Factsheet
Landelijke Voortgezette Training
Bewakings Eenheden 2019 (LVT-BE)

Bewakingseenheden (BE)
Politie Nederland heeft de binnen de Mobiele Eenheid een aparte afdeling welke opgeleid is om
lokaties te bewaken indien er een verhoogde (terreur) dreiging ontstaat. Hierbij moet je denken aan
woningen van diplomaten of bestuurders, overheidsgebouwen of publieke lokaties zoals treinstations.
Deze eenheden zijn apart opgeleid en bewapend om deze taak te verrichten en vormt een neventaak
naast het reguliere politiewerk. Iedere politie-eenheid heeft een dergelijke Bewakings Eenheid.

Landelijke voortgezette Training (LVT)
Naast de regionale oefeningen worden ook alle eenheden 1 keer per jaar landelijk getraind (LVT).
De landelijke training wordt in 2019 georganiseerd in de maanden januari en februari waarbij alle
eenheden in tourbeurt 2 dagen getraind worden op een defensiecomplex te Vught en Oirschot.
Casuïstiek
Naast schietvaardigheid, procedures en samenwerkingsopdrachten zullen de eenheden ook meerdere
casuïstieken voorgeschoteld krijgen. Hierbij krijgt men de opdracht een lokatie te bewaken waarbij er
zich naast het reguliere straatbeeld ook talrijke incidenten zullen voordoen. opzet is om hierbij telkens
de juiste afweging te maken en effectief maar proportioneel te handelen. er zullen gelijktijdig
meerdere locaties worden bemand.
De meeste oefeningen zullen worden gehouden op de CBRN trainingslocatie ( www.dcbrnc.nl ) .
Een deel zal echter ook op een oefenterrein in de buurt hiervan gedraaid worden.

Rollplayers
Door OOV-Support zullen figuranten worden ingezet op de diverse casuïstieken om een regulier
straatbeeld te creëren. Denk hierbij aan pizzabezorgers, onderhoudsmonteurs, treinreizigers,
automobilisten etc. Afhankelijk van de casus worden hier nog verdere opdrachten bij verstrekt.
Er zijn dus rollen voor alle leeftijden, geslacht en vaardigheden.

Logistiek
OOV-Support zal zorgen dat er voor de figuranten als vrijwilliger een aantal randvoorwaarden worden
geregeld. Zo zal op lokatie koffie/thee en versnaperingen geregeld worden. Tevens zal een lunch
worden verstrekt. Voor wie beide dagen aanwezig is bestaat de mogelijkheid om op de kazerne
"legering" te verkrijgen. Dit betekend dat we een bed, avondmaaltijd en ontbijt op de kazerne voor je
regelen.
Tevens worden onkosten vergoed in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Deze worden na afloop
van de LVT gestort op het opgegeven rekeningnummer.
Data & Tijden
De oefening betreft een 2 daagse. De eerste dag zal rond 10 uur aanvangen tot uiterlijk 18 uur. Dag 2
zal rond 8.30 uur starten en tot uiterlijk 16.30 uur duren.
Het gaat om de volgende data:
Januari: (9-10) (14-15) (16-17) (21-22) (28-29) (30-31)
Februari: (4-5) (6-7) (11-12)
Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar figuranten@oov-support.nl.
Vermeld daarin behalve de data dat je ingezet wil worden ook je volledige naam, adresgegevens,
geboortedatum, (nood)telefoonnummer en of je in het bezit bent van een rijbewijs.
Voeg ook een recente foto van jezelf toe.
We registreren deze gegevens enkel voor deze oefening omdat deze trainingen op defensieterrein
plaatsvinden en we behalve de toegangsregistratie ook een aanvullende verzekering laten afsluiten.
Het is niet mogelijk om ter plaatse toegang te krijgen tot het terrein als je niet op voorhand bent
aangemeld.
Met je aanmelding geef je toestemming dat we je gegevens tijdens deze oefening beheren.
Naar aanleiding van je mail krijg je van ons een bevestiging met aanvullende informatie.

