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Aanleiding 

Waarom 112 app:
• Noodzaak verbetering ontvangst locatiegegevens
• Smartphones geschikte manier voor accurate 

locatiegegevens
• Extra datakanaal voor burgers 
• Kansen andere vormen contact burgers met 

meldkamer

Opdracht LMO: realiseer 112 app in Nederland met
• Proven technology
• Basisfunctionaliteiten 
• Ruimte voor doorontwikkeling
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• Communicatie naar direct betrokken en belanghebbenden over 

aanpak, voortgang / verwachtingsmanagement proces 112 app

• Communicatie naar/binnen disciplines en specifiek medewerkers 

meldkamers – wat vraagt de app van de medewerkers

• Communicatie naar de burger omtrent lancering, promotie en het 

gebruik van de app 

Communicatie scope
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De doelgroepen:

• weten dat er een 112 app komt, hoe dat proces eruit ziet en wat hun bijdrage is;

• weten wat de app kan en wat niet, hoe hij werkt en waar ze terecht kunnen voor 

vragen en/of storingen;

• weten dat er een app is en wat de meerwaarde hiervan is;

• vinden de app een goede aanvulling op het 112 aanbod en zien de meerwaarde ervan;

• zijn bereid mee te werken aan een proefperiode om de app te testen in de praktijk en 

mee te denken en terugkoppeling te geven over eventuele benodigde aanpassingen;

• zijn bereid de app te promoten onder hun achterban zodra hij beschikbaar is voor 

landelijke inzet;

• dragen actief bij aan het lanceren en bekend maken van de app onder de burgers;

• downloaden de app en gebruiken hem indien nodig.

Communicatiedoelstellingen
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Primair – voor wie

• Burgers

• Centralisten

• Collega’s noodhulp

Communicatiedoelgroepen

Secundair – met wie

• Regiegroep
• Stuurgroep
• CIO-beraad
• Bestuur/Directie disciplines en 

meldkamers
• Regionale regiegroep/stuurgroepen
• Regionale kwartiermakers en hun 

projectteams
• Hoofden GMK
• Communicatieadviseurs disciplines 

en regio’s (tevens intermediairs)
• Media (vakbladen en 

landelijke/regionale media)
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Drie pijlers:

1. Informeren – proces, voortgang, resultaat, waarom, voor wie, hoe werkt het, 

meerwaarde (what’s in it for me)

2. Instrueren – wat verandert er voor de centralist, wat vraagt het van hen?

3. Motiveren/verleiden – app belangrijke aanvulling 112 middelen, meerwaarde 

en succesverhalen voor en door professionals en burgers

Communicatiestrategie
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Uitgangspunten

• Multidisciplinair communicatietraject – gezamenlijke, eenduidige boodschap

• Aansluiten bij bestaande communicatie 112 –> actualiseren

• Gebruik maken van bestaande kanalen en middelen van alle disciplines

• Zo veel mogelijk visueel (show, don’t tell) en crossmediaal

• Zo veel mogelijk free publicity genereren

• Storytelling: succesvolle acties uit praktijk inzetten, nadruk op meerwaarde 

burger en hulpverlener

• Sociale media t.b.v. specifieke doelgroepen

Communicatiestrategie
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Kernboodschappen

Als elke seconde telt
In spoedeisende situaties belt u het landelijke alarmnummer 112. Dat doet u als 

iemands leven in gevaar is, maar bijvoorbeeld ook bij een verkeersongeluk. Of als u 

getuige bent van een misdrijf of denkt dat iemand wil gaan inbreken. U belt dus 112 

als elke seconde telt. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp. 

Bijvoorbeeld de brandweer, de politie of een ambulance.

Zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plaats
Met de nieuwe 112 app krijgen de hulpdiensten direct snelle, precieze en 

betrouwbare informatie over uw locatie. Met deze locatie-informatie kunnen de 

hulpdiensten u zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plaats te bieden.

Download de app
De app is beschikbaar voor smartphones met besturingssystemen Android, iOs en 

Windows. Download hem nu in de App Store, Play Store en/of Windows Store!
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Doelgroep
Middel/activiteit

Burgers Centra
listen

Noodhulp Secundair Wanneer

Artikelen voortgang proces 112 app en Nieuwsberichten bij mijlpalen: 

start bouw, start proef, evaluatie, besluit CIO beraad, landelijke 

lancering, X aantal downloads, successen op LMO-site en landelijke en 

regionale sites disciplines (incl. politie.nl, minjenv.nl)

X X X X Doorlopend

Warme communicatie doorlopend in alle relevante gremia disciplines X X Doorlopend

Basisinfo/instructieset: ppt, factsheet, Q&A, instructiekaart(en) X X X Start pilot

Info/instructie centralisten: briefing/ demo- en oefenbijeenkomsten X X Start pilot

Bestaande 112 communicatie aanvullen met info 112 app X

Animatie: waarom, voor wie en hoe werkt de 112 app? X X X

Infographic: waarom, voor wie en hoe werkt de 112 app? X X

Poster: promotie 112 app burgers X

Vlogs/blogs: centralisten, burgers, collega’s inzet aan het woord over 

belang en meerwaarde en succes in praktijk

X X X X Pilot t/m 
lancering

Evaluatie ingezette middelen proef en aanpassen waar nodig t.b.v. 
landelijke lancering

Na pilot

Middelen en activiteiten (1)
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Doelgroep
Middel/activiteit

Burgers Centra
listen

Noodhulp Secundair Wanneer

Lancering evenement 112 app landelijk: JenV en politie ‘druk op de knop’ X X X X Lancering 

landelijk

Persbericht + Artikel aanbieden t.b.v. regionale huis-aan-huisbladen X Lancering

Standaardtekst voor aanbieding app in Appstores; incl. recensies 
organiseren/regisseren

X Lancering

RTV: free publicity genereren (bijv. Hart van NL, Editie NL) i.s.m. 
woordvoerders disciplines

X Doorlopend 

vanaf 
lancering

Artikel aanbieden aan vakbladen disciplines X X Lancering

Social mediakanalen inzetten (alle disciplines) X Doorlopend 

vanaf 
lancering

Specifieke doelgroepen: jongeren via vraaghetdepolitie.nl en social media X Lancering

Gadget om uit te delen bij mijlpalen en/of evenementen X X Doorlopend

Evaluatie ingezette middelen proef en aanpassen waar nodig Doorlopend

Middelen en activiteiten (2)
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Aandachtspunten communicatie 

• Afzender(s): Politie, JenV en/of samen, LMO namens alle 

disciplines? - woordvoering

• 112 boodschap en 112 huisstijl aanpassingen afstemmen 

JenV

• Planning nog onder voorbehoud (pilot Q3, lancering Q4)

• Budget communicatie 112 app?

• Afstemmen communicatie AML in Nederland beschikbaar


