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Competentietraining eerste interventieploeg 

 

Praktische info 

 

Doelstelling 

Leden van het interventieteam adequaat, snel 

en met oog voor eigen veiligheid en die van 

anderen risico’s leren beheersen tot er bijstand 

van hulpdiensten aanwezig is. 

 

Deelnamevoorwaarden 

De deelnemers zijn minimaal 18 jaar en moeten 

het Nederlands, de taal waarin de opleiding 

gegeven wordt, voldoende beheersen.  

 

Groepsgrootte 

Maximum 10 deelnemers. Het aantal deel-

nemers is o.a. afhankelijk van de voorkennis, 

het scenario … Wij raden aan om een zo reëel 

mogelijke samenstelling te respecteren. 

 

Datum en uren 

Beide zijn in overleg te bepalen. Standaarduren 

voor 1 lesdag zijn van 8u00 – 16u30 of een ½  

lesdag van 8u00 – 12u00 of 12u30 – 16u30. 

 

Validatie 

Indien gewenst wordt een bewijs van deelname 

afgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

Afspraken 

De klant zorgt voor: 

o opvang en begeleiding van de lesgever 

o een geschikt leslokaal met beamer 

o de mogelijkheid om in uw bedrijf een 

scenariotraining uit te voeren 

o bepaling van het te trainen scenario het 

bedrijfsnoodplan 

o de nodige materialen voor simulatie  

 

Lesinhoud 
 

Het takenpakket van EIP-leden kan bestaan 

uit een zeer brede waaier van competenties:  

o brandbestrijding met de in uw bedrijf 

aanwezige interventiemiddelen 

o omgaan met producten met gevaarlijke 

eigenschappen en spill 

o ontzetten van een slachtoffer 

o begeleiden en nazorg van de evacuatie,  

o opvang van en gidsfunctie voor de 

openbare hulpdiensten  

o technische ondersteuning 

o werken met onafhankelijke 

adembescherming 

 

De competenties van de EIP-leden en de 

interventieleider worden door u bepaald aan de 

hand van een risicoanalyse (RA). Daarnaast kan 

u bepaalde minimumcompetenties opgelegd 

krijgen door bijvoorbeeld de bevoegde 

brandweer, het FOD, en/of uw verzekeraar. 

Rekening houdend met de te verwerven en te 

onderhouden competenties en de risico’s in uw 

bedrijf, wordt de oefenfrequentie vastgelegd. 

“Wij trainen de EIP ploeg in 

alle nodige competenties, 

met behulp van uw 

procedures en richtlijnen.” 
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Competentietraining eerste interventieploeg 

 

De competenties worden aangebracht en 

onderhouden via scenariotrainingen. De 

scenario’s worden op maat van uw bedrijf in 

samenspraak met de verantwoordelijke 

opgemaakt. Voor de opstart van het 

trainingstraject is een voorbereidende 

vergadering met u en Humat noodzakelijk.  

 

Heeft u enkel nood aan een eenmalige 

scenariotraining? Dan bieden wij u een pakket 

aan waarin elementaire basiskennis van de EIP-

leden wordt getraind. Deze opleiding is zo 

opgebouwd dat een voorbereidende vergadering 

niet strikt noodzakelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld opleidingsschema  

8u00 - 9u30: theorie m.b.t. de aan te leren 

competentie(s) 

9u30 – 10u00: zandbakoefening 

10u00 – 11u30: scenariotraining waarin de 

aangebrachte competenties worden getraind  

11u30 – 12u00: nabespreking en evaluatie

Prijsafspraak opleiding op locatie 

klant 

 

Op aanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De algemene verkoopvoorwaarden 
zijn van toepassing. U kunt ze 
raadplegen op www.humat.be.  

“Hulp nodig met de 

noodscenario’s of 

noodplanning? Humat biedt u 

graag het nodige advies om 

dergelijke documenten op te 

stellen of te actualiseren. 

Vraag gerust naar de 

mogelijkheden” 

file://///HUMAT/humat/PO%20Humat%202017/PO%202019/www.humat.be

