
 

OTO-kaart 
Leiding & Coördinatie 

 

Het kennen en kunnen 
toepassen van de leiding 

en coördinatiestructuur 
bij hulpverlening op het 

water 

Multidisciplinair  

Opleiding, training en oefening 

Randvoorwaardelijke 

proces 

 

Leiding & coördinatie 

Doelgroep Leider-CoPI, OvD’en en 

Liaison SAR, ROT leden 

Frequentie 1 x per 2 jaar 

 

Doel Algemeen 

De leidinggevende functionarissen kennen hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden, plus die van de andere bij hulpverlening 

betrokken disciplines  en weten die binnen de multidisciplinaire setting 

toe te passen zodat de hulpverlening op het water en aansluitend op 

het land adequaat en in samenhang verloopt. 

Operationeel 

1. Kan de partners hun taken/verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden bij de afhandeling van incidenten op het 

IJsselmeergebied benoemen1 (A2). 

2. Kan de partners hun taken/verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden bij de afhandeling van incidenten op ruim 

binnenwater benoemen2 (A3). 

3. Kan de partners hun taken/verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden bij de afhandeling van incidenten op het 

binnenwater benoemen3 (A4). 

4. Kan de taken/verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

hulpverleningspartners bij de afhandeling van waterincidenten met 

effect naar het land benoemen (A5). 

5. Kan de hulpverleningsorganisatie bij waterincidenten met effect 

naar het land op hoofdlijnen benoemen (A6). 

6. Kan de taken en bevoegdheden van hulpverleningspartners en de 

kapitein van een incidentschip benoemen (B1). 

7. Heeft inzicht in de verbindingsstructuur bij multidisciplinaire 

hulpverlening op het water (B6). 

8. Kan op hoofdlijnen benoemen onder welke omstandigheden 

landpartijen wel of niet opstappen op een schip (B10). 

Beginsituatie 1. Bekend met taken en verantwoordelijkheden eigen discipline of 

doelgroep. 

2. Bekend met Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied en 

Waddenzee. 

Theorie Handboek Incidentbestrijding op het Water 

Incidentbestrijdingsplan van het samenhangend risicowatersysteem 

Mogelijke 

opdrachten/ 

oefeningen 

Er zit progressie in de moeilijkheidsgraad van de opdrachten, cq 

oefeningen. Uitgewerkte oefendraaiboeken zijn terug te vinden in de 

Handreiking OTO, Incidentbestrijding op het Water, op de website 

www.waterrand.nl en op Infopunt Veiligheid. 

 

                                                
1 Waaronder kennis van de (Inter)nationale wet en regelgeving voor de Noordzee 
2 Waaronder  inzicht in kostenoverweging en belangen 
3 Waaronder  inzicht in kostenoverweging en belangen 



 

Opdracht A (geoefend Train de Trainer 16 februari 2011) 

Na een theoretische inleiding wordt met de multidisciplinaire groep 

operationele functies een oefening gehouden met beeldvormend 

materiaal. Op chronologische volgorde wordt met het beeldvormend 

materiaal een incident nagespeeld. Iedere leidinggevende functionaris 

geeft aan wie betrokken zouden kunnen zijn, wat zijn inzet zal zijn en 

welke problemen hij denkt te zullen tegenkomen. In samenhang en 

samenspel met elkaar dient het incident opgelost te worden. De 

oefenleiding kan zonodig een time-out geven om op de eerder 

aangeboden theorie terug te grijpen en die nogmaals aan de hand van 

het praktijkvoorbeeld aan te bieden. 

 

Opdracht B 

Landrotten en waterratten spreken een andere taal. Middels een 

spelvorm ‘de ballenbak’ wordt in multidisciplinaire land- waterzetting 

steeds aan elkaar de betekenis van een woord gevraagd. Bijvoorbeeld: 

wat is een knoop (snelheidsaanduiding, knoop in een touw, knoop aan 

een jas, …etc.). Na afloop van de oefening hebben de deelnemers besef 

van het verschil in terminologie tussen land- en waterhulpverleners. 

Daarnaast kennen de deelnemers de belangrijkste termen, die 

noodzakelijk zijn om elkaar te begrijpen. 

Hulpmiddelen  Beeldvormend materiaal (opdracht A) (zie USB stick) 

 Ballenbak (opdracht B) (zie Handreiking OTO Waterrand) 

 Scenariokaarten IBP (zie IBP)  

Specifieke 

aandachts-

punten voor 

veiligheid en 

milieu 

Geen 

Specifieke 

aandachts-

punten voor 

effectiviteit 

Theoretische inleiding aan opdracht vooraf laten gaan.  

Bij voorkeur oefenen in gemengde sessies waarbij operationele functies 

uit alle betrokken disciplines uitgenodigd zijn. 

 

 
 


