Bekijk de webversie

Nieuwsbrief zomer 2018
Animatie: wij zijn Bevolkingszorg
Een primeur; het IFV heeft een
animatiefilmpje gemaakt om uit te
leggen wat Bevolkingszorg doet,
welke taken bij Bevolkingszorg
horen en met welke externe
partners we nauw samenwerken.
Absoluut de moeite waard om zelf
eens te bekijken of een collega uit
te leggen wat jouw rol tijdens crises
inhoudt!

Terugblik Stroomstoring Schiphol
De stroomstoring en uitval checkinsystemen onstond in het begin van de nacht op zondag 29
april. Tegelijk werd in verband met de meivakantie vanaf de vroege ochtend een extra grote
toestroom van passagiers verwacht. Met de beheersing van de effecten kwamen daarmee ook
dillemma's naar voren, zoals de wens om toegangswegen af te sluiten om de drukte
op Schiphol niet verder te laten toenemen. De afsluiting maakte dat ook personeel niet naar de
luchthaven kon komen.
De overall evalautie is op hoofdlijnen en heeft betrekking op de belangrijkste aspecten die bij
deze calamiteit naar voren kwamen, zoals tijdige opschaling en bijbehorende afstemmings- en
informatielijnen, de inzet van het actiecentrum mobiliteit en overdracht van (crisis)communicatie
in de nafase.
Het volledige evaluatierapport vind je hier.

OvD Bevolkingszorg bij duinbrand Heemskerk
Jordy de Schepper over zijn ervaring als Officier
van Dienst Bevolkingzorg (OvD-BZ) tijdens de
duinbrand:
"Maandag 16 juli werd ik gepaged voor de grote
duinbrand in Heemskerk. Het risico op uitbreiding
werd als zeer hoog geschat. De eerste melding
was 'grote brand' prio 1. Ik sprong meteen in de auto
richting de incidentlocatie en probeerde onderweg
zo snel mogelijk informatie te verzamelen: wat is de
beste aanrijdroute, hoe groot is de brand, wat ligt er in het (potentiële) effectgebied? Net voordat
ik aankwam werd opgeschaald naar GRIP 1. De brandweer was groots uitgerukt. Ik hield
contact met de lokale AOV’er en de burgemeester. Er waren twee campings in de omgeving,
een hoofdweg afgezet en publiek werd uit de duinen geweerd. Ik hoefde in dit geval geen
opvang te regelen, maar heb wel afgestemd met de hulpdiensten, o.a. over akkoord geregeld
van de voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland voor het inzetten van een Chinook (blusheli)
van Defensie.
Het is zeer indrukwekkend om zoveel hulpverlening in actie te zien, grote blushelikopters in de
lucht te zien cirkelen en aan de bestrijding van het incident je steentje bij te mogen dragen. De
ene keer is je rol bescheiden bij een incident, maar een andere keer kan dat zomaar de hoofdrol
zijn. Het is mooi en dienstbaar werk; Officier van Dienst Bevolkingszorg!"
Vacature als OvD Bevolkingszorg:
Ben jij of ken jij iemand die interesse heeft in zo'n dynamische nevenfunctie? Dat komt dan
goed uit, want wij zoeken een nieuwe Officier van Dienst Bevolkingszorg. Klik hier voor de
vacature.

Terugblik Netwerkbijeenkomst Bevolkingszorg
De netwerkbijeenkomst van Bevolkingszorg op donderdag 21 juni stond in het teken
‘maatschappelijke impact’, omdat dit in toenemende mate inzet vraagt van gemeenten. In de
publicatie van Menno van Duin, lector crisisbeheersing, staat dit goed omschreven. Het kan
bijvoorbeeld gaan om zorgen over de aanwezigheid van een chemisch bedrijf, de organisatie
van een beladen evenement of om morele verontwaardiging over bepaalde incidenten. Bij de
aftrap hebben we met een Mentimeter gevraagd wat jullie er zelf onder verstaan. De afbeelding
is het antwoord.

Een aanslag overleven, ervaringen van Ferry Zandvliet
Na de opening en een update over ontwikkelingen in de regio begon de presentatie van Ferry
Zandvliet. Vrijdag 13 november 2015 was Ferry samen met drie vrienden in concertzaal Le
Bataclan in Parijs voor een concert van The Eagles of Death Metal. Die avond werden er 89
mensen doodgeschoten en raakten meer dan 300 mensen gewond. Parijs werd getroffen door
nog twee aanslagen die avond. In totaal vonden 129 mensen de dood. Een avond die zijn leven
totaal op zijn kop zette en leidde tot chronische slaapproblemen, hyper-alertheid,
angstaanvallen en hevige PTSS klachten.
Ferry deelt zijn verhaal vanuit het perspectief van slachtoffer zodat anderen er van kunnen
leren. Een authentiek en indrukwekkend verhaal, zowel verbaal als visueel, die merkbaar impact
had op zaal. Dit werkte door in de workshops die daarna gepland stonden.
Na een korte pauze werd het thema maatschappelijke impact vanuit verschillende kanten
benaderd in een carousel van workshop: 1) Communictie in de nafse, 2) Regie of
responsabilisering, 3) Publieke rouw en herdenkingen en 4) Ervaringen terreuroefening
Amsterdam.
Mocht je nog interesse hebben aan bepaalde presentaties of informatie, neem dan contact op
via bevolkingszorg@vrk.nl

Bestuurlijke netwerkkaarten vernieuwd
Een bestuurlijke netwerkkaart beschrijft de bestuurlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen
in crisisbeheersing op diverse terreinen. Alle bestuurlijke netwerkkaarten en
bevoegdhedenschema’s zijn vernieuwd. Daarnaast is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart
gemaakt voor Defensie. De vernieuwde documenten zijn nu online beschikbaar en te vinden in
de Bevolkingszorg App.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen?
- spoedvoorziening aanwijzing veiligheidsrisicogebied door burgemeester
- rol directeur Kustwacht bij bestrijding terrorisme en kapingen op Noordzee
- centralisatie bestrijding invasieve exotische vectoren (zoals tijgermug)
- noodleveranties gas tussen EU-lidstaten (solidariteitsmechanisme)
- meldplicht vitale aanbieders inzake cyberincidenten.

Proefalarm nieuwe pagers
Begin dit jaar zijn we over gegaan op de nieuwe Pre Com
Pagers. Bij proefalarmeringen kun je ontvangst
bevestigen via de rechterknop 'OPKOM'. In praktijk
merken we dat het niet duidelijk is waar de knop precies
zit. Daarom hierbij een foto ter verduidelijking.
Klik hier voor de handleiding van de pager.

Nieuwe telefoonnummer Communicator
Met de komst van de meldkamer Noord Holland per 2019 wordt de (oude vertrouwde)
Communicator vervangen door een nieuw, vergelijkbaar, systeem.
Vanaf 1 augustus 2018 zullen de proefalarmeringen al via de nieuwe Communicator verlopen
en de operationele alarmeringen nog via de oude Communicator.
Telefoonnummers voor in je telefoon:
- Huidige Communicator: 023 - 551 1367
- Nieuwe Communicator: 085 - 743 28 30

Website
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Voor vragen of opmerking neem contact op met bevolkingszorg@vrk.nl
.

