
Handleiding deelnemers 
OOV ALERT

Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord maakt gebruik van OOV 
Alert (voorheen Communicator). 
Dit is een applicatie die het 
mogelijk maakt snel (groepen) 
mensen te informeren over een 
calamiteit of gebeurtenis en die 
mensen snel te mobiliseren. 
Diegenen die opgeroepen worden 
kunnen reageren of ze in de 
gelegenheid zijn te komen, 
opdat de leiding altijd weet heeft 
hoeveel mensen beschikbaar zijn. 
De politie, GHOR, brandweer, 
gemeenten en andere instanties 
maken gebruik van de applicatie.

Doelgroep
Deze informatie is bedoeld voor deelnemers 

van OOV Alert en beschrijft hoe u handelt als 

u door OOV Alert wordt gebeld.

 

Voordat u wordt gebeld
Om gebeld te kunnen worden door OOV Alert 

moeten uw gegevens (naam en telefoon

nummers) in de applicatie zijn gezet. In uw 

organisatie zijn enkele zogenaamde account

houders bevoegd gegevens in te voeren. 

Bij gemeenten is dat doorgaans de AOV’er. 

De accounthouder is verantwoordelijk voor 

het uptodate houden van gegevens. 

Vergeet dus niet om door te geven als 

uw telefoonnummer wijzigt!

Weet dat OOV Alert belt

OOV Alert belt met een vast nummer. Wij raden 

u aan dit nummer voor te programmeren in uw 

telefoon onder vermelding van ‘oproep OOV 

Alert’. Het telefoonnummer is 010  716 05 90.

Huisgenoten

Als u een vast telefoonnummer heeft 

opgegeven, kan de oproep van OOV Alert ook 

door een huisgenoot worden aangenomen. 

Bespreek deze instructie daarom met uw 

huisgenoten.

U wordt gebeld of ge-sms’t
De telefoon gaat, u neemt op en u hoort aan 

de andere kant van de lijn een stem die zegt: 

“Hallo, dit is OOV Alert van de Meldkamer 

NoordHolland Noord”.

OOV Alert kan bellen in verband met een 

proefalarm, een opkomstoefening of een echt 

alarm. U krijgt te horen met welk doel OOV 

Alert belt. Daarna vraagt OOV Alert of u 

beschikbaar bent of niet. U kunt antwoorden 

door een nummer in te toetsen. Luister goed 

naar de keuzemogelijkheden.

Voorbeeld

 
Oproepbericht

“ U wordt opgeroepen voor 
Grip 2 Gemeente Alkmaar, 
voor de functie van 
medewerker opvang”

 
Toets 1

JA, als u de functie wilt 
accepteren. Hierna hoort 
u eventuele aanvullende 
informatie;

 
Toets 2

NEE, als u de functie niet 
wilt accepteren;

 
Toets 3

Als u het bericht nogmaals 
wilt beluisteren.
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Als OOV Alert geen antwoord ontvangt, wordt 

de vraag herhaald. Na de tweede keer wordt 

de verbinding verbroken. Als u nog een ander 

nummer hebt opgegeven, belt het systeem 

naar het tweede nummer. Als deze niet 

beschik baar is, gaat het systeem door naar 

een volgende deelnemer. Als er bij een 

deelnemer meerdere telefoonnummers 

staan vermeld wordt de belvolgorde 

mobiel –> thuis –> werk aangehouden.

Parallel aan de beloproep ontvangt u ook 

een smsbericht met de alarmeringstekst. 

Die bevat doorgaans de incidentlocatie en 

aard van het incident.

Oproep gemist?
Het kan zijn dat u de oproep van OOV Alert 

heeft gemist. De applicatie stuurt naar mobiele 

nummers automatisch een sms, waaruit u kunt 

opmaken wat er gaande is. Op basis hiervan 

kunt u zich naar het crisiscentrum begeven 

of contact opnemen met uw leidinggevende.

Tips
•  OOV Alert is een geautomatiseerd 

alarmerings systeem dat alleen werkt voor 

uitgaande oproepen, het heeft geen zin om 

OOV Alert terug te bellen als u een oproep 

heeft gemist. U kunt op dat moment contact 

opnemen met uw leidinggevende.

•  Het kan gebeuren dat u een oproep mist 

en OOV Alert op de voicemail terechtkomt. 

U kunt niet reageren op een oproep van OOV 

Alert via de voicemail. Ook dan kunt u contact 

opnemen met uw leidinggevende.

•  Bij een klein percentage van de oproepen 

door OOV Alert is sprake van een technisch 

probleem. Bijvoorbeeld toetsaanslagen die 

niet worden geregistreerd door de applicatie. 

Ervaart u problemen met OOV Alert, meld dit 

dan bij de accounthouder in uw gemeente. 

Deze heeft een formulier waarmee u het 

probleem kan melden.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan 

kunt u contact opnemen met de AOV’er 

of accounthouder binnen uw gemeente.


