
Vastgesteld in het BWO van 26 februari 2020 

CRW Jaarprogramma Vakbekwaamheid 2020 

Doelstelling Vakbewaamheid (Vb) CRW 2020 
 

1. Koers: Continueren van vakbekwaamheidsactiviteiten om het huidige niveau van 

functionarissen vast te houden (opnieuw benoemen in het meerjarenbeleidsplan (MJP) 2020-

2023; onderdeel Vb en leerdoelen per functiegroep te onderscheiden) en het op niveau 

brengen van nieuwe crisisfunctionarissen. 

2. In 2020 doorzetten van de investering op continueren van processen melding, alarmering, 

communicatie en informatiemanagement tussen de water- en land-meldkamers.  

3. Toetsen implementatie, bevorderen opstapregeling in Vb-programma RAV en Brandweer. 

4. Inzicht krijgen in effectiviteit incidentbestrijding op het Wad (risico-gestuurd). 

5. Het leveren van een bijdrage aan het meerjarenplan Vakbekwaamheid, MJP CRW 2020-

2023, af te stemmen met het TWO en BWO. 

6. Mede uitvoering geven aan de aanbevelingen IFV-rapportage opgesteld t.b.v. VRF en RWS 

over de containercalamiteit m.b.t. inzet vrijwilligers, planvorming, enz. (af te stemmen met de 

TWO- en RPP-overleggen). 

7. Organiseren van een SAMIJ/CRW-themabijeenkomst op 4 juni 2020, t.b.v. operationeel, 

tactische doelgroep crisisorganisatie VR, RWS, KWC-KNRM. 

8. Invulling geven aan ‘meerlaags’-investeren op de vakbekwaamheid voor: meldkamers, 

havenbedrijven en rederijen (bijscholing op operationeel, tactisch en strategisch niveau). 

 
Hoe bereiken we dat? 

Ad.1 Door het voorlopig continueren van bekwaamheidsactiviteiten om het huidige 

vakbekwaamheidsniveau van functionarissen (uit de primaire doelgroep) vast te houden: 

• ELO’s meldkamers en CoPI-leden aanbieden (inclusief doelgroepen als 
havenbedrijven, rederijen, enz.) en bevorderen opnemen in eigen programma's van 
de diverse betrokken partijen. 

• Aanbieden ELO als opmaat aanbieden aan nieuwe crisisfunctionarissen en als 
opmaat naar de watergerichte OTO-processen. 

• Organiseren twee (i.o.m. SAMIJ gewijzigde) meldkamerbijeenkomsten. 

• Uitvoeren wadloopoefening door de wadlooporganisaties, KNRM, KWC en VR. 

• Organisatie van de KWC-KNRM SAREX-oefeningen. Opties: 1, 15, 22 april, 6, 13, 17 
mei. (Waarvan één oefening met het KNRM-station Eemshaven en onderzoek naar 
combinatie SAREX en wadloopoefening met helikopterinzet. 

• CoPI-training VRF samen met rederij Wagenborg e.a. doelgroepen. 
 

Ad.2 In 2020 vervolg geven aan de verbetering van de melding, alarmering, communicatie en 

informatiemanagement: 

• ELO voor meldkamers actualiseren met SAMIJ-scenario (doorgeschoven van 2019), 
tevens meenemen gebruik uitvraagprotocol. 

• Organiseren van een of twee bijeenkomsten als vervolg op de in 2019 gehouden 
(ETS) opleiding training en oefening Melding, Alarmering, Communicatie en 
Informatiemanagement (M, A, C & I) tussen eenheden op het water en meldkamers 
middels C2000 – VHF – telefoon: 

o Meldkamers (VR, KWC, RWS) plaats incident en/of CoPI. 
o Diverse nautische functies (OvD-W, SAR-liaison, OSC, CIS, enz.). 

• Bevorderen toepassing netcentrisch werken (gebruik LCMS) tussen water- en land-
meldkamers. 

o  Meldkamers (VR, KWC, RWS) plaats incident en/of CoPI. 

• Bij elkaar in de keuken kijken (CACO’s naar KWC en watch/duty officers naar de 
MK’s NN en Haarlem). 

 
  



Ad.3 Vervolg implementatie opstapregeling bij de RAV en brandweer: 

• Monitoren en bevorderen opstaptrainingen voor ambulance/RAV en of brandweer-
personeel i.s.m. afdelingen Vakbekwaamheid, KNRM e.a. nautische partners (RWS, 
Politie Landelijke Eenheid). 
 

Ad.4 Inzicht krijgen in effectiviteit incidentbestrijding op het Wad (risicogestuurd): 

• Wadloopoefening (VRF-Ameland) voorjaar 2020 (oefening is in 2019 afgelast). 

• Training CoPI-niveau met rederij Wagenborg door VRF, waarvoor meerdere 
disciplines nautische partners worden uitgenodigd. 

 

Ad.5 Opstellen meerjarenplan onderdeel Vakbekwaamheid 2020-2023: 

• Het Vb-overleg levert een bijdrage aan het opstellen van het onderdeel 
Vakbekwaamheid t.b.v. MJP CRW 2020-2023. 

 

Ad.6 Vervolg geven aan de IFV-rapportage containercalamiteit, meenemen in de MJP 2020-2023 

en indien mogelijk opstarten onderdeel vakbekwaamheid in 2020. 
  

Ad.7 Organisatie themabijeenkomst met SAMIJ op 4 juni 2019 voor deelnemers op operationeel-

tactisch (multi) niveau. 

 

Ad. 8 Invullen multidisciplinaire (meerlaags) vakbekwaamheid havenautoriteiten, rederijen en 

indien nodig (nautische e.a. b.v. CACO-functies) op meldkamers:  

• Verzorgen van gezamenlijke vakbekwaamheidsactiviteiten (OTO-processen op CoPI-
niveau) ten behoeve van de genoemde doelgroepen. 

 

Overzicht bijeenkomsten (OTO-momenten) 2020 
 

1e Kwartaal  2e Kwartaal  3e Kwartaal  4e Kwartaal  

Actualiseren ELO 
Centralisten *1 

  20, 21 of 23 okt.: 
training Wagenborg *2 

Aanpassen opzet MK-
bijeenkomsten 

2 april: meldkamer-
bijeenkomst 1 *3 

 12 okt. Meldkamer-
bijeenkomst 2 *3 

 M&A oefening *4  M&A-oefening *4 

 Vervolg training M, A, 
C & I *5 

 Vervolg training M, A, 
C & I *5 

 april, mei: SAREX 
oefeningen KWC-
KNRM *6 

  

21 maart: wadloopoef. 
KNRM, KWC, 
Wadloop org. *7 

  14 nov.: Wadloop oef. 
reservedatum. *7 

 22 april: bijeenkomst/ 
training rederijen 

 25 okt.: Bijeenkomst/ 
traing rederijen *2 

 4 juni CRW-SAMIJ-
bijeenkomst *8 

  

 25 juni VRF GRIP-
oefening Ameland *9 

  

 11 april: bijeenkomst  
havenbedrijven 

 7 nov.: tabletop-
training havenbedrijven 

Bijdrage aan proces 
opstellen MJP 
vakbekwaamheid 
2020-2023 

Doorlopend Doorlopend Doorlopend 

Bevorderen opstappen 
*10 

Doorlopend Doorlopend Doorlopend 

Bij elkaar in de keuken 
kijken KWC, MK NN 
en Haarlem 

Doorlopend Doorlopend Doorlopend 

 
 



*1 E-learning (ELO) 
De ELO’s voor de centralisten en COPI-leden over het IBP-Waddenzee staan ‘open’ op de CRW-site 
en zijn permanent beschikbaar. Opmerking: De E-learning dient i.v.m. getoonde scenario’s 
geactualiseerd te worden (aanvullen met o.a. een IJsselmeer-scenario). Dit is in overleg met de 
deelnemers CRW Vb-overleg doorgeschoven van 2019 naar 2020. 
 
*2 Rederijen 
Planning periodieke oefeningen/training rederijen krijgt op 20, 21 of 23 okt. 2020 een vervolg d.m.v. 
een training voor rederij Wagenborg: VRG-AG Ems 2019, VRF-Doeksen/Wagenborg 2020, VR NHN-
TESO 2021 e.v. Nog te onderzoeken de afstemming met de activiteit rederijen op 25 oktober. 
 
*3 Meldkamerbijeenkomsten 
De medewerkers van de meldkamers (MK’s). MKNN in Drachten, MK Haarlem (MK Noord-Holland), 
MK Flevoland, de Centrale Meldpost Waddenzee (CMW)/Brandaris, de Centrale Meldpost IJsselmeer 
(CMIJ), VC Den Helder en het Kustwachtcentrum nemen deel aan twee bijeenkomsten, met 
scenariobespreking, over melding en alarmering, voorafgegaan door E-learning. De opzet wordt in 
het eerste kwartaal 2020 herzien. 
 
*4 Onaangekondigde M&A-oefening 
De medewerkers van genoemde MK’s krijgen twee keer per jaar een niet aangekondigde melding- en 
alarmeringsoefening aangeboden. Het overleg Vakbekwaamheid bepaalt en beoordeelt doel en 
inhoud. 
 
*5 Vervolg training M, A, C & I 
Betreft het vervolg van de in 2019 georganiseerde training M&A en het communicatieproces vanaf 
een incidentschip naar de direct-betrokken nautische eenheden en meldkamers. 
 
*6 SAREX-oefeningen 
De SAREX-oefeningen KWC zijn opgenomen in de agenda en het jaarplan van de Kustwacht. De 

oefeningen worden in april en mei bij voorkeur op een avond gedraaid. Wadloopoefeningen die vaak 

door KNRM en/of Veiligheidsregio’s worden gehouden, worden vaak op zaterdagen gehouden. Die 

zijn voor het KWC lastiger in te plannen omdat dan extra personeel benodigd is dat niet altijd geleverd 

kan worden, waardoor de Kustwacht niet geoefend wordt. In het kader van dit oefenjaarplan wordt in 

het CRW-Vb-overleg nader beoordeeld op welke wijze deze oefening kan worden afgestemd. 

*7 Wadlopen 
Ieder voorjaar organiseren de KNRM en Wadloopvereniging een wadloopoefening gericht op de 
vakbekwaamheid van de wadloopgidsen en de relevante onderdelen van de operationele diensten 
(KNRM, inzet KWC-helikopter en eventueel de veiligheidsregio’s en betrokken gemeenten). Per jaar 
wordt beoordeeld hoe, of en met wie oefeningen worden voorbereid en de ervaringen uit de 
oefeningen worden gedeeld. I.v.m. kans op afgelasten i.v.m. slecht weer en behalen oefenfrequentie 
t.b.v. de wadloopgidsen (eisen wadloopverordening) is er in november een reservedatum bepaald. 
Aandachtspunt voor 2020 is de deelname van helikoptercapaciteit Wadloopoefening in 2020. 
 
*8 SAMIJ-CRW-bijeenkomst 
Deze wordt op 4 juni 2020 door de CRW/VR Fryslân i.s.m. SAMIJ georganiseerd, waarbij ook de 
uitkomst CoPI-oefening Rederij AG Ems-VR Groningen wordt betrokken. 
 
*9 GRIP-oefening Ameland 
Op 25 juni 2020 organiseert de VRF op Ameland een GRIP-oefening. Het wordt een nautisch SAR- 
en milieuscenario t.g.v. botsing van incident met schepen nabij Ameland. Gevolg is dan dat meerdere 
personen (tientallen, of op papier of in het echt) vanaf een of beide schepen geëvacueerd moeten 
worden door de KNRM. Vervolgens verloopt het SAR-scenario naar een milieuscenario t.g.v. 
uitstroom gevaarlijke stoffen enz. Dit betekent GRIP (max. 3)-oefening met inzet van KWC-KNRM, 
RWS, COWA en andere eenheden onderdelen van de crisisstructuur. Primair doel het beoefenen van 
de crisisorganisatie, afgeleid gebruik LCMS door KWC en VRF. 
 
*10 Opstappen 
Dit is een meerjaren-thema. Het richt zich op vakbekwaamheid van de brandweer en RAV’en. De 
CRW voert periodiek overleg over de voortgang en opname training in de eigen Vb-programma’s. Ze 
organiseert in 2020 o.a. een bijeenkomst voor de Vb-coördinatoren van de verschillende RAV-
diensten. 


