
OOV ALERT BELT… 
WAT MOET U DOEN?

INSTRUCTIE EN TIPS VOOR HET GEBRUIK 
VAN HET ALARMERINGSSYSTEEM 
VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID

U vervult 
een functie binnen de crisisbeheersing in Gelderland-Zuid. Hiervoor kunt u worden opgeroepen door OOV Alert. In deze folder leest u hoe dit werkt en wat er van u wordt verwacht als OOV Alert belt.
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SLIM SYSTEEM
OOV Alert is een slim alarmeringssysteem, waarmee u kunt 
worden opgeroepen voor uw functie in de crisisbeheer-
sing of bij andere calamiteiten. Het systeem maakt voor de 
alarmering gebruik van uw mobiele telefoon en/ of vaste 
telefoon, zowel op het werk als thuis. OOV Alert zorgt 
ervoor dat de juiste personen in voldoende aantal worden 
gealarmeerd.

KEUZEMENU
In de meeste gevallen krijgt u via OOV Alert een algemene 
boodschap en een keuzemenu te horen.
Door middel van het keuzemenu kunt u aangeven of u 
beschikbaar bent. In bepaalde gevallen wordt OOV Alert 
gebruikt om u met een gerichte boodschap (zonder keuze-
menu) over een bepaalde situatie te informeren. OOV Alert 
kan dus bellen om u te informeren of om u te alarmeren.

INFORMATIEBERICHT
Als het doel is om u te informeren, dan ontvangt u een 
niet-interactieve boodschap. Deze boodschap kan een me-
dedeling inhouden of een instructie. Zodra OOV Alert klaar 
is, wordt de verbinding automatisch verbroken.

ALARMERINGSBERICHT
Als het doel is om u te alarmeren, wil OOV Alert een aantal 
dingen van u weten (zie de instructie in deze folder). U ont-
vangt daartoe een interactieve boodschap, met één of meer 
keuzemogelijkheden. 

SMS BERICHT
Aansluitend aan de alarmering ontvangt u een SMS bericht 
op uw mobiele telefoon met het bericht dat het scenario 
‘X’ is geactiveerd. Dit bericht wordt alleen verzonden aan 
degene die hij gebeld heeft.

TESTALARM EN OEFENING
De alarmering via OOV Alert wordt regelmatig getest. Ook 
kan de alarmering deel uitmaken van een oefening. In 
beide gevallen wordt duidelijk vermeld dat het om een test 
of oefening gaat. Beantwoord de vragen vervolgens zoals u 
dat ook zou doen bij een daadwerkelijk incident. U hoeft
bij een alarmeringstest niet binnen de gestelde tijd op de 
afgesproken locatie te komen. Bij een alarmeringsoefening 
wordt u wel verwacht. Dit wordt dan expliciet aangegeven 
in het alarmeringsbericht.

GEEF WIJZIGINGEN DOOR
Zonder actuele (bereikbaarheids) gegevens kan OOV Alert 
u niet effectief alarmeren. Geef wijzigingen in uw gege-
vens (telefoonnummers, functie) daarom meteen door aan 
onderstaande beheerders.

WERKT U BIJ EEN GEMEENTE?
Gemeenteambtenaren kunnen wijzigingen doorgeven aan 
de eigen ambtenaar openbare veiligheid of aan bevolkings-
zorg@vrgz.nl indien zij een functie in één van de regionale 
pools bevolkingszorg of crisiscommunicatie bekleden.

WERKT U BIJ EEN HULPDIENST? 
Medewerkers van brandweer, politie, GHOR, RAV en de 
gemeenschappelijke meldkamer kunnen wijzigingen door-
geven via 
Brandweer: gerrit.klop@vrgz.nl of stefan.de.greef@vrgz.nl
GHOR: pascal.hendriks@vrgz.nl
RAV: paul.sanders@vrgz.nl
Politie: fred.van.haaren@politie.nl

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het 
alarmeringsproces.

LUISTER ALTIJD GOED NAAR HET BERICHT: 

- GAAT HET OM EEN DAADWERKELIJK INCIDENT, EEN OEFENING OF EEN TEST? 

- WORDT U BINNEN DE GESTELDE TIJD OP DE AFGESPROKEN LOCATIE VERWACHT (INCIDENT, OEFENING)? 

- OF HOEFT U NIET OP TE KOMEN (TEST)? 
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INSTRUCTIE
IN GEVAL VAN EEN ALARMERING DOORLOOPT 
OOV ALERT DE VOLGENDE STAPPEN MET U:
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OOV Alert belt.
U neemt de telefoon op.

U hoort een welkomstboodschap.

U hoort het scenario waarvoor u wordt opgeroepen.

OOV Alert vraagt u om bevestiging van uw functie 
binnen de voor uw functie geldende opkomsttijd.

5 OOV Alert bedankt u voor uw medewerking 
en verbreekt de verbinding.

6 Indien u uw komst heeft bevestigd, wordt u binnen 
de gestelde tijd verwacht op de afgesproken locatie.

U bevestigt dat u deze functie bekleedt. 
VOOR JA TOETS 1

U geeft aan dat u deze functie niet bekleedt 
of binnen de gestelde tijd niet aanwezig 
kunt zijn. VOOR NEE TOETS 2  

Om het bericht nogmaals te beluisteren 
TOETS 3
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TIPS
Sla het nummer van OOV Alert (055-3682233) op in het geheu-
gen van uw telefoon en gebruik indien mogelijk voor dit nummer 
een afwijkende ringtone. Zo werkt OOV Alert voor u optimaal als 
alarmeringssysteem.

Informeer uw gezinsleden en/of huisgenoten en collega’s over 
OOV Alert.

Iemand voor wie het alarmeringsbericht niet bedoeld is (en die de 
telefoon heeft opgenomen), kan het beste na de welkomstbood-
schap in het keuzemenu aangeven dat hij of zij niet de gevraagde 
operationele functie bekleedt. OOV Alert verbreekt dan zelf de ver-
binding en gaat door met het volgende telefoonnummer waarmee 
u in de alarmeringscomputer bekend bent.

Verbreek nooit zelf de verbinding, maar wacht tot OOV Alert de 
verbinding met u verbreekt. Zo weet u zeker dat het alarmerings-
proces is voltooid.

Als u uw telefoon niet opneemt, zal OOV Alert (door de klankac-
tivatie) wel een deel van het bericht inspreken op de voicemail. U 
kunt niet meer reageren op deze ingesproken tekst en u wordt 
ook niet verwacht. Er is immers door u geen selectie gemaakt in 
het keuzemenu. Mogelijk probeert OOV Alert u op een andere 
telefoon of een later tijdstip nogmaals te bereiken. 

Tenzij dit door OOV Alert wordt gevraagd, bel nooit zelf met de 
gemeenschappelijke meldkamer van de hulpdiensten. Die is ten 
tijde van een incident druk met de coördinatie van het incident. 

Bel na alarmering niet meteen uw collega’s om te informeren of zij 
ook/wel beschikbaar zijn of naar de opkomstlocatie komen. Zij zijn 
dan niet bereikbaar voor OOV Alert. Dit kan het alarmeringsproces 
vertragen.

Als u hebt aangegeven binnen de gestelde opkomsttijd aanwezig 
te zijn op de afgesproken locatie, dan wordt ook op uw komst ge-
rekend. Houd wel altijd rekening met de geldende verkeersregels.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie of heeft u 
vragen over OOV Alert? Dan kunt 
u contact opnemen met het Veilig-
heidsbureau van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. 
Telefoon 088-457 50 35 
of E-mail bevolkingszorg@vrgz.nl

Deze folder is een uitgave van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
en bestemd voor iedereen die een 
repressieve functie heeft in de crisis-
beheersing van de regio.
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