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1. Inleiding

Vakbekwaam blijven is binnen de hulpverlening een belangrijk onderdeel. Het op een juiste wijze
kunnen uitvoeren van de taak als professionele hulpverlener. Om deze handelingen op een juiste
wijze uit te kunnen blijven voeren tijdens een inzet zullen eenheden goed beoefend, getraind en soms
bijgeschoold moeten worden. Het oefenbeleid richt zich op het vakbekwaam blijven van de Nationale
reddingsvloot (nader te noemen NRV) waarbij de structuur zich aansluit bij de ontwikkelingen en
oprichting van de RVR in de verschillende veiligheidregio’s. Dit oefenbeleid geeft invulling aan deze
structuur die start in 2014.
1.1 Doelstelling
RN heeft (vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie) in de Memorie van Toelichting bij de Wet op
de Veiligheidsregio’s een belangrijke rol gekregen als crisispartner. Deze rol is vastgelegd in een
convenant tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Nationaal Rampenfonds (NRF) en
Reddingsbrigade Nederland. Het huidige convenant loopt tot en met eind 2015.
Volgende op dit meerjarig oefenbeleidsplan wordt per afzonderlijk jaar een oefenjaarplan gemaakt.
Hierin worden voor dat jaar de oefendata, oefenlocaties, oefendoelstellingen en andere
randvoorwaarden concreet gemaakt. Aan het einde van ieder oefenjaar wordt middels een evaluatie
teruggekeken op voorgaand oefenjaar.
De reddingseenheden zullen tijdens een landelijke inzet vanuit het landelijk actiecentrum moeten
worden aangestuurd tijdens een grootschalige inzet. In het kader van de professionalisering van RN
zal ook dit landelijk actiecentrum opgeleid, getraind en geoefend worden. De opleiding van de
mensen in dit landelijk actiecentrum wordt in dit plan buiten beschouwing gelaten omdat de
vormgeving hiervan wordt omschreven in het Inzetplan grootschalige hulpverlening Reddingsbrigade
Nederland. In dit plan wordt ook een advies gegeven hoe de leden van het actiecentrum vakbekwaam
moeten worden en blijven. In de toekomst zal dit worden gekoppeld aan oefeningen van de NRV. Dit
zal specifieker worden beschreven in het oefenjaarplan.
1.2 Doelgroep
RN is opgebouwd uit drie sectoren; Sport, Opleidingen en Waterhulpverlening. Het plan beperkt zich
tot de sector Waterhulpverlening en richt zich daarbij specifiek op de rampbestrijdingstaak
(grootschalige inzet van de NRV).
Rampentaak
RN wordt ingezet voor hulpverlening bij wateroverlast, zoals overstromingen en dijkdoorbraak. Op
basis van een overeenkomst met de toenmalige directie brandweer en rampenbestrijding van het
Ministerie van BZK (nu V&J) en het Nationaal Rampenfonds is een vloot geformeerd van 90 compleet
uitgeruste reddingseenheden. Deze vaartuigen zijn speciaal ontworpen voor het varen in
ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden. Inzet vindt plaats op verzoek van de minister van
V&J (toenmalige minister van BZK). Ten tijde van rampen wordt onder regie van de veiligheidsregio
samengewerkt met andere hulpverleningsdiensten, zoals Nederlandse Politie, GHOR, Brandweer,
Defensie, Rode Kruis en KNRM. De huidige NRV bestaat uit 85 eenheden en 5 reserve eenheden
voor onderhoud en ondersteuning.
De doelgroepen van dit oefenbeleidsplan zijn:
-

de Officier van Dienst Reddingsbrigade (OVD-Red)
de Leider Reddingsgroep (LRgr)
de bemensing (schipper, opstappers en chauffeur) van de reddingseenheden
werknemers van het Landelijk Bureau van RN die een rol vervullen in het landelijk
actiecentrum
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-

Ondersteuningsgroep die bijvoorbeeld de verbindingen organiseren

Zie voor de minimale diplomaeisen om deel te nemen in de reddingseenheid paragraaf 2.2.
1.3 Tijdsspanne
Oefenen is een belangrijke taak voor een reddingseenheid om kwalitatief goed te kunnen handelen
tijdens een inzet. Een inzet bij een overstroming maar ook tijdens een reguliere bewakingstaak. Na
het vakbekwaam worden wat tijdens de opleiding is gedaan, moet een reddingseenheid vakbekwaam
blijven. Dit meerjarige oefenbeleidsplan geeft reddingseenheden een handvat om komende jaren
gestructureerd te gaan oefenen, zowel op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit oefenbeleidsplan
heeft in principe een tijdsspanne tot en met 2016, met de kanttekening dat er voortijdig
veranderingen in het plan zijn aan te brengen.
Op basis van het oefenbeleidsplan wordt er een meerjarige oefenplanning gemaakt waarna de
reddingseenheden gericht kunnen oefenen aan de hand van oefendoelen. Door deze werkwijze zal
het kwaliteitsniveau van de reddingseenheid worden geborgd.
Naast dit oefenbeleidsplan is een document ‘formats voor oefenen NRV’ gemaakt waarin
verschillende praktische formats zijn opgenomen die kunnen worden gebruikt bij de organisatie van
een oefening. Voorbeelden hiervan zijn de oefenkaarten die kunnen worden gebruikt tijdens een
lokale oefening en een format draaiboek om regionale of een landelijke oefening te organiseren.
1.4 Relaties met andere documenten
RN wil de komende jaren de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van haar professioneel opgeleide
vrijwilligers op een juiste wijze borgen. Daarmee blijft zij een serieuze en aantrekkelijke partner binnen
het veiligheidsnetwerk. Om de borging van de kwaliteit te realiseren zijn er naast dit oefenbeleidsplan
verschillende documenten ontwikkeld die een relatie hebben tot dit oefenbeleidsplan:





‘Een missie van mensen’ – Meerjarenbeleidsplan Reddingsbrigade Nederland 2011-2015
Inzetplan grootschalige hulpverlening Reddingsbrigade Nederland
Eindrapport Regionale Voorzieningen Reddingsbrigade(2009)
Implementatieplan RVR (2011)

1.5 Beheer en gebruik
Het oefenbeleidsplan wordt opgesteld door het Landelijk Bureau van RN. Na vaststelling zal er vanaf
2014 worden gewerkt volgens dit oefenbeleidsplan. Jaarlijks zal het plan door RN worden
gecontroleerd worden op actualiteit en waar nodig aangepast worden.
1.6 Indeling NRV
De NRV zal tussen 2013 en 2015 deels worden vervangen door 40 nieuwe vaartuigen. Naast de 40
nieuwe vaartuigen zullen er ook 40 vletten en 5 Rescue III in de vaart blijven.
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Zie tabel 1 voor het spreidingsplan van de NRV (indeling per compagnie).

COMPAGNIEN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
totaal
KNBRD
reserve

huidig
6
7
9
10
8
8
6
6
6
5
71

gewenst
RE
8
8
8
10
9
9
9
9
8
8
85

OVD
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50

RG
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
20

LRgr
10
10
10
10
10
15
10
10
10
5
100

schipper
)*
40
40
40
40
40
60
40
40
40
20
400

kern
centralist
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

5
Tabel 1
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1.7 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de oefenschema’s per oefenniveau besproken. In hoofdstuk 3 volgt uitleg over
het lokale niveau, hoofdstuk 4 zoomt in op het regionale niveau en hoofdstuk 5 op het landelijke
niveau. Hoofdstuk 6 gaat vervolgens over de financiën, hoofdstuk 7 over communicatie (zowel
omgang met de pers als gebruik van C2000 komt hierin aan de orde hoofdstuk 8 geeft wat handvaten
om een evaluatie uit te voeren. Naast dit beleidsplan is er een document ‘formats oefeningen NRV’
ontwikkeld. Hierin staan praktische documenten die handig zijn bij het organiseren of evalueren van
een oefening.
1.8 Begrippenlijst
- Compagnie: Verschillende RVR’s geclusterd in een grotere regio. Regio kent ongeveer
dezelfde grenzen als de indeling van de politie-eenheden/ toekomstige indeling van de
meldkamers
- CWR: Commissie Waterhulpverlening en Rampenbestrijding
- Landelijk Bureau RN: Landelijk kantoor van RN gevestigd in IJmuiden.
- Ministerie van V&J: Ministerie van Veiligheid en Justitie
- Nationale Reddingsvloot (NRV): Een vloot bestaande uit een totaal van 85
reddingsvaartuigen die in tijden van (watersnood)ramp of van ernstige vrees voor het
ontstaan ervan ingezet kan worden
- NRF: Nationaal Rampenfonds, fonds dat in combinatie met Ministerie van Veiligheid en
Justitie het mogelijk maakt om de implementatie van de RVR en de inzetbaarheid van de
nationale rampenvloot vorm te geven
- Reddingsbrigade Nederland (RN): De overkoepelende landelijke organisatie waar zo’n 170
reddingsbrigades bij aangesloten zijn
- Reddingseenheid (RE): vaartuig volledig uitgerust op wegtrailer, eigen veiligheidsuitrusting,
bemanning, en voorzien van (eventueel brigade) trekkend voertuig
- Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR): een samenwerkingsverband van
reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio
- VC: Verbindings Commandowagen
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2. Oefenbeleid
Het oefenbeleidsplan is opgedeeld in drie niveaus:
- Lokaal niveau (hoofdstuk 3)
- Regionaal niveau (hoofdstuk 4)
- Landelijk niveau (inclusief het oefenen van het Landelijk actiecentrum op het Landelijk Bureau)
(hoofdstuk 5)
Op lokaal niveau zal invulling worden gegeven aan een oefenplan wat een reddingseenheid kan
volgen om zo op het gebied van de elementaire basisvaardigheden vakbekwaam te blijven.
Regionaal niveau geeft invulling aan het oefenen in samenwerking met andere brigades op RVR
niveau of op compagnie niveau.
Vervolgens behandelt het landelijk niveau de opbouw van de oefeningen op grote schaal waarbij
wordt samengewerkt tussen meerdere compagnieën.
Bij het derde (landelijk) niveau, wordt invulling gegeven aan het vakbekwaam blijven van
reddingseenheden tijdens een inzet van de NRV. Tot slot zal het oefenbeleid zich ook richten op
oefeningen voor het Landelijk Actiecentrum. Tijdens een inzet van de NRV zal het Landelijk Bureau
fungeren als Landelijk Actiecentrum.
2.1 Oefenverplichting
Binnen de sector Waterhulpverlening is er op basis van de overeenkomst met het NRF en het
Ministerie van Veiligheid en Justitie de taak neergelegd om de NRV in stand te houden. Een lid van
een reddingsbrigade die deel uitmaakt van een reddingseenheid heeft per jaar de volgende
oefenverplichting1:




4 dagdelen training per jaar (a 5 uur) die op RVR niveau georganiseerd wordt
Deelname aan 1 landelijke of regio overschrijdende oefening per jaar (12 uur)
Deelname aan EHBO herhaling2 (a 12 uur)

Daarnaast is een lid van de reddingseenheid naast bovenstaande oefenverplichting zelf
verantwoordelijk voor minimaal 40 uur operationele inzet bij lokale taken of bij de buurbrigade.
De oefenverplichting komt op een totaal van een minimale tijdsbelasting van 80 uur op jaarbasis per
individu.
Door aan deze oefenverplichting te voldoen zal de reddingseenheid vakbekwaam blijven.
In de komende jaren gaat RN over naar een competentiegerichte vorm van oefenen. Dit is al
gedeeltelijk te ondervangen in het aftekenen van oefenkaarten waarbij de tijdspanne waarin je de
kaart laat zien niet het hoofditem is maar wel de vaardigheid (de competentie).
2.2 Invulling reddingseenheden
Reddingbrigade Nederland is overgestapt naar een nieuwe opleidingslijn. Figuur 1 laat zien welke
diploma’s als instapeis gelden binnen de NRV.
Reddingseenheid bestaat volgens de bruikleenovereenkomst3 uit:
Drie maal vier personen met geoefende bemanning
Op termijn wordt dit uitgebreid naar vijf maal vier personen
1

Eindrapport, pilot Regionale Voorziening Reddingsbrigades, IJmuiden november 2009
EHBO verplichting staat gelijk aan het geldig houden van het EHBO diploma. Dit kan zowel in
brigade verband als bij een externe partner (bijv. via werkgever of EHBO vereniging)
3
Bruikleenovereenkomst, reddingseenheid Nationale Reddingsvloot
2

Meerjarige oefenbeleidsplan NRV – versie 1.0 (juni 2014)

6

Eén bemanning in de reddingseenheid van de Nationale Reddingsvloot (NRV) kent 4
bemanningsleden:
- 1x chauffeur
- 2x opstapper
- 1x schipper
Bij voorkeur bestaat de bemanning uit 2 schippers en 2 chauffeurs.
Voor alle functies geldt een minimale leeftijd van 18 jaar en bij voorkeur 2 jaar praktijkervaring.
Eenheden van de NRV kunnen worden ingezet bij incidenten met een gerede kans op contact met
ingrijpende situaties en menselijk lijden. Dit vereist een zekere weerbaarheid (senioriteit).
Functies bij inzet NRV
Reddingseenheid
Chauffeur*

Minimale diploma-eis

Oefenverplichting per individu

Rijbewijs + Diploma
Reddingsbrigade Chauffeur

Opstapper (bemanningslid)

Junior Lifeguard ‘Open Water’
óf
Junior Lifeguard ‘Beach’

Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

Schipper Reddingseenheid**

Lifeguard Schipper ‘Open Water’ Minimaal 1x per 6 jr. bovenregionaal
óf
Minimaal 1x per 2 jr. regionaal
Lifeguard Schipper ‘Beach’
Minimaal 1x per 1 jr. lokaal

Functies (leidinggevend) bij
inzet meerdere NRV
Reddingseenheden
Leider Reddingsgroep***

Minimale diploma-eis

OVD-Red****

OVD – Red****

Senior Lifeguard schipper

1x per 6 jr. bovenregionaal
1x per 2 jr. regionaal
1x per 1 jr. lokaal
1x per 6 jr. bovenregionaal
1x per 2 jr. regionaal
1x per 1 jr. lokaal

Bovenstaande
oefenverplichting + aanvullende
training
Bovenstaande
oefenverplichting + aanvullende
training

* Rijbewijs B of BE (afhankelijk van reddingseenheid -vlet, rescue 3 of Tinn-Silver- in combi met
trekkend voertuig). Certificaat Optische en Geluidssignalen is geen verplichting.
** De Schipper Reddingseenheid is in bezit van Vaarbewijs I (ambitie om dit in de toekomst uit te
breiden naar Vaarbewijs l & ll). De schipper van een vaartuig waar een marifoon aan boord is moet
ook in het bezit zijn van aan basiscertificaat Marifonie.
*** De Leider Reddingsgroep is in bezit van Vaarbewijs I & II. Diploma kan verkregen zijn op basis
van de omzettingsregeling of diploma behaald via de landelijke RN opleidingslijn.
**** Diploma behaald via de landelijke RN opleidingslijn (pilot-opleiding gestart 19 oktober 2013)

2.3 Oefenbeleid voor 2014
Reddingsbrigade Nederland heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het beoefenen van de
brigades die t/m 2013 deel uitmaakte van de NRV. Dit werd vormgegeven door jaarlijks twee
landelijke oefeningen en twee Senior Lifeguard schipper herhalingsdagen te organiseren.
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Toekomst
Dit meerjarig oefenbeleidsplan geeft richting aan de wijze waarop er vanaf 2014 oefeningen
georganiseerd worden. De huidige CWR leden zullen in de nieuwe opzet op projectbasis benaderd
worden om mee te denken over de invulling en uitvoering van een oefening conform dit beleidsplan.
Zij hebben in de loop der jaren veel ervaring en expertise opgedaan in het organiseren van een
oefening. De centrale regie zal in de toekomst bij de Landelijk Coördinator Oefeningen liggen, die
verbonden is aan het Landelijk Bureau van RN. Afgelopen jaren zijn er verschillende oefeningen
georganiseerd zowel regionaal overschrijdend als multidisciplinaire oefeningen. Het beheer van de
NRV ligt in hoofdlijnen bij het landelijk bureau. Voor de uitvoering van verschillende taken wordt
gebruikgemaakt van verschillende vrijwilligers.
2.4 Organogram
Om de indeling weer te geven hoe de aansturing binnen de NRV plaatsvindt is hieronder een
organogram weergegeven. Dit organogram geeft weer hoe de aansturing vanuit één OVD-Red zal
plaatsvinden. In onderstaande figuur wordt de situatie weergegeven waarin een OVD-Red 3 Leiders
Reddingsgroep aanstuurt.

Figuur 1
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2.5 Oefencyclus
Vakbekwaam worden en blijven is voor bemanning van de reddingseenheden belangrijk en heeft
verschillende elementen zoals hieronder weergegeven. Het vakbekwaam worden gebeurt tijdens de
opleiding. Vervolgens moet men vakbekwaam blijven door te oefenen, praktijkervaring op te doen en
bij te scholen. Het element oefenen zal in dit oefenbeleidsplan invulling krijgen. Zoals in het figuur
hieronder is weergegeven zal het vakbekwaam blijven een doorlopende cyclus zijn. Een cyclus die
ervoor zorgt dat de bemanning van een reddingseenheid zijn kwaliteit behoudt.
Leden van een reddingseenheid hebben een startniveau nadat ze de opleiding hebben afgerond. Na
het vakbekwaam worden zal er geoefend moeten worden. Daarnaast zal de bemanning bijgeschoold
moeten blijven om de nieuwste ontwikkelingen en nieuwe methodes bij te houden.

4

Figuur 4

4

Oefenbeleid, visietekst: versie 23/08/10
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2.6 Veiligheid
Het is belangrijk dat er per oefening wordt gekeken naar de gevaren en mogelijke preventieve
maatregelen die kunnen worden genomen. Tijdens de voorbesprekingen moet per onderdeel worden
gekeken naar een aantal algemene gevaren en ervaringen uit het verleden.
Bij het werken met vrijwilligers moet ook rekening worden gehouden met Arbowetgeving. Bij regionale
en landelijke oefeningen zal dan ook een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moeten worden
opgesteld.
Onderstaand schema kan hier bij helpen:
Risico

Preventie

Repressie

Naast het opstellen van een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) is het belangrijk om een
calamiteitenplan in het draaiboek op te nemen. No-Play situaties moeten ook worden beschreven.
Het is belangrijk dat alle deelnemers van de oefening weten hoe die procedure werkt.
2.7 Registratie oefendeelnemers
Het is erg belangrijk dat de deelnemers van de verschillende oefeningen goed geregistreerd worden.
1 ploeg van een reddingseenheid bestaat uit 4 personen, totaal zijn er 12 personen opgeleid om deel
te nemen in de reddingseenheid. Het is dan ook de bedoeling dat alle 12 afwisselend deelnemen aan
de oefeningen. Zowel lokaal, regionaal als landelijk moeten de deelnemers en hun rol tijdens de
oefening goed geregistreerd worden. Dit is ook belangrijk om vooruitgang in de kwaliteit van optreden
in een eenheid te kunnen waarnemen. Er wordt gekeken of het systeem Sportlink hier in de toekomst
voor gebruikt kan worden.
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3. Lokaal niveau
Oefenen op lokaal niveau houdt in dat de oefeningen door een lokale brigade zelf worden
georganiseerd en uitgevoerd.
Het betreft het beoefenen van basiselementen binnen de eigen brigade om zo vaardigheden op peil
te houden. Wanneer men vakbekwaam wordt geacht zal men in de brigade zelf deze vaardigheden
moeten bijhouden en bijscholen. Het oefenen op lokaal niveau zal hoofdzakelijk een monodisciplinair
karakter hebben.
Doelstelling
De reddingseenheden zullen de basisvaardigheden tijdens langdurige grootschalige inzet foutloos uit
moeten kunnen voeren. Deze vaardigheden zullen in tijden van een ramp beschouwd moeten worden
als routine. Grootschalig optreden is gecombineerd kleinschalig optreden. Het beheersen van de
vaardigheid van kleinschalig optreden is een lokale (brigade) verantwoordelijkheid en is te vergelijken
met de vaardigheden voor routinematige werkzaamheden zoals seizoen toezicht en incidenteel
toezicht. Het uitvoeren van deze handelingen zullen niet meer bij de eenheden worden gezien als
bijzondere handeling maar als uitvoerende taak die alle brigades beheersen.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Op lokaal niveau is het bestuur van de lokale brigade zelf verantwoordelijk voor het beoefenen en op
peil houden van de vaardigheden. Ten tijde van een regionale of landelijke oefening wordt er van
uitgegaan dat de bemanning van de reddingseenheid reeds bekwaam is in de uitvoer van de
vaardigheden.
Oefencyclus
In de opleiding heeft de eenheid zich de vaardigheden eigen gemaakt. Na het vakbekwaam worden
zal de eenheid ook vakbekwaam moeten blijven. Door vaardigheden structureel te herhalen en te
beoefenen zal de eenheid vakbekwaam blijven.
Om de lokale brigades een hulpmiddel te bieden om te oefenen wordt er in het document “Formats
voor oefenen NRV” een format oefenkaart aangeboden. Als voorbeeld staat in hoofdstuk 2 van dat
document een oefenkaart aan- en afvaren aan stijger/aan- en afmeren op een glooiende helling.
Deze oefenkaarten geven de basiselementen weer die een eenheid zou moeten beheersen om deel
uit te kunnen maken van de NRV.
De oefenkaarten kunnen in loop der tijd worden verzameld en tijdens een RVR bijeenkomst worden
gedeeld met de andere brigades binnen een RVR. Zodat men van elkaar kan leren.
Een andere keuze kan zijn om binnen een RVR een werkgroep op te richten om deze oefenkaarten te
ontwikkelen voor de RVR en daarmee de borging dat iedere brigade in een RVR dezelfde
oefenkaarten gebruikt. De oefenkaarten die in de loop van de tijd worden ontwikkeld zullen digitaal
beschikbaar worden gesteld aan brigades via een ‘shared platform’ dat onderdeel uitmaakt van de
interne website.
Als overzicht is hieronder de opbouw in oefendoelen weergegeven. Het beoefenen van de
basiselementen zal in een cyclus van een jaar gedaan worden. In de daaropvolgende jaren zal er een
verdiepingsslag worden gemaakt op de elementen. De oefenkaarten blijven hetzelfde. Echter zullen
de doelen wel steeds uitdagender beschreven zijn.
Te koppelen diploma’s en functies
Op lokaal niveau sluiten de beoefende competenties aan bij het diploma Lifeguard Schipper, Junior
Lifeguard, Lifeguard en Chauffeur.
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4. Regionaal/compagnie niveau
4.1 RVR en compagnie niveau
Een RVR is een samenwerkingsverband tussen reddingsbrigades op de schaal van een
veiligheidsregio. De compagnie indeling is bijna een kopie van de 10 politie eenheden (met
uitzondering van Noord Holland Noord en Amsterdam- Amstelland). De organisatie van de
verschillende meldkamers vindt ook steeds meer volgens deze indeling plaats. De verdeling van de
aantallen en verschillende soorten reddingsvaartuigen uit de NRV is gebaseerd op deze compagnie
indeling.

Figuur 5a
ij inzet van meerdere eenheden van versc

Figuur 5b

Doelstelling
Het belangrijkste doel is om de samenwerking tussen de verschillende eenheden te verbeteren en als
reddingsgroep te kunnen optreden tijdens een inzet van regionale omvang. De samenwerking zal zich
zowel richten op mono als multidisciplinaire samenwerkingen.
Een reddingsgroep bestaat uit drie tot vijf reddingseenheden welke onder één leidinggevende zal
opereren. De leidinggevende noemt men de Leider Reddingsgroep. De competenties welke nodig zijn
om deze leidinggevende taak uit te voeren staan in het competentieprofiel Leider Reddingsgroep, zie
bijlage 1.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Op regionaal niveau ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de oefeningen bij de
reddingseenheden tezamen, samenwerkende reddingsbrigades hebben dit gemandateerd aan de
RVR coördinator. Deze zal samen met de brigades afstemmen hoe ze de oefentaak gaan invullen.
Naast de invulling van de taak binnen de regio zelf zal de RVR coördinator contact moeten zoeken
met de RVR coördinator van de andere RVR waarmee de compagnie wordt gevormd. Zodat het
oefenen in het optreden in compagnievorm kan plaatsvinden.
Doelstelling
De belangrijkste doestelling is dat de eenheden op reddingsgroepniveau en daarnaast als
reddingsgroep op compagnieniveau kunnen samenwerken. Een belangrijk element op regionaal
niveau is de samenwerking en de communicatie binnen de reddingsgroepen. Voor het oefenen op
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regionaal niveau is er een format ontwikkeld om een oefening te organiseren (zie hoofdstuk 3
“Formats voor oefenen NRV”).
Dit format geeft een duidelijk handvat voor het organiseren van een oefening. Daarnaast is er in het
format een scenariokaart verwerkt. Dit is een handzaam model die op regionaal/compagnie niveau
voor ieder scenario uitgeschreven zal moeten worden.
Daarnaast is in hoofdstuk 6 “Formats voor oefenen NRV” tijdspad uitgewerkt voor het organiseren van
een oefening.
Een andere doelstelling van dit oefenniveau is het ontwikkelen van structuur van oefeningen om zo
een goede samenwerking van verschillende reddingseenheden en brigades op gang te brengen.
Oefencyclus
Regionaal oefenen is optreden met meerdere eenheden. Er zal een duidelijke sturing en leiding
moeten worden gegeven. Deze vorm van leidinggeven zal beoefend moeten worden. Bij een
regionale oefening kunnen zowel brigades deelnemen die onderdeel uitmaken van de NRV als
brigades die dat niet doen maar hun ‘eigen materieel’ in willen zetten.
Om beoefend te blijven op regionaal niveau zullen de brigades minimaal 1X per jaar aan een
oefening op RVR of compagnie niveau moeten deelnemen (zie ook de oefenverplichting zoals gesteld
in paragraaf 2.1).
Een bijkomend doel is om de saamhorigheid en samenwerking tussen de brigades binnen een RVR
of compagnie te verbeteren Men moet vertrouwd met elkaar zijn en op elkaar kunnen bouwen.
Te koppelen diploma’s of functies
Op regionaal niveau zullen competenties die betrekking hebben op de functie van Leider
Reddingsgroep beoefend moeten worden. Het aansturen van meerdere eenheden heeft andere
competenties en vaardigheden nodig dan de aansturing van een enkele eenheid.
Verschil regionaal/ compagnie ten opzichte van het landelijk niveau
Het oefenen op regionaal niveau is een oefening of optreden ter grootte van een (RVR)regio of
compagnie niveau. Landelijk niveau is een oefening waarbij meerdere compagnieën samen oefenen
of samen optreden tijdens een incident. Het effectgebied van het incident bepaalt de mate van inzet.
Oefendoelen
Op regionaal/compagnie niveau zullen er twee categorieën oefendoelen worden omschreven. De
categorieën hebben betrekking op zowel de eenheden als de persoon die de functie van Leider
Reddingsgroep en OVD-RED vervult. De Leider Reddingsgroep zal ook in de regionale oefeningen
moeten laten zien dat deze persoon leiding kan geven aan een reddingsgroep. De OVD-RED heeft
een multidisciplinaire en aansturende rol. Dus zowel de communicatie met de andere hulpdiensten
als het aansturen van de reddingseenheden (met daartussen de Leiders Reddingsgroep en eventueel
een walcommandant).
Het is van belang dat er tijdens regionale of compagnie oefeningen ook wordt geregistreerd wie welke
rol heeft tijdens een oefening en welke taken die persoon tijdens de oefening heeft vervuld.
Registratie van oefeningen op dit niveau zal mogelijk kunnen plaatsvinden doormiddel van Sportlink.
De mogelijkheden tot deze registratie wordt nog onderzocht. Belangrijk is dat een brigade deze
gegevens lokaal registreert zodat wanneer er steekproef wordt gedaan dit altijd aangetoond kan
worden.
4.2 Oefendoelen regionaal/compagnie niveau mbt reddingseenheid
Tijdens een oefening op schaal van de RVR of de compagnie waarbij (een deel) de NRV wordt
ingezet. Een compagnie bestaat uit 8 á 9 NRV reddingseenheden. Dit wil zeggen dat er in een
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compagnie 2 reddingsgroepen gevormd kunnen worden. Reddingsgroepen zullen met de
regionalisering van de brigades ook steeds meer als één team moeten kunnen optreden. De intentie
is dan ook om zoveel mogelijk te oefenen in ‘eigen’ compagnieverband.
Doelstelling
Aan het einde van de oefentermijn zullen de reddingseenheden een inzet kunnen uitvoeren in een
reddingsgroep. Daarbij moet de aansturing binnen een reddingsgroep vanuit een Leider
Reddingsgroep en/of OVD-Red daadkrachtig plaatsvinden.
Subdoelen
 De reddingseenheden kunnen tijdens een inzet slachtoffers van eerste hulp voorzien en
waar nodig levensreddende handelingen uitvoeren
 Kennis hebben van de risico’s die binnen een regio spelen, en daarop kunnen acteren
 De reddingseenheden zijn in staat tot om in groepsverband (reddingsgroepen) een gebied te
evacueren en systematisch het gebied af te zoeken
 Reddingseenheden kunnen in samenwerking met overige hulpdiensten samen een
hulpverlening opzetten
 Reddingseenheden kunnen onder bevel van een OVD-Red of een OVD van een andere
hulpdienst functioneren
4.3 Oefendoelen Leider Reddingsgroep (LRgr)
Een Leider Reddingsgroep heeft de leiding over een aantal eenheden (2 tot 5). Deze persoon heeft
de verantwoordelijkheid over de reddingsgroep en zal dus ook het overzicht moeten behouden.
Hierbij moet gedacht worden aan effectief en efficiënt leidinggeven, inschatten van gevaren en als
leider daadkrachtig kunnen optreden. (bijlage 1)
Competenties die een Leider Reddingsgroep moet beheersen:
 Multidisciplinair denken
 Leidinggevend vermogen
 Luisterend vermogen
 Goed richtingsgevoel (oriënteren & navigeren)
 Oog voor veiligheid (Arbo veiligheid)
 Communicatief vaardig
 Verantwoordelijk
 Open staan voor verbetering
Iedere competentie is vervolgens omschreven in doelstellingen. Aan de hand van deze doelstellingen
kunnen vervolgens leerdoelen worden opgesteld voorafgaand aan een oefening.
Doelstelling
De Leider Reddingsgroep zal leiding moeten kunnen geven aan een reddingsgroep. Hierbij moet men
kennis hebben van hoe de overige hulpdiensten te werk gaan en welke commandostructuren gevolgd
worden.
Subdoelstellingen
 Men zal tijdens een actie de veiligheid van zowel redders, omstanders als slachtoffers in acht
nemen en daarbij juiste afwegingen moeten maken
 Men zal keuzes moeten kunnen verantwoorden en beargumenteren. De gemaakte keuzes
moeten uitgelegd kunnen worden
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5. Landelijk niveau
5.1 Reddingseenheden NRV
Het derde niveau waar de NRV zal moeten oefenen is het landelijk niveau. De inzet op landelijke
schaal wil zeggen grootschalige inzet van meerdere eenheden waarbij coördinatie zowel op
operationeel, tactisch als strategische niveau gewenst is. Inzet op landelijk niveau zal in de praktijk
minimaal 1 compagnie zijn en maximaal 10. Voor deze grootschalige inzet zal ook het actiecentrum
op het landelijk bureau ingericht worden. De leden van dit centrum zullen op den duur ook gaan
meedraaien in de oefeningen (zie voor verdere uitrol het inzetplan grootschalige hulpverlening).
Doelstelling
Reddingseenheden zullen gedegen aangestuurd moeten worden zowel op operationeel, tactisch als
strategisch niveau. In tijden van een inzet moet er een heldere lijn zijn betreft de aansturing en
coördinatie van de reddingseenheden, reddingsgroepen en een OVD-Red.
Subdoelstelling
Naast de doelstelling zijn er voor de eenheden ook verschillende subdoelstellingen te beschrijven:






Aflossing van bemanning binnen reddingsgroepen bij langdurige inzet
Sturing tijdens grote inzet
Correct en netjes om weten te gaan met media
Bestuurlijke en politieke sensitiviteit
Multidisciplinair werken en denken in processen.

Eenheden kunnen bij een grootschalige inzet langere tijd achtereen ingezet worden. Waarbij op grote
schaal geopereerd kan worden. De aflossing van de reddingseenheden onderling moet ook geoefend
worden.
Verantwoordelijkheid en bevoegdheden
De verantwoordelijkheid voor het organiseren van de landelijke oefeningen ligt bij RN. De landelijk
coördinator oefeningen zal in deze een regierol vervullen in samenwerking met brigades in de regio
waar de oefening georganiseerd wordt. Bij het organiseren van de oefeningen zal via de RVR
coördinator van de desbetreffende regio contact gelegd worden voor deze organisatie. Zowel de RVR
als de ondersteuningsgroep zal per oefening op projectbasis worden gevraagd mee te denken, input
te leveren, mensen te leveren. De landelijke oefeningen zullen dus altijd een samenwerking zijn
tussen RN, RVR en overige partners.
De uitvoering van de organisatie van de oefening ligt bij een relatief grote groep. Echter hebben de
oefeningen ook een relatief grote omvang. Naast een grote groep aan reddingseenheden zal er ook
op landelijk niveau contact gelegd worden met externe partners. Zoals bijvoorbeeld brandweer,
politie, GHOR, Defensie, veiligheidsregio, waterschap, KNRM en Rijkswaterstaat.
Te koppelen diploma’s of functies
Op landelijk niveau zal er gecoördineerde inzet nodig zijn. Zowel de OVD-Red als de Leiders
Reddingsgroep hebben een grote rol in deze inzet. De OVD-Red zal fungeren als het hoogste
aanspreekpunt voor ketenpartners en overheidsorganen en zal communiceren met de Leider
Reddingsgroep.
Oefencyclus
De regie bij het organiseren van landelijke oefeningen ligt bij het landelijk bureau (specifiek de
landelijk coördinator oefeningen). De landelijk coördinator oefeningen zal de betrokken partijen
aansturen. Ieder jaar zullen er op landelijk niveau 2 oefeningen georganiseerd worden. Deze
oefeningen geven de eenheden de mogelijkheid om ongeveer eens in de twee jaar deel te kunnen
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nemen aan een landelijke oefening. Door deze structuur is er ver van te voren bekend wanneer
eenheden moeten deelnemen in een oefening en kunnen ze ruim van tevoren rekening houden met
de oefeningen die er komen gaan.
5.2 Samenvoeging landelijke oefening met Senior Lifeguard Schipper herhalingsdagen
De SL Schippers die de rol vervullen van Leider reddingsgroep (LRG) zullen ten tijde van een
landelijke oefening extra geschoold worden en worden ingezet in de rol van Leider reddingsgroep.
Door deze opzet zullen de SL Schippers niet een extra herhaling dag hoeven bij te wonen.
Voor de Leiders Reddingsgroep wordt een programma gemaakt waarin een combinatie van
theoretische achtergrondinformatie met praktisch leidinggeven wordt gemaakt. Dit zal gestalte krijgen
in een halve dag theorie (workshopvorm) en een halve dag een leidinggevende rol vervullen tijdens
de oefening. De Senior Lifeguard schippers zullen om toerbeurt deelnemen als Leider
Reddingsgroep.
De theoretische onderdelen die behandeld worden zullen een verdieping in bepaalde onderwerpen
zijn voor de Senior Lifeguard schippers. De onderwerpen die per oefening aan bod komen zullen
vooraf worden beschreven in het oefenjaarplan.
Oefendoelen
De volgende onderdelen komen aan de orde bij een landelijke oefening:




Grootschalig optreden
Aansturing vanuit een OVD-Red
Multidisciplinaire inzet

Op landelijk niveau zullen voor iedere oefening van tevoren oefendoelen worden opgesteld. Vanuit
deze oefendoelen zal vervolgens door de oefenorganisatie subdoelstellingen en casuïstiek
beschreven worden.
5.3 Oefenverplichting
Op landelijk niveau zullen er twee oefeningen georganiseerd worden. Bij deze oefeningen wordt
verwacht dat de eenheden van de NRV die uitgenodigd worden voor de oefening ook zullen
deelnemen. In iedere oefening zal de nadruk liggen op samenwerking tussen verschillende
reddingsgroepen uit verschillende compagnieën.
Wanneer men op een oefening niet aanwezig kan zijn om welke reden ook zal men dit uiterlijk een
maand voor de oefening moeten aangegeven. Dit zal aangegeven worden met een geldige reden en
onderbouwing bij de landelijk coördinator oefeningen. Bij het missen van een landelijke oefening zal
men aantoonbaar moeten maken dat ze hebben meegewerkt en deel hebben genomen aan een regio
overschrijdende oefening (om aan hun oefenverplichting te voldoen). Daarnaast is het mogelijk om bij
een andere landelijke oefening aan te sluiten. Echter zal het maximum aantal reddingseenheden per
oefening op 25 gesteld worden.
5.4 Meerjarenplanning
De landelijke oefening die wordt georganiseerd onder regie van RN wordt ieder jaar gepland in week
15 van dat jaar (veelal op de zaterdag). In week 45 van datzelfde jaar sluit RN aan bij een oefening
van Defensie. Zo wordt geborgd dat er tweemaal per jaar volgens een vaste structuur wordt geoefend
en dat ook het multidisciplinair oefenen aan bod komt.
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Planning jaar 2014
Jaartal

Datum

Oefenlocatie

Deelnemers

Aantal
eenheden

2014

12 april (wk 15)

Groningen

A, B, C

21

2014

6 november (wk 45)

Zwolle (Overijsselse
Vecht)

E + RVR IJsselland

± 12

Planning toekomst
Jaartal

Datum

Oefenlocatie

Deelnemers (+/- aantal)

2015 oneven jaar

Week 15

Volgt

H, I, J

2015 oneven jaar

Week 45

Aansluiten bij Defensie

2016 even jaar

Week 15

Volgt

D, E

2016 even jaar

Week 45

Aansluiten bij Defensie

A, B, C

2017 oneven jaar

Week 15

Volgt

F, G

2017 oneven jaar

Week 45

Aansluiten bij Defensie

H, I, J
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5.5 Financiën
Voor het organiseren van landelijke oefeningen wordt ieder jaar in de begroting een post oefeningen
vastgesteld.
Binnen deze begroting vallen de volgende onderdelen:













Reiskostenvergoeding
o Eenheden
o Oefenleiding
o Figuranten
o Waarnemers
Vergunningen/legaten
Onkosten locaties
Oefenlocatie
Oefenmateriaal
Catering
o Lunch
o Koffie/thee
NO-PLAY vaartuigen
Vergaderkosten
Verzekeringen
Schades NRV eenheden (die ontstaan tijdens de oefening)

5.6 Actiecentrum/landelijk bureau
Naast de reddingseenheden zal ook het landelijk actiecentrum op het Landelijk Bureau van
Reddingsbrigade Nederland getraind en beoefend moeten worden. Dit landelijk actiecentrum zal
tijdens een inzet van de NRV zorgen voor de aansturing en ondersteuning van de reddingseenheden
in het veld. Daarnaast zal tijdens een inzet van de NRV de alarmering van de reddingseenheden
vanuit het actiecentrum gedaan worden. Ook dit actiecentrum zal moeten weten wat tijdens een inzet
gedaan moet worden.
Bij de afronding van het inzetplan grootschalig optreden zal ook een opleidings- en oefenadvies
worden geformuleerd. Nadat de leden van het actiecentrum zijn opgeleid wordt de oefenplanning
gekoppeld aan dit oefenbeleidsplan. In het oefenplan voor het actiecentrum zullen onderdelen worden
behandeld zoals, wie doet er wat, wie is er verantwoordelijk, welke protocollen zijn van toepassing.
Binnen het oefenplan van het actiecentrum zal ook de ondersteuningsgroep worden meegenomen .
De pool met centralisten moet worden uitgebreid en moet een goede dekking over Nederland krijgen.
Eind 2015 moet er minimaal één centralist per compagnie opgeleid zijn (zie tabel 1 in hoofdstuk 1).
Daarnaast zullen er vanuit de ondersteuningsgroep ook verschillende kerncentralisten versterking
kunnen bieden voor inzet van de Verbindings Commandowagen (VC). De invulling van de opleiding
voor centralist en daarna de koppeling aan dit oefenbeleidsplan wordt beschreven in het inzetplan
grootschalige hulpverlening.
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6. Financiën
6.1 lokaal
De brigade waartoe de reddingseenheid behoort is zelf verantwoordelijk voor het oefenen op lokaal
niveau. Het lokale niveau betreft de basisvaardigheden die onderhouden moeten worden voor de
uitvoering van de reddingstaak. De kosten voor de lokale oefeningen liggen dus ook bij de brigade
zelf. Deze kosten zullen relatief laag (brandstofkosten e.d.) zijn omdat de oefeningen door de
eenheden zelf georganiseerd zullen worden.
6.2 regionaal
Oefeningen op regionaal/compagnie niveau krijgen een omvang met meerdere eenheden. Echter de
kosten komen wel grotendeels bij de brigades in de compagnie liggen. RVR’s worden gestimuleerd
om een projectplan op te stellen (die volgt uit het plan van aanpak van de RVR) met daarin concreet
de gebieden te benoemen waarop ze willen samenwerken. Samen een oefening organiseren zou hier
één van kunnen zijn.
Op regionaal niveau zal gestimuleerd worden om contact te zoeken met de veiligheidsregio. Door
intensivering van samenwerking tussen reddingsbrigades en veiligheidsregio’s krijgen RVR’s steeds
vaker de mogelijkheid om aan te haken op een oefening van de veiligheidsregio.
6.3 landelijk
RN heeft de taak om een reddingsvloot te onderhouden en bemanning beoefend te houden.
In hoofdstuk 4 in “Formats voor oefenen NRV” is een format opgenomen om een begroting te maken
voor een oefening. Deze zal gebruikt worden op landelijk niveau. Daarnaast is het ook mogelijk om te
gebruiken voor oefeningen op regionaal/compagnie niveau.
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7. Communicatie
7.1 Media- aandacht
Communicatie naar de buitenwereld tijdens een oefening is belangrijk. Hoe presenteer je een
oefening.
Hieronder staan verschillende punten waar aan gedacht moet worden omtrent communicatie bij het
organiseren van een oefening:
 Zorg voor eenduidige boodschap naar de pers (overleg vooraf met de persvoorlichter van
Reddingsbrigade Nederland)
 Wanneer er een oefening plaatsvindt, probeer een goede fotograaf te regelen voor een
duidelijke foto impressie. Deze kan verwerkt worden in een persbericht
 De timing voor het sturen van een persbericht is belangrijk. Als er bewust wordt gekozen om
de media-aandacht te zoeken zal als vuistregel gelden om ongeveer anderhalve week voor
aanvang van de oefening het bericht uit te sturen. Eventueel kan het persbericht een halve
week voorafgaande aan de oefening nogmaals verstuurd worden.
 Zorg voor voldoende communicatie naar omwonenden en mogelijk omliggende bedrijven van
het oefengebied. Dit om onrust en onduidelijkheid te voorkomen. Deze berichtgeving moet
duidelijk en helder zijn. Deze berichtgeving kan door een persbericht te plaatsen in een lokale
krant.
 Bij grote oefeningen, zoals oefeningen op landelijk niveau, externe partijen, belanghebbenden
uitnodigen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met opvang van deze genodigden.
Met daarnaast de begeleiding van deze genodigden.
 Belangrijke partners om onder andere uit te nodigen:
o Veiligheidsregio waar de oefening plaatsvindt
o Gemeente B&W
o Leden van brigades in de regio ook die gene die niet betrokken zijn bij de oefening

Bij het organiseren van oefeningen en trainingen moet er altijd nagedacht worden over de mediaaandacht die dit kan opleveren. Zeker bij grote landelijke oefeningen zal hier vooraf over nagedacht
moeten worden. Soms wordt de keuze gemaakt om bewust de media op te zoeken en soms zoekt de
media de oefening op. Het is belangrijk dat er voor wordt gezorgd dat er vanuit de oefening één beeld
wordt geschetst naar de buitenwereld. Het is handig om vooraf 1 persvoorlichter aan te wijzen. Hier
moeten ook de eenheden op de hoogte van zijn. Zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan.
7.2 C2000
Sinds 2009 is Reddingsbrigade Nederland aangewezen als bijzonder gebruiker van C2000. C2000 is
bedoeld als vervanger voor de analoge apparatuur. Het C2000 netwerk is een netwerk voor
hulpdiensten. Door dit systeem is het mogelijk om te communiceren tussen de hulpdiensten via
dezelfde kanalen. Het C2000 netwerk heeft een dekkingsgraad in Nederland van bijna 99%. Deze
dekking is grotendeels van toepassing de binnenwateren maar in beperkte mate op de zee.
De reddingsbrigades mogen de C2000 apparatuur gebruiken met bepaalde voorwaarden. De
verstrekte apparatuur mag op dit moment alleen tijdens lokale, regionale en landelijke oefeningen en
tijdens ‘echte grootschalige inzet’ worden gebruikt. Hiervan zal RN vooraf melding moeten maken bij
de beheersdienst C2000. Het is belangrijk dat reddingsbrigades komende jaren steeds meer oefenen
met het landelijk C2000 netwerk. C2000 is stabieler en heeft in bijna heel Nederland dekking.
Het gebruik van C2000 tijdens oefeningen is een standaard. Alle reddingseenheden die deel
uitmaken van de NRV beschikken over de apparatuur en de omgang hiermee moet geoefend worden
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tijdens een landelijke oefening.
Wanneer reddingsbrigades tijdens een regionale of lokale oefening gebruik willen maken van C2000
moeten deze oefeningen worden aangemeld bij Reddingsbrigade Nederland. Door middel van het
formulier in hoofdstuk 5 van “Formats oefenen NRV” moet het C2000 gebruik voor oefeningen vooraf
worden aangemeld.
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8. Evaluatie
Om de kwaliteit van een oefening te blijven verbeteren is het evalueren van een oefening
noodzakelijk. Evaluatie moet zowel bij een grote oefening als bij een kleinere oefening plaatsvinden.
Naast kwaliteit is een evaluatie vast moment in het leerproces om na te praten over incidenten. Ook al
is het een oefening, het kan zeker impact op de bemanning hebben. Een evaluatie geeft de
gelegenheid aan de bemanning om over deze ervaringen te praten. Dit kunnen zowel positieve als
negatieve ervaringen zijn. Het belangrijkste is om een veilige leeromgeving te creëren waarin door
middel van feedback de deelnemers kunnen groeien in hun rol.
De evaluatie kan in kleinere oefeningen mondeling plaatsvinden. Hierbij zal de oefenleiding het
voortouw nemen. Echter bij grotere oefeningen zal snel het overzicht van een evaluatie uit het zicht
worden verloren. Om structuur te geven aan de evaluatie en geen stappen over te slaan is een format
evaluatieformulier ontwikkeld. Deze is zowel te gebruiken voor regionale als voor landelijke
oefeningen. Het format evaluatieformulier is terug te vinden in hoofdstuk 7 van “Formats voor oefenen
NRV”.
Van alle oefeningen die zowel op regionaal als landelijk niveau georganiseerd worden zal er een
evaluatieverslag gemaakt worden. Hierin wordt onder andere beschreven of de oefendoelen behaald
zijn en de leerpunten die voortkomen uit de oefening.
De evaluatieverslagen van de regionale oefeningen zullen worden besproken in het landelijk RVR
coördinatoren overleg om zo van elkaar te kunnen leren. Deze verslagen van regionale oefeningen
zullen via de RVR coördinator worden aangeboden aan de landelijk RVR coördinator die ze
verzamelt.
De evaluatieverslagen van een landelijke oefening worden aangeboden aan de portefeuillehouder
Water Hulpverlening en Rampenbestrijding van het landelijk bestuur Reddingsbrigade Nederland.
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Bijlage 1

Functieprofiel Leider Reddingsgroep
Versie 1.0
Vastgesteld in de programmaraadvergadering op 18-09-2013
Functieomschrijving
De Leider Reddingsgroep (LRgr) geeft leiding aan een reddingsgroep. Zo’n reddingsgroep bestaat uit
twee tot vijf reddingseenheden. De leider reddingsgroep is eigenlijk één van de schippers van een
reddingseenheid maar dan met coördinerende en leidinggevende functie. Deze functie kan
voorkomen binnen de Nationale Reddingsvloot en in de reguliere bewaking, ook wel bekend als
postcommandant. Dit profiel is opgesteld om bemanningsleden van de Nationale Reddingsvloot te
selecteren voor de functie van leider reddingsgroep.

Niveaubepaling
De Leider Reddingsgroep heeft MBO (niveau 4) werk- en denkniveau. De Leider Reddingsgroep is in
staat leiding te geven en coördinerend op te treden. Deze persoon heeft kennis m.b.t. de organisatie
van Reddingsbrigade Nederland op het gebied van opgeschaalde reguliere hulpverlening en
multidisciplinair hulpverlenen.

Instroomeisen
Een Leider Reddingsgroep moet aan de volgende instroomeisen voldoen:
- Is in het bezit van het diploma Senior Lifeguard (inclusief specialisatie Schipper) en daarmee in het
bezit van een geldig E.H diploma en van het Vaarbewijs ll (l + la)
- Is lid van een Reddingsbrigade die is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland
- Voldoet aan het niveau zoals omschreven bij “niveaubepaling”.
- Heeft een minimale leeftijd van 18 jaar (i.v.m. stress/traumaverwerking)

Kerncompetenties
Hieronder worden de kerncompetenties genoemd waar een Leider Reddingsgroep aan moet voldoen
om goed te kunnen optreden tijdens multidisciplinaire (rampen)inzet en bij grootschalige incidenten
waarbij verschillende reddingseenheden moeten worden aangestuurd.

Multidisciplinair denken en doen
De leider reddingsgroep is in staat multidisciplinair samen te werken met andere hulpdiensten. Hij
weet hoe de opschaling verloopt conform de GRIP-structuur en kent zijn eigen verantwoordelijkheid
en die van andere diensten waaronder het bevoegd gezag en handelt daarnaar.

Leiding geven / leiding krijgen
De leider reddingsgroep is besluitvaardig op basis van beperkte informatie en overzicht, kan
prioriteiten stellen en kan met gezag zijn reddingsgroep aansturen. Hij kent zijn rol in de
leidinggevende structuur en is in staat beslissingen van de bovenliggende gezagslijn te vertalen. De
leider reddingsgroep kent de verantwoordelijkheden op het gebied van omgang met de pers. Hij
houdt een logboek / journaal bij van zijn handelingen.
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Safety & security
De leider reddingsgroep is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van zijn
reddingseenheden. Hij is in staat een risicoanalyse te maken en dit in zijn sturing mee te nemen. Het
gaat hier om veiligheid in brede zin, inclusief hygiëne, arbo, personele veiligheid en nazorg.

Leren en evalueren
De leider reddingsgroep is bereid de effectiviteit van zijn eigen handelen en van zijn reddingsgroepen
bespreekbaar te maken.

Verantwoordelijkheden
De leider Reddingsgroep is in staat de verantwoordelijkheid te dragen behorende bij de functie en is
bereid daarover verantwoording af te leggen.
Voor de functie van leider Reddingsgroep wordt er vanuit gegaan dat deze persoon actuele kennis
heeft van de inhoud van de opleiding Senior Lifeguard (met de specialisatie schipper) en de functie
van leider Reddingsgroep. De leider Reddingsgroep is zelf verantwoordelijk en bereid om deze kennis
actueel te houden en voldoende ‘oefenuren’ te draaien.
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