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Deel 1
1. Informatie
1.1

Versie geschiedenis

Versiedatum
26 februari 2011
14 Maart 2011

1.2

Veranderingen
Vaststelling bestuur

Status
Concept
Vastgesteld

Plaats document

De bron van dit document is te vinden bij:

Lars Carree, Liaison opleidingen Waterhulpverlening.

1.3

Typering van de functie OvD-Red

De Officier van Dienst Reddingsbrigade(OvD-Red) is ter plaatse de hoogst leidinggevende
van de Reddingsbrigadeketen. De OvD-Red geeft leiding aan de eenheden van
Reddingsbrigade Nederland en/of de aan hem toebedeelde eenheden van de overige
hulpverleningsdiensten en partijen op de plaats incident (binnen een bepaald inzetvak, of
binnen de Veiligheidsregio).
De OvD-Red stemt de multidisciplinaire samenwerking op operationeel niveau af binnen het
motorkapoverleg of binnen het Commando Plaats Incident (CoPI). De OvD-Red staat onder
directe, operationele leiding van de Leider CoPI. De OvD-Red geeft directe, functionele
leiding aan zijn Reddingsbrigade-eenheden en/of de aan hem toebedeelde eenheden van de
overige hulpverleningsdiensten en partijen. Tevens kan de OvD-Red optreden als SARliaison in gebieden waar de Kustwacht operationeel leidinggevende is bij een SAR-proces.

1.4

Kerntaken

I. Leidinggeven aan de Reddingsbrigade-eenheden en/of de aan hem toebedeelde
eenheden van de overige hulpverleningsdiensten en partijen van de hulpverlening op de
plaats incident.
II. Coördineren binnen/van de multidisciplinaire samenwerking.
III. Rapporteren en adviseren.

Deel 2
2. Kwalificatiestructuur vakbekwaam worden
2.1

Niveaubepaling

De OvD-Red heeft een HBO werk en denkniveau. De OvD-Red heeft aantoonbare
leidinggevende en coördinerende ervaring en heeft kennis m.b.t. de organisatie van
Reddingsbrigade Nederland op het gebied van opgeschaalde reguliere hulpverlening en
multidisciplinair hulpverlenen

2.1.1 Instroomeisen voor de opleiding tot OvD-Red
Als instroomeis geldt dat de kandidaat;
in het bezit is van Senior Lifeguard
lid is van een Reddingsbrigade, die aangesloten is bij Reddingsbrigade Nederland
door de RVR is voorgedragen
door de landelijke selectieprocedure is gekomen, voor de functie van OvD-Red
voldoet aan het niveau zoals gesteld in 2.1
een assesment kan deel uitmaken van de toelating.

2.1.2 Curriculum
Het curriculum van de opleiding is gebaseerd op de door Reddingsbrigade Nederland
vastgestelde kerntaken en bijbehorende werkzaamheden.
Vrijstelling voor delen van de opleiding tot OvD-Red worden bepaald door CECO naar
aanleiding van een intakegesprek, voorafgaand aan de opleiding, op basis van eerder
verworven competenties.

2.1.3 Toetsing en examinering
De kandidaat legt gedurende de opleiding een proeve van bekwaamheid af, bestaande uit
theoretische toetsen, theoretische opdrachten en praktijkopdrachten. De proeve van
bekwaamheid wordt afgenomen onder auspiciën van de commissie Waterhulpverlening en
Rampenbestrijding (CWR) en de commissie opleidingen (CO).

2.1.4 Diploma
Het ‘diploma OvD-Red’ wordt afgegeven wanneer de proeve van bekwaamheid met een
voldoende is afgesloten.

2.1.5 Branche erkenning
De opleiding tot ‘OvD-Red’, inclusief de proeve van bekwaamheid, heeft een branche
erkenning.

2.2 Kwalificatiestructuur vakbekwaam blijven
2.2.1 Doelgroep en aanvangseisen
Functionarissen die het diploma ‘OvD-Red’ hebben behaald en lid zijn van een
Reddingsbrigade, die aangesloten is bij Reddingsbrigade Nederland.

2.2.2 Criteria voor blijvende vakbekwaamheid
De belasting voor het vakbekwaam blijven is gerelateerd aan de licentieregeling van
Reddingsbrigade Nederland.

2.2.3 Toetsing
Eens per 60 maanden legt de OvD-Red een profcheck af, onder auspiciën van de CWR en
de CO. Deze heeft de vorm van een praktijktoets.

2.2.4 Hercertificering
Bij het met goed gevolg afleggen van de profcheck en in het bezit zijn van in het bezit zijn van een
geldig PvB O&G van Reddingsbrigade Nederland wordt de erkenning verlengd met een periode van
60 maanden.

Deel 3
3.1 Nadere uitwerking kerntaken
3.1.1 Leidinggeven aan de Reddingsbrigade-eenheden en/of de aan hem
toebedeelde eenheden van de overige hulpverleningsdiensten en partijen
van de hulpverlening op de plaats incident.

Werkzaamheden
Geeft operationeel leiding aan de uitvoering van Reddingsbrigade hulpverlening op de plaats
incident:
• Maakt (na verkenning en/of op basis van de informatie van een eenheid/eenheden) een
inschatting van de aard, omvang en dynamiek van een incident.
• Schaalt indien nodig op, zowel monddisciplinair (Reddingsgroep, overige brigade
Eenheden) als multidisciplinair
• Neemt de leiding ter plaatse over van de eerste aanwezige groep/eenheid.
• Geeft organisatorisch leiding aan alle Reddingsbrigade-eenheden en/of de aan hem
toebedeelde eenheden van de overige hulpverleningsdiensten en partijen binnen het
desbetreffende inzetvak van de hulpverlening / rampterrein.
• Treedt op als SAR-liaison binnen de daartoe vastgestelde kaders.

• Volgt de opdrachten van de Leider CoPI op, indien de inzet wordt opgeschaald naar een
GRIP situatie.
• Maakt een inzetplan, vertaalt dit naar inzetdoelen en/of inzetvakken.
• Zorgt voor een adequate beeldvorming en analyse van het incident:
beschikt over een basisplaatje inclusief oplossingen op basis van de op dat moment
bekende informatie
heeft een correct totaalbeeld van de situatie na toetsende verkenning;
stelt het beeld zo nodig bij waardoor dit actueel is.
• Kan tijdig een juist inzetplan overhandigen maar anticipeert op mogelijke veranderingen.
handelt situationeel en wisselt van prioriteit indien nodig;
kan deze keuzes goed onderbouwen (adequate beeld-, oordeels- en besluitvorming).
• Kan de betrouwbaarheid en volledigheid van informatie van anderen inschatten.
• Geeft duidelijke en uitvoerbare opdrachten aan de aan hem toebedeelde eenheden
• Controleert het effect van de werkzaamheden, anticipeert op ontwikkelingen en stelt zo
nodig het inzetplan bij.
• Bepaalt de opstel, opstap en aanlandplaats(en) van vaar- en voertuigen zodanig dat deze
ligt aan het begin van het aan-/afvoercircuit en capaciteit heeft voor de noodzakelijke
reddingsbrigadevoer- en vaartuigen.
• Bewaakt de veiligheid van de aan hem toebedeelde eenheden en neemt (of laat) zo nodig
maatregelen (nemen).
• Draagt zorg voor de registratie van belangrijke gegevens.
• Draagt zorg voor de logistiek en stemt deze af.
• Stemt (indien van toepassing) af met de OvD-Red in het naastgelegen inzetvak.
• Stemt (indien van toepassing) af met de landelijke coördinatie.
• Stemt zijn inzet en werkzaamheden af met de overige aanwezige hulpdiensten
• Initieert (waar nodig) de personele en materiële nazorg.
• Schaalt af.
• Straalt rust en gezag uit.

3.1.2 Coördineren van de multidisciplinaire samenwerking.
Afstemmen van de multidisciplinaire samenwerking in een multidisciplinair overleg:
• Sluit aan bij en/of initieert multidisciplinair overleg, al dan niet in het kader van een GRIPregeling, en maakt verdere afspraken.
• Vormt met de deelnemers aan het multidisciplinair overleg een gemeenschappelijk beeld
van het incident.
• Maakt met de deelnemers een plan en waarbij de werkzaamheden afgestemd worden op
basis van de processen in de rampenbestrijding.
• Stemt afspraken af met andere operationele diensten.
• Stemt af over activiteiten voortkomend uit de processen en bewaakt de voortgang hiervan.
• Anticipeert op de ontwikkelingen van het incident en coördineert in overleg de monoopschaling.
• Draagt bij aan een gezamenlijk multidisciplinair plan van aanpak waarin ieders
deskundigheid en belang is meegenomen op basis van prioriteiten en belangen.
• Zorgt voor het uitvoeren van genomen besluiten conform de afspraak binnen de eigen
kolom.
• Kan tijdig een juist inzetplan overhandigen maar anticipeert op mogelijke veranderingen.
• Handelt situationeel en wisselt van prioriteit indien het incident dit noodzaakt; kan deze
keuzes goed onderbouwen (adequate beeld-, oordeels en besluitvorming).
• Straalt rust en gezag uit.
• Draagt bij aan een goed werkend coördinatie

3.1.3 Rapporteren en adviseren.
Rapporteert en adviseert:
• Informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd de betrokken partners in de
hulpverlening.
• Levert informatie aan t.b.v. het communiceren naar pers en publiek.
• Laat zich direct door deskundigen adviseren over de veiligheidssituatie van de aan hem
toebedeelde eenheden
• Evalueert het optreden en maakt een incidentrapportage.
• Participeert, indien nodig, in een Multi-evaluatie
• Heeft een SitRap beschikbaar.
• Verstrekt informatie gestructureerd, eenduidig en kernachtig.
• Verstrekt informatie die belangrijk is voor het effectgebied of de bijstand/logistiek de
betrokken partners

3.2 Nadere uitwerking competenties
Gedragscompetenties
3.2.1 Leidinggeven
Richting en sturing geven aan anderen in het kader van hun taakvervulling. Stijl en methode
aanpassen aan betrokken individuen, taken en situaties.

3.2.2 Operationeel management
Aansturen en tot uitvoering brengen van diverse activiteiten. Taken en
verantwoordelijkheden toewijzen. Activiteiten coördineren en zo nodig knelpunten
wegnemen. In organisatorische zin randvoorwaarden scheppen.

3.2.3 Besluitvaardigheid
Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of het zich vastleggen door
middel van het uitspreken van oordelen.
3.2.4 Overtuigingskracht
Gebruikmakend van de juiste stijl en methode (proberen) anderen (te) overtuigen van een
bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of
activiteiten.

3.2.5 Oordeelsvorming
Gegevens en mogelijke alternatieve handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen
elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen.

3.2.6 Stressbestendigheid
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag en onder extreme fysieke en
psychische omstandigheden

3.2.7 Energie
Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard
werken, uithoudingsvermogen tonen.

3.2.8 Organiseren van eigen werk
Effectief organiseren van het eigen werk door het plannen van doelstellingen, tijd en
activiteiten. Beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen.

Organisatiecompetenties
3.2.9 Organisatie en processen
Kent de actuele organisatiestructuur en primaire processen en procedures van de
Reddingsbrigade-oganisaties.

Vaktechnische competenties
3.2.10 Bestuurlijke en operationele omgeving/positionering
Kent de bestuurlijke en operationele omgeving en zijn positie daarin.

3.2.11 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Heeft inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

3.2.12 Processen en taken
Beschikt over de benodigde kennis, inzicht en vaardigheden om processen en hieruit
voortvloeiende taken te vervullen.

3.2.13 Richtlijnen, protocollen en procedures
Kent de richtlijnen, protocollen en procedures en kan deze toepassen.

3.2.14 Technische hulpmiddelen
Heeft kennis en kan gebruik maken van de beschikbare (technische) hulpmiddelen.

3.2.15 Juridische aspecten
Kent de juridische aspecten die van invloed zijn op de functies binnen de operationele
Reddingsbrigade-organisatie.

Bronvermelding:
Voor de totstandkoming van het kwalificatiedossier OvD-Red zijn de volgende documenten
gebruikt:
• Advies expertmeeting eindtermen opleidingen en functies operationele GHOR
organisatie, PLATOrapport, oktober 2000, Leiden.
• Basisleerstof GHOR 2006, oktober 2006, Arnhem.
• Eindrapport Hulpverlening bij grootschalig optreden door specifieke scholing een stap
verder, Raad van RGFen, juni 2005, Utrecht.
• Strategienota Raad van RGFen Opleiding, Training, Oefenen, verder op weg, Raad
van RGFen, juni 2005, Utrecht.
• • Kwalificatieprofiel voor de adviseur beleid en bestuur werkzaam in de
veiligheidsregio,
• M. Janssen&C. van der Lijcke, maart 2006, Den Haag.
• Internetsite van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (www. NIFV.nl/GHOR
Academie
• Projectinitiatiedocument Project Vakbekwaamheid binnen de GHOR, Karremans en
van Gammeren, 31 oktober 2005, Alblasserdam.
• Advies de GHORdiaanseknoop doorgehakt en het kabinetstandpunt indeze
• Functiebeschrijvingen en competentieprofielen, Röselaers Management Consultants,
Raad van RGFen, juni 2003, Utrecht.
• Kwaliteitsformules vakbekwaamheid voor een GHOR onderwijsinfrastructuur, Project
Vakbekwaamheid binnen de GHOR, april 2007.
• Resultaten afkomstig uit het deelproject ‘competentiegerichte opleiding OvD-OvDG’ ,
20072008

