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Risico’s
In de webinar staan we stil bij de groeiende risico’s op het 
water en de rol die de ambtenaren openbare orde en veiligheid 
hier in geval van een incident in vervullen. De webinar gaat 
op informatieve en interactieve wijze in op zaken die een rol 
spelen bij de incidentbestrijding op het water. Bekijk hier een 
introductie op de webinar. 

Interactief
Tijdens de interactieve webinar wordt gebruik gemaakt van 
Mentimeter en kunt u vragen stellen via WhatsApp. Houd dus 
uw telefoon bij de hand. Tijdens de uitzending volgt hierover 
meer informatie. 
  
Helpdesk
Als u technische problemen met inloggen of met de verbinding 
ondervindt, dan kunt u daarvoor terecht bij onze helpdesk, 
bereikbaar op het telefoonnummer 06-53169416. Wij doen er 
dan alles aan u zo snel mogelijk (weer) te laten deelnemen aan 
de webinar. 

Aanmelden
Zou u zich willen aanmelden voor de webinar? 
Mail uw aanmelding naar:
• Deelnemers CRW-gebied: CRW@vrfryslan.nl 
• Deelnemers SAMIJ-gebied: info@samij-regeling.nl
U ontvangt een paar dagen voor de webinar een link 
waarmee u de uitzending kunt volgen. 

Graag tot 9 december!

Haaye van der Straten  Pieter Ros
SAMIJ    CRW

Webinar voor ambtenaren openbare 
orde en veiligheid (AOV)

Programma
09.15 – 09.30 uur

Inloggen en testen verbinding

09.30 – 09.45 uur

Introductie door dagvoorzitter

09.45 – 10.30 uur

Blok 1

10.30 – 10.35 uur

Pauze

10.35 – 11.45 uur

Blok 2

11.45 – 11.50 uur

Pauze

11.50 – 12.15 uur

Mystery guest

12.15 – 12.30 uur

Afsluiting

Beste relatie, 

Graag nodigen wij u uit voor de webinar voor ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV) 
over incidentbestrijding op het water, zoals begin oktober aangekondigd in een save the date. 
Deze webinar wordt gehouden op donderdag 9 december 2021, van 9.15 tot 12.30 uur.   

https://youtu.be/gIj59HSr5r0
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