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Bevolkingszorg is op zoek naar jou!
Wil jij je inzetten voor de maatschappij? Zoek je verdieping naast jouw reguliere werkzaamheden?
Sta je sterk in je schoenen en houd je je hoofd koel, ook tijdens spannende momenten? Lees dan snel verder!

HOOFD TAAKORGANISATIE INFORMATIE EN ONDERSTEUNING (STAFSECTIE BEVOLKINGSZORG)
 Wat ga je doen?

 Wat vragen wij?

 Wat bieden wij?

Als Hoofd Taakorganisatie Informatie en

Je bent werkzaam in een van de gemeenten van

Je krijgt de kans om te werken binnen een unieke,

Ondersteuning (HIN/HON) maak je onderdeel uit van

Flevoland of Gooi en Vechtstreek. Je werkgever

flexibele organisatie in een bijzonder taakveld

de stafsectie Bevolkingszorg.

stelt je in de gelegenheid om opleidingen, trainingen

waarin je de mogelijkheid hebt om jouw

en crisisoefeningen zoveel mogelijk onder werktijd

competenties verder te ontwikkelen.



Als HIN ben je verantwoordelijk voor de
informatievoorziening binnen de stafsectie
Bevolkingszorg.



inzet tijdens een incident, welke natuurlijk ook buiten

Dit is een functie op hard piket. Dit houdt in dat je

kantooruren kan zijn.

een week lang, 24 uur per dag oproepbaar bent

Je ziet er op toe dat het informatiebeeld binnen de
stafsectie volledig, juist en actueel is.



te volgen. Daarnaast ben je oproepbaar voor een

Je adviseert, informeert en rapporteert aan de

en binnen 30/60 minuten (afhankelijk van de
Profiel:

functie) in Hilversum of Lelystad moet kunnen zijn.



Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en

Je ontvangt hiervoor een kleine vergoeding. De

bent woonachtig in de regio Flevoland of Gooi en

locatie van het incident bepaalt of je als HIN of

Vechtstreek of net daarbuiten.

HON werkzaam bent.

Algemeen Commandant Bevolkingszorg en
coördineert de taken van de stafsectie bij zijn/haar


afwezigheid.



Je beschikt over leidinggevende capaciteiten.

Je zorgt voor een goede afstemming met onze



Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen;

Voordat je start bieden wij je een

signaleert problemen, kunt hoofdzaken van

opleidingsprogramma aan. Daarnaast organiseren

bijzaken scheiden en kunt verbanden leggen

wij jaarlijks bijscholing, trainingen en oefeningen.

tussen gegevens.

Dit is de perfectie omgeving om je competenties

crisispartners en draagt bij aan het multidisciplinair
totaalbeeld.


Je bent verantwoordelijk voor het vullen van
informatie in het digitaal platform.





Je bent stressbestendig en flexibel.

verder te ontwikkelen. Daar kun je in je huidige

Je geeft leiding aan de informatiecoördinator.



Je werkt graag in teamverband.

functie baat bij hebben of het is een leuke stap in





Je werkt accuraat en gestructureerd.

Als HON ben je verantwoordelijk voor het inrichten

de ontwikkeling van je verdere loopbaan.



Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke

(mensen en middelen) van de stafsectie
Bevolkingszorg


Je bewaakt het welzijn van je teamleden



Je coördineert het ondersteuningsproces (juridisch,
protocollair en facilitair)

communicatievaardigheden en kunt de essentie
van een situatie kernachtig samenvatten.

 Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met de ambtenaar
rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen jouw
gemeente of stuur ons een mail op:
bevolkingszorg@bfgv.nl

 Bevolkingszorg
Bij een crisis of ramp worden de
brandweer, geneeskundige hulpdiensten
en politie ingezet om levens te redden
en/of om schade te beperken of te
voorkomen. Maar ook gemeenten zijn
vanaf het eerste moment betrokken bij
een ramp of crisis. Deze gemeentelijke
crisisorganisatie heet Bevolkingszorg.

De taken van Bevolkingszorg hebben
betrekking op:
-

Opvang en verzorging
Omgevingszorg
Crisiscommunicatie
Informatie en ondersteuning
Herstelzorg.

Dit doen wij gedeeltelijk op basis van
vastgestelde plannen en gedeeltelijk op
basis van improvisatie en veerkracht.

