
Het voorkomen van, zich voorbereiden op en reageren 
op rampen vereist een sterke samenwerking, coördinatie 
op een groot aantal niveaus en een combinatie van 
vaardigheden en expertise. Het Uniekennisnetwerk op 
het gebied van civiele bescherming, dat bij Besluit nr. 
1313/2013/EU is opgericht, is gericht op het versterken 
van het Uniemechanisme voor civiele bescherming in 
al deze aspecten. Het brengt actoren op het gebied van 
civiele bescherming en rampenbeheer bijeen om samen 
te werken en van elkaar te leren met als doel de algemene 
bekwaamheid en het vermogen van de EU om rampen het 
hoofd te bieden, te versterken.

Als knowledge broker is het Kennisnetwerk een 
instrument om relevante kennis toegankelijker te maken 
voor de actoren op het gebied van civiele bescherming en 
rampenbeheer, en hen een ruimte te bieden om samen te 
leren, werken en groeien. 

Als facilitator van partnerschap verbindt het een 
verscheidenheid aan belanghebbenden die actief zijn op 
verschillende niveaus, van lokaal tot internationaal, van 
overheid tot niet-gouvernementeel, en van politiek tot 
wetenschappelijk en operationeel, en organiseert het 
virtuele en face-to-face evenementen en financiert het 
gezamenlijke en sectoroverschrijdende initiatieven.  

Het fungeert ook als katalysator van innovatie door 
onderzoek te stimuleren en de introductie en opname van 
nieuwe technologieën en processen op het gebied van 
civiele bescherming en rampenbeheer te vergemakkelijken. 
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Activiteiten

Het Kennisnetwerk zal zich in eerste instantie richten op het implementeren, versterken en inclusiever maken van 
bekende en succesvolle bestaande activiteiten. In een later stadium zal het nieuwe initiatieven introduceren om het 
Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM) en de lidstaten en deelnemende staten van de Unie verder te 
ondersteunen.

De activiteiten van het Kennisnetwerk zijn gestructureerd langs twee pijlers – capaciteitsontwikkeling en weten-
schap, en worden aangevuld met een reeks transversale, netwerkbrede activiteiten die de pijlers met elkaar verbinden 
en zo voor samenhang en synergieën zorgen.

UCPM-trainingsprogramma 
Training voor experts om samen te 
werken aan preventie, paraatheid en 
responsactiviteiten als onderdeel van het 
UCPM.

Uitwisseling van deskundigen op 
het gebied van civiele bescherming 
Uitwisselingsprogramma dat experts in 
staat stelt een periode in het buitenland 
door te brengen om ervaringen uit 
te wisselen en nieuwe operationele 
vaardigheden te verwerven..

UCPM Lessons Learnt Programme   
Lessen en goede praktijken uit 
implementaties en andere activiteiten om de 
efficiëntie en effectiviteit van het UCPM te 
verbeteren.

Oefeningen op het gebied van civiele 
bescherming   
Oefeningen zoals EU MODEX om 
de paraatheid te verbeteren en de 
samenwerking tussen de Europese 
autoriteiten en teams voor civiele 
bescherming te verbeteren.

Mogelijkheden om partnerschappen te 
faciliteren 
Financiering van initiatieven om de 
gemeenschappen voor civiele bescherming en 
rampenbeheer dichter bij elkaar te brengen en 
hun samenwerking te bevorderen.

Wetenschappelijk advies & innovatie  
Verbinding met wetenschappelijke 
netwerken om het UCPM van specifieke 
expertise te voorzien en onderzoek en 
innovatie te stimuleren.

Thematische workshops & conferenties 
Leer- en netwerkmogelijkheden die zijn 
ontworpen rond specifieke bestaande of 
opkomende behoeften en risico's.

E-mailadres: 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Platform: 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Bewustmakingsactiviteiten  
Initiatieven om het publiek bewuster te 
maken van rampenrisico’s en activiteiten 
op het gebied van civiele bescherming wat 
betreft preventie, paraatheid en respons.

Maatschappelijke betrokkenheid
Regelmatig plaatshebbende dialoog met 
de lidstaten en de deelnemende staten en 
andere belanghebbenden over alle aspecten 
van het Kennisnetwerk.

#CivProKnowNet

Bezoek ons op: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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