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Zes besluiten tot een nieuwe positionering en werkwijze van het CET-md:

Op 20 mei hebben de 8 aangesloten instituten besloten over het voorstel tot nieuwe positionering 
van het CET-md. De 6 besluiten zijn hieronder kort beschreven. De acties die hieruit volgen staan 
centraal in dit programma. 

Het netwerk gaat voor een sterk merk, maar niet voor een expliciete profilering van dat merk

Het netwerk kiest voor een sterke positie van ieder instituut zodat de benadering van experts 
op verschillende punten bij het netwerk kan aankomen

Het netwerk kiest ervoor elkaar snel te informeren en interacteren

Het netwerk kiest voor een nieuwe manier van flexibel opschalen met een hoofdaannemer  
en een procesmanager 

Het netwerk kiest voor een snelle advisering (per instituut) dat onderling niet wringt

Het incident wordt afgesloten als het expert to expert advies is afgerond

Een sterk merk: 
Het netwerk heeft gekozen voor de positionering: een sterk merk. Het netwerk gaat met een 
sterk merk voor een werkwijze waarbij de aangesloten instituten centraal staan en vanuit eigen 
verantwoordelijkheid handelen richting de netwerkpartners en de experts in het veld. In tegenstelling 
tot een positionering waarbij een centrale organisatie de spil van het netwerk vormt. Deze 
positionering geeft meer ruimte en flexibiliteit aan de verschillende instituten maar vraagt ook om 
een stapje extra richting het netwerk.

Het netwerk kiest niet voor een nieuw merk, met eigen logo, en grote naamsbekendheid naast  
of zelfs in plaats van de huidige instituten. Daarvoor is de huidige netwerk en infrastructuur te 
sterk. Maar er is wel de wens dat de kracht en de kwaliteit van het netwerk bekend zijn, zoals een 
keurmerk. Als je door (een van) deze organisaties wordt geholpen, zit daar een groot en sterk 
netwerk achter. 
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Het netwerk Opschalen en adviserenTechniek  

Expert to expert 
netwerk. Aan wie 
adviseert het netwerk. 
Hoe lopen de lijntjes?

Overzicht 
van meest 
geadresseerde 
experts

Benadering per instituut

Loket CET-md telefoonnummer 
naar Procesmanager en  
back-up DCMR-meldkamer

Bekendheid van 
24/7 piketnummers 
van de instituten 

Debriefen 
en afsluiten 
incident 

De ‘Na-vraag’

Manier van 
evalueren

De Bestuurlijke 
vraag

Incident met milieu 
en drinkwater 

(Potentiele) 
inzet bij elk 
incident milieu 
& drinkwater

Sneller en 
informeler 
informeren 
over potentiele 
incidenten 

Monitoring 
informatiestroom 
whattsappgroep

Start nieuwe structuur

Informeren, 
alerteren, alarmeren

Beschrijven onderscheid 
tussen regie op inhoud 
en proces

Rolbeschrijving 
hoofdaannemers, 
procesmanagers

Inregelen piket 
procesmanager en 
afstemmen op 24/7 
fronto!ce/loketten 
van de instituten.

Optimaal advies 

Advies aan 
het bestuur is 
integraal en 
afgewogen advies

‘Expert to expert’ 
advies 

Templates voor 
adviezen

Optimaal 
advies wat 
betreft snelheid. 
Adviezen mogen 
niet wringen

Whattsappgroep 
voor laagdrempelige 
informatie-uitwisseling 

Update toolkit

Beheer en toegang 
tot Whattsappgroep

Update handboek

Voorstel tot 
Whatsapp-
management

Taakkaarten 
hoofdaannemer en 
procesmanager

Digitaal platform 
waarin veilig en gericht 
gedeeld kan worden

Juiste coalitie 
op vernieuwd 
incidentenplatform

Beheer en toegang 
tot het platform

Governance van  
het CET-md

Bijeenkomsten Expertgroep 
en Stuurgroep CET-md

Begroting, OTO-plan en 
Communicatieplan

Herzien van Convenant 
en onderliggende 
samenwerkingsovereenkomsten

Kennis van elkaar. Hoe is 
het netwerk georganiseerd 
en wie werken samen

Beschreven functies  
en rollen

Namen en 
contactgegevens

Kennis en netwerk-
bijeenkomsten

Oefenkalender

Nieuwe manier van samenwerken Bouwstenen
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Doelstelling: 
Het Crisis Expertteam milieu en drinkwater (CET-md) ontwikkelt zich tot een modern expert en advies 
netwerk. Een netwerk dat elkaar weet te vinden in de koude fase, en vanuit de kracht van elk instituut, 
samen, dé expert vormt tijdens de de warme fase: een crisis op het gebied van milieu en drinkwater. 
Daardoor kan het best mogelijke advies worden gegeven aan hulpdiensten en bestuurders en is de 
impact van het advies zo groot mogelijk. Dat bereiken we door het netwerk, de ondersteunende 
techniek en het opschalen en adviseren te verbeteren.



Timeline

2020 2021

Toolkit

Kenniskaart Smoelenboek

Kalender

Kwartaaloverzicht Convenant

B,O,C Digitaal platform

Handboek

juli augustus september oktober november december januari juni

Van bouwstenen naar concrete producten

T O O L K I T

K A L E N D E R

S M O E L E N B O E K

D I G I T A A L  P L A T F O R M

K W A R T A A L O V E R Z I C H T

C O N V E N A N T

B , O , C

H A N D B O E K

K E N N I S K A A R T

Het programma: van werkgroepen, 
naar bouwstenen, naar producten.


