
#N
IP

labDIR CP-Ops

aanrijden

10 min

Hesje aan?

CP-Ops vertrokken?

Info/Fase doorgeven aan HC112

Al opschaling nodig?

Logboek opgestart?

verkenning terrein

5 min

boommodel van Groenendaal, kubusgedachte

terrein visualiseren voor indeling

Iedereen hesjes aan?

1e overleg (MKO <> CPOPS)

10 min

controle samenstelling CP-Ops

afspraken

gespreksgroep

verdelen papers

geen radio/gsm verkeer tijdens overleg

individueel beeld DIR CP-Ops geven

gemeenschappelijk beeld uitwerken

knelpunten korte termijn

nood aan opschaling - middellen

terreinindeling

PEB

Rode zone

CP-Ops

slachtofferinformatie

1e individueel

20 min

taakverdeling bepalen

logboek aanvullen

situatieschets maken/aanvullen

SO-lijst bijhouden

overzicht stand-by middelen

statusbord bijhouden

verwittigingen (laten) doen

sitrep maken

(informatie uitwisselen met CCgem)

voorbereiden volgend crisisoverleg

voorstel opmaken terreinindeling

2e overleg

10 min

gemeenschappelijk beeld bijstellen

knelpunten korte termijn

knelpunten lange termijn (anticipatie)

nood aan opschaling - middellen

slachtofferinformatie

terreinindeling (rest)

2e individueel

20 min

sitrep (laten) maken

kaart (laten) aanvullen

logboek (laten) aanvullen

tools (laten) opstarten

(informatie uitwisselen met CCgem)

voorbereiden volgend overleg

3e overleg ...

3e individueel ...

...

Andere aandachtpunten

inschatten duurtijd incident

"ruimte" incident

brongebied

effectgebeid

impactgebied

nog escalatie mogelijk?

anticiperen

waar sta ik nu?

waar gaan we heen?

waar willen we heen?

aflossing van de wacht (voor iedereen)

beschermingsmaatregelen hulpverleners

procesbewaking (geen inhoud)

SITREP

advies over fase

tactisch verslag

evolutie van de situatie

overzicht van de middelen

noden van de D's

zonering + toelatingsfaciliteiten

terreinindeling (multi)

PEB (lijn/plein)

Cp-Ops

Way-in

Way-out

reflexperimeter

uitsluitingsperimeter (rood)

isolatieperimeter (oranje)

ontradingsperimeter (geel)

gewondennest/VMP

Naar gemeentelijke fase?

> 2  impactgebieden

mobiliteit

milieu

communicatie

economie

bevolkingszorg

omgevingsrisico (=zeer groot effectgebied)

instabiel incident (=Ccgem klaar hebben staan)

kosten opschaling <> risico

je behapt het niet meer in de CP-Ops

welke beleidsbeslissingen moeten er genomen worden?

drempel intelligent hoog leggen

tijdsduur incident

beschermingsmaatregelen bevolking

Samenstelling CP-Ops

DIR CP-Ops

Ambtenaar noodplanning

DIR BW

DIR MED

DIR POL

DIR LOG

DIR INFO

Bedrijf/Organisatie

Veiligheidsadviseur

Secretaris/Informatiemanager/adj DIR CP-Ops ...

Experten/specialisten

Aandachtpunten disciplines

Algemeen

eigen interventieplan actief?

restdekking verzekerd?

nood aan opschaling - middellen?

duur van de inzet?

Brandweer D1AGS

Medische D2VMP?

Politie D3
gerechtelijke zone?

wegversperringen

logistiek D4

Informatie D5

TIC

IPG

persbericht

persconferentie

wanneer is eerstvolgende nieuwsuitzending?

Noodplanning

OC

PSH

bevolkingszorg

Papers

whiteboard

CAN-rapport

SO-info

IBOBBO-model

HC112 vragen

Verwittigingen

zie samenstelling CP-Ops

burgemeester

 Team D5 activeren?

dienst noodplanning gouverneur

Ondersteuningsteam Noodplanning

IBOBBO

Informatiegaring

beeldvorming

oordeelvorming

besluitvorming

bevelvoering

opvolging

Mindmap Operationele coördinatie




