
Klasse -10 2 6 8

Officier van Dienst

Ploeg: Brandweer ABWC

Kerntaak 1: Leidinggeven aan brandweereenheden bij bestrijding van het incident

Beoordelingscriteria

Algemeen

De officier van dienst...

1. maakt een inschatting van de aard, omvang en dynamiek van het incident.

2. weet op juiste wijze de feiten te verzamelen, doet geen aannames.

3. schaalt indien nodig op.

4. neemt leiding ter plaatse over van bevelvoerder en is eindverantwoordelijk.

5. maakt verkenningsplan, vertaalt dit naar zijn inzetplan.

6. geeft bevelvoerders de ruimte om een eigen inzetplan te maken.

7. komt samen met bevelvoerders tot een definitief inzetplan.

8. controleert effect, anticipeert op ontwikkelingen en stelt zonodig bij.

9. draagt zorg voor de registratie van belangrijke gegevens.

10. draagt zorg voor de logistiek

11. schaalt tijdig af

Keuzes en dilemma's

12. zorgt dat de veiligheid van hulpverleners en derden is gewaarborgd.

13. zorgt voor een adequate beeldvorming en analyse van het geheel.

14. is in staat om potentieel brandvermogen te bepalen en benodigd koelend vermogen.

14. maak gebruik van het kenmerkenschema als ondersteuning bij beeld- en besluitvorming.

15. past het FABCM regelmatig toe. (Feiten, Analyse, Besluit, Communiceren, Monitoren)

16. past kwadrantenmodel toe als ondersteuning voor keuze in tactiek en monitort dit.

17. toont een adequate oordeels- en besluitvorming.

Kerntaak 2: Coördineren van multidisciplinaire samenwerking

Algemeen

De officier van dienst...

18. vormt een motorkapoverleg en maakt afspraken over communicatie.

19. maakt een plan en verdeelt werkzaamheden op procesniveau.

20. maakt afspraken met andere niet-operationele diensten.

21. stemt activiteiten af en bewaakt de voortgang.

22. anticipeert op het incident, coördineert de opschaling en start het CoPI op.

23. heft het motorkapoverleg op.

Keuzes en dilemma's

24. zorgt voor een gezamenlijk plan van aanpak.

25. zorgt voor het uitvoeren van het genomen besluit conform de afspraak.
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Kerntaak 3: Informeren, ondersteunen en adviseren van de HOvD

Algemeen

De officier van dienst...

26. informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd het bevoegd gezag.

27. informeert overige betrokken diensten (waterschap, milieudienst, etc.)

28. draagt zorg voor het informeren van pers en publiek

29. levert een tijdig SITRAP aan.

30. draagt zorg voor het waarschuwen van de bevolking.

31. maakt als staffunctionaris deel uit van het CoPI.

32. draagt zorg voor de nazorg van personeel en materieel.

Professionele beroepshouding

Algemeen

De officier van dienst...

33. geeft duidelijke en uitvoerbare bevelen aan bevelvoerders.

34. straalt rust en gezag uit.

35. kan schakelen tussen de commandotypes. (Swarming, Hiërarchisch, of Specialistisch )

36. verstrekt informatie gestructureerd, eenduidig en kernachtig.

37. kan beslissen onder tijdsdruk.

38. kan omgaan met agressief gedrag van omstanders.

39. kan omgaan met druk vanuit de omgeving.

Specifieke aandachtspunten m.b.t. het scenario
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Tops

42. Top 1

43. Top 2

Tips

44. Tip 1

45. Tip 2


