Bekijk de webversie

Nieuwsbrief herfst 2018
Nieuwe website Bevolkingszorg Kennemerland
We hebben een primeur: Bevolkingszorg Kennemerland heeft een nieuwe website!!
De oude site was aan vervanging toe. De nieuwe website bevat meer informatie over wat
Bevolkingszorg Kennemerland is, waar Bevolkingszorg uit bestaat (jullie;) en welke functies er
nog vacant zijn.
We hopen hiermee beter zichtbaar & vindbaar te zijn voor de ambtenaren in Kennemerland.
Klik op onderstaande knop voor de website:

Klik hier

Jaarlijkse systeemoefening
Elk jaar vindt er een wettelijk verplichte systeemoefening plaats, we hebben deze net achter de
rug; 18 oktober 2018 waren we als gehele crisisorganisatie aan zet!
De systeemoefening is bedoeld voor leden van onderdelen van de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie: CoPI, OT en stafsecties, BT, RAC en Backoffice Bevolkingszorg.
Op basis van de oefeningen beoordeelt de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) in hoeverre de
crisisorganisatie aan de wettelijk gestelde eisen voldoet.
De functionarissen hebben hard gewerkt; aan de hand van een pittig scenario op het thema
Incidentbestrijding Noordzeekanaal kwamen diverse dilemma’s en uitdagingen voorbij.
Over het algemeen ging men positief & voldaan naar huis en kijken we terug op een leerzame
ervaring. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het evaluatierapport, deze volgt en zal
(waar nodig) geagendeerd worden bij de poolbijeenkomsten.

Training opvang & hereniging Schiphol
Wie doet wat bij een vliegtuigongeval op Schiphol? Wie
bekommert zich om de afhalers en de (beperkt)
zelfredzame passagiers? Wie regelt de opvanglocatie en hoe
werkt dit proces?
Al deze vragen én antwoorden kwamen voorbij in de
trainingsavond van Opvang & hereniging in het Sheraton
Hotel op Schiphol. Zie hier een overzichtelijke sfeerimpressie.

Het wordt officieel!
Besluit (personeel) veiligheidsregio’s
De kwalificatiedossiers Hoofd Crisiscommunicatie, Communicatieadviseur COPI en
Communicatieadviseur ROT (laatste is nog in ontwikkeling) worden, samen met de
kwalificatiedossiers Officier van Dienst en Algemeen Commandant bevolkingszorg, gezamenlijk
aangeboden aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op verzoek van het landelijk netwerk
bevolkingszorg krijgen deze functies een plek in het Besluit Veiligheidsregio, het Besluit
Personeel Veiligheidsregio’s en de onderliggende ministeriele regeling. Het laatste betekent dat
met name het kwalificatieprofiel nu onderdeel gaat uitmaken van de landelijke wet en
regelgeving, mits de wetgever met het voorstel vanuit het veld instemt.
De dossiers zijn (op korte termijn) te vinden op het kennisplein van het IFV.

Wat kunnen we leren van: storingen op Schiphol
In augustus waren er (opnieuw) 2 storingen op Schiphol waarvoor de crisisorganisatie werd
gealarmeerd. De Veiligheidsregio heeft beide opschalingen geevalueerd, ben je nieuwsgierig
naar de uitkomsten? Via onderstaande verslagen lees je de ervaringen van je collega’s;
Evaluatieverslag GRIP 2 Storing LVNL Schiphol 15 augustus 2018.pdf
Evaluatieverslag GRIP 2 Storing treinverkeer Schiphol 21 augustus 2018.pdf
Bureau Bevolkingszorg pakt waar nodig & mogelijk actiepunten op ter verbetering.

Zet in je agenda!
Themadag Nafase 7 december
Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg organiseert samen met het IFV deze netwerkdag voor
operationeel leiders, algemeen commandanten, hoofden nafase, hoofden communicatie,
adviseurs crisisbeheersing, gemeentesecretarissen en externe partners in veiligheid die een rol
kunnen hebben in de nafase van een ramp of crisis.
Bekijk hier het programma.
De netwerkdag is bij de Kromhout kazerne in Utrecht. Inloop is vanaf 09.30 uur en eindigt met
een netwerkborrel om 16.30 uur. Deelname is kosteloos. Aanmelden via de website.

Bericht vanuit meldkamer:
Per 1 december ...:
... wijzigt het telefoonnummer van de communicator. Het nieuwe nummer is 085-74 32 830.
Pas daarom het nieuwe telefoonnummer aan in je telefoon.
... wordt bij dreiging (bijv. terrorisme) stil gealarmeerd via de pagers. Het heimelijk of stil
alarmeren gebeurt op dit moment via de telefoon. De huidige pagers zijn geschikt om
geactiveerd te worden zonder dat dit openbaar zichtbaar is.
... is het technisch mogelijk om een GRIP 2 zonder CoPI te activeren. Wat dit in de praktijk
betekent voor Bevolkingszorg wordt nader afgestemd.

Parkeren bij Maximakazerne RCC Schiphol
Het onverharde parkeerveld naast de fly-over is al enige tijd
niet meer in gebruik. De KMar heeft een nieuw parkeerterrein
aangelegd (over de fly-over 2e straat rechts), echter deze is
afgesloten met slagbomen.
In principe mogen de crisisfunctionarissen parkeren bij het
hoofdgebouw (1e straat rechts), mits ze aangemeld zijn
(koude fase) en daar plek is (warme fase).
Het nieuwe parkeerterrein geldt als uitwijk. Meld je in dat
geval bij de slagboom.

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

