Datum: 21 mei 2021

DICE incidentenregistratie Museumschip “Buffel”
1.0. Inleiding.
Het registreren van incidenten is onderdeel van het professioneel risicobeheer van Stichting
ramtorenschip Buffel. Vastleggen van wat (bijna) mis gaat, geeft de stichting grip op wat er gebeurt
in de organisatie. Wij maken hiervoor gebruik van de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE).
Als de stichting ramtorenschip Buffel een incident of een calamiteit meemaakt, voert de beheerder
informatie hierover zelf in. Een consequente registratie is belangrijk en laat risico’s en trends zien, en
geeft inzicht in onze eigen veiligheidssituatie. Deze bevindingen worden gebruikt voor risicoanalyse
en beveiliging, om het maritiem cultureel erfgoed van de stichting daardoor beter te beschermen.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beheert DICE en is verantwoordelijk voor de
registratie van de gemelde incidenten.
De registratie van een incident kost ongeveer vijf minuten. Het systeem biedt de mogelijkheid foto’s
en bijlagen toe te voegen. Na inloggen kan, via het menu de incidenten in onze eigen organisatie
doorzocht worden door te filteren op bijvoorbeeld soort incident, oorzaak of schade. De gegevens
zijn terug te zien in een tabel of een diagram.
Inloggen door “coördinatoren incidentenregistratie” via: https://www.cultureelerfgoed.nl
DICE is een beveiligde database. Alleen de RCE - als beheerder van de database - heeft toegang tot
de ingevoerde informatie. De RCE garandeert anonimiteit en zal nooit, tenzij na uitdrukkelijke
toestemming, informatie publiceren die naar een erfgoedinstelling te herleiden is.
2.0. Incidenten registratie.
Het aanleveren van informatie over incidenten wordt door de “vakgroep coördinatoren” aan het
bestuur gemeld die middels de benoemde “coördinatoren incidentenregistratie” het incident
registreert. Incidenten meldingen kunnen ondersteund worden door foto’s en/of verklaringen van
ooggetuigen. Bij materiele schade dient de situatie zolang mogelijk onaangeroerd te blijven tot het
bestuur anders beslist. Incidentmeldingen worden ieder half jaar binnen de bestuursvergadering
besproken en waar nodig dienen aanvullende maatregelen genomen worden om herhaling te
voorkomen.
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•
•

Een incident/of ongewenste situatie die afwijkend is met mogelijke gevolgen.
Een bijna-incident /of ongewenste situatie die afwijkend is zonder mogelijke gevolgen.

Voorbeeld:
- onbevoegde personen trachten schade toe te brengen aan schip of museale objecten.
- Onbevoegde personen trachten toegang tot het museum te verkrijgen.
- Onbevoegde personen trachten vertrouwelijke informatie en/of data te bemachtigen.
- Personen trachten museale objecten te ontvreemden of zich onrechtmatig toe te eigenen.

Een incidenten of bijna incidenten melding wordt door de vrijwilliger van dienst direct aan een van
de “vakgroep coördinatoren” gemeld die op zijn of haar beurt het bestuur op de hoogte stelt.
-

Een melding mag niet gebruikt worden voor procedures die kunnen leiden tot het treffen van
maatregelen tegen individuele vrijwilligers.
Een melding moet ontdaan worden van gegevens die herleiding naar individuele vrijwilligers
mogelijk maakt.
Informatie uit een melding mag nooit verstrekt worden aan derden.

-

Alle vrijwilligers worden via de “vakgroep coördinatoren” en publicatie in de maandelijkse
nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de voortgang van de incidentenregistratie. Wat ging de
afgelopen periode (bijna) mis? Welke maatregelen zijn genomen? Deze communicatie verhoogt de
betrokkenheid van de vrijwilligers bij het onderwerp, bovendien kan hieruit lering getrokken worden.
Lijst met “coördinatoren incidentenregistratie”
-

T. Wensink
G van Emst
E.Wijbrands

tel. 06 13238685
tel. 06 27076443
tel. 06 28490907

Contact persoon DICE: Renate van Leijen. Tel: 033-4217421

De voorzitter: T Wensink………………………………………………………..Datum:…………………….
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