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Opening – Kirsten Drost

De Netwerkdag Stralingsincidenten 
wordt geopend door Kirsten Drost 
van DCC-IenW. 



Het panel gaat met elkaar en de zaal in gesprek over de 
uitdagingen van landelijke samenwerking. In het panel zitten:

- Friso Fennema, directeur Directie Communicatie bij het 
ministerie van IenW;

- Mirjam Korse, hoofd stralingsbescherming en 
crisismanagement bij ANVS;

- Paul Gelton, directeur veiligheidsregio’s en crisisbeheersing 
bij het ministerie van JenV;

- Edith van der Reijden, directeur bij Veiligheidsregio Zeeland.

Paneldiscussie



John Joosten

Burgemeester van Dinkelland, John Joosten, licht toe 
wat de voorbereiding op stralingsincidenten voor zijn 
regio betekent en waar hij nog uitdagingen ziet de 
komende tijd.



Wat doet het Incident and Emergency Center van 
het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) 
eigenlijk? Jim Anderson van IAEA beantwoordt 
deze vraag voor de deelnemers.

Is ons eten nog veilig na een stralingsincident? 
Middels een interactieve quiz en bijpassende
illustraties geeft Sanne Schulting van DCC-LNV/EZK 
antwoord op deze vraag.

Kennis carrousel



Kennis carrousel

Wat is een ongewone gebeurtenis in een nucleaire 
installatie? En wat zijn de uitdagingen m.b.t. 
communicatie? De deelnemers gaan over dit 
onderwerp in gesprek met Ewa Walters van ANVS.

Hoe werken België en Nederland samen? Hans de 
Neef van het Belgische nationale crisiscentrum 
vertelt hier samen met Kirsten Drost van DCC-IenW
meer over.



Workshops

Begeleid door Anja Boogaard 
(Crisispartner) beantwoorden we de 
vraag: Hoe gaan we in 2019 om met 
crisiscommunicatie bij 
stralingsincidenten?

Jim Anderson van het Incident and Emergency
Center van de IAEA gaat in op de werkwijze 
van de IAEA / het Incident Emergency Center 
en op de uitdagingen die daarbij komen 
kijken. 

Welke stralingsbeschermingde
maatregelen zijn er, wanneer neem je 
ze, wanneer niet en hoe werken ze? 
Mareille Konijn (ANVS) gaat met de 
deelnemers op zoek naar de oplossing



Workshops

Stralingsdeskundige Lars Roobol (RIVM) 
neemt de deelnemers mee op een nucleaire 
speurtocht, of zoals Sherlock Holmes zou 
zeggen: een spoedcursus “deduceren en 
combineren, waarde Watson!”

In de afgelopen jaren is er in ons werkveld best veel veranderd. Kirsten 
Drost (DCC-IenW) en Jasper van Buren (Capgemini) bespreken wat de 
5 speerpunten uit het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) 
zijn voor 2019-2020. De deelnemers beantwoorden de vraag hoe beter 
samen te werken om deze doelen te verwezenlijken.



Bas Haring

Bas Haring is filosoof, informaticus, 
televisiepresentator, hoogleraar aan 
de Universiteit van Leiden en schrijver 
van populairwetenschappelijk werk, 
voor kinderen en volwassenen. Hij 
schrijft daarnaast ook columns voor 
de Volkskrant en verschillende 
tijdschriften. 

Hij filosofeert live met ons over zijn 
kijk als buitenstaander op dit thema.



Afsluiting – DG Michèle Blom

Michèle Blom de DG van 
Rijkswaterstaat zet als voorzitter 
van de stuurgroep Nationaal 
Crisisplan Stralingsincidenten 
helder de bereikte resultaten en 
gestelde doelen voor het 
Nationaal Crisisplan 
Stralingsincidenten uiteen.
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