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Competentie- en ervaringseisen Leider CoPI VRHM 
 

De Leider CoPI geeft leiding aan de multidisciplinaire samenwerking in het CoPI. Onder eenhoofdige 

leiding/ voorzitterschap worden de te behalen operationele prestaties van het incident gepland en 

gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd.  

 

Ten aanzien van het gewenste kennis/ervaringsniveau zijn de volgende eisen van toepassing: 

 

- WO werk- en denkniveau; 

- Zeer uitgebreide leidinggevende ervaring op het gebied van incidentbestrijding/crisisbeheersing 

(minimaal 5 jaar) in een operationele multidisciplinaire omgeving; 

- De opleiding ‘Leider CoPI’ succesvol hebben afgerond, of de bereidheid deze opleiding te 

volgen. 
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Functie leider commando plaats incident 

Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub e Besluit personeel veiligheidsregio’s 

1.1. Algemene informatie 

Functienaam Leider commando plaats incident (leider COPI) 

Beschrijving van 

de functie 

De leider commando plaats incident (hierna te noemen leider COPI) maakt 

deel uit van het commando plaats incident (COPI). De aansturing tijdens 

een grootschalig incident vindt plaats op vier niveaus, te weten: 

• Besturen 

• Richten 

• Inrichten 

• Verrichten 

    

  

De Leider COPI functioneert op het niveau ‘inrichten’ en is op de volgende 

wijze gepositioneerd: 

• Hij ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de regionaal 

operationeel leider. 

• Hij geeft leiding aan de leden van het COPI. 

    

  

De leider COPI is verantwoordelijk voor de inrichting van het COPI. Hij 

plant en monitort de verrichtingen van de incidentbestrijding binnen een 

afgebakend gebied. 

2.1. Kerntaken 

Kerntaak 1: Leidinggeven aan het COPI 

De leider commando plaats incident (COPI), geeft leiding aan de multidisciplinaire 

samenwerking in het COPI. Hij is verantwoordelijk voor het multidisciplinair aanpakken van de 

gevolgen van het incident. 

 

▪ Geeft zelfstandig leiding aan de multidisciplinaire beeld-, oordeels- en 

besluitvorming (vergaren, analysen en delen van informatie) van het incident 

binnen het COPI en is hiervoor eindverantwoordelijk. 

▪ Vervult de rol als voorzitter in het COPI overleg en bewaakt de voortgang en 

afstemming van het totale crisisbestrijdingsproces in het COPI. 

▪ Draagt zorg voor het vergaren en delen van (feitelijke) informatie en verzorgt 

hiermee voor een gedeeld uniform beeld van de situatie binnen het COPI. 

▪ Bewaakt en draagt zorg voor een juiste samenstelling en bezettingsgraad van het 

COPI. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027841/geldigheidsdatum_08-06-2015#Hoofdstuk2_Artikel2
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▪ Vertaalt taken in processen en draagt zorg voor het uitzetten en controleren van 

deze processen. 

▪ Analyseert en beoordeelt de actuele situatie en schaalt indien nodig op naar een 

hogere GRIP status. Draagt hierbij tevens zorg voor de beeldvorming binnen het 

COPI. 

 

Kerntaak 2: Adviseren en informeren van het lokale bestuur (GRIP 1)/de regionaal 

operationeel leider (GRIP 2 en hoger) 

De leider commando plaats incident (COPI), adviseert en deelt doeltreffend en doelmatig 

informatie mede aan het lokale bestuur bij GRIP 1 en in het geval van GRIP 2 (en hoger) naar 

de regionaal operationeel leider. 

▪ Is in staat zelfstandig relevante informatie in te winnen en te boordelen. 

▪ Draagt zorg voor een doelmatige en doeltreffende verspreiding van relevante 

informatie naar respectievelijk het lokale bestuur ten tijden van een GRIP 1 

opschaling en afschaling en de regionaal operationeel leider ten tijden van een 

GRIP 2 > opschaling en afschaling. 

▪ Vervult een adviserende rol naar respectievelijk het lokale bestuur op het moment 

van een GRIP 1 opschaling en afschaling en de regionaal operationeel leider op 

het moment van een GRIP 2 > opschaling en afschaling. 

▪ Is verantwoordelijk voor het betrekken van de voorlichtingsfunctionaris in het 

COPI en controleren van de uitgaande voorlichtingsproducten. 

▪ Is verantwoordelijk voor het opstellen van een totaalbeeld voor het lokale bestuur 

bij GRIP 1 en ROT (vanaf GRIP 2). 

▪ Communiceert en onderhoudt contacten met de regionaal operationeel leider. 

▪ Maakt analyses van partijen en belangen op bestuurlijk en ROT niveau. 
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2.2. Competenties 

Voor deze functie zijn de acht belangrijkste competenties benoemd. Dit zijn de competenties 

die minimaal noodzakelijk worden geacht voor de betreffende functionaris om succesvol te 

functioneren. 

Leider commando plaats incident 

Competentieoverzicht 

Leiding geven 

Stressbestendigheid 

Omgevingsbewustzijn 

Plannen, organiseren en coördineren 

Daadkracht 

Samenwerken 

Communiceren 

Aanpassingsvermogen 

 

Uitwerking competentieoverzicht 

behorende bij artikel 1 lid 3 Regeling personeel veiligheidsregio’s 

Aanpassingsvermogen 

Effectief blijven handelen door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken 
verantwoordelijkheden en/of mensen. 

▪ Stelt de eigen doelen bij wanneer de omstandigheden dit vereisen. 
▪ Werkt mee aan veranderingen, blijft niet vasthouden aan het oude. 
▪ Past eigen standpunten aan dat van anderen aan. 
▪ Raakt niet overspannen, toont geen disfunctioneel gedrag in geval van verandering, maar 

voegt zich snel in de nieuwe situatie. 

Accuraat 

Zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkómen van fouten. Nauwkeurig uitvoeren van 
activiteiten. 

▪ Werkt consciëntieus en secuur, ook onder zware druk van meerdere belangen of tijd en 
wanneer de impact groot is van mogelijke fouten. 

▪ Initieert en verbetert procedures voor het werk, stimuleert partners/experts procedures te 
ontwikkelen en te verbeteren. 

▪ Coördineert en corrigeert de werkzaamheden van meerdere personen/diensten, zodat 
fouten worden voorkomen en kwaliteit wordt verhoogd. 

▪ Heeft oog voor het cruciale belang van veiligheid onder alle omstandigheden, kan kritisch 
met mededelingen/informatie omgaan. 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027840/Artikel1/geldigheidsdatum_12-06-2015
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Analyseren 

Systematisch onderzoeken en alloceren van problemen en vragen. Ontleden van relevante 
informatie, achtergronden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en overzien van 
relaties tussen oorzaak en gevolg. 

▪ Kan een overzicht vormen over een situatie. 
▪ Bekijkt ingewikkelde vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken met gevolgen op lange 

termijn; doorziet belangentegenstellingen. 
▪ Denkt ook over de grenzen van het eigen werkterrein heen. 
▪ Doorziet problemen en oplossingen die pas op lange termijn spelen. 
▪ Heeft oog voor – kritische – informatie en activiteiten en beziet de mogelijkheden hiervan 

voor de rampenbestrijdingsorganisatie. 

Communiceren 

Ideeën, meningen en informatie aan anderen overdragen in voor de ontvanger begrijpelijke taal, 
gebaren en non-verbale signalen. Tactvol en effectief reageren op behoeften en gevoelens van 
anderen, taal en terminologie aanpassen aan de doelgroep (incl. Engels). 

▪ Voert complexe gesprekken met personen op strategisch niveau over gevoelige 
onderwerpen met tegenstellingen in belangen en/of taalverschillen. 

▪ Herkent persoonlijke belangen en kiest een geschikte manier om de ander te 
beïnvloeden; zet verschillende invloedstijlen effectief in. 

▪ Beïnvloedt en stuurt het gesprek en de sfeer door gevoelens te benoemen, ook wanneer 
bij de ander geen respect lijkt te bestaan. 

Daadkracht 

Op adequate en krachtige wijze nemen van beslissingen op basis van een inzichtelijke afweging 
en eigen oordeel, ook als kennis en/of informatie beperkt is en tevens het uitvoeren en afronden 
van activiteiten. Handelen naar en ‘staan voor’ een genomen besluit (van zichzelf of een ander). 

▪ Neemt, zonodig op basis van onvolledige informatie, besluiten die implicaties hebben voor 
de gehele rampenbestrijdingsorganisatie. 

▪ Betrekt partners/experts bij de besluitvorming in complexe situaties, vraagt terugkoppeling 
en streeft naar draagvlak voor het genomen besluit. 

▪ Neemt een besluit in heroverweging wanneer de wijzigende omstandigheden daarom 
vragen. 

▪ Durft buiten gebaande paden te treden bij het oplossen van vastzittende, complexe 
kwesties. 

Delegeren 

Eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan 
juiste medewerkers. 

▪ Draagt bij het delegeren duidelijk het volgende aan een medewerker over: 

- Een of meer eigen taken; 
- De verantwoordelijkheid voor de directe output van die taak; 
- De bijbehorende beslissingsbevoegdheid. 

▪ Draagt de taak over met de benodigde instructie. 
▪ Spreekt daarbij af op welke wijze en op welk tijdstip de medewerker over de resultaten 

rapporteert. 
▪ Delegeert daadwerkelijk en niet ‘maar half’. 
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Inleven 

Onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Verplaatsen in anderen en zich bewust 
tonen van de invloed van het eigen handelen. 

▪ Creëert veiligheid in de rampenbestrijdingsorganisatie waardoor partners/experts zich 
durven uiten; spreekt medewerkers aan authentiek gedrag te vertonen. 

▪ Ondertekent rollen en posities en respecteert deze door de partner/expert hierop te 
benaderen zonder de strijd aan te gaan. 

▪ Bindt partners/experts aan de rampenbestrijdingsorganisatie door eigen opreden en 
persoonlijke uitstraling. 

▪ Wisselt van stijl/gedrag om bewustwording bij de partner/expert te realiseren of om 
gedragspatronen te doorbreken of te versterken. 

Leiding geven 

Op inspirerende wijze richting geven. Tonen van voorbeeldgedrag. Delegeren. Randvoorwaarden 
scheppen en mensen motiveren zodat resultaten bereikt worden. Charisma. 

▪ Geeft partners/experts ruimte om besluiten te nemen en ondersteunt hen bij het realiseren 
van collectieve ambitie 

▪ Draagt de eigen visie uit en wordt op grond daarvan door partners/experts binnen en 
buiten de eigen werkomgeving gevraagd bijdrage te leveren aan hun ambities 

▪ Creëert ruimte en mogelijkheden voor personeel om werkzaamheden op eigen (en 
eventueel andere) wijze uit te voeren 

▪ Inspireert partners/experts om hun visie te delen en om draagvlak en betrokkenheid 
hiervoor te realiseren. 

Omgevingsbewustzijn 

Laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere 
omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. 

▪ Stelt zich op de hoogte van externe (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen en 
vertaalt deze naar de eigen werksituatie. 

▪ Stelt zich op de hoogte van veranderingen in de rampenbestrijdingsorganisatie en vertaalt 
deze naar de eigen werksituatie. 

Oordelen 

Op basis van beschikbare informatie en ervaring en met inachtneming van de heersende waarden 
en normen tot een mening komen die als geldig erkend wordt. 

▪ Komt op basis van tegenstrijdige informatie tot een gewogen mening en beïnvloedt 
daarmee de richting voor de rampenbestrijdingsorganisatie. 

▪ Betrekt een breed scala aan alternatieve opvattingen en meningen in de oordeelsvorming 
en houdt rekening met gevolgen voor de betrokken partijen. 

▪ Schetst de mogelijke gevolgen van plannen en meningen in situaties met een hoge mate 
van onzekerheid en complexiteit. 
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Overtuigingskracht 

Het verkrijgen van instemming en enthousiasme voor bepaalde doelen, plannen of ideeën zodat 
deze worden geaccepteerd of gedragen. 

▪ Treedt krachtig en vastberaden op bij verschillende of tegengestelde meningen, belangen 
of verwachtingen 

▪ Wisselt relatiegericht van invloedstijl om zwaarwegende (belangen) tegenstellingen of 
conflicten te overbruggen 

▪ Enthousiasmeert anderen voor zijn/haar standpunten, ook wanneer sprake is van 
fundamentele verschillen van inzichten of conflictsituaties; houdt de relatie daarbij in 
stand. 

Plannen, organiseren en coördineren 

Vanuit een vastgesteld doel bepalen welke taken/activiteiten georganiseerd en gepland moeten 
worden en daar naar handelen. Bepalen van prioriteiten en aangeven van een volgorde van 
werkzaamheden. 

▪ Ondersteunt en stuurt partners/experts aan bij de planning en uitvoering van hun 
werkzaamheden en bewaakt de voortgang 

▪ Coördineert veel werkzaamheden die inhoudelijk van elkaar verschillen, met een langere 
doorlooptijd of met gevolgen voor de langere termijn 

▪ Houdt op elk moment en op elk niveau het overzicht van werkzaamheden en stuurt indien 
nodig bij op hoofdlijnen 

▪ Anticipeert op onverwachte gebeurtenissen die van invloed zijn op de planning en past de 
planningen en doelstellingen hierop aan. 

Politiek-bestuurlijk inzicht 

Anticiperen op en onderkennen van de relevantie van gebeurtenissen die van invloed zijn op de 
positionering van de brandweer en rampenbestrijdingsorganisatie in de politiek-bestuurlijke 
context. 

▪ Schat politiek-bestuurlijke belangen in, betrekt actoren in besluitvorming en deelt het 
succes met bestuurders 

▪ Benut het politiek-bestuurlijk krachtenveld rondom de brandweer en de ontwikkeling van 
de rampenbestrijdingsorganisatie, stemt zijn handelen af op dit krachtenveld en sluit 
allianties 

▪ Legt relaties tussen de verwachte resultaten voor de eigen organisatie en criteria voor 
andere schakels in de bestuurlijke keten. 

Probleemanalyse 

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen 
gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende 
gegevens. 

▪ Herkent (in een vroeg stadium)dat er sprake is van een bepaald probleem. 
▪ Verzamelt informatie (mondeling en schriftelijk) over achtergronden en oorzaken van het 

probleem, voordat hij een besluit neemt. Diept het probleem uit. 
▪ Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie. 
▪ Legt verbanden tussen de verschillende soorten informatie. 
▪ Weet symptomen van oorzaken te onderscheiden. 
▪ Maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpretaties/veronderstellingen. 
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Samenwerken 

Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk 
doel. Denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen. 

▪ Zoekt actief samenwerking met partners/experts op en stuurt daarbij op 
gemeenschappelijke belangen; betrekt partners/experts in besluitvorming en komt met 
hen tot een gemeenschappelijk doel en aanpak. 

▪ Doet actief aan kennisoverdracht door eigen kennis en ervaringen te delen en 
partners/experts te motiveren hun expertise in te brengen. 

▪ Beweegt partners/experts tot samenwerken en zorgt ervoor dat het resultaat wordt 
ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Stressbestendigheid 

Kalm, objectief en effectief blijven functioneren bij tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 
Om kunnen gaan met weerstanden. 

▪ Houdt onder grote druk en bij complexe situaties vast aan het eigen standpunt; past bij 
problemen of tegenstand de aanpak aan 

▪ Herkent stressfactoren en maakt deze bespreekbaar door het proces met 
partners/experts te analyseren 

▪ Presteert langdurig goed onder tijdsdruk, tegenslag en complicaties 
▪ Schermt partners/experts af van stress door (tijds)druk en zorgt dat het werk hier geen 

schade van ondervindt. 

Sturing geven aan proces 

Op inspirerende wijze richting geven aan het proces. Randvoorwaarden scheppen en mensen 
motiveren zodat resultaten bereikt worden. 

▪ Geeft partners/experts ruimte om besluiten te nemen en ondersteunt hen bij het realiseren 
van collectieve ambitie 

▪ Draagt de eigen visie uit en wordt op grond daarvan door partners/experts binnen en 
buiten de eigen werkomgeving gevraagd bijdrage te leveren aan hun ambities 

▪ Creëert ruimte en mogelijkheden voor personeel om werkzaamheden op eigen (en 
eventueel andere) wijze uit te voeren 

▪ Inspireert partners/experts om hun visie te delen en om draagvlak en betrokkenheid 
hiervoor te realiseren. 

 

 

 

 


