
Klasse Brandbestrijding
Voertuigbediener

Ploeg:

-15 3 7 10

UITRUK

1 Heeft oog voor de veiligheid van ploegleden (bv. gordels dragen, ademlucht omhangen) tijdens de rit.

2 Rijdt op veilige, effectieve en efficiënte wijze naar de plaats incident.

3 Toepassen incidentmanagement passend bij de locatie.

VERKENNING VAN HET INCIDENT

4 Stelt na opdracht van de bevelvoerder het voertuig op passend bij de waterwinning en het werkgebied.

5
Creëert een veilige werkomgeving passend bij de locatie door bijv. de obstakelverlichting in te schakelen en het 

afzetten van de werkomgeving met pylonen en/of afzetlint.

6 Borgt de persoonlijke veiligheid van zichzelf en de ploeg door het toepassen van de PBM's.

7 Coördineert de werkzaamheden met de manschappen om de waterwinning in orde te maken.

8 Controleert of de watervoorziening correct opgebouwd is en corrigeert indien nodig.

9 Stelt prioriteiten in zijn werkzaamheden op basis van de dynamiek van het incident.

BESTRIJDEN VAN HET INCIDENT

10 Houdt de pomp operationeel tijdens de inzet om de manschappen te voorzien van water. 

11 Bouwt de druk op bij het vullen van de slangen en beperkt de reactiekracht voor de straalpijpvoerder.

12
Bedient de afsluiters op een rustige manier of voert het toerental op om waterslag te voorkomen bij afname 

van water.

13 Beoordeelt de haalbaarheid van de waterleveringsopdracht van de bevelvoerder.

14 Handelt op de verzoeken via de portofoon van de bevelvoerder en de manschappen.

AFBOUW 

15 Schakelt de pomp in de juiste volgorde uit na het commando inpakken.

16 Maakt de persslangleidingen drukloos of belucht de zuigslangleiding voordat de slangen worden ontkoppelt.

17
Faciliteert en bewaakt het schoonmaken van de gebruikte middelen, de PBM’s en de arbeidshygiëne van 

materialen en manschappen.

18 Gaat zorgvuldig met materialen en materieel om.

19
Zorgt dat het voertuig inzetgereed is en controleert of de materialen goed en op hun vaste plek zijn 

opgeborgen.

COMMUNICEREN

20 Communiceert kort en duidelijk via de communicatiemiddelen met de manschappen.

21
Communiceert kort en duidelijk via de communicatiemiddelen met de bevelvoerder en/of de meldkamer over 

ontwikkelingen van het incident.

22
Koppelt essentiële informatie helder en kernachtig terug aan de bevelvoerder bijv. veranderingen van incident 

die waarneembaar zijn vanaf buiten.

23 Geeft aan of een opdracht begrepen wordt en handelt daar ook naar.

SAMENWERKEN

24 Stemt techniek en uitvoering onderling af met ploegleden.

25 Voert samen met ploegleden de opdrachten uit.
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26 Werkt samen met overige hulpverleners.

TOP / TIP

TOP 1:

TOP 2:

TIP 1:

TIP 2:

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)



 


