
Maandag 6 mei 2019

Strandwachtbespreking 2019



Wat gaan we bespreken?

•Welkom & Mededelingen
• Strandwachtroosters (weekend & week)
•Dagelijkse gang van zaken
•Protocollen, procedures, werkafspraken & informatie
•Aandachtpunten 2019
•Materiaal
•Opleiden
• Trainen & Oefenen
•PR & Communicatie



Welkom & Mededelingen

•Welkom
•Respectvol met elkaar omgaan

◦ Zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt
- Natuurlijk de strandgasten (klanten) warm ontvangen
- Dit geldt ook voor leden, familie, partners, vrienden en kennissen

◦ Spreek elkaar erop aan als dat niet gedaan wordt
◦ Gezamenlijke verantwoordelijkheid

•Vertrouwenspersonen
◦ Edwin Buis (m)
◦ Inge Krab (v)



Welkom & Mededelingen

•Bestuurssamenstelling
◦ Voorzitter, Edwin Buis
◦ Secretaris, Jasper Corts
◦ Penningmeester, Harrie de Goede
◦ Operationele Zaken, Ron Zentveld
◦ Materiaal, Dirk Sander
◦ Opleiden, Annika de Boer
◦ Trainen & Oefenen, Iris Bakker
◦ PR & Communicatie, Daphne Dekker

•Commissies OC & OTO



Welkom & Mededelingen

•Gebruik de Ledenpagina en Lifeguard Egmond App

•Wees bereikbaar en zorg dat je gegevens bekend zijn!
◦ Mobiel telefoonnummer
◦ E-mailadres

doorgeven via
info@reddingsbrigade.info

mailto:info@reddingsbrigade.info


Strandwachtroosters

•Nieuwe aspirantleden (wit shirt)
◦ Maartje Nat en Nino Schooneman

• Eerste jaars (geel shirt)
◦ Omar Ahmed, Noa Biesboer, Wesley van Noije en Noor van Winden



Strandwachtroosters

•Actuele rooster op de ledenpagina en in Lifeguard Egmond App
◦ Meerdere keren in verschillende kolommen

•Onderling (gelijkwaardig) ruilen
◦ Gebruik hiervoor de functiematrix
◦ Ruilingen doorgeven via operationeel@reddingsbirgade.info

• Eerste strandwacht contact onderhouden met overige strandwachten

mailto:operationeel@reddingsbirgade.info


Strandwachtroosters

•Weekend
per 06-05-2019

Let op:
verouderd !!!



Strandwachtroosters

•Week
per 06-05-2019

Let op:
verouderd !!!



Dagelijkse gang van zaken

•Voorbeeld dagindeling
◦ 8.30 / 8.45 uur – Vertrek bij Maritiem Centrum Egmond (MCE).
◦ 9.00 uur – Aankomst op strand, gereedmaken strandpost en materiaal.
◦ 10.00 uur – Operationeel paraat en koffie/thee.
◦ 12.30 uur – Lunch (zelf meenemen of gezamenlijk halen voor eigen kosten).
◦ 15.00 uur – Koffie/thee.
◦ 17.00 uur – Start opruimen materiaal en strandpost.
◦ 18.00 uur – Retour vanaf strand naar MCE.
◦ 18.15/18.30 uur – Einde strandwachtdag.



Dagelijkse gang van zaken

•Werfafzetting iedere dag
◦ Enkel niet bij zeer slechte weersomstandigheden / stormweer

•Afzetten ERB-strand met beachflags
◦ Zichtbaarheid voor bezoekers

•Dagelijks waterscooter én vaartuig stand-by
◦ Zichtbaarheid voor bezoekers



Dagelijkse gang van zaken

•Rode en gele vlaggen
◦ Doe dit bij voorkeur vóór 10 uur
◦ Wijzigen indien nodig

•Waarschuwingsmiddelen
◦ Dagelijks bepalen (beachflags en klapborden)
◦ Periodiek aanpassen (patrouille)

•Gebruik de Lifeguard Egmond App
◦ Verstuur push-berichten



Dagelijkse gang van zaken

•Koelkasten
◦ Schoon en opgeruimd

•Kleedkamers
◦ Netjes en opgeruimd
◦ Natte / vochtige kleding mee naar huis

•Natte ruimte
◦ Gereedhangen van ERB-spullen (wetsuits, pakken en vesten)
◦ Privéspullen scheiden van ERB-spullen



Dagelijkse gang van zaken

•Bergingen
◦ Gereedschappen opruimen
◦ Spullen die er niet horen opruimen en/of mee naar loods

• Trekkerhok
◦ Touwwerk dagelijks opschieten
◦ Surf-/Rescueboards in rek
◦ ERB-spullen noordzijde (links) en achteraan
◦ Privéspullen zuidzijde (rechts)



Dagelijkse gang van zaken

•Preventie → intensiever en ook Egmond Binnen
◦ Looppatrouille
◦ Vaarpatrouille
◦ Rijdende patrouille

•Repressie
◦ Inzet juiste mensen en middelen

• Toon leiderschap



Aandachtspunten 2019

•Wijziging naar Meldkamer Noord-Holland
◦ Meldkamer zit nu in Haarlem (dus niet meer in Alkmaar)



Aandachtspunten 2019

•Wijziging naar Meldkamer Noord-Holland
◦ In-/uitmelden strandploeg via C2000-statussen EGM110

- Aanvang status ‘5’
- Einde status ‘3’

◦ Gebruik C2000-statuskaart in EGM110 → achter zonnekleppen !!!



Aandachtspunten 2019

•Wijziging naar Meldkamer Noord-Holland
◦ Werkwijze na alarmering

- Eerst schakelen naar juiste gespreksgroep → staat in alarmeringstekst
- Statussen:
• 1 (onderweg)
• 2 (ter plaatse)
• 4 (beschikbaar) 
• 7 (aanvraag spraak)
• 9 (urgent spraak)

- Na afloop incident:
• Strandploeg via status ‘5’ → strandploeg in dienst
• Alarmploeg via status ‘3’ → strandploeg buiten dienst

◦ Gebruik C2000-statuskaart in EGM110 → achter zonnekleppen !!!



Aandachtspunten 2019

•Wijziging naar Meldkamer Noord-Holland
◦ Nieuwe telefoonnummers

- Verzoek ambulance (spoed)
- Contact meldkamer ambulance, nautisch/brandweer, politie en calamiteitencoördinator

◦ Gebruik C2000-statuskaart in EGM110 → achter zonnekleppen !!!



Aandachtspunten 2019

•Wijziging naar Meldkamer Noord-Holland
◦ Begrip voor gewijzigde situatie
◦ Flexibel omgaan met ‘onvoorziene situaties’
◦ Rapporteren op-/aanmerkingen naar operationeel@reddingsbrigade.info

◦ Gebruik C2000-statuskaart in EGM110→ achter zonnekleppen !!!

◦ Telefoon in EGM110
- Aanvraag ambulance bij voorkeur via EGM110 en doorgeven aan strandpost

◦ Wees bekend met uitvraagprocedure bij verzoek ambulance
- Heb begrip voor de centralist

mailto:operationeel@reddingsbrigade.info


Aandachtspunten 2019

•Geen brandstofhok meer
◦ Dagelijks verbruik brandstof inschatten en meenemen uit MCE

•Vlaggenmast en Provinciebord Egmond-Binnen
◦ Verplaatst naar westzijde van de zeeduin



Aandachtspunten 2019

•Vanaf heden steeds meer implementatie vanuit projectgroepen
◦ Aanpassing procedures

- Wordt stapsgewijs ingevoerd

◦ Gebruik MAcE
◦ Uitwisseling vrijwilligers ERB / KNRM

- Bemanning ERB assisteert KNRM bij KHV / AH / walploeg
- Bemanning KNRM assisteert ERB bij EGM110 / strandpost / vaartuigen

◦ Media / gezamenlijke communicatie



Aandachtspunten 2019

•Beloningssysteem operationele inzet
◦ Doel is het stimuleren van het invullen van diensten op strand en evenementen
◦ 1 punt per uur, inzet op strandpost als strandwacht, urenregistratie RHR

Tanktop
90 punten

Polo
90 punten

Wetsuit
250 punten

Lycra kort/lang
90 punten

Hoody
120 punten

Pet
60 punten

Zwemshort
90 punten

Joggingbroek
150 punten

Sporttas
200 punten

* eind 2019 evalueren



Aandachtspunten 2019

•Geactualiseerde seizoeninformatie beschikbaar
◦ Nabij telefoon op strandpost (telefoonklapper)
◦ In terreinvoertuig EGM110 (in bovenvak bestuurder)

•Gebruik RHR
◦ Alle hulpverleningen registreren
◦ Zo volledig mogelijk registreren
◦ Hulpverlening en dagjournaals enkel afsluiten door Senior Lifeguard

- Controle op volledigheid

◦ Gebruik de test-module voor OTO



Aandachtspunten 2019

•Operationeel contact Gemeente Bergen
◦ Via bestuurslid Operationeel

•Contact Handhaving Gemeente Bergen
◦ Door strandwacht, bestuurslid Operationeel informeren

- Let op: bij problemen/discussie verwijzen naar bestuur

•Contact Politie
◦ Door strandwacht, bestuurslid Operationeel informeren

- Let op: bij problemen/discussie verwijzen naar bestuur

• Externe communicatie (pers / media)
◦ Via bestuurslid PR & Communicatie



Protocollen, procedures,

werkafspraken & informatie

Check de strandwachtmap!

• Interne afspraken
◦ Statuten
◦ Huishoudelijk reglement

•Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
• Landelijke afspraken

◦ Samenwerking met Kustwacht
◦ Werkafspraak vermissingen met Politie



Protocollen, procedures,

werkafspraken & informatie

Check de strandwachtmap!

•Regionale afspraken
◦ Radioprocedure AC / CPA
◦ Incidenten stranden NHN
◦ Samenwerking Ambulancedienst
◦ Samenwerking MMT
◦ Samenwerking Brandweer
◦ Samenwerking Politie
◦ Samenwerking PWN



Protocollen, procedures,

werkafspraken & informatie

Check de strandwachtmap!

• Interne protocollen, procedures en afspraken
◦ Melding en afhandeling grote(re) incidenten
◦ Afspraken gebruik AED
◦ Afspraken gebruik zuurstof
◦ Behandeling pietermansteek
◦ Gebruik tractor
◦ Werkwijze kadavers, zeehonden, bruinvissen en vogels
◦ Preventie & Voorlichting



Materiaal

•Nieuwe waterscooter (EGM127)
◦ Zelfde als huidige EGM117, met zelfde rescuesled en enkel op detail afwijkend

• Schijnwerper waterscooters 

•Nieuwe waterkoeler



Materiaal

•Mogelijke vervanging / vernieuwing C2000-apparatuur 
◦ EGM110 (mobilofoon, statusbox en portfoon)
◦ Strandpost (mobilofoon)
◦ MCE (2x mobilofoon)



Materiaal

• Storingen / defecten doorgeven via mail
◦ Standaardmail vanuit strandpost

•Defect (klein) materiaal in kast MCE
• Zorg ervoor dat de volgende strandwacht op de hoogte wordt gebracht

•Verzoek enige zelfredzaamheid (bv lampjes / batterijen vervangen)
◦ In overleg en terugkoppeling via mail
◦ Bij voorkeur bij de Hubo (op rekening)



Materiaal

•Controle
◦ Dagelijkse door strandwacht

•Onderhoud
◦ Dagelijks onderhoud door strandwacht (kleinschalig)
◦ Wekelijks en periodiek onderhoud door OC

• Strandpost schoonspuiten, rolluiken schoonmaken, voertuig wassen, 
vaartuigen wassen, trekkerhok netjes, bordessen vegen en dergelijke



Opleiden

• Intro 1 en 2
◦ Aspirant = wit shirt
◦ Eerste jaar = geel shirt

• Junior lifeguard 1 en 2
• Lifeguard 1 en 2
• Specialisaties Lifeguard

◦ Chauffeur en O&G
◦ Schipper

• Senior Lifeguard



Opleiden

•Geef ruimte om te leren
◦ Kennisoverdracht

•Begeleid de trainees
◦ Help waar nodig

• Stimuleren van patrouilles

•Gebruikt gele lycra’s
◦ Altijd bij OTO
◦ In brigadeverband ook bij slechte weersomstandigheden



Trainen & Oefenen

•Herhalingen via aanmelden@reddingsbrigade.info
◦ Op volgorde van binnenkomst zullen de inschrijvingen worden ingevoerd
◦ Voorkeursdata is geen garantie
◦ Indien niet opgegeven dan ingedeeld op nog beschikbare plekken
◦ Herhalingsroosters half mei beschikbaar

•Aandachtspunten bij herhalingstrainingen:
◦ Afmelden voor een training minimaal 1 dag van te voren
◦ Zorg dat je 15 minuten voor aanvangstijd aanwezig en omgekleed bent 
◦ Onderling ruilen of meer trainen mag, doorgeven aan bovenstaande mailadres

mailto:aanmelden@reddingsbrigade.info


Trainen & Oefenen

• Enkele leden vrijstelling voor trainingen
◦ Is een probeersel (beloning, stimulans, getraind blijven, trainen indien nodig)

•Prestatie-/competentiefomulieren
◦ In berging beschikbaar, op naam
◦ Rapporteren van uitgevoerde werkzaamheden (varen, rijden en dergelijke)



PR & Communicatie

•Bestuursverantwoording door Daphne Dekker
•Promoot de ERB via eigen Social Media

◦ Wees ambassadeur
◦ Geen hulpverleningen / incidenten
◦ Denk aan privacy (zowel intern en extern)
◦ Let op foto’s (herkenbaarheid, kinderen, badkleding)
◦ Spreek niet ‘namens de ERB’
◦ Geen niet-publieke of vertrouwelijke informatie



PR & Communicatie

•Officiële woordvoering via PR
◦ Poule met woordvoerders

•Kledinglijn
◦ Aspiranten in het wit
◦ Polo en broek voor strandwachten
◦ Wees zuinig op de kleding en markeer je kleding
◦ Meenemen en wassen



PR & Communicatie

• Leuke inzet gedaan?
◦ Probeer bij iedere (grotere) inzet informatie en met bij voorkeur inclusief foto te 

sturen aan Daphne

•Dagelijkse zaken?
◦ Mocht je iets leuks, interessants  of unieks meemaken op de strandpost (zoals 

zeehond, leuk bezoek, hittegolf, kwallenplaag en dergelijke) dan graag info en bij 
voorkeur ook een leuke foto sturen naar Daphne



Afsluiting

Wees voorbereid

Neem initiatief

Motiveer



Op naar een veilige zomer !!!


