OTO-kaart
Search & Rescue (SAR)
Bekend zijn met de
organisatie van
incidentbestrijding op het
water. Kennis hebben van
taken en
verantwoordelijkheden van
betrokken organisaties.
Doel

Beginsituatie
Theorie

Mogelijke
opdrachten/
oefeningen

Multidisciplinair
Opleiding, training en oefening
Rampbestrijdingsproces Search and Rescue
(SAR)
Doelgroep
Alle doelgroepen zie
Handreiking OTO
Frequentie:
1x per 2 jaar

Algemeen
De deelnemers kennen de rol en verantwoordelijkheden van de bij
incidentbestrijding op het water betrokken disciplines, met als resultaat
dat de hulpverlening op het water en aansluitend op het land adequaat
en in samenhang verloopt.
Operationeel
De deelnemers zijn bekend met de in de bijlage 2 genoemde
kennisniveaus A en B. Concreet voor deze OTO kaart betekent dat:
1. Kan de hulpverleningsorganisatie bij incidenten op het water op
hoofdlijnen benoemen (A6).
2. Kan het proces SAR op hoofdlijnen benoemen (A8).
3. Kan de taken van de OSC en de SAR Liaison benoemen.
4. Kan de belangrijkste nautische termen in relatie tot
incidentbestrijding op het water benoemen (A12)
5. Kan de taken en bevoegdheden van hulpverleningspartners en de
kapitein van een incidentschip benoemen (B1).
6. Kan bij opschalen de eigen hulpverleningsmogelijkheden op het
water benoemen (B2).
7. Kan de veiligheidsaspecten bij optreden op het water benoemen
(B5).
8. Heeft inzicht in de risico’s bij hulpverlening op het water (B8).
9. Heeft inzicht in de mogelijkheden voor hulpverlening op het water
onder de diverse weersomstandigheden (B9)
10. Kan benoemen onder welke omstandigheden landpartijen wel of
niet opstappen (B10)
11. Heeft kennis van de veiligheids- en reddingsmiddelen op het water
in relatie met hulp van experts over te brengen aan hun doelgroep.
functie en type schip (B12).
De deelnemer is bekend met taken en verantwoordelijkheden eigen
discipline of doelgroep.
 Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied en/of Waddenzee (zie
USB-stick)
 Reader Search and Rescue - Nederlandse Kustwacht (zie USB-stick)
 Presentatie Incidentbestrijding op het water - SAR (zie USB-stick)
Na een theoretische inleiding wordt met de multidisciplinaire groep
leidinggevenden een tabletop oefening gehouden. Op chronologische
volgorde wordt 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.

Hulpmiddelen

Specifieke
aandachtspunten voor
veiligheid en
milieu
Specifieke
aandachtspunten voor
effectiviteit

 Presentatie Incidentbestrijding op het water - SAR (zie USB-stick)
 Reader Search and Rescue - Nederlandse Kustwacht (zie USB-stick)
 Scenariokaarten Incidentbestrijding op het water (zie USB-stick)
 OTO kaart - SAR (zie USB-stick)
 A0 Kaart incidentlocatie en foto's diverse eenheden
 Evaluatietool
Geen




Theoretische inleiding aan opdracht vooraf laten gaan.
Het wordt sterk aangeraden om te oefenen in multidisciplinaire
sessies waarbij leidinggevenden uit alle betrokken disciplines
participeren. Hierdoor kan de oefening vanuit verschillende
invalshoeken benaderd wordt en daardoor het gewenste rendement
uit de oefening gehaald kan worden.

