Bekijk de webversie

Nieuwbrief Voorjaar 2019
Nederland opgeschrikt door geweld
Zoals we allemaal hebben meegekregen is Nederland op maandag 18 maart 2019 opgeschrikt
door een aanslag in Utrecht. Een man opende 's ochtends het vuur in een tram bij het 24
Oktoberplein, met vier doden en meerdere gewonden tot gevolg. Ook was er een klopjacht, een
verhoogd dreigingniveau 5 in de provincie Utrecht en onduidelijkheid over het motief: was het
wel of niet een terroristische daad?
Een verschrikkelijke gebeurtenis, die net zo goed in onze regio had kunnen plaatsvinden.
Daarom houden we vanuit Bureau Bevolkingszorg de leerpunten nauwlettend in de gaten.

Scholingsprogramma voor 2019
Goed voorbereid zijn op rampen en crisis is een doorlopend proces. De Veiligheidsregio stelt
ieder jaar samen met partners een programma op om kennis, vaardigheden en ervaring op te
doen. Het hoofdthema in 2019 is 'maatschappelijke onrust'.
Voor Bevolkingszorg vullen we dit aan met functie specifieke scholing. Zo hebben jullie per pool
een scholingsprogramma ontvangen met een intekenlijst.
Een greep van interessante activiteiten uit het programma voor komend jaar:
Teamtrainingen met specifiek aandacht voor groepsdynamiek en ‘softskills’ zoals
assertiviteiten en omgevingsbewustzijn. Kijk hier voor data en verdere informatie.
De systeemoefening (13 juni) waarbij alle teams tegelijk oefenen (CoPI, OT en stafsecties,
RAC, BT en BOBZ) waarbij ‘uitval van vitale infrastructuur’ het scenario bepaalt;
De VRK netwerkdag (2 okt) voor alle functionarissen met als thema de Nafase, voor
gemeenten zeer relevant vanwege hun leidende rol.
Mocht je je nog niet hebben aangemeld, geef je voorkeuren dan alsnog door aan Petra,
pvermeer@vrk.nl

Systeemoefening 2018
Met trots presenteren we het definitieve evaluatierapport van de systeemoefening op 18 oktober
2018. Een mooi resultaat voor Bevolkingszorg!
Een aantal opvallende punten die we graag uitlichten:
100% score voor Crisiscommunicatie (als enige binnen de crisisorganisatie!).
Over het algemeen hebben alle processen binnen Bevolkingszorg goed gescoord.
Proces Nafase staat op 50% in het rapport, maar dat heeft te maken met de oefenopzet en
de wijze van evalueren. Bij het waarnemen wordt een knip gemaakt tussen de acute fase
(50%) en de overdracht/nafase voor de gemeente (50%). In de acute fase is het proces goed
aan bod gekomen en beoefend, met een positief resultaat. De overdracht is niet
meegenomen in de oefening en is daarom niet waargenomen.
Vanuit Bevolkingszorg wordt het onderwerp Nafase waar mogelijk en wenselijk opgenomen in
de activiteiten van het scholingsprogramma.

Ambtenaren in actie bij rampen & crisis

Heb jij je collega’s al zien hangen in het gemeentehuis?
Sinds begin 2019 hangen hier en daar posters met daarop Lisette van Elk
(stafsectiemedewerker), Martin Vink (OvD Bevolkingszorg), Evelien van Schagen (Hoofd
Publieke Zorg) en Bart van der Vlies (Hoofd Informatie). Zij geven hiermee de crisisorganisatie
van Bevolkingszorg een gezicht. Met de nieuwe slogan 'ambtenaren in actie bij rampen & crisis'
wordt die rol extra benadrukt.
We hopen hiermee meer collega's te interesseren voor een rol in de crisisorganisatie. Voor een
vacature of een reserve positie. Het actuele overzicht vind je op onze website

Steeds meer aandacht voor de nafase
Bij crisis denken we vaak aan het acute gevaar en de bestrijding daarvan. Maar ook nadat het
acute gevaar is geweken, kan de situatie nog steeds leiden tot een "crisis na de crisis". Om dat
zoveel mogelijk te voorkomen, is de voorbereiding op de nafase enorm belangrijk.
Die nafase-rol ligt niet alleen bij de gemeente, ook partijen als de GHOR en de multidisciplinaire
partners hebben daar een cruciale rol in. Zowel regionaal als landelijk is er steeds meer
aandacht voor de nafase.
We willen daarom attenderen op de volgende interessantie publicaties en ontwikkelingen:
Mindmap slachtofferregistratie en de memo vanuit KL
Project communicatie in de nafase
Publicate "ondersteuning van getroffenen psychosociale impact bij ingrijpende
gebeurtenissen"
Verslag landelijke netwerkdag Nafase

Geactualiseerd Regionaal Crisisplan VRK 2019
Het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Kennemerland is geactualiseerd, vastgesteld
door het bestuur en operationeel per 15 april a.s.
Klik hier voor het hoe en waarom van actualisatie en de belangrijkste wijzigingen.
In paragraaf 7.3 zijn alle wijzigingen weergegeven.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u bevolkingszorg@vrk.nl toe aan uw adresboek.

