Intergemeentelijke
crisisorganisatie
Een groot incident, ramp of
crisis gebeurt altijd in een
gemeente. Naast de
verschillende hulpdiensten, zijn
gemeenten vanaf het eerste
moment uitvoerend betrokken
bij het incident.
Kennemerland
De intergemeentelijke
crisisorganisatie voor
Bevolkingszorg bestaat uit
ongeveer 190 medewerkers van
de gemeenten:
 Beverwijk
 Bloemendaal
 Haarlem
 Haarlemmerliede
 Haarlemmermeer
 Heemskerk
 Heemstede
 Uitgeest
 Velsen
 Zandvoort
Processen Bevolkingszorg
De gemeenten bereiden zich
samen voor op:
 Crisiscommunicatie; persen publieksvoorlichting
 Publieke zorg; opvang van
getroffenen
 Informeren Verwanten;
familie slachtoffers
 Omgevingszorg;
(preventieve) maatregelen
 Nafase; terug naar ‘normale’
situatie
 Ambassades en consulaten;
informatie- uitwisseling over
landgenoten
Nevenfunctie, piketfunctie
Eenmalige tijdsinvestering voor
te volgen opleiding: 40 uur
Jaarlijkse tijdinvestering voor
oefeningen en (vakgerichte)
trainingen: 70 uur
Piket: 1 x per 6 weken een
week 24/7 oproepbaar
Een piketweek wordt vergoed.

Voor de intergemeentelijke crisisorganisatie zoeken wij een
gedreven

Communicatieadviseur Operationeel team
Nevenfunctie, piketfunctie
Je adviseert en informeert het Operationeel team over de
(operationele en tactische) aspecten van de communicatieaanpak,
mede op basis van de omgevingsanalyse. Tijdens het overleg
verzamel en verstrek je informatie over de communicatieaanpak en
adviseer je over de communicatieve implicaties van besluiten. Je
hebt nauw contact met het hoofd van de taakorganisatie
crisiscommunicatie (actiecentrum) over de uitvoering van de
gekozen communicatieaanpak. En je kunt binnen 45 minuten in het
regionaal crisiscentrum in Haarlem of op Schiphol zijn.
Functie-eisen
Kennis en ervaring

Competenties








HBO+ werk- en denkniveau
Ervaring communicatie

Stressbestendigheid
Overtuigend
Kennis van en
ervaring met een
politiek/bestuurlijke
omgeving

Waardevol en interessant
Je maakt deel uit van een regionaal netwerk van gedreven en
enthousiaste communicatiecollega’s van gemeenten,
hulpdiensten en andere partners. Je neemt deel aan
oefeningen met hulpdiensten en vakgerichte trainingen. En,
wanneer het erop aankomt, draag je samen met je team direct
bij aan het beperken van de impact van een groot incident,
ramp of crisis.
De functiegerichte opleiding bestaat uit verschillende dagdelen
in de week van maandag 14 tot en met vrijdag 18 mei.
Meer informatie en aanmelden
Enthousiast geworden? Neem dan voor uiterlijk 13 april
contact op met de Adviseur openbare orde en veiligheid van
jouw gemeente of met Marjolein van Pel van Bevolkingszorg
Kennemerland: 06-10890075, mvanpel@vrk.nl.
Niks voor jou, maar wel voor een collega? Geef het door!

