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RISICO-INFO
Geïnformeerd. Voorbereid. Samen. Risico-Info is een strategische sensibiliseringscampagne van het
Nationaal Crisiscentrum (NCCN) met als doel om de zelfredzaamheid van de burgers in noodsituaties te
verhogen. Hoe doen we dat? Door de burger meer informatie over de risico’s in hun omgeving aan te reiken
en door de juiste reflexen aan te leren.

Een geïnformeerde burger is er twee waard
Natuurlijke femomenen zoals onweer, hagelstormen, hevige regenval, overstromingen kunnen overal en
op elk moment voorkomen. Elke burger, of hij nu thuis is of onderweg naar het werk, kan betrokken raken
bij een zware brand, een gaslek of een treinongeluk. Het nulrisico bestaat niet.
Elke dag bereiden de hulpdiensten en de overheden zich voor op noodsituaties. Maar het vergroten van
het publieke bewustzijn van de risicocultuur, zelfredzaamheid en solidariteit in noodsituaties kan de
gevolgen van deze situaties helpen verminderen. Een goed geïnformeerde burger kan mits de juiste
reflexen zijn steentje bijdragen en de autoriteiten in staat stellen zich te richten op de kern van hun
interventie en de zorg voor de meest kwetsbare mensen.

Meerdere acties voor heel de bevolking
Risico-Info is een nationale bewustmakingscampagne dat werd gelanceerd in 2016 met een focus op de
zelfredzaamheid. Sinds 2016 heeft het NCCN in samenwerking met tal van partners binnen deze risico’s,
tientallen acties ondernomen en herhaald om dit doel te bereiken.
De informatie die ter beschikking staat van de burger werd samengevoegd op de portaalsite www.risicoinfo.be en werd opgenomen in verschillende mediacampagnes via affiches, campagnes op sociale media
en via educatieve video’s.
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De Federal Truck werd ingezet om verschillende acties uit te voeren op het terrein.
Via www.mijnnoodplan.be kan elk gezin zich voorbereiden om zo goed mogelijk te reageren in
noodsituaties in hun eigen huis.
Er wordt ook een brede bewustwording van de alarmering uitgevoerd, met name door middel van
virtual reality spel om iedereen te leren de juiste dingen te doen voor hun veiligheid.
Daarnaast liepen er verschillende campagnes over concrete risico’s zoals het nucleaire en
Seveso risico.
Tot slot stelde het NCCN in samenwerking met verschillende partners een lessenpakket samen,
BE-Ready. Hierbij werd ook een online spel ontwikkeld dat ter beschikking staat aan alle
leerkrachten en leerlingen in het lager onderwijs om hun zelfredzaamheid te verhogen.
Heb je nog vragen? Je kan ons contacteren op crisiscentrum@ibz.fgov.be

