
KMar bereidt zichvoor op nucleaire top

De NSS gaat gepaard met duizelingwekkende cijfers.

58 wereldleiders, 55 hotels, 5.ooo delegatieleden en z.ooo

medewerkers. De NSS is de grootste internationale top

ooit in Nederland. De KMar draagt op het gebied van

bewaken en beveiligen, ceremonieel en grensbewaking

haar steentje bij. omdat de hele wereld straks nauwleftend

de NSS zal volgen, wordt alles in het werk gesteld om de

top probleemloos te laten verlopen. Een stukje bewust-

wording bij al het personeel mag dus niet ontbreken.

Want de hele KMar krijgt straks met de NSS te maken.

"ledereen wordt in het eerste IBT-blok van zor4 geconfron-

teerd met de NSS, zowel het executieve personeel als leden

van bijstandseenheden. We hebben het blok als thema

de NSS meegegeven", legt majoorAlbertWilligenburg,
commandantvan de sectorTrainingvan het OTCKMaT uit.

Onder de sector Training vallen tegenwoordig alle IBT-

teams in het land. Een centrale rol die veel voordelen

heeft. "We spelen op de actualiteit. Zo krijgt iedereen

een dvd met achtergronden over de wereldtop te zien en

behandelen we bijzondere vormen van wetgeving."

Willigenburg omschrijft het als een stukje maatwerkvoor
alle collega's. "Normaliter stond communicatie, hand-

haven en groepsoptreden centraal in het eerste IBT-blok,

maar nu koppelen we die items aan de NSS." lVaarmee kun
je straks worden geconfronteerd tijdens de NSS en hoe

moet je reageren, zijn vragen die centraal staan. "Het is

niet meer het afleggen van standaard IBT-onderdelen.

De instructeurs in de districten stemmen de training af
door middel van casuïstiek. Zo geven onze lBT-trainers

Publíc )rder Management (POM) specifieke trainingen aan

de Bijstandseenheden (BE). Dit gebeurt op het gebied van

bewaken en beveiligen en het optreden in de hoogste

geweidsspiraal."

De KMar en de nationale politie zullen tijdens de NSS veel

samenwerken. Behalve dat de KMar zelf een Landelijke Staf

Grootschalig Bijzonder Optreden (LSGBO) en SGBO's in
West en op Schiphol heeft, werkt ze samen met het

Nationale SGBO van de politie. ook tijdens het uitvoeren

van bewakings- en beveiligingstaken bundelen de KMar en

de nationale politie de krachten en vullen ze elkaar aan

daarwaar dat mogelijk is, zoals bijvoorbeeld op het gebied

van gevaars- en geweldsbeheersing. Zo wordt er samen

met de politie getraind.

"ledereen krijgt straks met de NSS te maken", besluit

Willigenburg. "Of een collega nu aan de grens werkt of
daadwerkelijk in Den Haag een functie vervult, iedereen

moet zich ervan bewust zijn dat eind maart in het teken

van de NSS staat. Iedereen speelt een belangrijke rol in de

informatievoorziening. Daarnaast ligt het werk van de

KMar onder een vergrootglas. Enerzijds willen we aan-

tonen dat Nederland een gaswrij land is, anderzijds spelen

we een cruciale rol om het evenement goed te laten ver-

lopen. Een optimale voorbereiding van onze mensen is

dan onmisbaar."
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