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Hoe kunnen we zelfs vanop afstand hetzelfde beeld hebben van een noodsituatie om correct en in
samenwerking met verschillende diensten te kunnen reageren ? Dankzij het nationale veiligheidsportaal
Incident and Crisis Management System (ICMS), dat door het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) werd
ontwikkeld, kunnen we operationele en strategische informatie uitwisselen tijdens een noodsituatie. Dit
veiligheidsplatform is toegankelijk voor alle actoren binnen het crisisbeheer, zowel op gemeentelijk,
provinciaal als op nationaal niveau.

Geoptimaliseerde samenwerking
Tijdens een noodsituatie is het cruciaal dat alle betrokken actoren op elk moment de beschikbare informatie
kunnen raadplegen om zo beslissingen te nemen of om snel en efficiënt een operationele interventie te
kunnen opstarten. Het veiligheidsportaal ICMS biedt een oplossing voor deze uitdaging door alle
informatie te bundelen op één platform en de mogelijkheid te bieden aan alle disciplines om de informatie
actueel te houden. Het biedt een leesbaar overzicht en een duidelijke dynamiek . ICMS bevordert daardoor
de noodplanning en de evaluaties en analyses van interventies en oefeningen.

Een groot aanbod aan functionaliteiten
Het platform ICMS kan gebruikt worden om een noodsituatie te beheren, maar ook voor oefeningen of
testen. Iedere gebruiker krijgt een persoonlijke login met toegang tot de cases die van belang kunnen zijn
in functie van zijn profiel. Iedere case heeft verschillende logboeken: een multidisciplinair logboek voor
de CP-Ops en de crisiscellen, alsmede monodisciplinaire logboeken die de uitwisseling van meer
technische of vertrouwelijke informatie mogelijk maken. Een beveiligde chat laat toe om ook meer
individuele gesprekken te voeren.
ICMS beschikt over een cartografische en dynamische tool. Dit bestaat uit een grote database aan
geactualiseerde gegevens over verschillende infrastructuren, contactgegevens, een bibliotheek met
noodplannen en andere nuttige teksten, een rapport (SITREP) editor zodat men op het moment van een
noodsituatie het situatierapport kan opmaken, een monitoring tool van de genomen beslissingen en het
weer van op het terrein.
ICMS evoulueert: andere tools en technologieën zullen in de toekomst nog worden toegevoegd.
Heb je nog vragen? Je kan ons contacteren op icms@ibz.fgov.be
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