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Taakomschrijving inzetleider:

Als inzetleider ben je faciliterend naar de teams en naar de politie. Je coördineert de inzet en draagt de info
van Topo GPS (vrijgeven gebied) rechtstreeks door naar de hondengeleider LE/OVD politie. Na afloop van
de zoekactie stel je het inzetdossier van de uitgevoerde inzet samen en stuurt dit naar de secretaris van de
SIN. De secretaris van de SIN draagt dit over aan Politie.
Als inzetleider beschik je over leiderschapskwaliteiten, stel je je dienstverlenend op naar Politie, ben je
stressbestendig, kun je in stressvolle situaties overzicht bewaren, ben je accuraat, daadkrachtig en
besluitvaardig.
Concept werkwijze/protocol inzetleider

1. Verzamelt de voor de inzet noodzakelijke informatie bij de politie (speurhondgeleider ter plaatse of
OvD) voor zover deze informatie nog niet door het eerst arriverende burger-hondengeleider of
buddy is verzameld;
2. Vraagt de politie hoe vaak zij een terugkoppeling willen van vrijgegeven gebieden/delen van het
zoekgebied (bijv. ieder half uur);
3. Verwerkt de informatie op het daarvoor bestemde SIN-formulier;
4. Maakt zo spoedig mogelijk een gebiedsverdeling in Topo GPS;
5. Noteert de arriverende teams en buddy’s op het daarvoor bestemde SIN-formulier);
6. Vraagt de arriverende teams en buddy’s in welke combinaties ze de inzet willen uitvoeren (wie met
wie samen een gebied wil doorzoeken);
7. Brieft de aanwezige teams/buddy’s door middel van de SIN briefing-checklist;
8. Verdeelt de in Topo GPS gemaakte gebieden onder de (door de teams zelf) gemaakte combinaties
van teams;
9. Porto check op de basis en bij start zoeking;
10. Zo nodig verplaatst de inzetleider zich naar een plaats binnen het zoekgebied zodat de inzetleider
bereikbaar is voor de zoekteams (meldt dat dan aan de politie) of zorgt voor een tussenschakel via
een ander zoekteam.
Alleen als porto-communicatie écht onmogelijk is, dan urgente communicatie via telefoon, niet
urgente via WhatsApp;
11. Houdt een registratie bij van alle informatie tijdens de inzet;
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12. Na afloop van de inzet registreert de inzetleider of alle teams zijn teruggekeerd naar de basis en
bijzonderheden per team;
13. De inzetleider debrieft de teams (eventueel samen met de politie);
14. De inzetleider initieert koffie moment met de teams/buddy’s na afloop inzet/evaluatie moment;
15. De inzetleider zorgt er voor dat de politie zo spoedig mogelijk na afloop van de inzet info krijgt over
de status van de zoeking , wel/niet vrijgegeven gebieden (kaartjes Topo GPS bundelen en
doorsturen);
16. Als de inzetleider een melding krijgt dat het slachtoffer is gevonden dan informeert hij direct de
politie en geeft daarna de teams de melding inzet afbreken.
Alle verdere handelingen rondom het slachtoffer zijn voor de politie.
Denk aan instructie benaderen PD.
17. Binnen xx dagen na de inzet zorgt de inzetleider er voor dat het inzetverslag naar de secretaris van
de SIN gestuurd wordt.
Het inzetverslag bestaat uit: de SIN formulieren die tijdens de inzet zijn gebruikt, de WhatsApp
communicatie van de inzet, de Topo GPS kaartjes van het zoekgebied en de door de teams
opgeslagen zoekroute, chronologisch verslag van de communicatie via de porto.
Het bestuur SIN evalueert inzet aan de hand van het inzetverslag met de politie tijdens periodiek overleg.
Grote actie: assistent inzetleider
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