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0. Overzicht 

 
Samenvatting Dit plan beschrijft het multidisciplinaire oefenprogramma van het Waddenzeebreed 

Waddex in 2009. Het beschrijft wat er beoefend wordt en waarom, welke oefeningen 
wanneer plaats vinden en voor wie die oefeningen zijn bedoeld. 
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1. Over dit document 

 
Document-
informatie 

Dit document is : 

• goedgekeurd door het Waddenzeebreed Waddex op 14 november 2008; 

• vastgesteld door de stuurgroep CRW op 28 november 2008 

• de conceptversie van 11 oktober 2008 

 
Doel Het doel van dit document is het beschrijven van het oefenprogramma van de 

multidisciplinaire oefeningen georganiseerd onder regie van het Waddenzeebreed 
Waddex, voor hulpverleningsdiensten betrokken bij incidentbestrijding op de 
Waddenzee. 

 
Voor wie Dit document is bestemd voor: 

De stuurgroep CRW; 
De leden van het Waddenzeebreed Waddex; 
Directie Veiligheidsregio Noord Holland Noord 
Directie Hulpverleningsdienst Groningen 
Directie Hulpverkeningsdienst Fryslân 
Directeur Kustwachtcentrum 
Directie Rijkswaterstaat 
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij  
Ministerie van LNV 
KLPD 
  

 
TVB De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij dit document zijn: 
 

Wie TVB 

Stuurgroep CRW Vaststellen oefenjaarplan 

MOTOF, MDOG, 
Veiligheidsbureau NHN en  

Uitvoeren oefenjaarplan 

Waddenzeebreed Waddex Ontwikkelen oefenjaarplan en regie op uitvoeren 
oefenjaarplan  

 
Andere 
documenten 

Dit document heeft een relatie met andere documenten. Onderstaand volgt een 
overzicht. 

 

Document Relatie 

Jaarplan CRW 2009 – 2010 Beschrijft het overkoepelend jaarprogramma van 
het CRW 

Oefenjaarplan 2008 Beschrijft het oefenprogramma van 2008 

Multidisciplinair meerjaren 
opleidings- en oefenbeleidsplan 
2009 – 2013 

Beschrijft het meerjaren opleidings- en 
oefenbeleid 2009 - 2013 

Evaluaties oefeningen 2008 Beschrijft de evaluaties van de oefeningen 
gehouden in 2008 en besproken in 
Waddenzeebreed Waddex 

Incidentevaluaties 2008 Incidentenevaluaties van nationaal 
voorgekomen incidenten worden besproken in 
het Waddenzeebreed Waddex 
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2. Situatieanalyse en diagnose  

 
Inleiding Het oefenplan 2009 is gebaseerd op de afspraken uit het Multidisciplinair Meerjaren 

OTO beleidsplan CRW en een analyse van de geoefendheid van de 
incidentbestrijdingsorganisatie op de Waddenzee, waarbij onder andere is gekeken 
naar evaluaties van oefeningen en incidenten. Het oefenen heeft tot doel om de 
organisatie voor te bereiden op een adequate inzet tijdens een incident in op de 
Waddenzee. Het oefenplan sluit hiermee aan bij de ambitie van de stuurgroep CRW 
om een succes te maken van het Waddenzeebreed Waddex en het samenhangende 
watersysteem zijnde de Waddenzee. 

 
Doelgroep De doelgroep van dit oefenjaarplan zijn de functionarissen die deel uitmaken van 

multidisciplinaire teams die actief zijn in de incident-bestrijdingsorganisatie. Het 
betreft de leden van: 
� Beleidsteam Waddenzee (BTW) 
� Regionaal operationeel team (ROT) 
� Commando plaats incident (CoPI) 
� Meldkamers Noord-Holland Noord, Groningen en Fryslân 
� Waterpartners 

 
Analyse Voor de analyse van de geoefendheid van de incidentbestrijdingorganisatie is een 

zogenaamde SWOT analyse uitgevoerd. Deze analyse gaat uit van de sterke en 
zwakke punten en de kansen en bedreigingen die zich daarbij voordoen (SWOT staat 
voor strengths, weaknesses, opportunities en threats).  

 
Sterke punten Het Waddenzeebreed Waddex kent wat het oefenen betreft de volgende sterke 

punten: 

• Er is sprake van een breed gevoelde motivatie tot multidisciplinaire 
samenwerking, ook met de maritieme hulpverleningsdiensten en rederijen; 

• Vanuit de stuurgroep CRW en de Veiligheidsregio’s c.q. Hulpverleningsdiensten is 
aandacht voor het verbeteren van de incidentbestrijdingsorganisatie op het water; 

• Verbeteringen worden multidisciplinair en projectmatig opgepakt; 

• Door het delen van scenario’s, het uitwisselen van oefenervaring en opleidingen 
ontwikkelt zich een steeds professionelere en gelijkwaardigere 
oefendeskundigheid mbt het oefenen op de Waddenzee; 

• Vanuit evaluaties van inzetten en oefeningen bestaat tussen de regio’s een 
redelijk goed beeld over de stand van zaken op multidisciplinair niveau; 

• Door een verdeling van de waarnemersrollen over de drie deelnemende 
Veiligheidsregio’s c.q. Hulpverleningsdiensten ontwikkeld zich een steeds 
professionelere evaluatorenpool.  

 
 
 
Zwakke punten Hier tegenover zijn de volgende zwakke punten te definiëren: 

• Deelname aan oefeningen wordt als vrijblijvend ervaren, waardoor invullen van 
functies tijdens oefeningen niet gegarandeerd kan worden; 

• Er bestaat een niveauverschil in vakinhoudelijke kennis en vaardigheden tussen 
de regio’s en in initiatief en bereidheid hier tijd in te investeren; 

• Tijdens inzetten en oefeningen blijkt de afstemming tussen multidisciplinaire 
teams onderling moeizaam; 

• Datzelfde kan worden gezegd over het aansturen en uitvoeren van 
crisiscommunicatie; 
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• Er is beperkte ervaring met calamiteiten, geen routine in basisvaardigheden, geen 
ervaring met langdurige inzet; 

• Conclusies en aanbevelingen uit evaluaties worden onvoldoende geborgd in het 
kwaliteitssysteem. Er wordt te weinig geleerd, waardoor fouten worden herhaald; 

• Het oefenjaarprogramma is mede afhankelijk van deelname van andere partijen, 
zoals rederijen die een veerboot beschikbaar stellen. 

 
Kansen Ten aanzien van het oefenen van multidisciplinaire incidentbestrijding doen zich de 

volgende kansen voor: 

• De nieuwe wet op de veiligheidsregio geeft impulsen voor kwaliteitsverbetering; 

• Landelijke projecten zoals Waterrand bieden oplossingsrichtingen voor knelpunten 
in de regio; 

• Er is een groeiende vraag naar individueel competentiemanagement, ook bij 
hulpverleningsdiensten op het water; 

• De samenwerking tussen de Stuurgroep CRW, het Waddenzeebreed Waddex, de 
operationele partners en andere externe veiligheidspartners wordt steeds beter; 

• De Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld gebied en dus is er  een wettelijke 
verplichting om te oefenen. 

 
Bedreigingen Hier tegenover staan de volgende bedreigingen: 

• Door vele landelijke, regionale en Waddenzeebreed georiënteerde activiteiten 
wordt een aanslag op de capaciteit gedaan en kan  overbelasting binnen de 
organisatiesontstaan; 

• Door weinig inzetten kan het geoefende niet in praktijk worden gebracht, ook is er 
weinig praktijk inbreng in oefeningen; (deze bedreiging is in alle andere opzichten 
natuurlijk een zegen voor de regio) 

• Niet alle organisaties geven dezelfde prioriteit aan oefenen op het water; 

• Afhankelijkheid van derden. (Veerdiensten kunnen veerboten maar beperkt 
inzetten voor oefeningen)Planningen zijn in die zin ook niet zaligmakend.  

 
Diagnose Ten aanzien van het multidisciplinair oefenen leidt dit tot de volgende diagnose: 

• Er is een goede voedingsbodem voor multidisciplinair oefenen, maar door grote 
verschillen op  organisatie cq dienstenniveau, verschillende belangen en 
prioriteiten is  maatwerk en  afstemming noodzakelijk. 

• Ten behoeve van het realistisch oefenen is het noodzakelijk dat het beginniveau 
van alle leidinggevende functionarissen gelijk is. 

• Oefenen moet zich (ook) richten op het verbeteren van de beroepshouding 
(minder vrijblijvendheid) ten aanzien van leidinggevende functies in de 
incidentbestrijdingsorganisatie op het water; 

• De afstemming tussen incidentbestrijdingsorganisaties en daarmee 
informatiemanagement blijft een punt van aandacht; 

• Crisiscommunicatie blijft een punt van aandacht; 

• Door weinig ervaring met calamiteiten ontbreekt het aan het inslijpen van 
basisvaardigheden en het opbouwen van routine; 

• Het evalueren van oefenen en inzetten moet naast het teamniveau ook op 
individueel niveau worden gedaan en de conclusies en aanbevelingen moeten 
geborgd worden in het kwaliteitssysteem van de betrokken organisaties. 

• Oefenbeleid moet afgestemd zijn op landelijke en regionale verbetertrajecten. Dit 
houdt ook in dat consensus over de planvorming een voorwaarde is voor oefenen, 
tenzij experimenteren de oefenfunctie is. 
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3. Oefenfuncties en oefendoelen  

 
Inleiding Per oefening kunnen oefenfuncties en oefendoelen worden onderscheiden, In dit 

hoofdstuk wordt beschreven wat de functies en doelen zijn van het oefenjaarplan 
2009. 

 
Oefenbeleid Het multidisciplinair oefenen moet leiden tot een goede voorbereiding van de 

incidentbestrijdingsorganisatie op de Waddenzee. In het meerjaren opleidings-en 
oefenbeleidsplan 2009 – 2013 staat de overal doelstelling als volgt genoemd : “alle bij 
hulpverlening betrokken functionarissen van de verschillende organisaties zijn in staat 
om als “als één” een incident op de waddenzee effectief en adequaat te bestrijden”. 

 
Oefenbeleids-
doelen 

De diagnose in hoofdstuk 2 leidt, samen met de oefenbeleidsdoelen uit het MMOTO 
beleidsplan tot het formuleren van de volgende oefenbeleidsdoelen: 

• Toepassen van Waddenzeebreed en regionaal maatwerk en variërende 
oefenvormen; 

• Oefeningen worden georganiseerd tot het niveau van CoPI en vanaf het niveau 
CoPI ; 

• Aandacht voor informatiemanagement en crisiscommunicatie; 

• Organisatiebreed aandacht voor het inslijpen van basisvaardigheden en het 
opbouwen van routine; 

• Aanbevelingen van oefeningen worden geborgd in de kwaliteitssystemen van de 
deelnemende organisaties; 

• Plannen worden pas geoefend als ze zijn vastgesteld, tenzij testen of 
experimenteren de functie van de oefening is; 

• Bij de planning wordt rekening gehouden met het inpassen van niet geplande 
actuele oefeningen. 

 
Basisvereisten 
crisis 
beheersing 

In 2009 ligt de nadruk bij het oefenen van de multidisciplinaire incidentbestrijding op 
de Waddenzee met name op de volgende basisvereisten : 

• Alarmeren:  

• Op- en afschalen; 

• Informatiemanagement; 

• Leiding en coördinatie; 

• Procedures testen 

 
Oefenfuncties De oefeningen kennen in 2009 de volgende functies: 

• Leren (kennis, vaardigheden, houding) van basisvaardigheden; 

• Samenwerken (kennismaken, aanvullen, delen) met de waterpartners; 

• Experimenteren (werkwijze uitproberen) met onder andere 
informatiemanagement; 

• Testen (goed of fout) van procedures en planvorming. 

 
Oefendoelen De oefendoelen worden per oefening gedefinieerd en dragen bij tot het verbeteren 

van: 

• Kennis (iets weten of kennen) 

• Houding (beroepshouding/attitude) 

• Vaardigheden (motorisch/sociaal)  
De oefendoelen worden SMART omschreven door ten minste een 
gedragscomponent en een inhoudscomponent te benoemen. Een verdere verfijning 
kan plaatsvinden door een criterium en een …. toe te voegen. 
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Oefen 
onderwerpen 
 

In 2009 worden in ieder geval oefeningen georganiseerd rond de volgende objecten 
en protocollen: 

• CRW/ concept IBP Waddenzee 

• Rampbestrijdingsplan veerdiensten 

• Protocol melding en alarmering 

• Handboek incidentbestrijding op het water 

 

4. Oefenvormen en uitvoering 

 
Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de oefeningen in 2009 worden voorbereid en 

uitgevoerd.  

 
Oefenvormen Traditioneel kent het multidisciplinair oefenen voornamelijk de oefenvormen van 

grootschalige inzet oefeningen en realistische simulatie oefeningen. Hiernaast wordt 
ook gebruik gemaakt van table top oefeningen en workshops. In 2009 wordt gebruik 
gemaakt van een grote diversiteit in oefenvormen om het gevaar van oefenmoeheid 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

 
Voorbereiding De planning van oefeningen worden in de werkgroep OTO besproken en vervolgens 

in het Waddenzeebreed overleg ter consultatie en goedkeuring voorgelegd. De 
planning wordt aan de betreffende Veiligheidsregio of Hulpverleningsdienst 
voorgelegd om op te nemen in de eigen planningen. De voorbereiding, organisatie, 
begeleiding en evaluatie van de oefeningen vindt plaats in de betreffende 
Veiligheidsregio of Hulpverleningsdienst. Het Waddenzeebreed Waddex heeft de 
controle op de uitvoering van de planning en draagt zorg voor het implementeren van 
de verbeterpunten uit een oefening. 

 
Uitvoering Iedere oefening kent een oefenleider die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

oefening. De oefenleider wordt ondersteund door oefenbegeleiders en/of een 
responscel als dat voor de oefenvorm noodzakelijk is. 

 
Oefeningen In 2009 vinden de volgende oefeningen plaats: 
 

Oefening Doelgroep 

Multidisciplinaire oefening op 
het traject Harlingen – 
Vlieland rederij Doeksen 

KWC, leden CoPI, meldkamer en 
operationele eenheden 

Table-top oefening bij 
Wagenborg 
Passagiersdiensten 

Leden CoPI, meldkamers en 
OvD’n van de waterpartners 

  

Opleiding en training leiders 
CoPI 

Leiders CoPI 

Opleiding en training 
centralisten 

Centralisten 

  

Bestuurlijke oefening BTW BTW en ROT Fryslân 

Oefening crisiscommunicatie Crisiscommunicatie HVD Fryslân 
en Provincie Fryslân 

 
Bijlagen In de bijlagen bij dit oefenplan worden de oefeningen nader toegelicht. 
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5. Evaluaties van oefeningen  

 
Inleiding De evaluatie van een oefening is bedoeld om het resultaat van de oefening te meten. 

Van belang is in hoeverre de van te voren gestelde oefendoelen zijn gehaald. In dit 
hoofdstuk staat beschreven hoe de oefeningen in 2009 worden geëvalueerd en hoe 
de evaluaties worden geborgd in de kwaliteitscyclus. 

 
Evaluatie aan de 
hand van 
oefendoelen 

Voor iedere oefening worden oefendoelen geformuleerd, die weergeven wat het 
resultaat van de oefening is. Aan ieder oefendoel worden kritische succesfactoren 
gekoppeld waaraan gemeten kan worden of een doel wel of niet is gehaald. De 
evaluatie geschied aan de hand van de oefendoelen en de kritische succesfactoren. 

 
Waarneming Voor het beoordelen van de oefendoelen worden waarnemers ingezet. Binnen het 

Waddenzeebreed Waddex is afgesproken gebruik te maken van elkaars kennis en 
vaardigheden. Medewerkers van de 3 betrokken Veiligheidsregio’s en/of 
Hulpverleningsdiensten alsmede de vertegenwoordigers van de waterpartners zullen 
als waarnemer ingezet worden.   

 
Mondelinge 
evaluatie 

Na afloop van iedere oefening vindt een mondelinge evaluatie plaats. Het doel van 
deze evaluatie is enerzijds om stoom af te blazen en anderzijds om de eerste 
indrukken van de oefening te delen. 

 
Schriftelijke 
evaluatie 

Van iedere oefening wordt een schriftelijke evaluatie gemaakt. De schriftelijke 
evaluatie is gebaseerd op de ingevulde evaluatieformulieren van deelnemers en op 
de observaties van de waarnemers. Voor het evaluatieverslag wordt gebruik gemaakt 
van een nog te ontwikkelen format. Het evaluatieverslag komt ter beschikking aan 
alle deelnemers. 

 
Borging 
verbeter 
voorstellen 

In het evaluatieverslag worden aanbevelingen gedaan die zijn gekoppeld aan een 
conclusie. Deze aanbevelingen kunnen verbetervoorstellen inhouden ten aanzien van 
de incidentbestrijdingsorganisatie. Deze verbetervoorstellen moeten worden 
opgenomen in de kwaliteitssystemen van de betreffende organisaties. Aan de 
verbetervoorstellen wordt een einddatum gekoppeld. De deelnemers van het 
Waddenzeebrede Waddex worden op de hoogte gehouden van de voortgang ten 
aanzien van de verbetervoorstellen. 

 
Competentie 
volgsysteem 

Voor het managen van individuele competenties wordt gestart met het invoeren van 
een competentie volgsysteem. Hierin wordt in 2009 bijgehouden welke 
functionarissen deelnemen aan oefeningen en hoe vaak zij dit doen. Daarnaast wordt 
gestart met het registreren van kwalitatieve beoordelingen. Afspraken hierover 
moeten nog gemaakt worden in een nader te ontwikkelen beleid.  Dit onderwerp 
wordt verder besproken in Waddenzeebreed Waddex 
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6. Oefenkalender 2009  

 
Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven wanneer welke oefening plaatsvindt en wie er aan 

deelnemen. De planning voor de hier beschreven oefeningen begint zo snel mogelijk 
na het vaststellen van het oefenjaarplan. 

 
Kalender 2009 De multidisciplinaire oefenkalender van 2009 ziet er als volgt uit: 
 

Datum Oefening Locatie Toelichting Doelgroep 

04/03 Veerboot rederij  
Doeksen 

Fryslân Multidisciplinaire inzetoefening CoPI, meldkamer Fryslân,  
eenheden brandweer, politie  
en geneeskundig en maritieme  
diensten 

18/06 Opleiding Leiders  
CoPI 

Fryslân Presentatie en uitleg incident- 
bestrijding op de Waddenzee 

Leiders CoPI 

23/06 Crisiscommunicatie Fryslân   

25/06 Training Leiders  
CoPI 

Fryslân Kleine table-top incidentbestrijding  
op de Waddenzee 

Leiders CoPI 

08/09 Table-top WPD Fryslân Scenario betreffende het traject  
Lauwersoog - Schiermonnikoog 

CoPI-leden, meldkamer Fryslân, 
Officieren van Dienst 
brandweer, 
politie en geneeskundig en  
maritieme diensten 

.. /11 BTW Fryslân   

.. Opleiding centralisten Fryslân Presentatie en uitleg incident- 
bestrijding op de Waddenzee 

Centralisten 

.. Training centralisten Fryslân Kleine table-top incidentbestrijding  
op de Waddenzee 

Centralisten 

 
Overige 
oefeningen 

In deze kalenders zijn de volgende oefeningen nog niet opgenomen. Met de 
betrokken partijen worden nog afspraken gemaakt over de oefendata: 

• Multidisciplinaire oefeningen geïnitieerd door RWS; 

• Multidisciplinaire oefeningen geïnitieerd door KNRM / SAR KLu; 

• Multidisciplinaire oefening veerboot door MDOG / Crisismanagement Groningen; 

• Grootschalige wadloopoefening geïnitieerd door MDOG / Crisismanagement / 
Provincie Fryslân 

• SAMIJ oefening geïnitieerd door de Veiligheidsregio NHN 
 
Over de oefeningen georganiseerd in Groningen moet nog uitsluitsel gegeven worden 
over de planning. MDOG / Crisismanagement kijkt of de oefenverzoeken passen in 
hun programma 2009. 
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7. Kosten  

 
Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de kosten zijn van de uitvoering van de 

oefeningen die door het CRW gefinancierd worden. De kosten worden uitgedrukt in 
capaciteit (uren) en financiën. (In de conceptversie is dit slechts een optelling van de 
kosten genoemd in de bijlagen. Er zijn nog geen keuzes gemaakt.) 

 
Oefen 
begeleiding 

Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van oefeningen door de werkgroepen kan 
worden uitgedrukt in uren: 

 

Oefening Voorbereiding Uitvoering Evaluatie 

    

Crisiscommunicatie 40 uur 10 uur  20 uur 

    

BTW 240 20 uur 40 uur 

    

 
Oefen 
belasting 

De oefenbelasting van de deelnemers bestaat uit de tijd die nodig is om voor te 
bereiden, deel te nemen en evaluatieformulieren in te vullen. De oefenbelasting is als 
volgt: 

 

Oefening Oefenbelasting 

  

Crisiscommunicatie 3 uur per deelnemer 

  

BTW 4 uur per deelnemer 

  

 
Overige kosten Tenslotte worden er ook nog kosten gemaakt voor het inhuren van derden, het 

gebruik van materialen en locaties en voor representatiedoeleinden. 
 

Oefening Kosten 

  

Crisiscommunicatie P.M. (Nader te bepalen) 

  

BTW P.M. (Nader te bepalen) 
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Bijlage 1: Multidisciplinaire oefening veerboot 

 
Inleiding Op basis van het meerjaren opleidings-en oefenbeleidsplan en het 

Rampenbestrijdingsplan veerdiensten wordt de multidisciplinaire oefening met een 
veerboot georganiseerd. Het plannen van een oefening als deze is sterk afhankelijk 
van de beschikbaarheid van een veerboot  en het weer op de dag van de oefening. 
Deze oefening had eigenlijk in 2008  moeten plaatsvinden maar juist door het niet 
beschikbaar zijn van een veerboot kon de oefening destijds helaas niet doorgaan. De 
oefening vindt nu plaats voorafgaande aan het groot onderhoud van het Ms. Vlieland. 
De dag voor de oefening wordt de interne calamiteitenorganisatie beoefend door 
RICAS.   

 
Oefenfunctie  De oefening Veerboot bestaat uit meerdere onderdelen. Samen hebben zij de 

volgende functies: 

• Leren, hier onder wordt verstaan het aanleren en inslijpen van vaardigheden, het 
vergroten van basiskennis en het afstemmen van werkwijzen; 

• Experimenteren, hier onder wordt verstaan het uitproberen van nieuwe 
werkwijzen. 

• Testen van systemen (melding en alarmering). 

 
Oefendoel • De oefendoelen worden door de voorbereidingsgroep in december vastgesteld. 

 
Oefenvormen De oefening veerboot bestaat uit meerdere onderdelen. Hier onder volgt een 

overzicht: 
 

 

 
Doelgroep en 
oefenbelasting 

De oefening is bedoeld voor de onderstaande functionarissen en de oefenbelasting 
wordt bepaald door MOTOF. 
 

 

Functie Oefenbelasting per persoon 

Leiders CoPI  

OvD-Brandweer  

OvD-Politie  

OvD-Geneeskundig  

AOV Gemeente  

Journaalschrijver  

Officier Operationele Informatievoorziening  

Voorlichter  

Waterfunctionaris  

Brandweereenheden  

Politie-eenheden  

Geneeskundige eenheden  

KNRM  

Rederij Doeksen  

Bergingsdiensten  

 
Oefendata De oefening vindt plaats op woensdag 4 maart 2009.  
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Oefenlocatie De oefenlocatie wordt op een nader tijdstip bepaald door de voorbereidingsgroep. 
Afhankelijk van verkeersdrukte in de vaargeulen van de Waddenzee kan gekozen 
worden voor een locatie op het Wad in een vaargeul of bij extreme drukte kan 
gekozen worden voor een locatie in de haven van Harlingen.  

 
Voorbereiding De voorbereiding van deze oefeningen wordt gedaan door een nog te vormen 

voorbereidingsgroep. In deze werkgroep zitten: 

• Lid van het MOTOF (voorzitter)  

• Vertegenwoordiger opleiden / oefenen regionale brandweer 

• Vertegenwoordiger opleiden, trainen oefenen GHOR 

• Vertegenwoordiger conflict en crisisbeheersing politie 

• Vertegenwoordiger gemeente Harlingen / Vlieland 

• Vertegenwoordiger meldkamer 

• Vertegenwoordiger KNRM 

• Vertegenwoordiger KWC 

 
Kosten De kosten van de oefening zijn geheel voor rekening van de Hulpverleningsdienst 

Fryslân en worden derhalve in dit jaarplan niet nader toegelicht. In het draaiboek 
betreffende de oefening zal een begroting worden opgenomen. 
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Bijlage 2: Table-top oefening incident Waddenzee 

 
Inleiding De Hulpverleningsdienst Fryslân is voornemens elk jaar een “live” oefening te 

organiseren en een table-top oefening. Op deze wijze wordt elk jaar aandacht 
besteedt aan de in Fryslân gesitueerde veertrajecten. De “live” oefening en de table-
top oefening wisselen elkaar dan ook jaarlijks af per veertraject. Bij de table-top 
oefening zullen actuele onderwerpen een nadrukkelijk rol spelen. In beginsel zal veel 
aandacht gegeven worden aan het Rampenbestrijdingsplan veerdiensten. Op die 
wijze zal het Rampenbestrijdingsplan veerdiensten brede aandacht krijgen bij alle 
multidisciplinaire partners en de hulpverleningsdiensten op het water. 

 
Oefenfunctie en 
doel 

Door middel van een table-top oefening het Rampenbestrijdingsplan veerdiensten 
breed bekend maken.   

 
Doelgroep De table-top oefening is bedoeld voor de operationele diensten die te maken hebben 

met de incidentenbestrijding op de Waddenzee.   

 
Oefendata en 
locatie 

De table-top oefening vindt plaats op dinsdag 8 september 2009 bij Rederij 
Wagenborg Passagiersdiensten in Lauwersoog. WPD stelt een veerboot beschikbaar 
waarop de table-top oefening kan plaatsvinden.  

 
Voorbereiding De table-top wordt voorbereidt door : 

• Lid van het MOTOF (voorzitter)  

• Vertegenwoordiger opleiden / oefenen regionale brandweer 

• Vertegenwoordiger opleiden, trainen oefenen GHOR 

• Vertegenwoordiger conflict en crisisbeheersing politie 

• Vertegenwoordiger KNRM 

 
Kosten De kosten van de oefening zijn geheel voor rekening van de Hulpverleningsdienst 

Fryslân en worden derhalve in dit jaarplan niet nader toegelicht. In het draaiboek 
betreffende de oefening zal een begroting worden opgenomen. 
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Bijlage 3: Opleiding en training Leiders CoPI 

 
Inleiding Tot op heden zijn de leiders CoPI nog niet betrokken geweest bij trainingen en 

oefeningen in het kader van de incidentbestrijding op de Waddenzee. De opleiding 
voor leiders CoPI zal bestaan uit een presentatie over de werkwijzen van de 
incidentbestrijding op de Waddenzee en alles wat daarmee samenhangt. De training 
bestaat uit een kleine table-top oefening waarin de opgedane kennis wordt beoefend 
en getoetst.  

 
Oefenfunctie en 
doel 

Het doel van de opleiding en de oefening is om de leiders CoPI beter bekend te 
maken met de problematiek die samenhangt met de incidentbestrijding op de 
Waddenzee. Het geeft hen inzage in de het totale pakket welke genoemd gaat 
worden in het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee.  

 
Oefendoel Het doel van de oefening is: 

• De leiders CoPI bekend maken met de incidentbestrijding op de Waddenzee; 

• De leiders CoPI bekend maken met het Rampenbestrijdingsplan Veerdiensten 

• De leiders CoPI bekend maken met het nieuwe Incidentbestrijdingsplan 
Waddenzee 

 
Doelgroep • Leiders CoPI Fryslân 

 
Oefendatum en 
locatie 

De oefening vindt plaats op twee verschillende dagdelen. Dagdeel 1 betreft de 
opleiding en vindt plaats op donderdag 18 juni 2009, dagdeel 2 betreft de kleine 
table-top en vindt plaats op donderdag 25 juni 2009. 

 
Oefenvorm De opleiding bestaat uit een presentatie over de incidentbestrijding op de waddenzee 

en alles wat daar mee samenhangt, het Rampenbestrijdingsplan veerdiensten en een 
doorkijk naar het nieuwe incidentbestrijdingsplan Waddenzee.  De training bestaat uit 
een kleine table-top oefening waarin alle aspecten die in dagdeel 1 aan de orde zijn 
gekomen een rol kunnen spelen. Aan de hand van een casus zullen een aantal 
dilemma’s worden voorgelegd. 

 
Voorbereiding De oefening wordt voorbereid door : 

• Lid van het MOTOF (voorzitter)  

• Vertegenwoordiger opleiden / oefenen regionale brandweer 

 
Kosten De kosten van de oefening zijn geheel voor rekening van de Hulpverleningsdienst 

Fryslân en worden derhalve in dit jaarplan niet nader toegelicht. In het draaiboek 
betreffende de oefening zal een begroting worden opgenomen. 

 



Waddenzeebreed oefenjaarplan 2009 15 

Bijlage 4: Opleiding en training Centralisten 

 
Inleiding Omdat er een aantal personeelswisselingen hebben plaatsgevonden op de 

Meldkamer Fryslân en vanwege de vele wijzigingen op het gebied van de 
incidentbestrijding op de Waddenzee is het noodzakelijk de centralisten daarover te 
informeren. Ook voor de centralisten is een traject in de vorm van een opleiding en 
een training bedacht. De opleiding voor centralisten zal, net als voor de leiders CoPI,  
bestaan uit een presentatie over de werkwijzen van de incidentbestrijding op de 
Waddenzee en alles wat daarmee samenhangt. De training bestaat uit een kleine 
table-top oefening waarin de opgedane kennis wordt beoefend en getoetst. 

 
Oefenfunctie en 
doel 

Het doel van de opleiding en de oefening is om de centralisten beter bekend te 
maken met de problematiek die samenhangt met de incidentbestrijding op de 
Waddenzee. Het geeft hen inzage in de melding en alarmeringsstructuur vanuit de 
maritieme hulpdiensten en de andere meldkamers van de 
landhulpverleningsdiensten. 

 
Doelgroep Centralisten van de meldkamer Fryslân 

Verkeersleiders en functionarissen van het KWC 

 
Oefendata en 
locatie 

De oefendata worden in overleg met de meldkamer Fryslân op een nader te bepalen 
datum vastgesteld. 

 
Oefenvorm De opleiding bestaat uit een presentatie over de incidentbestrijding op de Waddenzee 

en alles wat daar mee samenhangt, het Rampenbestrijdingsplan veerdiensten en een 
doorkijk naar het nieuwe incidentbestrijdingsplan Waddenzee.  De training bestaat uit 
een kleine table-top oefening waarin alle aspecten die in dagdeel 1 aan de orde zijn 
gekomen een rol kunnen spelen. Aan de hand van een casus zullen een aantal 
dilemma’s worden voorgelegd. 

 
Voorbereiding De oefening wordt voorbereid door : 

• Lid van het MOTOF (voorzitter)  

• Vertegenwoordiger opleiden / oefenen regionale brandweer 

 
Kosten De kosten van de oefening zijn geheel voor rekening van de Hulpverleningsdienst 

Fryslân en worden derhalve in dit jaarplan niet nader toegelicht. In het draaiboek 
betreffende de oefening zal een begroting worden opgenomen. 
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Bijlage 5: Bestuurlijke oefening Beleidsteam Waddenzee  

 
Inleiding Deze oefening is tot op heden door externe partijen georganiseerd. Derhalve geen 

uiteenzetting van de oefening. Op basis van een selectie uit offertes zal een keuze 
gemaakt worden welke externe partij de oefening mag organiseren.  

 
Oefenfunctie   

 
Doelgroep  

 
Oefendata  

 
Voorbereiding  

 
Evaluatie  

 
Kosten  
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Bijlage 6: Oefening Crisiscommunicatie 

 

 
Inleiding Deze oefening vindt voor het eerst plaats en behoeft nadere afstemming met de 

afdeling communicatie van de Provincie Fryslân en de communicatieadviseur van de 
Hulpverleningsdienst Fryslân 

 
Oefenfunctie   

 
Doelgroep  

 
Oefendata  

 
Voorbereiding  

 
Evaluatie  

 
Kosten  

 
 


