 

vaak moeilijk inzichtelijk te krijgen wat de 

meldkamers zelf doen en wat bij derden ligt. 

Voor het goed functioneren van een meldka-

mer is het volgens de inspectie noodzakelijk 

dat de meldkamerleiding eisen en doelen 

formuleert waaraan de ICT- en telecomom-

geving moet voldoen en hoe hierover wordt 

gerapporteerd. 

Het risicobeheer, de bedrijfscontinuïteit en 

ICT-weerbaarheid is in veel meldkamers een 

aandachtspunt. De meldkamers zijn daardoor 

beperkt in het voorkomen van uitval of in 

het organiseren van een adequate uitwijk.  

Bijna alle meldkamers inventariseren en 

prioriteren geen risico’s in het kader van de 

continuïteit. Daar komt bij dat bij de helft 

van de meldkamers (een deel van) de ICT 

verouderd of economisch afgeschreven is. “De 

meeste meldkamers voeren in het kader van 

de aanstaande transitie een terughoudend 

investeringsbeleid. De meest noodzakelijke 

technische voorzieningen en ICT worden 

vervangen of ‘in de lucht gehouden’ tot de 

samenvoeging van de meldkamers een feit 

is. Ook beschikken de meldkamers niet altijd 

over redundant uitgevoerde systemen of 

back-up voorzieningen en alternatieven bij 

mogelijke uitval of storing in de techniek.”

Wanneer een terughoudend investeringsbe-

leid niet wordt gecombineerd met een gede-

gen risicoanalyse waarbij wordt gekeken of 

het uitstel van investeringen gevolgen heeft 

voor de continuïteit, vormt dit een risico. Ook 

beschikken de meldkamers niet altijd over 

redundant uitgevoerde systemen of back-up 

voorzieningen en alternatieven bij mogelijke 

uitval of storing in de techniek. Daarbij ont-

breekt het bij de meeste meldkamers aan een 

volledige uitwijklocatie, de meldkamers zijn 

veelal afhankelijk van systemen op de eigen 

meldkamer. Doordat de regionale meldka-

mers en de disciplines binnen de meldkamers 

niet eenvoudig meldingen van elkaar kunnen 

overnemen, in combinatie met het feit dat 

bijna geen enkele meldkamer beschikt over 

een volledige uitwijkmogelijkheid waar men 

de taken kan uitvoeren zoals op de eigen 

meldkamer, is het ongestoord functioneren 

van de meldkamers kwetsbaar. 

Risico
Tenslotte maken de medewerkers in de meld-

kamers zich zorgen en ervaren ze veel ondui-

delijkheid over de transitie naar de Landelijke 

Meldkamer Organisatie.  Uit de inventarisatie 

naar de aandachtspunten die de meldkamers 

zelf ervaren bleek dat het personeel veel 

zorgen heeft en dat er veel vragen leven 

over de transitie naar de nieuwe meldkamer 

organisatie. Veel punten zijn herkenbaar 

uit onderzoeken naar eerdere transities en 

samenvoegingen. In de planvorming van de 

LMO is veel aandacht voor communicatie 

en medewerkersparticipatie. Dit is volgens 

de inspectie goed en zeer belangrijk voor de 

ontwikkeling van de LMO. Uit het onderzoek 

van de inspectie blijkt echter dat men in de 

praktijk nog weinig merkt van de informatie-

voorziening over de LMO. Indien onvoldoende 

rekening wordt gehouden met deze zorgen 

en aandachtspunten kan dit uiteindelijk 

vertraging opleveren voor de voortgang van 

de vorming van de LMO. 

“Alles overziende constateert de inspectie 

dat veel van de bovenstaande conclusies niet 

geheel nieuw zijn en mede de reden zijn voor 

de transitie van de huidige meldkamers naar 

de LMO. De constateringen van de inspec-

tie worden in de planvorming van de LMO 

grotendeels benoemd en opgepakt. Zo zal 
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Veel zorgen over voortgang LMO en meldkamers

“Iedere meldkamer 
is kwetsbaar” 
De medewerkers in de meldkamers maken zich zorgen en ervaren veel onduide-

lijkheid over de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie. Dat blijkt uit 

het rapport “Meldkamers” en voortgang LMO.

foto’s Jan Oude Geerdink
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de transitie de meldkamers zo veel mogelijk 

uniformeren waardoor de overname van 

werkzaamheden bij piekbelasting onderling 

verbetert”, melden de onderzoekers.

Ook streeft men naar een eenduidig beleid en 

beheer van de meldkamers. Met de komst van 

de LMO zullen de meeste van de in dit rapport 

genoemde bevindingen en aandachtspunten 

dan ook worden opgelost. De inspectie maakt 

zich echter op een aantal punten toch zorgen. 

Ten eerste ziet de inspectie dat veel meld-

kamers niet meer investeren in apparatuur 

en terughoudend omgaan met de invulling 

van vacatures. Dit is volgens de inspectie een 

risico voor continuïteit en taakuitvoering van 

de huidige meldkamers. Het mag volgens de 

inspectie niet zo zijn dat de continuïteit van 

de meldkamers als gevolg van de transitie in 

gevaar komt. Ten tweede maakt de inspectie 

zich zorgen over het tijdspad. De transitie 

naar de LMO is volgens de huidige planvor-

ming afgerond in 2021. Dat maakt dat pas 

over zes jaar alle huidige aandachtspunten 

van de meldkamers daadwerkelijk zijn 

opgelost. De inspectie is van mening dat een 

aantal aandachtspunten uit dit onderzoek 

voortijdig, dus al gedurende de transitie, op-

gepakt moet worden. Uit dit onderzoek blijkt 

immers dat iedere meldkamer op dit moment 

kwetsbaar is omdat geen van de meldkamers 

volledig kan uitwijken of meldingen van een 

andere meldkamer kan overnemen. Ook is 

de techniek niet altijd op de belangrijkste 

systemen en punten redundant uitgevoerd. 

Als laatste ziet de inspectie een aantal punten 

dat in de planvorming nog onvoldoende con-

creet is. Zo is er nog veel onduidelijk over de 

invulling van het beheer van de meldkamers. 

Ook adviseert de inspectie de multidiscipli-

naire informatie-uitwisseling breed te borgen. 

Bevestiging
De inspectie richt de aanbevelingen uit 

dit rapport aan de minister van Veiligheid 

en Justitie als coördinerend minister en 

opdrachtgever voor de LMO. De inspectie is 

er zich daarbij van bewust dat de verantwoor-

delijkheid voor de gehele taakuitvoering van 

de meldkamers bij verschillende partijen is 

belegd. 

Het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet in 

deze punten juist een bevestiging dat er meer 

gecentraliseerd moet gaan worden. Minister 

Van der Steur: “De Inspectie en het Agent-

schap Telecom bevestigen, ten aanzien van de 

regionale meldkamers, het bestaande beeld 

van een zeer divers georganiseerd landschap 

met een aantal zwakke plekken. Daarmee be-

vestigt de Inspectie tegelijkertijd de ingezette 

koers. Vrijwel alle conclusies een aanbevelin-

gen zijn terug te voeren op twee fundamen-

teel zwakke plekken in de huidige organisatie 

van meldkamers: diversiteit en gebrek aan 

robuustheid. De diversiteit binnen en tussen 

meldkamers vormt een belangrijk obstakel 

in samenwerking, informatie-uitwisseling 

en voorzieningen voor overloop of uitwijk. 

Daarom is het belangrijk om werkprocessen 

te standaardiseren en om alle meldkamers op 

een robuust schaalniveau te brengen.”

De Inspectie Veiligheid en Justitie en het 

Agentschap Telecom hebben een aantal 

aanbevelingen voor het ministerie. Voor de 

huidige meldkamers geldt: borg de conti-

nuïteit van de meldkamers ook gedurende 

de transitie. Zorg er daarnaast voor dat 

meldkamers niet in die mate een terughou-

dend investeringsbeleid voeren dat sprake is 

van een tekort aan gekwalificeerd personeel. 

Terughoudendheid bij het aannemen van 

centralisten mag geen consequenties hebben 

voor de realisatie van de gewenste bezetting, 

het opleiden, trainen en oefenen en het bij-

dragen aan de ontwikkeling van de LMO. 

“Zorg – mede gezien de meestal geringe kwa-

liteit van het beheer van de systemen - dat 

de techniek in de meldkamers niet zodanig 

veroudert, dat zich een grotere kans op sto-

ringen voordoet. Uitstel van investeringen in 

de techniek, dienen te gebeuren aan de hand 

van een gedegen risicoanalyse waaruit blijkt 

dat het risico op uitval van de techniek niet 

wordt verhoogd”, luidt aanbeveling twee. 

Bepaal daarnaast welke maatregelen iedere 

meldkamer moet nemen om het risico op 

uitval te reduceren. En zorg ten slotte dat 

de meldkamers die gedurende de transitie 

(fysiek) samengevoegd worden meteen na 

de samenvoeging - in ieder geval binnen de 

discipline - meldingen van elkaar kunnen aan- 

en overnemen. 

Draagvlak
Voor de nieuwe meldkamer organisatie is 

vooral draagvlak nodig. Uit het rapport: 

“Neem de door de inspectie gesignaleerde 

aandachtspunten van de medewerkers seri-

eus en voorzie in een betere informatievoor-

ziening over de LMO richting de medewerkers 

van de meldkamers.”

Voor de toekomstige meldkamers zijn drie 

adviezen:

1 Identificeer en prioriteer per meldkamerlo-

catie alle mogelijke risico’s op het gebied van 

continuïteit door middel van een systemati-

sche en integrale risicosystematiek en neem 

de bijbehorende mitigerende maatregelen. 

Zorg voor redundantie van de kritieke 

systemen en punten of alternatieven voor de 

techniek 

2 Maak bij de sturing op beheer een duidelij-

ke verdeling tussen taken, rollen en verant-

woordelijkheden en een goede PDCA-cyclus 

voor werkprocessen van beheer. Maak 

beschikbaarheid van systemen en applicaties 

inzichtelijk en stuur hierop in combinatie met 

prioriteiten en oplostijden. Bepaal daarbij 

wat landelijk wordt belegd en wat lokaal bij 

de meldkamers blijft. 

3 Borg ook buiten de processen multi-intake 

en opschaling, zowel technisch als organisa-

torisch, de multidisciplinaire informatie-uit-

wisseling tussen de disciplines en tussen de 

meldkamers. Zorg daarbij ook voor proactieve 

informatie-uitwisseling.   

Wat kan beter? 
Het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom legt veel zaken bloot, die bij veel mensen in meldkamers al 

bekend waren. Een opsomming van de problemen:

• Tussen de meldkamers en disciplines vindt weinig samenwerking en kennisuitwisseling plaats.

• Bij uitval van een meldkamer kunnen meldkamers niet of niet eenvoudig elkaars taken overnemen.

• De systemen en werkwijze zijn ingericht op monodisciplinaire taakuitvoering.

• Driekwart van de politiemeldkamers en de helft van de brandweer- en ambulancezorgmeldkamers ervaart een capaciteitstekort.

• Het is lastig de roosters in te vullen met de gewenste bezetting.

• Roosterdruk is volgens de inspectie een direct risico voor de taakuitvoering van de meldkamers.

• Veel meldkamers investeren niet meer in apparatuur en gaan terughoudend om met de invulling van vacatures. Dit is volgens de inspec-

tie een risico voor continuïteit en taakuitvoering van de huidige meldkamers.

• Uit dit onderzoek blijkt dat iedere meldkamer op dit moment kwetsbaar is, omdat geen van de meldkamers volledig kan uitwijken of 

meldingen van een andere meldkamer kan overnemen. Ook is de techniek niet altijd op de belangrijkste systemen en punten redundant 

uitgevoerd.
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Junior Kooyman kijkt trots naar het certificaat 

waarop staat dat Cuna Authorized Channel 

Partner van Motorola Solutions is. “Voor ons 

is de stap naar Authorized Channel partner 

een erkenning voor de transitie die het bedrijf 

heeft gemaakt”, zegt hij. Een tijdje geleden 

heeft Cuna  haar strategie aangepast met 

als doel het creëren van meer toegevoegde 

waarde.  

Cuna  werpt zich steeds meer op als partner 

in communicatiesystemen. Kooyman: “Al 

onze mensen zijn goed opgeleid. We hebben 

alle kennis en kunde in huis, niet alleen van 

de hardware maar ook van de software. We 

ontwikkelen zelf en we voeren reparaties zelf 

uit. We hebben bewust gekozen om te inves-

teren in kennis en dat we Authorized Channel 

Partner zijn geworden is het gevolg hiervan.”

Kennis
De kracht van Cuna is knowhow en blijven 

investeren in kennis. Die kennis zorgt er voor 

dat naast expert op het gebied van radiotech-

niek Cuna ook system integrator is. “We doen 

projecten waarbij we alarmeringen integreren 

en koppelingen maken met gebouwbeheer-

systemen, brandmeldsystemen en controle-

kamers.”

Volgens Kooyman verandert namelijk niet 

alleen het vak van radiotechniek, maar ook 

de vraag van de klant is vandaag de dag 

anders. “We hebben bijvoorbeeld een klant 

in de petrochemie die niet meer vraagt om 

portofonie. Nee, die klant vertelt ons wat het 

probleem is en vraagt ons of wij het kunnen 

oplossen. Dat is een functionele vraag”, zegt 

Kooyman.

In het geval van deze klant uit de petroche-

mie kon Cuna alles uit de kast halen: een 

tijdelijk systeem tot 1 januari 2016 als over-

brugging en vanaf 1 januari 2016 een nieuwe 

opzet met een nieuw Tetra-systeem. Masten, 

kabels, bediendelen, dispatcher software en 

325 portofoons. 

Keurmerk
Alex van Goor van Motorola Solutions-

distributeur Seamcom is verheugd over de 

toetreding van Cuna als Authorized Channel 

Partner. “Dit is een bewijs dat Cuna het merk 

Motorola volledig kan ondersteunen. De 

status van Authorized Channel Partner laat 

zich vergelijken met een keurmerk. Dit is een 

waarborg dat Cuna het Motorola-programma 

door en door draagt en kent. Cuna is niet 

alleen een verkoop-kanaal.”

Cuna is in staat om service te bieden. 

Reparaties gebeuren ‘in-house’. Daarnaast is 

de service-afdeling 24 uur, zeven dagen per 

week bereikbaar en garandeert Cuna binnen 

vier uur aanwezig te zijn op locatie, indien 

dat nodig is. Naast de status van Authori-

zed Channel Partner is Cuna ook officieel 

applicatiepartner van Motorola Solutions. Het 

Rotterdamse bedrijf ontwikkelt zelf applica-

ties, genaamd CunaCC, op zowel het DMR- als 

het Tetra-protocol. Hiermee kan Cuna haar 

klanten oplossingen op maat aanbieden. 

Het is tevens een bewijs van de diepgaande 

investeringen in kennis en kunde om altijd de 

hoogste kwaliteit na te streven.

Van Goor: “Voor mij is het duidelijk dat Cuna 

de status van Authorized Channel Partner 

verdient. Via Seamcom is bij Motorola Solu-

tions een aanvraag ingediend om Authorized 

Channel Partner te worden. Het is geen ver-

rassing dat Motorola Solutions de aanvraag 

direct goedkeurde. Alles hier ademt namelijk 

radiotechniek.”  
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System integrator Cuna  ‘Authorized Channel Partner Motorola Solutions’

Alles ademt hier radiotechniek
Cuna  is benoemd tot Authorized Channel Partner Motorola Solutions door  

Seamcom. Volgens Junior Kooyman, CEO van Cuna , een bevestiging dat zijn 

bedrijf op de goede weg is. Volgens Motorola-distributeur Seamcom is het een 

waarborg dat de Rotterdamse specialist in geïntegreerde draadloze communica-

tie alle aspecten van moderne communicatie in huis heeft. “Een erkenning voor 

de transitie die het bedrijf heeft gemaakt.”

“Dit is een waarborg dat Cuna  
het Motorola-programma door en 
door draagt”

en mis geen nummer van 

hét vakblad voor mobiele 

communicatie in de openbare 

orde & veiligheidssector 

en het bedrijfsleven

A b o n n e e r  n u  o p

Wilt u een abonnement op Verbinding 

voor slechts  €59,95 per jaar?

Mail uw persoonsgegevens naar 

redactie@verbinding.nl

(incl. 6% BTW)
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Voor een havenbedrijf is het van belang dat 

schepen altijd kunnen aanmeren, zonder 

incidenten. Reden genoeg voor APM Termi-

nals Maasvlakte II om er voor zorgen dat het 

voorop loopt op het gebied van veiligheid en 

innovatie zodat grote vrachtschepen er voor 

kiezen om juist daar aan te meren. Daartoe 

hebben experts van Koning & Hartman een 

kritisch communicatienetwerk voor porto-

foon- en mobilofoongebruik ontworpen en 

geïnstalleerd, inclusief een control room 

dispatch systeem en bijbehorende middelen. 

Daarnaast verzorgde RadioAccess, een onder-

deel van Koning & Hartman, dekking voor het 

hele terrein dankzij een Zinwave DAS Systeem 

en leverden zij bovendien een Private LTE 

Data Netwerk op. Deze investering van APM 

Terminals Maasvlakte II komt ten goede van 

de algemene capaciteit van de Rotterdamse 

haven.

Veiligheid en innovatie
Het doel van APM Terminals Maasvlakte II is 

om de meeste veilige en innovatieve terminal 

te bouwen van de wereld. Een betrouwbaar 

communicatienetwerk op het gehele terrein 

is dan onmisbaar, want het is essentieel voor 

de continuïteit van de dienstverlening en 

de veiligheid van medewerkers tijdens hun 

werkzaamheden. In december 2014 werd 

het Motorola Mototrbo netwerk in gebruik 

genomen, inclusief het control room dispatch 

systeem. Om voldoende dekking te krijgen op 

het gehele terrein, met al die containers en 

grote voertuigen, werd door RadioAccess bij 

alle containerstraten een mast geplaatst met 

een remote unit en een antenne. Het Zinwave 

DAS systeem. Een groot succes bleek later.

Koning & Hartman zal de komende jaren blij-

ven werken voor APM Terminals Maasvlakte II 

als onderhoud & beheer dienstverlener in de 

vorm van een Service Level Agreement (SLA) 

van 5 jaar. Storingen in het netwerk kunnen 

door APM Terminals Maasvlakte II 7 dagen 

per week, 24 uur per dag gemeld worden aan 

de Servicedesk van Koning & Hartman die het 

binnen de afgesproken tijd zal oppakken. 

Ook beheert Koning & Hartman proactief het 

DMR-netwerk. Dat houdt onder andere in: het 

monitoren en beheren van de beschikbaar-

heid, prestatie en capaciteit van de net-

werkcomponenten. Het mobilofoonnetwerk 

van APM Terminals Maasvlakte II wordt op 

afstand actief bewaakt (remote) vanuit het 

Network Operating Center (NOC) in Delft voor 

het tijdig opmerken van incidenten. Jaarlijks 

wordt er preventief onderhoud gepleegd op 

het centrale DMR-netwerk dankzij een inspec-

tie waarbij onderdelen preventief kunnen 

worden vervangen.

Uitbreiden
Belangrijk bij de keuze en advies van de 

apparatuur is de benodigde kwaliteit en de 

mogelijkheid om in de toekomst te kunnen 

uitbreiden. De voertuigen, kranen en control 

rooms van de terminal zijn door Koning & 

Hartman voorzien van de meest innovatieve 

communicatiemiddelen. Vanuit de control 

room kan APM Terminals Maasvlakte II nu, 

met camera’s en schermen, de dagelijkse 

operatie bekijken en aansturen. Dankzij het 

dispatch systeem, wat samen met partner 

Kolibri is opgeleverd, kan APM Terminals 

Maasvlakte II haar bezoekers en medewerkers 

oproepen, volgen en aanspreken, wat ten 

goede komt aan de veiligheid. 

Voor de datacommunicatie heeft Koning & 

Hartman rugged tablets en rugged notebooks 

geleverd van Panasonic. Deze computers zijn 

speciaal geschikt voor de extreme omgeving 

en omstandigheden waar APM Terminals 

Maasvlakte II mee te maken heeft en moeten 

robuust en zeer betrouwbaar zijn...

Havenbedrijf APM Terminals Maasvlakte II kiest DAS-systeem

DMR en LTE op de  
Tweede Maasvlakte
APM Terminals Maasvlakte II, onderdeel van Maersk Group, heeft als doel de 

meest veilige terminal ter wereld te worden. Daarin speelt veilige communicatie 

in en rondom de haven een essentiële rol. Koning & Hartman leverde een zeer 

modern en veilig communicatienetwerk dat APM Terminals Maasvlakte II  

Rotterdam een stapje dichterbij haar doel laat komen. Het gehele terrein werd 

van een goede dekking voorzien dankzij een uiterst innovatief en betrouwbaar 

Zinwave DAS systeem.
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Vanuit de control room kan 
APM Terminals Maasvlakte II nu 
met camera’s en schermen, de 
dagelijkse operatie bekijken en 
aansturen

Het mobilofoonnetwerk van APM 
Terminals Maasvlakte II wordt op 
afstand actief bewaakt
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De Gemeenschappelijke meldkamer (GMK) Amsterdam-Amstelland bevindt zich in Amsterdam en het ver-

zorgingsgebied omvat de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De meldkamer ambulancezorg bedient 

naast veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ook veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

De meldkamers van politie en brandweer zijn in Amsterdam-Amstelland geïntegreerd, maken deel uit 

van de politieorganisatie en zijn onderdeel van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC). De 

meldkamer ambulancezorg (MKA) neemt gecolokeerd deel aan de GMK en is onderdeel van AA. AA is in 

januari 2012 ontstaan uit een samenvoeging van VZA (Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam) en de ambu-

lancedienst en meldkamer ambulancezorg van de GGD Amsterdam. AA heeft de vergunning als regionale 

ambulancevoorziening (RAV) om in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland ambulan-

cezorg te verrichten.

De teamleiders sturen de operationeel leidinggevenden aan en voeren de functioneringsgesprekken met 

centralisten. Onder de teamleiders zijn voor de meldkamer politie/brandweer negen operationeel lei-

dinggevenden. De operationeel leidinggevende is verantwoordelijk voor de aansturing op de werkvloer. 

Verder voert de operationeel leidinggevende werkzaamheden uit in het kader van de multidisciplinaire 

samenwerking en heeft hij diverse taakaccenten. De senior centralist coördineert op de werkvloer de 

afhandeling van meldingen. Bij een incident vervult de senior de rol van calamiteitencoördinator (CaCo). 

De intake voor politie en brandweer is multidisciplinair, de uitgifte monodisciplinair. De brandweercen-

tralisten doen allen multidisciplinaire intake (politie en brandweer) en monodisciplinaire uitgifte. Van de 

(voormalig) politiecentralisten doet 20% alleen aanname van meldingen, 80% doet zowel aanname als 

uitgifte. Sommige centralisten van de politie werken 50% op straat en 50% in de meldkamer (combicen-

tralist).
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Hoofdcommissaris drs. Nordholt opende hoogstpersoonlijk de nieuwe meldkamer van Amsterdam. De nieuwe meldka-

mer is tot stand gekomen na een voorbereidingstijd van meer dan vijf jaar. In 1981 kwam men tot de conclusie dat de 

meldkamer (‘Kamer 14’) aan renovatie toe was. Doel: een modern verbindingscommunicatiecentrum dat ruimschoots 

voldoet aan de eisen die aan een meldkamer van de jaren ‘90 gesteld mogen worden. 

Er waren zes ‘werkkanalen’. De eerste frequentie was voor algemeen gebruik. De tweede voor calamiteiten en inci-

denten (gescrambled). De derde frequentie kwam ten goede aan de M.E. en de vierde aan de Verkeerspolitie. De vijfde 

(krypto) was voor de recherche. De laatste was voor een landelijk assistentiekanaal. 

De meldkamer verwerkt per jaar ongeveer 400.000 telefonische meldingen, die resulteren in 160.000 daadwerkelijke 

assistentieverzoeken.
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Meldkamer Amsterdam

Er waren zes ’werkkanalen’ 
In de serie Toen & Nu belichten we dit jubileumjaar een bedrijf dat of persoon 
die een speciale band heeft met Verbinding of met verbindingen. Of een ge-
beurtenis. In het vijfde nummer van de achtste jaargang stonden artikelen 
over Hessing Telecommunicatie, verbindingscommando-wagens en over de 
nieuwe meldkamer van de politie Amsterdam.
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Axis Communications introduceert de AXIS P3905-RE. Deze camera kan worden bevestigd aan de 
buitenkant van voertuigen zoals bussen, trams, vrachtwagens of voertuigen van hulpdiensten. 
De camera moet de veiligheid voor inzittenden en medeweggebruikers vergroten en vergemak-
kelijkt onderzoek bij ongelukken. De AXIS P3905-RE-camera kan bijvoorbeeld het zicht aan de 
achterkant van een voertuig weergeven en registreren. Boven een deur, naar beneden gericht, 
worden in- en uitstappende passagiers vastgelegd, maar ook tijdens ritten is de camera zeer 
geschikt om beelden te maken vanaf de voorzijde van voertuigen.

De camera geeft een alarmsignaal af zodra iemand het apparaat probeert te saboteren, door bijvoorbeeld de lens af te dek-

ken met tape of verfspray.

De AXIS P3905-RE voldoet aan de strenge IP6K9K-norm. Het apparaat is schokbestendig en werkt onder zware omstandig-

heden, zoals trillingen en temperatuurschommelingen. Ook extreem vochtige weersomstandigheden, of zelfs wasstraten, 

vormen voor deze camera geen probleem, aldus Axis Communications.
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Axis introduceert robuuste camera’s  
voor gebruik op voertuigen

Kenwood komt met 
de PKT-23 PMR446 Portofoon 
De nieuwe licentievrije PKT-23 hand-portable portofoon van Kenwood is geschikt voor gebruik 
in retail, op scholen, in restaurants, shopping centers en hotels. De PKT-23 weegt slechts 
110 gram en is daarmee de kleinste en lichtste 2-weg radio in de Kenwood PMR446 range. 
De portofoon is eenvoudig te bedienen en kan tot 15 uur worden gebruikt bij 5-5-90 en met 
batterij-saver aan.
 

Eigenschappen van de PKT-23

• Slechts 110 gram. Het is de 

• Eenvoudig en snel te bedienen 

• Licentie vrij 

• Robuust - IP IP54 (stof en waterbestendig) en voldoet aan de MIL-STD 810 C/D/E/F/G 11 standaard 

• 500m Watt Transmit Power. 

• Tot 15 uur gebruik bij 5-5-90 en met batterij saver aan 

TCCA
Presents 70%

Discount
for Critical

Communications
Users

DO NOT MISS IT! Register at www.criticalcommunicationsworld.com

Produced and 
researched by:

@CritComms_world
#CCW2015

THE MUST ATTEND 
EVENT FOR THE CRITICAL 
COMMUNICATIONS 
INDUSTRY

GOLD SPONSORS SILVER SPONSOR

200+
EXPERT

SPEAKERS

4000+
CRITICAL COMMUNICATIONS

PROFESSIONALS

130+
EXHIBITORS
ATTENDING

THIS IS THE CONFERENCE EVENT FOR THE CRITICAL 
COMMUNICATIONS COMMUNITY. ORGANISATIONAL 

ATTENDANCE / REPRESENTATION IS A MUST 
GED ROBINSON, QATAR MOI
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Tijdens het Mobile World 

Congress presenteerde 

Sengled, producent van 

innovatieve licht-oplossin-

gen voor een Smart Home, 

de Sengled Boost, een 

energiezuinige gloeilamp 

die tegelijk dode plekken in 

WiFi-ontvangst elimineert 

door de geïntegreerde Wi-

Fi-repeater. De Boost breidt 

uit met een versie met GU10 

fitting (3.7 Watt, 2,700 Kel-

vin). Dit is een toevoeging 

op de bekende E27 fitting (6 Watt, 3,000 Kelvin). 

Naast het uitstralen van prettig en dimbaar licht vergroot de Boost 

het bereik van bestaande routers. Een WiFi-transmitter met twee an-

tennes binnenin de lamp ondersteunt het radionetwerk IEEE 802.11b 

g/n en verzekert een hoge data-output van 300 Mbit/s. Sengled Boost 

ondersteunt technologie als WPA/WPA2 en WEP. 

De Sengled Boost is stapsgewijs en intuïtief te bedienen met een 

Smartphone App, zowel met iOS als met Android. 

Gloeilamp elimineert dode 
plekken  in WiFi-ontvangst

info@selecsys.nl
www.selecsys.nl

Selecsys Value added distributor:
   TETRA Systems
   MOTOTRBO
   Applications

Motorola Solutions:
   Technology leader
   Breedste assortiment in radio
   Maximale after sales service

                      WERKT    NET    

Hytera lanceert 
XPT digitale radio 
trunking technologie  
Hytera heeft een nieuwe trunking technologie 
gelanceerd. Deze nieuwe technologie, die bekend 
staat als XPT (Extended Pseudo stam) werd exclu-
sief ontwikkeld door Hytera. Het maakt het voor  
twee-weg radiogebruikers mogelijk om efficiënt 
gebruik te maken van het schaarse spectrum en 
hun kanalencapaciteit te verdubbelen, zonder ge-
bruik te maken van een speciaal controlekanaal. 
Maximaal 1200 gebruikers en 16 kanalen worden 
ondergebracht in één systeem.

Trunked radiosystemen zijn twee-weg radio systemen die het 

mogelijk maken om een paar kanalen te delen onder een grote 

groep gebruikers. Een vorm van communicatie die van cruciaal 

belang is voor de openbare veiligheid, verkeersleiding, reddings-

werkers en andere hulpverleners, productie en vervoer en andere 

kritische communicatie.

Gecentraliseerde trunking vereist echter dat alle activiteiten 

worden gecoördineerd via een specifiek besturingskanaal, dat 

moeilijk te verkrijgen is onder de regels van de Federal Com-

munications Commission (FCC). XPT lost dit probleem op door 

toepassing van distributed digital trunking technologie.

info@selecsys.nl
www.selecsys.nl

Selecsys Value added distributor:
   TETRA Systems
   MOTOTRBO
   Applications

Motorola Solutions:
   Technology leader
   Breedste assortiment in radio
   Maximale after sales service

                      WERKT    NET    
Door een samenwerking tussen Meditaxi en PK 
Automatisering zullen meer spoedartsendiensten 
het CU-BOX platform voor mobiele berichtenuitwis-
seling kunnen uitproberen. Meditaxi is half februari 
gestart spoedauto’s, voorzien van CU-BOX, op basis 
van proef ter beschikking te stellen aan huisartsen-
posten.  
 

CU-BOX® bundelt alle informatie in de spoedauto’s van de huisart-

senpost; navigatiegegevens en ritinformatie voor de chauffeur en 

medische gegevens voor de spoedarts. Het concept  is ooit door PK 

bedacht om een spoeddienst te laten voldoen aan kwaliteitsindica-

toren van de huisartsendiensten en de richtlijnen voor spoedvervoer. 

De CU-BOX® heeft altijd en overal verbinding volgens PK Automatise-

ring, ook in de grensstreken. Een huisartsenpost kan daardoor altijd 

zien waar een auto zich bevindt en wat de status is.    

Volgens Joost Clijsen, directeur van Dutch Medical Group, waarvan 

Meditaxi een onderdeel is, gaan met alle voorzieningen van mobiele 

informatieoverdracht de partijen in de keten van het zorgvervoer 

elkaar vaker zien en spreken. “Door die samenwerking ontstaan win-

win situaties. We hebben veel ervaring met op de huisartsenposten 

gebruikte software als Call Manager en Protopics en met

navigatiesoftware van TomTom en CityGIS, alsmede met het Mobitex 

draadloze radionetwerk van RAM Mobile Data. Die afzonderlijke 

voorzieningen functioneren naar behoren. Van onze klant in Doe-

tinchem, maar ook van elders uit de markt, horen we van CU-BOX® 

positieve geluiden als het gaat om het classificeren van de ritten, 

fijnmazige rapportages, dynamisch spoedvervoer en storingsvrije 

communicatie. Wij willen een bredere groep kennis laten maken met 

het systeem.

Daartoe gaan we CU-BOX® inbouwen in spoedauto’s, die we op proef 

laten rijden bij de  huisartsenposten. Bij een groter aantal afnemers 

is het functierijke systeem straks prijstechnisch in te passen binnen 

het budget van de huisartsenposten”.

Meditaxi probeert 
CU-BOX in spoedauto 
huisartsenposten
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Hoe test ik mijn netwerk
Je kent het wel, de eeuwige discussie tussen de verkoper en de ontwikkelaar, tussen 

commercie en techniek. De verkoper gaat op pad en belooft de hemel, praat over de 

schitterendste mogelijkheden, en het wordt volgende week geleverd; de ontwikkelaar zit 

in het lab, wil het perfecte product, is continue aan het fijn slijpen, en heeft nog minstens 

een jaar nodig voordat het af is.

Dit blijft lastig. Klantenklachten over een onaf product bezorgen grijze haren, maar geen 

omzet is geen inkomen.

Op het snijvlak tussen techniek en commercie zit een activiteit die altijd onder druk staat 

door deze tegenstelling: testen. Het staat onder druk omdat het veel tijd en geld kost, en 

men bagatelliseert het. “Het product is toch af, of niet soms?” Professionele bedrijven 

weten hoeveel schade je voorkomt door wel goed te testen.

Deze week ben ik de hele week te gast bij Alcatel Lucent in Parijs en heb de 40 uur ruim 

overschreden in het ontwikkel- en testlab voor LTE. Het bracht goede herinneringen op 

aan de  Ericsson labs, waar ik menig jaar in heb doorgebracht, maar gaf ook weer een 

hernieuwde waardering voor het testen.

Naast onze eigen integratieactiviteit hebben we ook rondgekeken bij de labs die testen 

voor daadwerkelijke marktreleases. Vooral deze labs zijn indrukwekkend om te zien. Want 

hoe test je netwerken waar miljoenen mensen dagelijks van afhankelijk zijn, waarin 

tientallen miljoenen handovers gemaakt worden en Terabits aan data doorheen gaan? 

Een volledig netwerk neerzetten kan niet, maar volstaan met één basisstation met één 

mobieltje kan ook niet.

Het testcentrum van Alcatel Lucent is er een van de grote getallen. Het is een enorme hal 

vol met server racks.  Er draaien honderden basisstations in meer dan tachtig verschillen-

de netwerken, en het meest in het oog springend zijn de achthonderd mobieltjes die in 

grote rijen naast elkaar hangen. Al deze mobieltjes werken met scripts een belpatroon af, 

om stuk voor stuk zich te gedragen als duizenden echte telefoons. En al deze toestellen 

zijn via fading simulators verbonden aan de basisstations om zo ook de radiocondities te 

reproduceren. Petje af.

Onze eigen integratietesten waren een stuk kleinschaliger, maar niet minder leerzaam. 

In dit project werken we samen met zestien partijen. Vrijwel iedereen brengt eigen 

technologie in, wat uiteindelijk als één systeem moet functioneren. Voorafgaand aan de 

exercitie hadden we in veel detail zaken afgestemd. De integratie van ons deel met het 

Alcatel Lucent netwerk konden we op afstand uitvoeren. Op afstand leek alles goed, maar 

niet alles is op afstand te testen.

En dan blijkt weer dat alleen alles grondig testen de oplossing is om het werkend te 

krijgen. Alleen al op ons eigen stuk waren er drie “major issues”, waarvan de laatste pas 

aan het eind van de derde dag testen naar boven kwam. Gelukkig waren het ook allemaal 

zaken die snel verholpen konden worden en staat alles nu klaar voor de perfecte demo.

Dus het is mij opnieuw duidelijk geworden. Voor een goede klantenervaring moet je 

testen, testen, testen, ...

Frank Brouwer  is Radio Expert bij TABEËL (www.tabeel.nl) 

en CTO van FIGO BV (www.figonet.com).
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IP1000C
Radio Controller

IP100FS
Virtuele Radio

AP90M
Draadloos LAN Acces Point

* Een geschikte (optionele) headset is hiervoor noodzakelijk

Full-Duplex communicatie dat werkt 
op een draadloos LAN netwerk*

GEAVANCEERD IP 
COMMUNICATIE SYSTEEM

Machtigingsvrij

Eenvoudig op te zetten systeem

Waterdichte terminals (IPX7)

Volledige roaming

Geschikt tot 100 gebruikers

Alleen de beperking van het aantal
Acces Points bepaalt het breik IP100H

IP Portofoon
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EEN BETROUWBAAR P2000-NETWERK
2WAY onderhoudt het P2000 mission critical netwerk. Dit netwerk is van cruciaal
belang voor de hulpdiensten van Openbare Orde en Veiligheid. Er worden hoge
eisen gesteld aan dekking, beschikbaarheid en technische kwaliteit van het netwerk.
Met de inzet van 2WAY worden alle aspecten van de gevraagde dienstverlening
ingevuld.

2WAY adviseert, ondersteunt en levert oplossingen ter ondersteuning van kritische 
bedrijfscommunicatie in de OOV-sector. Dit met slechts één doel voor ogen: 
veiligheid bieden aan hulpverleners door betrouwbare communicatie.
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