(namenlijsten met evacuees, vermisten etc.)
kunnen doorgeleiden naar andere strategische
plaatsen in de gemeente X en de omliggende
regio.
Ook zullen rampenbestrijders van de overheid,
waterschappen, energie bedrijven, die posities
innemen op strategisch belangrijke plekken in
het getroffen gebied, met behulp van de ondersteuning van DARES-operators kunnen spreken
met hun collega’s op de meldkamers of ergens
anders.
Procedures, te kiezen technieken en frequentieverdeling zijn op landelijk niveau vastgesteld
en ter beschikking gesteld aan DARES-deelnemers én andere zendamateurs. Dat betekent
overigens niet dat we alles centraal willen regelen; de kaders zullen echter uniform dienen
te zijn.
Doelstelling DARES
“De kennis en kunde van radio zendamateurs
ter beschikking te stellen aan de overheid ten
tijde van rampen en crisis situaties.”
Giften
Stichting DARES bestaat uit vrijwilligers zonder
subsidie door de overheid. Voor ons bestaan
zijn wij afhankelijk van giften door deelnemers of sympathisanten. Onze kosten worden
meestal gedragen binnen de eigen gelederen.
Wilt u DARES financieel steunen, dan is uw gift
van harte welkom. DARES is een officiële ANBI
organisatie.
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Stichting DARES
DARES is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Alle giften aan DARES zijn fiscaal aftrekbaar.

info@dares.nl
www.dares.nl

Visie
DARES staat voor Dutch Amateur Radio Emergency Service. DARES bestaat uit een groep
deelnemers (meestal zendamateurs) die inzetbaar zijn als er problemen zijn met de reguliere
communicatie voorzieningen van de hulpdiensten voor Openbare Orde en Veiligheid.
DARES is erkend door de Nederlandse Overheid.
Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken
is aan de veiligheidsregio’s geadviseerd om de
dienstverlening van DARES op te nemen in de
rampenplannen.
DARES heeft convenanten afgesloten met verschillende veiligheidsregio’s.
Wanneer komt DARES in actie?
Als Reguliere communicatiemiddelen zijn
uitgevallen (mobiele telefonie / C2000) wordt
DARES gealarmeerd. De DARES regio coördinator zal dan via een vaste gestelde procedure inventariseren welke deelnemers op dat moment
inzetbaar zijn en welke apparatuur zij tot hun
beschikking hebben.
Daarna zullen teams van 3 tot 5 personen met
hun apparatuur worden ingezet om verbindingen tussen diverse locatie op te zetten. Indien
nodig kan een beroep worden gedaan op deelnemers uit andere regio’s, maar vooral ook op
de zendamateurs “op zolder”.

Regionale indeling
De Nederlandse overheid heeft de visie dat
een in geval van een ramp of calamiteit een
Veiligheidsregio bijstand van andere VR’s nodig
heeft.
DARES organisatie sluit hierop aan.
SIGCO
In regio’s waar geen of weinig deelnemers beschikbaar zijn kan worden gekozen voor de inzet van een Snel Inzetbare Groep Communicatie Ondersteuning, dit zijn groepen die bestaan
uit 5 personen en snel inzetbaar zijn door het
hele land. Een SIGCO team kan zonder hulp van
buitenaf tenminste 4 uur communicatie verzorgen, maar beschikt ook over een logistiek
medewerker om bijvoorbeeld voor extra accu’s
of benzine voor de aggregaat te zorgen.
Eigen apparatuur
De meeste DARES deelnemers zijn zendamateurs die hun eigen zendapparatuur in zetten.
Daardoor is de deelnemer bekend met de apparatuur, en heeft deze ook direct ter beschikking als er een inzet nodig is. Dit varieert van
eenvoudig een portofoon tot geheel geconfigureerde communicatie koffers en eigen accu’s en
aggregaten.
Standaardisatie DARES
Door DARES zijn standaarden voor aansluitstekkers, (digitale) protocollen, kleding en uit-

rusting, opleiding en training. Deze standaarden zorgen ervoor dat apparatuur, procedures
en administratieve processen van de DARES
hulpverleners op elkaar aansluiten.
Toegevoegde waarde DARES
De toegevoegde waarde van DARES is vooral
gelegen in het verzorgen van communicatie ten
behoeve van gemeentelijke en andere civiele
organisaties. Daar waar brandweer, politie en
ambulancediensten beschikken over hun eigen
communicatienetten en procedures, zal bij
grootschalige incidenten en rampen een gemiddelde gemeente als snel in de knel komen
met zijn communicatie mogelijkheden.
Te denken valt daarbij aan afdelingen burgerzaken en sociale diensten die verantwoordelijk
zijn voor de evacuatie, registratie opvang en
verzorging van grote groepen mensen.
Ook is geconcludeerd dat de (in goed Nederlands) “welfare” communicatie van getroffen
burgers naar hun naasten elders, een belangrijk “product “van DARES is.
Ter illustratie: we willen het mogelijk maken
om vanuit een gemeentehuis in de gemeente
X, verbindingen met spraak en data mogelijk te
maken naar opvangcentrum Y en Z en denken
daarbij een VHF/UHF spraak en data netwerk
nodig te hebben.
De gemeenteambtenaren in gemeentehuis te
X zullen daarbij ondersteuning krijgen van DARES-operators die grote hoeveelheden data

