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DRAAIBOEK RAMPENPLOEG ERB  
 
DIT DRAAIBOEK IS BESCHIKBAAR: 

• OP DE STRANDPOST; 
• IN DE ERB-LOODS; 
• OP LEDENSITE VAN DE ERB-WEBSITE. 

 
 
 
1. De rampenploeg van de ERB bestaat uit leden welke toestemming van hun werkgever heeft om direct uit 

het werk gehaald te worden bij grootschalige calamiteiten en rampen. 
Dit is een duidelijk verschil met de alarmploeg van de ERB, welke door middel van piepers voor een 
snelle, en meestal korte, actie direct oproepbaar zijn. 

 
2. Een verzoek tot inzet van de rampenploeg kan op verschillende manieren bij de ERB binnenkomen. 

Nadat een verzoek is binnengekomen zal verdere coördinatie en alarmering van de rampenploeg worden 
verzorgd door de bestuursfunctie strandzaken (in vervolg “inzetleiding”). 

 
3. Een verzoek tot inzet kan onder meer binnenkomen van Reddingsbrigade Nederland (RedNed) of van de 

gemeente Bergen in het kader van het gemeentelijk rampenplan. Dit zijn de instanties waarmee formele 
afspraken zijn gemaakt. Ook is het mogelijk dat verzoeken van derden (bv. buurgemeenten, regionale 
brandweer) binnenkomen. Het bestuur besluit tot inzet. 

 
4. Het is mogelijk dat, indien de eerste contactpersonen niet thuis zijn en het (voor)alarm bij de 

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) binnenkomt, het kader opgepiept wordt. In dit geval zal de 
inzetleiding contact opnemen met de Meldkamer NHN om nadere gegevens te krijgen 
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COÖRDINATIE + (VOOR)ALARMERING ERB  
 
De alarmering en werkzaamheden dienen globaal als v olgt uitgevoerd te worden: 
 
 
 VOOR CONTACTGEGEVENS ZIE TELEFOON- EN ALARMERINGSLIJSTEN ERB 
 
 
1. Een verzoek tot inzet van de ERB-rampenploeg komt bij het secretariaat of strandzaken binnen. 
 
2. De inzetleiding zal in geval van een inzet van de ERB-rampenploeg de andere bestuursleden in verband 

met overleg juiste strategie inlichten. 
 
3. De inzetleiding mailt of (indien noodzakelijk) belt de rampenploegleden, vermelden: 

• Vooralarm of alarm. 
• Inzetdata/-periode of mogelijke inzetdata/-periode. 
• Voorstel ploegenperiode (in principe periodes van 3 dagen). 
• Verzoek gegevens privéadres, achterblijfgegevens (contactpersoon, adres en telefoonnummer). 
• Verzoek tot reactie. 

 
4. De inzetleiding begint met het samenstellen van de eerste ploeg(en) en registratie van tijden en 

werkzaamheden in verband met overzicht. 
 
5. De inzetleiding zal in samenwerking met Onderhoudscommissie de inzet van het materiaal coördineren. 
  
6. De inzetleiding zal, indien rampenploeglijst niet voldoende is, de strandledenlijst raadplegen. 
 
7. De inzetleiding zal informatie doorgeven aan burgemeester Gemeente Bergen inzake inzet.  
 
8. De inzetleiding zal regelmatig contact houden met achterblijvende bestuursleden om strategie eventueel 

aan te passen en stand van zaken door te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vertrek: 
 
 Overschakelen naar RedNed kanaal 1. 
 
 Uitmelden bij GMK via C2000. 
 
 Van alle gemaakte kosten de bonnen bewaren in verband met declaraties. 
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PAKLIJST RAMPENPLOEG PERSOONLIJK  
 
Uitgaande van inzet voor 3 dagen, afhankelijk van g emaakte afspraak met inzetleiding. 
 
 Voor de eerste 24 uur voedsel en dranken. 
 
 Slaapzak en (lucht)bed (eventueel een kussen). 
 
 
Weekend tas, gevuld met minimaal: 
 
 Toiletartikelen. 
 
 Voldoende handdoeken. 
 
 Voldoende ondergoed. 
 
 Voldoende sokken. 
 
 Warme kleren: te denken aan truien, broeken, schoeisel  en dergelijke. 
 
 Sjaal, muts en handschoenen. 
 
 Winterjas. 
 
 Eigen regenkleding. 
 
 Identificatiebewijs (paspoort/ID-bewijs), geld, rijbewijs. 
 
 
Opmerking:  

Bewaar al je aankoopbonnen in verband met declarati e. 
 
Let op: 

Persoonlijke bezittingen zijn niet via RedNed verze kerd. 
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PAKLIJST REDNED REDDINGSEENHEID  
 
 
 Inzeteenheid RedNed op wegtrailer inclusief spanbanden, reservewiel, verlichtingsbalk en 

nummerbord trekkende auto. 
 
Aangevuld met het inventaris behorende bij de reddi ngseenheid: 
 
 Standaard inventaris: 

 GPS-navigatie. 
 EHBO-koffer. 
 Brandblusser. 
 Ankerlijn en sluiting. 
 Paraplu-anker. 
 Landvast en sluiting. 
 Stopzak / drijfanker. 
 Schippershaak. 
 Signaalhoorn. 
 Reddingsboei. 

 
 Buitenboordmotor 
 
 Waterdichte communicatieset (mobilofoon, accu, acculader), C2000-moblifoon en portofoon. 
 
 Gereedschapsset buitenboordmotor (inclusief set bougies) 
 
 3x overlevingspakken RedNed. 
 
 3x reddingsvesten RedNed. 
 
 Zaklantaarn met batterijen 
 
 
Aangevuld met de volgende ERB materialen: 
 
 ERB-parka’s en eventueel laarzen. 
 
 Dekzeil. 

 
 Complete sleeplijn. 

 
 Diverse sluitingen. 

 
 Stootwillen. 

 
 Overlevingspakken (meerdere maten meer in verband met aflossing). 

 
 Extra redvesten (vaste uitvoering) voor evacués (3x volautomaat redvesten). 

 
 Extra foliedekens (in EHBO-koffer). 
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PAKLIJST TERREINVOERTUIG 
 
 Standaardinventarisatie. 

 
 Kentekenbewijs + schadeformulier. 
 
 Kladblok met schrijfgerei. 
 
 Wegenkaart. 
 
 Reservewiel. 
 
 Kruissleutel. 
 
 2 extra portofoons (compleet met lader, tas, schouderriem, handmic en accu). 
 
 Waterdichte portofoonzakken. 
 
 Gereedschapset. 
 
 
Controle voor vertrek. 
 
 Verlichting auto + wegtrailer. 
 
 Juiste kentekenplaat op wegtrailer. 
 
 Trekhaak bevestiging. 
 
 Controle oplooprem wegtrailer. 
 
 Natrekken spanbanden wegtrailer. 
 
 Reservewiel. 
 
 Bandenspanning. 
 
 Volle tank. 
 
 Oliepeil, peil remvloeistof en peil ruitensproeier. 
 
 Route en opvang bekend. 
 
 Noteren beginkilometerstand. 
 
 Rijbewijzen mee. 
 
 


