Nieuw convenant met de Veiligheidsregio Kennemerland
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Nieuw convenant
Sinds 2011 bestaat er een convenant tussen de Veiligheidsregio en de Reddingsbrigades in Kennemerland.
In dit convenant is vastgelegd hoe beide partijen goed op elkaar aansluiten. Dit is nodig omdat in het rijke
kustgebied wat de kust van Kennemerland kent het lastig is voor de hulpdiensten om snel hulp te kunnen
verlenen. De assistentie van de reddingsbrigade is daarbij onmisbaar. In Kennemerland zijn de zeven
reddingsbrigades van Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Wijk aan zee, IJmuiden, Bloemendaal en
Zandvoort verenigd in één Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). Deze RVR kent een coördinator
in de persoon van Jasper Abelman. Hij fungeert namens de RVR als contactpersoon naar de
Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio heeft het beleid dat alle convenanten met ketenpartners duurzaam
dienen te zijn voor de toekomst en heeft daarom besloten dat het tijd was het oude convenant opnieuw
vast te leggen voor de toekomst. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe convenant per 25 november 2020.
Het nieuwe convenant is in nauwe samenwerking met de RVR opgesteld door Nick Oortwijn in de functie
van adviseur crisisbeheersing van het Veiligheidsbureau in Kennemerland.

Samenwerking met de burger voorop
In het convenant is steeds gekeken welke hulpdienst het beste is
uitgerust om hulp te kunnen verlenen. Wanneer een persoon in de
problemen komt op zee komen daar zeer veel hulpdiensten naar
toe. Met dit convenant wordt richting gegeven om die persoon zo
goed en zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden. De
Reddingsbrigade beschikt daarom over 24/7 alarmploegen die door
de Brandweer meldkamer in Kennemerland rechtstreeks worden
gealarmeerd.

Werkafspraken
Aan het convenant zijn werkafspraken verbonden met de diverse
hulpdiensten. Door verandering in technieken en processen zullen
ook deze afspraken in de komende periode opnieuw beoordeeld en
vastgesteld worden. In deze afspraken is niet alleen de opleiding van
lifeguards opgenomen door de Brandweer en Ambulancedienst
maar is ook de professionele nazorg geborgd voor de vele
vrijwilligers van de diverse reddingsbrigades. Dit is zeker van belang
omdat de reddingsbrigade ook met zware ongevallen wordt
geconfronteerd net zoals de andere hulpdiensten.

