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Rode Kruis-Vlaanderen in
de corona- en de
overstromingscrisis

• Het Rode Kruis

• Geschiedenis en statuut
• Rol in rampenparaatheid

• Practische ervaringen bij recente crisissen
• corona crisis
• overstromingen

• Algemene conclusies en aanbevelingen
Philippe Vandekerckhove, MD, PhD
Gedelegeerd bestuurder

Henri Dunant (1828 – 1910): “Tutti Fratelli”

7 fundamentele principes

“Un souvenir de Solferino”

?

“Er moet een onafhankelijke organisatie
opgericht worden die neutraal is en
hulp biedt aan iedereen”

Onafhankelijkheid

?

Menselijkheid

Onpartijdigheid

Neutraliteit

Vrijwilligheid

Eenheid

Universaliteit

?
?

?
?

?
?
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Helper van de overheid

1864: oprichting Belgisch Rode Kruis

Uniek statuut:
Noch overheid, noch NGO maar
“helper van de overheid”

1972: herstructurering van het Belgisch Rode Kruis

De oudste nog bestaande
Rode Kruis-vereniging

Structuur van het Belgisch Rode Kruis
ALGEMENE VERGADERING

Opsplitsing in 3
gemeenschappen
(VL-FR-DUI):

Bepalen strategie
onafhankelijk van elkaar

Eén
rechtspersoon

1984: vernieuwde staatsstructuur: advies Raad van State: Belgisch Rode Kruis is gemeenschapsmaterie

NATIONALE RAAD

NATIONAAL DIRECTIECOMITÉ

RODE KRUIS-VLAANDEREN

FRANSTALIGE GEMEENSCHAP

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
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Kerncijfers Rode Kruis-Vlaanderen
1.450 vaste medewerkers

• Dienst voor het Bloed
• Humanitaire Dienst (incl. opvang voor asielzoekers)
• Centraal Ondersteunende Diensten

250 lokale afdelingen
14.000 vrijwilligers

Inhoud
• Het Rode Kruis

• Geschiedenis en statuut
• Rol in rampenparaatheid

• Practische ervaringen bij recente crisissen
• COVID-19 crisis
• overstromingen

250 miljoen € omzet

• Algemene conclusies en aanbevelingen

Humanitaire Activiteiten in Vlaanderen
Vanaf 13 maart 2020

COVID-19 crisis










Ziekenvervoer
Logistieke ondersteuning door Hulpdienst
Eerste Hulp in tijden van corona
Omgaan met stress in tijden van corona
Psychosociale ondersteuning van vrijwilligers
Voorbereiding van schakelzorgcentra
Inzet van crisisvrijwilligers
…
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Vragen

Antwoord

Van: xx.yy@woonzorgcentrum.eu
Verzonden: zaterdag 14 maart 2020 16:31
Aan: socialehulpverlening@rodekruis.be
Onderwerp: ondersteuning vrijwilliger Rode Kruis logistieke taken
Geachte heer/mevrouw,
in ons woonzorgcentrum bereiden we ons voor op mogelijke scenario's voor in geval een uitbraak van het
virus en uitval van personeelsleden.



Hulpdienst?

> Inzet in dedicated ziekenwagens COVID19
> Woonzorgcentra geen urgentie voor federaal gezondheidsinspecteur
> Vrijwilligers vrijwaren voor andere te verwachten inzet

Mijn vraag is dan ook of we via Rode Kruis Vlaanderen tot afspraken kunnen komen om vrijwilligers ter
beschikking te stellen in dat soort situaties. Taken die van hen verwacht worden kunnen variëren maar zullen
zich situeren rond zorgondersteunende en logistieke taken. Denk daarbij aan assistentie bij toiletbezoek,
maaltijdbedeling en hulp bij de maaltijd. Voorbeelden van logistieke taken: bedopschik tot transport van
voedingskarren. Met wat creativiteit komen we vast en zeker tot volwaardige takenpakketten waarmee onze
reguliere medewerkers zich dan kunnen oriënteren op andere essentiële zorgtaken.



Andere RK-vrijwilligers?

> ja, maar… leeftijd & andere activiteiten

Ik kijk uit naar uw reactie,



Alvast dank,

Dus… óók burgers!

Aantal instellingen die hulp vragen – COVID-II

Registratie en login vrijwilligers
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 Web platform: https://crisisvrijwilligers.rodekruis.be/nl

 Mobiele app
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De logistieke uitdaging in bloedmanagement
Aantal?
afname

24 u

testen

productie

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Mei

Juni

Juli

Augustus

lockdown

300.000 Donoren
13 donorcentra
15 collectes/dag

Capaciteit planning? * 450 medewerkers
* vrijwilligers
* locaties
* materialen
* transport
* systemen

lockdown
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ECL
42 dagen 6°C
Plasma
fractioneerder
1 jjaar ‐20°C

Plasma
VPVIM

3 jjaar ‐25 °C

Hoeveel ? opslag

Aantal?

Bloedplaatjes
5 dagen 22°C

Nieuwe taken Dienst voor het Bloed

66 ziekenhuizen
3 bloedbanklabo’s
plasmafractioneerder

Maart

April

Rode Kruis-Vlaanderen - 01/01/2019

Internationale hulp

 SARS-CoV-2 moleculair onderzoek
> Zeer snel up and running
> Aanlevering stalen uit Nationaal Referentie Centrum UZ Leuven onvoorspelbaar

 Convalescent plasma: klinische studies in België
> Recruteren genezen COVID-19 patiënten
> Collecteren van plasma

Pandemie tekent zich in Afrika minder scherp
af.
 onderrapportering?
 maar tot nu toe geen overbelasting van
gezondheidssysteem (uitz. Zuid-Afrika)

 Seroprevalentiestudie Sciensano
Experts voorspellen chronische crisis zonder
echte piek.

Redenen?
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Waar is Rode Kruis-Vlaanderen actief?

COVID-19 CONCLUSIES
 Inzet met klassieke opdrachten

Oeganda
RKV Noodhulpfonds

Burundi

Rwanda

Totaal

€ 25.000

€ 35.000

€ 540.000

> FIFO
> Flexibel en efficiënte coördinatie

 Nieuwe opdrachten in kerngebieden

RKV Publieksgeld
Totaal

Tanzania

Malawi

€ 175.000

> inzet burgervrijwilligers te stroomlijnen

€ 180.000
Zambia

• Meerdere initiatieven vs schaalvoordeel
Mozambique

Zimbabwe

€ 100.000

Legend
RKV partnerland zonder Covid‐
programma gefinancierd door
eigen middelen

€ 100.000

Swaziland
€75.000

via RKV noodhulpfonds voor
corona‐gerelateerde activiteiten

Lesotho

via publieksmiddelen voor
corona‐gerelateerde activiteiten

South Africa
€ 200.000

De rampenwerking van RKV in 4 fases
Augustus

Juli
14

19 20
Start

WATERSNOODRAMP 2021

28 29
Aanbod RKV

15
Verhoogde inzet RKV

16

31
Terugplooien RKV
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Start:

Start:

#helpenhelpt samen met CRB & veel solidariteit

#helpenhelpt samen met CRB & veel solidariteit

Juli
14

Augustus

19

Juli
14

Start

Start

Start:

Start:

#helpenhelpt samen met CRB & veel solidariteit

Vraag Kabinet Verlinden en vaststelling omvang

Juli
14

Augustus

19

19
Start

Augustus

Augustus

Juli
14

19
Start

 16 – 19 juli

>Overleg & Persconferentie minister Verlinden
• Gemeenschappelijk rekeningnummer RKV‐CRB
• Lancering platform voor inzet crisisvrijwilligers

>1e overleg Nationaal Crisiscentrum (NCCN)
• Inzet DSI in telefooninformatiecentrum
• Brandweerinzet (pompen en grof puin ruimen)
• Goederenstroom
 burgers zamelen massaal in
 Voedselbedeling: aanbod Voedselbanken & eventsector

>Overleg RKV‐CRB

• aanbod inzetten crisisvrijwilligers
• voorstel om samen te werken met Voedselbanken
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Aanbod RKV:

Aanbod RKV:

Eerste barsten in positief imago RKV

Eerste barsten in positief imago RKV

Juli
20

Augustus
28

Juli
20

Aanbod RKV

Augustus
28

Aanbod RKV

Aanbod RKV:

Aanbod RKV:

Eerste barsten in positief imago RKV

Moeizaam overleg RKV & CRB en te weinig acties

Augustus

Juli
20

28
Aanbod RKV

Augustus

Juli
20

28
Aanbod RKV

 20 – 21 juli

>Inzet RKV vrijwilligers
• Aanbod om # op te schalen

>Inzet crisisvrijwilligers: aanbod om
• maximaal # in te zetten
• webplatform te vertalen in FR

>Inzet RKV beroepskrachten
• Aanbod om te ondersteunen met beroepskrachten
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Aanbod RKV:

Aanbod RKV:

Moeizaam overleg RKV & CRB en te weinig acties

Moeizaam overleg RKV & CRB en te weinig acties

Juli
20

Augustus
28

Juli

Augustus

20

Aanbod RKV

28
Aanbod RKV

 22 – 25 juli

 26 – 27 – 28 juli

>Inzet RKV vrijwilligers

>Inzet RKV vrijwilligers

• DSI & HDI op terrein ter ondersteuning CRB

>Inzet crisisvrijwilligers

• CRB wil eigen platform lanceren; vraag om beschikbare
CVW manueel over te zetten
• Eerste inzet: 3 ploegen in Trooz, Pepinster en
Chaudfontaine

>Aanbod om grootschalige voedselbedeling
organiseren via FEVIA

• Aanbod commandopost aanvaard

>Inzet crisisvrijwilligers

• Positieve evaluatie van de eerste inzet
 Aanbod om substantieel op te schalen
 inzet opgeschaald naar 200/dag vanaf 28 juli

• Goedkeuring CRB om webplatform te vertalen & samen te
gebruiken

>Inzet RKV beroepskrachten

• Start manager Interventie RKV als coördinator crisiscel CRB

Verhoogde inzet RKV:

Verhoogde inzet RKV:

Actie, kritiek & kadering

Actie, kritiek & kadering

Augustus

Juli
29

15
Verhoogde inzet RKV

Augustus

Juli
29

15
Verhoogde inzet RKV
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Verhoogde inzet RKV:

Verhoogde inzet RKV:

Actie, kritiek & kadering

Eindelijk actie voor RKV

Juli

Augustus
29

Juli

15

Augustus
29

Verhoogde inzet RKV

15
Verhoogde inzet RKV

 29 – 30 juli

> Inzet RKV vrijwilligers
• Commandopost in Barchon opgebouwd

> Inzet crisisvrijwilligers

• Ondersteuning bij ‘maraudes’, voedselbedeling & schoonmaken

> Inzet RKV beroepskrachten

• RKV ploeg actief in crisiscel CRB
• Overleg CRB‐Deloitte – LT besteding van de middelen
 Gespreid over 4 domeinen:
> Primaire noden: voedsel & hygiëne
> Medische & psychosociale hulp
> Mobiliteit
> Logement
 CRB vraagt RKV 3 projecten op te nemen

Verhoogde inzet RKV:

Verhoogde inzet RKV:

Eindelijk actie voor RKV

Eindelijk actie voor RKV

Augustus

Juli
29

15

Augustus

Juli
29

Verhoogde inzet RKV

 2 – 8 augustus

>Inzet RKV vrijwilligers
• Positieve samenwerking op het terrein
• 6/8 ‐ Commandopost in Barchon afbreken

>Inzet crisisvrijwilligers

• Nieuwe opdrachten voor CVW en VW verloopt traag

>Inzet RKV beroepskrachten
• Verloopt niet efficiënt

15
Verhoogde inzet RKV

 9 – 13 augustus
>Analyse RKV

• Inzet RKV geapprecieerd op het terrein
• Coördinatie projecten RKV krijgt onvoldoende ruimte
• Inzet CVW blijft kleinschalig

>Conclusie RKV

• afbouwen van de RKV inzet tegen 31/08
• Vertaald CVW‐platform blijft ter beschikking van CRB
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Terugplooien RKV:
Plan CRB voor 35mio€, stof rond RKV gaat liggen

Juli

Augustus
16

31
Terugplooien RKV

De burgemeesters van de gehavende gemeenten komen letterlijk handen te kort om de miljoenen aan
noodhulp om te zetten in concrete projecten.
Geld is niet meer de eerste zorg
- federale lening van 1,2 miljard euro voor heropbouw van infrastructuur van “nationaal belang”
- 800 miljoen van de Waalse relanceplannen die geheroriënteerd wordt
- renteloze lening van 1 miljard die de verzekeraars nog verstrekken aan de Waalse overheid.
- Rode Kruis, dat zo'n 40 miljoen euro inzamelde, verdeelt een deel van dat geld over de gemeenten.
- geld dat de verzekeraars moeten uitkeren
Toch zitten de burgemeesters van sommige kleinere gemeenten nog altijd met de handen in het haar. …
‘ik heb simpelweg de mensen niet om die budgetten te beheren zegt de burgemeester van Trooz.

Inzet crisisvrijwilligers
# vrijwilligers ingezet
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Het Laagste Nieuws, 20 september 2021
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OVERSTROMINGEN CONCLUSIES

Inhoud

 Rode Kruis
> operationele verschillen CRB – RKV
• Geen coördinatie- wel implementatieprobleem
> Maximaliseren hulpverlening vs andere overwegingen
• Cfr. ervaring brandweer etc…

 Overheden
> Complexiteit rampenaanpak BE
• Implementatie issues
• ontbrekend niveau wanneer provincie-overstijgend
> Ieder zijn rol: voor Rode Kruis
• FIFO
• Paramedisch en licht logistiek
> Stroomlijnen inzet burgervrijwilligers
> Arbeidswetgeving voor personen actief in rampenhulpverlening

Aanbevelingen
Belgisch Rode Kruis
• Basiswet van 30 maart 1891 is verouderd
• Deugdelijk bestuur onmogelijk binnen 1 rechtspersoon: in lijn brengen met realiteit en advies Raad van State
• Excellentie in kernopdrachten nastreven

Rode Kruis-Vlaanderen
• Rampenwerking niet per provincie organiseren
• Coördineren inzet van burgervrijwilligers als nieuwe opdracht
• Rampenhulpverlening breder dan verlenen van eerste hulp, vervoeren en opvangen van slachtoffers

Overheden
• Organisatie van de rampenparaatheid: 3 crisisniveaus: gemeentelijk, provinciaal en federaal
• federaal: 3 betrokken ministers
• gewestelijke fase nodig wanneer noodsituatie provincie overstijgt

• Rode Kruis te evident: betrekken bij planning, niet als stop-gap (labo testing SARS-CoV-2, overstromingen, crisisvrijwilligers, etc)
• Budget beperkt ivm de verwachtingen
• Toenemende inzet privé-bedrijven / consultants aan hoge kost

• Discontinuïteit overheden: verlies “governmental memory”
• Ministeriële kabinetten
• Toegenomen verloop hogere ambtenarij

• Het Rode Kruis

• Geschiedenis en statuut
• Rol in rampenparaatheid

• Practische ervaringen bij recente crisissen
• COVID-19 crisis
• overstromingen

• Conclusies en aanbevelingen

