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Netwerk van partners
We doen er alles aan om een crisis te voorkomen. Maar als 
het toch zover komt, dan staat het DCC-IenW in nauw contact 
met alle betrokken partijen: binnen de overheid, maar ook 
daarbuiten. Denk aan ministeries, (spoor)wegbeheerders, 
waterschappen, drinkwaterbedrijven, 
de Kustwacht en havenautoriteiten, 
maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven.

Verbinder
 Het DCC-IenW is een verbindende
schakel bij elke crisis. We weten
wie wat wanneer moet doen als
het zover is. We leggen de verbinding
tussen de partijen die nodig zijn bij
de crisisbeheersing en zorgen ervoor
dat lokale en (inter)nationale organisaties 
elkaar weten te vinden.

Informatie delen
Makkelijk en snel informatie delen is een 
belangrijke voorwaarde voor goede crisis-
beheersing. We bundelen en delen informatie, 
adviseren, organiseren en faciliteren, zodat 
een crisis vlot kan worden aangepakt.

Internationaal
Bij een crisis in het buitenland kunnen andere landen 
bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld bij grote overstromingen 
of olieverontreiniging op zee. Dan sturen we experts, 
materiaal of helpen we de situatie te herstellen.

Schakel met de top
Het DCC-IenW is het eerste 
aanspreekpunt en de spil in de 
departementale crisisbeheersing. 
Wij zorgen ervoor dat de ambtelijke 
en politieke top van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat 
op de hoogte is en blij�.

Opleiden, trainen, oefenen
Met het leerprogramma voor Opleiden, Trainen en 
Oefenen bouwt het DCC-IenW verder aan een
professioneel niveau van de crisisorganisatie om crisis 
met elkaar te beheersen en te voorkomen.

Verbindende schakel 
bij crisisbeheersing
Wat doet het DCC-IenW?
Extreem weer, uitval van nutsvoorzieningen,
zware verkeersongevallen of grote branden: 
de moderne samenleving kan getro�en worden door
allerlei rampen en andere crises. Het Departementaal
Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat speelt een centrale rol
bij het coördineren van crises en rampen op
het gebied van infrastructuur, milieu,
klimaat en water.

Meer informatie
 E-mail 

dccinfo@rws.nl

 Algemeen nummer
 088 – 79 70 222

 Website
www.dcc-ienw.nl
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