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Inmelden:  
Bij aanvang van de dienst en bij voldoende bezetting wordt het KWC per mail geïnformeerd. Het e-mail adres hiervoor is ccc@kustwacht.nl en 
een cc sturen naar oc@reddingsbrigade.nl. Als inmelden via mail niet mogelijk is kan dit ook telefonisch. 
 
In de mail de volgende informatie opnemen: 

Onderwerp: Inmelden brigade [naam brigade] 
Hoofdbericht: De strandploeg van de Brigade [naam brigade] is met voldoende bezetting aanwezig en inzetbaar door het KWC.  
  Naast directe alarmering, telefonisch bereikbaar op:  [Telefoonnummer] 
 

Met vriendelijke groet, 
Brigade [naam brigade] 

 
Uitmelden: 
Bij einde dienst of bij onvoldoende bezetting meldt je je via het zelfde e-mailadres ccc@kustwacht.nl af bij het KWC, stuur ook hierbij een cc 
naar oc@reddingsbrigade.nl. Als uitmelden via mail niet mogelijk is kan dit ook telefonisch. 
 
In de mail de volgende informatie opnemen: 

Onderwerp Uitmelden brigade [naam brigade] 
Hoofdbericht: De strandploeg van de Brigade [naam brigade] is niet meer aanwezig. 
 

Met vriendelijke groet, 
Brigade [naam brigade] 

 
Tijdens bewakingsuren: Het KWC verwacht dat de reddingsbrigades beschikbaar zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur. Bij afwijkende tijden kan de 
reddingsbrigade eerder of later in-/uitmelden, zolang maar gegarandeerd wordt dat de reddingsbrigade kan uitrukken als deze zich heeft 
ingemeld. 
 
Voldoende bezetting:  Er is sprake van voldoende bezetting als gegarandeerd en verantwoord tenminste 1 natte redding met een varende 
eenheid uitgevoerd kan worden (bezetting: bemanning van een varende eenheid, een chauffeur en een postcommandant). 
 
Reactiesnelheid bij alarmering: Het KWC verwacht dat er na een alarm-melding binnen twee minuten telefonisch contact wordt opgenomen 
met het KWC via (bovenstaand) telefoonnummer 0223 54 23 00 (bgg 0900 01 11) of per marifoon.  Bij alarmering van een alarmploeg is dit 
tien minuten. Bij het telefonisch contact krijgt de reddingsbrigade meer informatie over de aard, omvang en locatie van het incident. 
 
Let op: als er sprake is van een lopende actie waardoor er op dat moment geen capaciteit is om te reageren op een KWC alarmering reageert 
de reddingsbrigade door te melden dat directe inzet op dat moment niet mogelijk is in verband met lopende acties. Het KWC zal dan andere 
maatregelen treffen. 
 
Tijdens incident:  Het KWC verwacht een melding als de reddingseenheid ter plaatse is. Bij deze melding wordt zoveel als mogelijk gegevens 
verkregen van de reddingseenheid, doorgeven aan het KWC.  
 
Afloop incident: Als de actie is afgelopen, dit zo snel als mogelijk melden aan  het KWC. 
 
Inzetgebied: Op basis van strandpaalnummers zoals vermeld op de Reddingsbrigade factsheets (inzetgebied) wordt de keuze gemaakt welke 
brigade wordt ingezet. 
 
Communicatie: Indien een brigade als enige hulpverlener optreedt, wordt gebruikt gemaakt van de standaard communicatie middelen. Bij een 
gezamenlijke actie met de KNRM communiceren de partijen, afhankelijk van lokale afspraken, via C2000, marifoon of reddingsbrigade 
kanalen. De KNRM staat in rechtstreeks contact met het KWC. 
 
Persvoorlichting: Ingeval het KWC een reddingsbrigade heeft gealarmeerd en derhalve betrokken is bij inzet op een waterincident, dan is er, 
ingeval er na afhandeling van het incident sprake is van boven lokale / regionale of landelijke media-aandacht, ten spoedigste overleg tussen 
de betreffende reddingsbrigades, RN en het KWC over de rolverdeling bij de (pers) voorlichting. 
 
Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met Reddingsbrigade Nederland via oc@reddingsbrigade.nl. 
 
Voor acute zaken aangaande inzet kunt u contact opnemen met Reddingsbrigades Nederland: 

 
 

Contact Kustwachtcentrum: 0223 54 23 00 (bgg 0900 01 11) 

Tijdens bewakingsuren:  

Inmelden:   Bij aanvang dienst en voldoende bezetting. 
Uitmelden:  Bij einde dienst of onvoldoende bezetting. 

 

Tijdens incident:  
1. Inmelden bij KWC na ontvangst melding binnen 2 minuten / alarmploeg 10 minuten. 

2. Melden ter plaatse incident. 

3. Afmelden bij KWC (einde incident). 

Operationeel Coördinator (piket): 
06 123 922 83 
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