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Over het Rode Kruis

We helpen mensen in nood
Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. 
We zijn dichtbij, ver weg en altijd aanwezig als 
het moet.

We bereiden mensen voor op noodsituaties en 
rampen
Opdat iedereen zichzelf en elkaar kan helpen in 
geval van nood. Zo voorkomen we erger, nog 
voordat nood zich aandient.

We mobiliseren mensen om elkaar te helpen
Samen zorgen we dat niemand er in nood alleen 
voor staat. Dat maakt ons sterker.

Wat we doen:



WDOD & Rode Kruis ✓ Sinds 2015

✓ Aanleiding: mogelijke ondersteuning (dreiging) 
hoogwater en dijkinspecties bij onvoldoende 
capaciteit eigen medewerkers en vrijwilligers 
bij Kampereilanden

✓ Mogelijk ook hulp bij grootschalige inzetten of 
bij meerdaagse inzetten

✓ Oefening Deining en doorbraak 

Aanleiding en achtergrond samenwerking



• Hulpvraag i.v.m. hoogwater 3 januari 2018 -
11.00 uur

• Vraag om 90 R2H via Itel

• Opkomst om 14.00 uur: 63 helpers   

• Briefing ter plekke 

• Samenwerking met Keibrigade

• Einde inzet 18.20

Inzet WDOD –
Ready2Help 
Kampereilanden
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Bevindingen inzet
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• WDOD was niet meer alleen afhankelijk van de eigen
organisatiecapaciteit.

• WDOD kon sneller starten bij een calamiteit zodoende snel hulp te 
verlenen (efficiënt alarmeren en snel opschalen).

• WDOD werd ontlast doordat coördinatie over Ready2Helpers en 
spontaan toestromende burgerhulpverleners overgelaten kon 
worden aan (Teamleider) Rode Kruis.

• Onze dienstverlening hielp een betrokken omgeving te realiseren 
(hulpverleners zijn wellicht in te zetten voor andere vrijwillige 
taken).

• Maar ook; processen, afspraken en taken bleken nog concreter en 
efficiënter beschreven en ingeregeld te kunnen worden.   



Vervolg
Behoefte inventarisatie bij de 21 
Waterschappen
• 11 Waterschappen geven aan interesse te hebben in 

ondersteuning en hebben een hulpvraag. 
• 3 Waterschappen geven aan geen interesse te hebben.
• Overige 7 Waterschappen (peiling op clusterniveau)  

geven aan interesse te hebben maar schatten de kans 
op inzet klein in.

Verdiepende inventarisatie met 
Waterschap Drents Overijsselse Delta
• WDOD wil de samenwerking in bredere vorm 

voortzetten.
• WDOD ziet de meerwaarde van ondersteuning Rode 

Kruis voor zichzelf én andere Waterschappen.
• Resultaat; een uniform en landelijk geldende 

afspraakkaart waarin dienstverlening beschreven is.
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Ondersteuning aan Waterschappen

< 40.000



Afsprakenkaart
Inzetcriteria
Het Nederlandse Rode Kruis kan Waterschappen bij diverse (dreigende) calamiteiten 
ondersteunen door het leveren van extra helpende handen bij diverse werkzaamheden in 
humanitaire noodsituaties.

De hulpactiviteit;
• is tijdelijk van aard
• kan uitgevoerd worden zonder specifieke opleiding of kennis
• vindt plaats onder veilige (werk)omstandigheden
• interfereert niet met activiteiten van professionele hulpverleningsdiensten 
• maakt geen oneigenlijk gebruik van vrijwillige hulpverleners
• de leiding, coördinatie en eindverantwoordelijkheid gedurende de Hulpactiviteit berust 

bij het Waterschap



Calamiteiten en taken

Hoog buitenwater (dreiging overstroming)
- Ondersteuning van de dijkwacht 
- Ondersteuning bij het uitvoeren van noodmaatregelen 
- Ondersteuning bij stroomstoring 
- Ondersteuning bij informeren bewoners.

Watertekort: (waardoor droogteproblemen)
- Ondersteuning bij de handhaving 
- Ondersteuning bij informeren bewoners.
- Overige taken nader af te stemmen



Overig
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• Meedenken met organisatorische voorbereiding   

• Alarmering op verzoek van Waterschap door het Rode Kruis

• (grote) capaciteit oproepbare vrijwilligers 

• Controle over aantal, aansturing, opkomsttijd en locatie

• Werken onder regie Waterschap, briefing door Waterschap maar o.l.v. 
Teamleider

• Hesjes Ready2Help voor herkenbaarheid

• Rode Kruis zorgt voor ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

• Indien nodig psychosociale nazorg door het Rode Kruis

• Evalueren en bijsturen waar nodig



Voor- en tijdens inzet  te regelen door het Waterschap
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• Briefing inzet hoogwater en briefing instructie watertekort voorbereiden

• Veiligheid en gezondheid vrijwillige hulpverleners borgen

• Catering, parkeergelegenheid en opbergruimte persoonlijke spullen vrijwillige 
hulpverleners regelen. 

• Beschikbaar stellen van benodigde middelen, materialen en voertuigen.

• Informatie voorbereiden voor de Rode Kruis Crisis coördinator

• Bereikbaar houden van contactpersoon

• Frequente operationele informatie over de te verwachten ontwikkelingen

• Eten en drinken tijdens de inzet

• Verlenen van toegang tot gebouwen en terreinen tbv inzet



Intentie samenwerking?

Tekenen van de afspraakkaart en algemene voorwaarden 
in koude fase:
Voordelen: er is voldoende tijd om nodige zaken te regelen en 
proces bij alarmering en inzet is vooraf bekend. Een Waterschap 
zit nergens aan vast.

Tekenen van afspraakkaart en algemene voorwaarden in 
warme fase;
Nadeel: extra werkdruk doordat het inregelen van nodige zaken, 
bekend maken met proces alarmering en inzet ten tijde van de 
(dreigende) calamiteit moet gebeuren.

Altijd tijdens warme fase:
Tekenen offerte waarin staat wanneer en hoe lang de inzet 
duurt.
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Ready2Helpers aan het woord;
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Rolph Markvoort (33) staat met een brede lach te helpen. “Ik 
ben hovenier en heb twee weken geen klussen om m’n 
administratie bij te werken. Maar dit vind ik veel leuker. 
Bovendien wilde ik wel eens zien hoe je zoiets doet zonder 
grote machines.”

Eén van de Ready2Helpers die fanatiek met zandzakken sleept, is de 30-
jarige Rick ter Veen. In het dagelijks leven is hij ingenieur, maar vandaag 
is hij vrij. “Ik had niets te doen vanmiddag en kreeg die oproep. Ik dacht 
gelijk: doen!” Van het slechte weer heeft hij niet zoveel last: “Dit is toch 
harstikke leuk?”




