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Opleiding
Op een infoavond kom je meer te weten over je taken binnen je engagement. 
Nadien nodigen we je uit voor een individueel intakegesprek. Hier peilen we naar 
jouw motivatie om vrijwillig hulpverlener te worden bij DSI en gaan we dieper in 
op jouw ervaring. Daarna kan je deelnemen aan de gespecialiseerde opleiding. Die 
bestaat uit een theoretisch deel via e-learning en twee weekends met voldoende 
aandacht voor oefeningen. De weekends  gaan door in Malle op 12-13 december 
2015 en 9-10 januari 2016. 

Interesse? 
Surf naar www.rodekruis.be voor meer informatie of schrijf je in voor een info- 
avond. Kijk zeker eens naar de videogetuigenis van twee ervaren hulpverleners.

Slachtofferregistratie
Taak

 + je ondersteunt de registratie 
van de getroffenen

 + je verwerkt hun gegevens  
in een digitale toepassing

 + je stelt lijsten op van  
getroffenen en vermisten

 + je biedt algemene  
administratieve  
ondersteuning 

Profiel
 + je wil je engageren voor  

Rode Kruis-Vlaanderen 
 + je hebt ervaring met  

administratieve taken 
 + je bent stressbestendig
 + je werkt zeer nauwgezet,  

ook in moeilijke  
omstandigheden
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“Veel mensen waren op zoek naar vrienden en  
familie. Je leeft automatisch met hen mee. In het 
Centraal Informatie Punt maken we slachtoffer- 
lijsten en gaan we na wie in welk ziekenhuis  
opgenomen werd. Deze informatie bezorgen we  
aan de familie en vrienden. Het voelt goed om  
hen te helpen.“

Bart (35), vrijwilliger DSI na de treinramp  
in Buizingen

Mensen helpen  
bij rampen?

Kom naar de 
infoavond  
‘Vrijwilligers  
slachtoffer- 
registratie’

Schrijf in voor een infoavond  
op www.rodekruis.be. 

Kijk zeker eens naar de video- 
getuigenis van twee ervaren  
vrijwilligers.



Mensen helpen  
bij rampen?

Rode Kruis- 
Vlaanderen 
zoekt  
vrijwillige  
hulpverleners

Schrijf in voor een infoavond  
op www.rodekruis.be. 

Kijk zeker eens naar de video- 
getuigenis van twee ervaren  
vrijwilligers.

Mensen helpen bij rampen
Een ramp kan iedereen treffen, zonder onderscheid. Gewonden, niet-gewonden en 
verwanten blijven achter met tal van vragen. Het Rode Kruis heeft aandacht voor 
iedereen die betrokken is bij een grote of kleine ramp. Hulpverleners van de dienst 
Dringende Sociale Interventie (DSI) staan in voor de hulp bij rampen. Zij vangen de 
getroffenen op, verzamelen en verwerken de nodige informatie en gaan op zoek 
naar oplossingen voor praktische noden. 

DSI? 
De dienst Dringende Sociale Interventie (DSI) van Rode Kruis-Vlaanderen heeft 
ruim 30 jaar ervaring en expertise op het rampterrein. DSI is actief over heel 
Vlaanderen. De DSI-hulpverleners waren onder meer actief bij het noodweer op 
Pukkelpop (2011), de busramp in Sierre (2012), de treinramp in Wetteren (2013), 
de kettingbotsing in Zonnebeke (2013) en de vliegtuigcrash van MH17 in Oekraïne 
(2014).

Iets voor u?
DSI werkt met vrijwillige hulpverleners volgens twee vooropgestelde taak- 
profielen. Hulpverleners die de persoonsgegevens verwerken zijn administratief 
sterk en blijven ook onder stress nauwkeurig werken. Hulpverleners die instaan 
voor de opvang van getroffenen en hun familie hebben een sociaal, pedagogisch 
of psychologisch diploma. Momenteel zijn we vooral op zoek naar vrijwillige  
hulpverleners voor slachtofferregistratie.
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“Ik kwam net terug van mijn werk 
en zag de brandweer aan mijn 
appartement staan. De bovenste 
verdieping stond in lichterlaaie. Ik 
had geen idee of mijn familie nog 
binnen was. In het opvangcentrum 
vertelden Rode Kruisvrijwilligers 
mij in welk ziekenhuis mijn gezin 
was opgevangen en hoe ik daar 
naartoe kon.”

Wim (45), na een uitslaande  
appartementsbrand
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