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Oefeningen zijn noodzakelijk voor een goed en effectief

operationeel brandweeroptreden. Daar zijn alle betrokkenen het

over eens.

Oefeningen brengen risico's met zich mee. Daarom is aandacht

voor veiligheid tijdens de voorbereiding en uitvoering van

oefeningen essentieel. Niet alleen om onveilige situaties of zelfs

ongevallen tijdens oefeningen te voorkomen,maar ook om lering

te kunnen trekken uit de oefening, om zo de veiligheid tijdens

repressief optreden binnen het korps te verhogen.

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid

dat de aandacht voor veiligheid tijdens het oefenen en bij

daadwerkelijk repressief optreden de afgelopen jaren enorm is

toegenomen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat veiligheid als

thema in het oefenbeleid van steeds meer korpsen verankerd

wordt, bijvoorbeeld door het aanstellen van een of meer

veiligheidsfunctionarissen. Zij hebben als belangrijkste taak om

voorafgaand aan en tijdens een oefening de veiligheid te bewaken

en te vergroten.

Een veiligheidsfunctionaris maakt deel uit van het oefenteam,

dat onder leiding staat van een oefenleider. Afhankelijk van de

grootte van de oefening bestaat dit team uit een oefenleider,

ensceneurs, tegenspelers, waarnemers, verzorgers en

veiligheidsfunctionarissen. Bij de kleinste oefening vervult de

oefenleider zelf een aantal van deze functies.

Niet bij elk soort oefening zal een veiligheidsfunctionaris

noodzakelijk zijn. Bij eenvoudige oefeningen kunnen de

oefenleider of de bevelvoerder de veiligheid bewaken. Bij

oefeningen waaraan minimaal twee tankautospuiten deelnemen

kan de inzet van een veiligheidsfunctionaris worden overwogen.

De omvang en de complexiteit van de oefening bepalen of en

hoeveel veiligheidsfunctionarissen ingezet moeten worden en

over welke kwalificaties zij moeten beschikken (bijvoorbeeld in

het geval van duikoefeningen of OGS-oefeningen).

In deze publicatie richten we ons op de veiligheidsfunctionaris

met een achtergrond als brandweerman die minimaal denkt en

functioneert op MBO-niveau. Zijn opleidingsniveau zal over het

algemeen onderbrandmeester zijn. Een opleiding tot

hoofdbrandwacht, aangevuldmet demodule Sociale vaardigheden

op onderbrandmeesterniveau en, waar mogelijk, Oefenleider is

ook mogelijk. Daarnaast is ten minste drie jaar ervaring in een

brandweerfunctie van belang en veel kennis en ervaring vanuit

de oefenpraktijk van belang. Een bijkomende voorwaarde voor

goed functioneren is dat de toekomstige veiligheidsfunctionaris

oog heeft voor risico's en veiligheid. Hij kan deze competentie

bijvoorbeeld hebben ontwikkeld door het volgen van de cursus
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MVK (Middelbaar Veiligheidskundige) of eventueel VCA

(Veiligheids Certificaat Aannemers).

Vanuit de brandweerorganisatie is het een voorwaarde dat de

veiligheidsfunctionaris bij oefenen officieel, via een verklaring,

wordt aangesteld en dat de functie wordt ingebed in de

oefenorganisatie. Daarmee wordt het belang ervan benadrukt.

Dit boek bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt

ingegaan op de noodzaak van oefenen en het belang van aandacht

voor veiligheid bij oefenen. In hoofdstuk 2 komt aan bod wie er

zoal betrokken zijn bij oefenen en wat hun taken, bevoegdheden

en verantwoordelijkheden zijn, vooral ten aanzien van veiligheid.

Hoofdstuk 3 is vervolgens gewijd aan veiligheidsrisico's bij

oefenen. Hierin is beschreven hoe onveilige situaties uiteindelijk

kunnen leiden tot een ongeval, maar ook hoe dit voorkomen kan

worden. Leren van ongevallen en bijna-ongevallen is hier de

insteek. In hoofdstuk 4 richten we ons volledig op de rol van de

veiligheidsfunctionaris bij oefenen. Niet alleen zijn taken en de

uitvoering hiervanworden onder de loep genomen,maar ook het

werkveld waarin hij functioneert en de mensen met wie hij te

maken krijgt. In de bijlagen vindt u achtergrondinformatie en

documenten die u als (toekomstige) veiligheidsfunctionaris

kunnen helpen bij het uitoefenen van uw functie.

Kijk op onze website (www.ifv.nl) voor de meest recente

wijzigingen (erratum) in de les- en leerstof.
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