
 

 

 

VACATURE Leider CoPI 
 
Heb jij interesse in een rol tijdens crises en kun jij onder stressvolle omstandigheden besluitvaardig handelen? 
Ben je in staat om, ondanks je achtergrond, ‘ontkleurd’ en vanuit verschillende disciplines te denken en 
kijken? Reageer dan op deze vacature! 
 
De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is één van de 25 veiligheidsregio’s van Nederland. Hollands 
Midden telt ruim 770.000 inwoners en een oppervlakte van 782 km² verstedelijkt en landschappelijk gebied. 
De VRHM werkt samen met 18 gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners aan een veilige 
samenleving. Onze kerntaken zijn brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio. 
De organisatie bestaat uit circa 1.400 medewerkers, waarvan 1.000 brandweervrijwilligers (45 kazernes) 
 
Een belangrijk proces van de veiligheidsregio is ‘leiding en coördinatie’ tijdens grote incidenten of de dreiging 
daarvan. Een belangrijke functionaris daarbij is de Leider commando plaats incident (CoPI).  
 
De Leider CoPI is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire aanpak van de gevolgen van het incident. Hij/zij 
geeft leiding aan het Commando Plaats Incident (CoPI) in het COPI. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
multidisciplinair aanpakken van de gevolgen van het incident.  
Hij/zij treedt namens alle disciplines in het CoPI op als adviseur naar de Operationeel Leider ROT. In geval van 
een GRIP 1 is hij/zij verantwoordelijk voor het contact en de advisering van de burgemeester. 
Gezien het belang is deze functie ondergebracht in een 24/7 uur piket. Het betreft een operationele nevenfunctie 
(geen hoofdfunctie), waarbij je 1 keer per 4 weken piket hebt. 

 
 
Wij zijn voor dit piket op zoek naar 

 

 

Een Leider CoPI-West en een Leider CoPI-Oost  
 
 
Deze functie vervul je op basis van een piket. Tijdens het piket heb je een 
maximale opkomsttijd van 30 minuten naar het CoPI in het westelijke- 
respectievelijk oostelijke piketgebied. 

 
 
 
 

Taken van een Leider CoPI:  
- Leidinggeven aan het CoPI. 

De Leider CoPI geeft leiding aan de multidisciplinaire samenwerking in het CoPI. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor het multidisciplinair aanpakken van de gevolgen van het incident. 

- Adviseren en informeren van het lokale bestuur (GRIP 1) / de Operationeel Leider (GRIP 
2 en hoger). 
De Leider CoPI adviseert en deelt doeltreffend en doelmatig informatie aan de burgemeester (of 
zijn/haar vervanger) bij GRIP 1 en in het geval van GRIP 2 (en hoger) naar de operationeel leider. 

 
 

Wij vragen (zie ook bijgevoegd functieprofiel) 

- WO werk- en denkniveau; 
- 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 om deze opleiding te volgen. 

 

Piketgebied  
Oost 

Piketgebied 
West 
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- Het diploma ‘brandweer chauffeur licht’, dan wel de bereidheid deze te halen. 
- Voor de functie worden de volgende competenties van belang geacht:  

o Leiding geven; 
o Stressbestendigheid; 
o Omgevingsbewustzijn; 
o Plannen, organiseren en coördineren; 
o Daadkracht; 
o Samenwerken; 
o Communiceren; 
o Aanpassingsvermogen. 

 

Rechtspositie 
Het betreft een operationele nevenfunctie. Naast uw hoofdaanstelling ontvangt u een aanwijzing bij de 
Veiligheidsregio Hollands Midden. Vanwege de multidisciplinaire openstelling van deze functie wordt geen 
gebruik gemaakt van één van de piketregelingen van de deelnemende disciplines, maar is een tijdelijke regeling 
in afwachting van een nieuwe piketregeling. In lijn hiermee ontvangt de piketfunctionaris een 
beschikbaarheidsvergoeding van € 199,32 bruto per maand en per jaar 14,4 uur extra verlof (naar rato van 
aanstelling). Daarnaast ontvang je buiten werktijd een vergoeding voor de opkomsturen tijdens een incident. 
Voor inzetten en oefenen tijdens werkuren heb je toestemming van je werkgever/leidinggevende. 
 

 

Opleiding en training 

Indien van toepassing, dient de kandidaat die in aanmerking komt voor de functie de opleiding Leider CoPI van 

het Instituut Fysieke Veiligheid/Politieacademie te volgen en het certificeringsexamen voor deze functie met goed 

gevolg af te leggen.  

Het reguliere opleiden, trainen en oefenen zal voornamelijk tijdens kantooruren plaatsvinden.   

Verder zal de kandidaat, als hij/zij niet in het bezit is van het diploma brandweerchauffeur, opgegeven worden 

voor de opleiding brandweerchauffeur licht. 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie over deze (neven)functie kun je contact opnemen met Mirjam van der Stelt 
(piketcoördinator Multi) op 06- 4042 7086.  

 

Solliciteren 
Deze (neven)functie is alleen opengesteld voor medewerkers van de afzonderlijke disciplines van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden en haar partners: Brandweer, Politie, GHOR en Gemeenten. 
 
De sollicitatie (motivatiebrief met CV) kun je uiterlijk 1 maart 2020 mailen aan: personeel@brandweer.vrhm.nl.  
 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie, bestaande uit 
Hans Zuidijk (directeur VRHM), een Leider CoPI, een OvD en Mirjam van der Stelt (piketcoördinator Multi). 
De gesprekken zijn gepland op maandagochtend 9 maart en/of dinsdagmiddag 10 maart. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
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