FEU Modus Operandi (werkwijze)
Gebaseerd op de doelstellingen, zoals opgenomen in het reglement
1. het organiseren van een intern, pan-europees netwerk voor afgevaardigden om:
- recente ‘best practice’ te vergelijken op internationaal niveau;
- toegang te krijgen tot ervaring, kennis en expertise;
- te rapporteren over en te leren van specifieke incidenten;
- problemen te delen;
- afgevaardigden te voorzien van bruikbare en toegankelijke informatie voor hun landelijke verenigingen.
2. het samenwerken met een extern netwerk van internationale verenigingen en instituten, zoals:
- Europese Commissie;
- EFSCA (Europesn Fire Services Colleges’ Association)
- CTIF (Internationale vereniging voor ‘fire and rescue services’)
- EENA (European Emergency Number Association)
- EFA (European Fire Academy()
- EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council)
- en communicatie met de brandweerwereld in brede zin.
3. het onderzoeken en aanvragen van mogelijke fondsen voor uitvoering van projecten in het EU-programma, zoals:
- FEUCARE
- EUSR
- SafeHotel
- Multicom 112
- Firecomp
4. het verspreiden van resultaten van projecten en activiteiten van andere verenigingen, zoals:
- OASIS
- REACT
- ADDRESS
5. het initiëren en ondersteunen van FEU projecten:
- Incident Command System
- Critical Incident Stress Management
- Statistics
- Vocabulary
- SafeHotel
6. het vergroten van brandweerveiligheid door:
- het verhogen van aandacht voor FEU in het gastland;
- het vaststellen van een thema voor elke bijeenkomst en het bereiken van resultaten;
- het organiseren van de Europese FIRESAFE conferentie (in principe elke twee jaar).
7. het bijhouden van de website:
- om leden de mogelijkheid te bieden tot het delen en vinden van informatie;
- voor het verspreiden van resultaten van de FEU;
- voor het promoten van FEU activiteiten;
- voor het aanbieden van kennis aan de brandweerwereld en het publiek (FEU Experts);
- om te dienen tot informatiecentrum voor afgevaardigden (nieuwsbrieven);
- om een database te leveren voor bruikbare overeenkomsten en omschrijvingen (repressie, spoedeisende medische
hulp, technische assistentie).

