
Klasse Brandbestrijding
Bevelvoerder

Ploeg:

-15 3 7 10

UITRUK (Feiten Analyse Besluit Communicatie en Monitering)

1
Verzamelt relevante feiten, raadpleegt informatiebronnen en selecteert realistische scenario’s na analyse van de eerste 

informatie aan de hand van het kenmerkenschema.

2
Maakt een reële inschatting van de escalatiemogelijkheid/heden, besluit zo nodig tot opschaling en inschakelen van 

kennis en middelen en motiveert dit.

3
Deelt risico’s, scenario, de daarbij behorende beheersmaatregelen en de aanpak met de ploeg. En maakt een keuze van 

welk kwadrant hij gaat inzetten.

TER PLAATSE (Feiten Analyse Besluit en Communicatie)

4 Bepaalt een veilige opstelplaats, rekening houdend met incident / omgeving / aanrijdende eenheden.

5 Verstrekt een passende verkenningsopdracht.

6 Verzamelt actuele feiten en aanvullende informatie en is actief op zoek naar "wat is er anders dan ik had verwacht?"

7
Benoemt de relevante prioriteiten en gevaren, maakt een reële inschatting van de omvang en de 

escalatiemogelijkheid/heden en deelt deze met de ploeg.

8
Besluit tot een inzettactiek verwoord in een definitief inzetplan, passend bij de inzetdoelen waarin juiste prioriteiten 

worden gesteld en risico’s zo veel als mogelijk worden beperkt. 

9
Besluit zo nodig tot opschaling en inschakelen van kennis en middelen. En komt tot de definitieve vaststelling vanuit welk 

kwadrant er gewerkt gaat worden.

INZET (Besluit)

10 Zorgt voor een overzichtelijke en efficiënte indeling van het werkgebied.

11 Vertaalt de gekozen tactiek in concrete opdrachten voor manschappen en eventuele ondersteunende eenheden.

12 Maakt efficiënt gebruik van beschikbare kennis, kunde, voertuigen en materialen.

13
Borgt de persoonlijke veiligheid van zichzelf en zijn ploeg door te reageren op signalen en waarnemingen en gebruik te 

maken van (meet)apparatuur en PBM’s.

14
Houdt rekening met de ontwikkelingen van het incident en het mogelijk ontstaan van schade in de omgeving 

(effectgebied)

15 Neemt besluiten die in relatie staan tot de dynamiek (tijd-tempo) van het incident.

16 Draagt zorg voor het toepassen van de antiventillatie tijdens de inzet wanneer dit nodig is.

INZET(Communicatie)

17 Geeft duidelijke en uitvoerbare opdrachten aan de manschappen.

18 Geeft op het juiste moment duidelijke nadere berichten en een sitrap aan de meldkamer.

19
Werkt samen met  b.v. 2e bevelvoerder, OvD, AGS, andere hulpdiensten en betrokken partijen en weet wie waarvoor 

verantwoordelijk is (situatie, wat gedaan, wat nog loopt en wat te doen).

20 Deelt nieuwe, essentiële informatie direct met zijn ploeg en andere belanghebbenden

INZET (Monitering)

21 Controleert of opdrachten door manschappen worden uitgevoerd en stelt zo nodig bij.

22 Controleert of inzetdoel wordt bereikt en stelt zo nodig bij, passend bij de dynamiek van het incident.

23
Overziet consequenties van zijn inzet en stelt prioriteiten/handelswijze bij als de situatie daarom vraagt. (b.v. bij een 

eventuele escalatie)

24
Monitort het veilig optreden tijdens de inzet, heeft aandacht voor risico’s voor personeel, slachtoffer(s) en

omgeving. 

AFBOUW en NAZORG (Communicatie en Monitering)

25 Zorgt voor een afronding van de inzet (i.r.t. het scenario)

26 Zorgt voor aandacht personele en materiële nazorg.
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27 Draagt relevante aspecten van zijn inzetvak over aan  b.v. OVD en/of andere betrokken partijen.

HUMAN FACTORS

28 Blijft effectief functioneren bij tijdsdruk, tegenslag, agressie of teleurstelling in relatie tot eigen ploeg.

29
Blijft effectief functioneren bij tijdsdruk, tegenslag, agressie of teleurstelling in samenwerking met multi-partners en 

andere betrokkenen.

TOP / TIP

TOP 1:

TOP 2:

TIP 1:

TIP 2:

>>> INCIDENT MEESTER JA - NEE

Toelichting score:
Score 10   = goed (veilig en perfect/foutloos)

Score 7     = voldoende (voldoende, maar met schoonheidsfoutjes)

Score 3     = onvoldoende (veilig maar fout)

Score -15  = K.O. ruim onvoldoende (onveilig en fout, brengt veiligheid ingevaar, herkent de gevaren niet)


