Het gaat om de verantwoordelijkheden van beide kanten: de werkgever en de werknemer.
De werkgever is eindverantwoordelijk, maar beide partijen zullen zich aan een heel aantal
veiligheidsregels moeten houden.
-

-

-

-

-

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid voor de werknemer en dus ook voor
zijn/haar veiligheid, gezondheid en welzijn.
De werkgever zorgt dus voor een veiligheidsprotocol, reisformulieren, etc.
De werkgever werkt samen met professionele organisaties (trainingen zijn vereiste,
verzekeringsmaatschappij en responseorganisatie, debriefing, e.a.) om bovenstaande
te realiseren.
De werkgever laat zich adviseren bij de aanschaf van beschermende kleding,
medicijnen, en geschikte apparatuur, toegespitst op de verwachte
werkomstandigheden, en verzekert de tijdige aanschaf van beschermende kleding,
medicatie, benodigdheden en veilig transport.
De werkgever draagt zorg voor alle noodzakelijke verzekeringen, inclusief verzekering
tegen schade door biologische of chemische oorlogsvoering daar waar nodig.
Evacuatieplan inclusief medische evacuatie
De werkgever spant zich tot het uiterste in om alle benodigde informatie te
verzamelen die nodig is om de medewerker op zijn/haar reis voor te bereiden.
De werkgever draagt verantwoordelijkheid voor de werkomstandigheden van de
werknemers en voor de duur van de uitzending die tot een minimum moet worden
beperkt.
De werkgever draagt verantwoordelijkheid voor aanpassing van de risicoanalyse bij
veranderde omstandigheden en de daaruit volgende consequenties voor de
uitzending.
De werkgever zorgt ervoor dat er een crisis management systeem en team is voor het
geval het fout gaat.

Daarnaast moet de werkgever ervan verzekerd zijn dat de werknemer zich aan een aantal
regels houdt. De werkgever heeft een zorg- en veiligheidsplicht, maar deze kan alleen
nagekomen worden als de werknemer zich conformeert aan de door de werkgever
opgelegde regels.
-

-

Bij bewegingen door risicogebieden is er altijd contact met een contactpersoon op de
redactie. Voor de reis begint wordt afgesproken hoe vaak dat contact er is.
Er wordt niet via Social Media of anderszins via openbare bronnen gecommuniceerd
over de reis, de reisplannen, vervoermiddelen, personen, etc.
Er wordt zo veel mogelijk met de redactie en zo weinig mogelijk in het land zelf
gecommuniceerd. Verreweg de meeste ontvoeringen komen van binnenuit. Houd
rekening met afluisteren van telefoons en satelliettelefoons. Houd mededelingen
oppervlakkig.
Er wordt samengewerkt met chauffeurs of producers die het gebied goed kennen, de
lokale taal spreken, die de ploeg niet door partijdigheid in gevaar brengen.

-

-

Het is medewerkers verboden wapens te dragen of met journalisten op te trekken
die bewapend zijn.
Er wordt niet gewerkt onder valse identiteit of beroepsuitoefening en altijd met
officiële vergunningen en accreditaties (daar waar nodig), tenzij anders afgesproken
met de redactie.
Regels zijn regels. Medewerkers houden zich aan lokale regelgeving en/of medische
regelgeving in geval van rampen of pandemieën. Medewerkers houden zich aan
regels opgelegd door militaire autoriteiten in het geval daarbij is aangesloten.
Medewerkers dragen hun beschermende kleding en ‘grab bag’ tijdens
verplaatsingen of reizen door het risicogebied.
Wees mentaal en fysiek in orde. Zorg voor een zeer goede fysieke toestand.
Gezondheid moet zeer goed zijn. Conditie optimaal.
Gebruik de oren en ogen van je lokale medewerkers. Zij zijn volledig onderdeel van
het team en kennen de taal, de cultuur, de straat.
Ga nooit alleen op pad als in het gebied sprake is van vijandelijkheden, criminaliteit
of gevaar door natuurrampen of de gevolgen daarvan.
Neem geen onnodige risico’s voor een verhaal; veiligheid gaat te allen tijde vóór het
verhaal. Schat in of het risico dat genomen is aanvaardbaar is. Spreek af met je team
dat als één van de teamleden vindt dat het risico te groot wordt de missie gestaakt
wordt. In geval van twijfel altijd stoppen.
Ga niet op reis zonder overleg met de contactpersoon op de redactie.
Vermijd open terrein of slecht beschermd terrein daar waar vuurgevechten
plaatsvinden of het risico op vuurgevechten er is.
Draag burgerkleding en vermijd kleding die strijdende partijen de indruk kunnen
geven te maken te hebben met strijders i.p.v. journalisten.
Wees een kameleon. Zorg ervoor dat je niet opvalt. Geen opvallende kleding. (Voor
de stad: ga op in de massa. Buiten steden: let op kledingkleuren.) Draag eventueel
lokale kleding.
Vermijd routine. Routine is de grootste moordenaar. Verlaat op steeds andere tijden
het hotel, neem verschillende routes, wijk af van de tijden dat je afspraken hebt
gemaakt. Wees onvoorspelbaar.
Vraag advies aan lokale autoriteiten, NGO’s of burgers over mogelijke gevaren in het
gebied bij reizen.
Beschik over voldoende cash geld voor onvoorziene omstandigheden of afkoop van
vrije doorgang. Zorg voor voldoende sigaretten en eventueel andere items i.v.m.
wegblokkades.
Spreek af wie het woord voert in geval van aanhouding. Spreek met je team af wat
het verhaal is. Zorg ervoor dat je evt. milities e.d. kunt onderscheiden. Zorg dat je
niets bij je hebt (papieren, foto’s, laptopdocumenten) die je verhaal ondermijnen.
Check vóór elke rit de auto. Zorg ervoor dat er niets in ligt wat tot problemen kan
leiden (lectuur zoals porno, alcohol, drugs, wapens, etc.).
Zorg dat (satelliet)telefoons te allen tijde opgeladen zijn en dat je de beschikking hebt
over noodnummers of nummers van hulpdiensten, autoriteiten en contactpersoon in
Hilversum. Leer belangrijkste nummers uit je hoofd.
Zorg dat je op de hoogte bent van wapens in het gebied en hun reikwijdte om
gevaren op tijd in te kunnen schatten en geschikte dekking te kunnen zoeken.

-

Verwijder je niet onnodig van de weg i.v.m. gevaar van landmijnen of bermbommen.
Vermijd ‘dead grounds’ (waar niemand is en waar niemand gereden heeft).
Vermijd ‘choke points’ in het verkeer (daar waar je niet wegkomt, het te druk is, te
smal is, etc.).
Ga nooit als eerste de weg op i.v.m. gevaar van bermbommen. Wacht tot anderen de
weg die dag al gereden hebben.
Raak geen gebruikt wapentuig aan i.v.m. ontploffingsgevaar. (zogeheten uxo’s
(unexploded ordnance), maar ook patronen, etc.)
Kies een hotel dat bekend staat als veilig. Bij voorkeur een hotel waar meer
journalisten verblijven, tenzij dat hotel een doelwit is.
Ken de vluchtwegen in het hotel. Slaap nooit onder het raam i.v.m.
ontploffingsgevaar.
Heb altijd je ‘grab bag’ klaar staan.
Begeef je niet in een gebied waar ziekte of besmettingsgevaar heerst en vermijd
contact met mensen die een besmettelijke ziekte kunnen overbrengen.
Ken je rechten, internationaal en lokaal; ken het oorlogsrecht.
Zorg ervoor dat er niets op je laptop of telefoon staat wat problemen kan opleveren
(foto’s met strijdende partijen, foto’s van wapens, documenten, etc.)
Ga nooit ergens van uit.

Beide partijen – werkgever en werknemer – tekenen hiervoor.

