Persuitnodiging
Dordrecht, 1 september 2010

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gastheer

100 studenten Haagse Hogeschool
Integrale Veiligheidskunde naar Dordrecht
Ongeveer 100 studenten van de Haagse Hogeschool,
studierichting Integrale Veiligheidskunde krijgen woensdag
1 september hun introductiedag bij de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid in Dordrecht. Doel van deze dag is de studenten
een beeld te geven van de werkzaamheden en de actoren op
het terrein van de fysieke veiligheid.
Het programma bestaat uit vijf workshops, zodat in groepjes met ca. 20
studenten kennis kan worden gemaakt met onder meer de Gemeenschappelijke MeldCentrale (GMC), het functioneren van een Regioaal Beleidsteam en
een Regionaal Operationeel Team. Ook worden de eerstejaars meegenomen
in het Opleiden, Trainen en Oefenen en staat een kennismaking met de
operationele diensten gepland.
Invulling
De introductiedag wordt grotendeels ingevuld met medewerking van onder
andere de Gemeenschappelijke MeldCentrale, medewerkers van de
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Regionale
Brandweer en de Politie. De introductiedag begint om 09.00 uur in de kazerne
van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, Oranjepark 13 in Dordrecht.
Na de vijf workshops wordt 16.15 uur afgesloten.
No play – No go
Omdat nooit kan worden uitgesloten dat er die dag geen rampen of
ongelukken gebeuren, wordt altijd het No Play – No Go – principe gehanteerd.
Dat houdt in, dat het introductieprogramma kan worden opgeschort, zodra
het Regionaal Beleidsteam (19 burgemeesters), het Regionaal Operationeel
Team (= team met operationeel leider, staffunctionaris Brandweer, staffunctionaris Politie, staffunctionaris GHOR, Liaison gemeente, voorlichtingsfunctionaris, informatiemedewerker en secretaris) moet worden ingezet.

Noot voor de redactie:
U bent van harte uitgenodigd om (al of niet met fotograaf of cameraploeg)
een deel van het introductieprogramma bij te wonen. Uw aanwezigheid past
in het (workshop-) programma van ca. 13.30 tot 14.15 uur.
Informatie kunt u krijgen bij: Leo den Otter, communicatieadviseur
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, tel. 078 – 632 68 34 of
Auke Blok, Bureauhoofd Operationele Zaken, Regionale Brandweerzorg,
tel. 078 – 635 53 88.

