24.

1. Samenvatting voorstel
De informatienotitie heeft betrekking op de vaststelling van de geactualiseerde Informatiekaart
Communicatie uitval hoofdstructuur. Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd om kennis te nemen van
de geactualiseerde Informatiekaart Communicatie uitval hoofdstructuur.
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--
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Informatief

Datum:

--
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besluitvorming:

3. Toelichting
De actualisatie van de informatiekaart Communicatie uitval hoofdstructuur is opgenomen in het
werkplan MDOP 2020. In verband met de Corona crisis heeft het reguliere werk onder druk gestaan
waardoor de update langer op zich heeft laten wachten dan vooraf voorzien.
De informatiekaart is aangepast na mondelinge en schriftelijke consultatierondes bij alle partners en
organisaties die op de kaart genoemd staan.
De scope van de kaart is vergeleken met de vorige versie hetzelfde gebleven:
De informatiekaart is van toepassing bij uitval van de reguliere communicatiemiddelen binnen de
hoofdstructuur crisisbeheersing van de VRHM, en de effecten hiervan.
Het beeld van de kaart is wel gewijzigd, een aantal aanpassingen op een rijtje:
• De werkwijze van Defensie en Dares zijn niet meer uitgebreid opgenomen, een korte tekst
met verwijzing naar de werkwijze volstaat;
• De aandachtspunten voor de verschillende kolommen zijn nu wel in de kaart opgenomen;
• Er is nu een tabel opgenomen met benoeming van de verschillende alternatieven op een
rijtje, al deze alternatieven zijn in korte teksten op de kaart benoemd.

4. Implementatie en communicatie
-

-

De VD heeft de Informatiekaart Communicatie uitval hoofdstructuur op 19 april geaccordeerd;
De informatiekaart is aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden van deze werkgroep
verspreiden de informatiekaart onder alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn
binnen de verschillende crisisteams van de VRHM. De piketcoördinator Leiding&Coördinatie en
Informatiemanagement zorgt voor de verspreiding van de informatiekaart binnen deze
piketgroepen;
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS. De verouderde versie wordt verwijderd;
De Informatiemanagers CoPI en ROT ontvangen door de opsteller van de kaart apart nadere
informatie en uitleg over de achterliggende processen van inzet Dares (in samenwerking met
Dares) en back-up LCMS (in samenwerking met secretaris werkgroep NCW);

-

Over verdere implementatievormen voor andere functionarissen en/of crisisteams wordt gedacht
aan bijvoorbeeld een table-top of informatie-sessie. De opsteller van de kaart gaat in
samenspraak met de werkgroep MDOTO bekijken wat en op welke termijn in het OTOprogramma kan worden opgenomen.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden de informatiekaarten niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 3
juni 2021.

Agendapunt 24. AB VRHM 24 juni 2021

2

