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Hoe een uiterst virulent en potentieel dodelijk
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virus erin slaagt om de regio Utrecht binnen te
dringen door zich te verstoppen in
nietsvermoedende ‘dragers’.

Projectleider:
Frank Rosier
rosier@hnwc.nl
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• John Taks, Voorzitter RvB Diakonessenhuis.
Frank Rosier zal als projectleider participeren.
De Stuurgroep komt 6 april de eerste maal bijeen. Naast
een stand van zaken en de algehele voortgang worden
hier punten besproken zoals bijvoorbeeld de wijze van
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omgaan met de resultaten en evaluaties.
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VOOR DE PIEK
Oefenmoment 1

Uitzetten
acties/ informatie
uitwisseling en
communicatie

(17.00 – 20.30)

Berichtgevingen in
media en overige
formele, reguliere
kanalen.

OP DE PIEK

DPG/ketenoverleg 1
(21.00 – 22.00)

AFSCHALEN EN NAZORG

Oefenmoment 3

Rust

DPG/ketenoverleg 3

(17.00 – 20.30)

(weekend)

(19.30 – 21.30)

DPG/ketenoverleg 2

Oefenmoment 4

(21.00 – 22.00)

(19.00 – 21.30)

Oefenmoment 2

DINSDAG 28 NOVEMBER

MAANDAG 27 NOVEMBER

ZONDAG 26 NOVEMBER

ZATERDAG 25 NOVEMBER

VRIJDAG 24 NOVEMBER

DONDERDAG 23 NOVEMBER

WOENSDAG 22 NOVEMBER

DINSDAG 21 NOVEMBER

MAANDAG 20 NOVEMBER

ZONDAG 19 NOVEMBER

ZATERDAG 18 NOVEMBER

VRIJDAG 17 NOVEMBER

(19.00 – 21.30)

• Alle deelnemende crisisteams zijn actief op oefenmoment 1, 2, 3 en 4.
• LET OP: Alleen oefenmoment 4 (dinsdag 28 november) is uitsluitend voor de strategische crisisteams, de tactisch/ operationele teams oefenen dan niet
mee. Ook de response-cel is uitgedund.
• De drie overlegmomenten voor bestuurders/directie met de DPG: één of twee vertegenwoordigers per organisatie/ instelling. Verdere informatie volgt.
• Voor deelnemende teams of afdelingen communicatie: ook buiten de oefenmomenten kan actie noodzakelijk zijn.
• Voor medewerkers die een rol vervullen in de response-cel is een verplichte briefing/instructie/ kennismaking gepland op 9 november 19.30 – 21.30 uur.
Nadere informatie volgt in het volgende nieuwsbulletin en via uw contactpersoon.

