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1. Personeel 

• Rekrutering en selectie 

– Aanwerving 5 mw’s administratief kader. 

– Rekruteringscampagne uitvoeren voor vrijwillig-

ambulanciers. 

– Rekruteringscampagne uitvoeren voor vrijwillig-

brandweermannen. 

– Rekruteringscampagne opzetten voor vervanging van 

gepensioneerde beroepsbrandweermannen + proces 

opstarten voor de professionalisering van vrijwilligers. 



1. Personeel 

• Onthaal nieuwe medewerkers 

– Onthaalpakket voor nieuwe medewerkers met basisinfo 

en contactgegevens. 

– 2 onthaalmomenten voor nieuwe medewerkers. 

– Onderzoek rond implementatie van voorziene 

meter/peter-werking. 

– Onderzoek naar wenselijkheid “kennismakingstrajecten”. 



1. Personeel 

• Personeelsinzet en -planning 

– Opzetten van zonaal tijdsregistratiesysteem. 

– Voorbereidingen zonaal OVD-systeem. 

– Versterkte zomerbezetting aan de kust. 

– Uitwerking uniforme dagindeling in beroepsposten. 

– Stapsgewijze afbouw oneigenlijke taken. 



1. Personeel 

• Personeelsvragen 

– Proces rond vraag en antwoord over personeelsmateries 

visualiseren, toelichten aan de betrokkenen en in elke 

post introduceren. 

– Creatie van een FAQ rubriek over personeelsmateries op 

het intranet. 

– Organisatie van infosessie over personeelsmateries. 

– Minstens 4 BOC-bijeenkomsten en 1 HOC-bijeenkomst, 

die indien nodig informeel voorbereid worden. 



1. Personeel 

• Opleiding en ontwikkeling 

– zie VTO. 

– Voor administratief medewerkers: ontwikkelingsplan op 

basis van functioneringsgesprekken. 

– 3 activiteiten i.f.v. versterking zonale cultuur en vakkennis. 



1. Personeel 

• Verloning  

– Correcte en tijdige uitbetaling van de lonen door het 

sociaal secretariaat voorbereiden, controleren en 

opvolgen. 

– Uitbetaling van de bijkomende voordelen (vakantiegeld, 

premies, maaltijdcheques, enz.) in overleg met het sociaal 

secretariaat voorbereiden, controleren en opvolgen. 

– Marktbevraging organiseren rond de 

hospitalisatieverzekering. 



1. Personeel 

• Evaluatie  

– Uitwerking van een evaluatiesysteem voor het 

administratief personeel. 

– Vertalen van de nog goed te keuren wetgeving over de 

evaluatie van de operationele medewerkers naar een 

evaluatiesysteem op maat van de zone. 



1. Personeel 

• Uitdiensttreding  

– Organisatie van vergaderingen van de 

eindeloopbaancommissie voor elke aanvraag die 

ontvangen wordt. 

– Jaarlijks evaluatiegesprek met medewerkers die naar 

aanleiding van een eindeloopbaanregeling in een systeem 

van lichter werk werken. 

– Uitwerking van passende maatregelen om de 

kennisoverdracht van medewerkers op sleutelposities 

naar hun opvolgers in die functies te garanderen. 

– Uitwerken van interne afspraken over de manier waarop 

medewerkers die de organisatie verlaten begeleid en 

gehuldigd worden. 



1. Personeel 

• Personeelsbeleid  

– Evaluatie van de goedgekeurde formatie en formuleren 

van voorstellen tot bijsturing waar nodig. 

– Opmaak van een reglement rond glijdende werktijden. 

– Aanpak rond fysieke paraatheid van de operationele 

medewerkers uitwerken (in overleg met de andere West-

Vlaamse zones). 

– Opstart zonaal personeelsarchief, in overleg met de 

steden en gemeenten van de zone. 



2. Financiën 

• Financieel beleid  

– Jaarrekening 2015 opstellen. 

– 3 begrotingswijzigingen voorbereiden en implementeren. 

– Begroting 2017 voorleggen. 

– Voorbereiding op de gevolgen van de BTW-plicht. 

– Uitvoeren van 4 BTW-aangiftes. 

– Informeren van directeurs, diensthoofden, postoversten 

en nieuwe medewerkers (voor wie het relevant is) over de 

correcte aankoop- en bestelprocedures binnen de zone. 

• Doorheen het jaar waken over een correcte toepassing ervan. 



2. Financiën 

• Financiële processen  
– Onderzoeken of het mogelijk is om in overleg met de ziekenhuizen uit de 

regio een alternatieve aanpak van de DGH-facturen af te spreken. 

– Opvolging van het afgesproken proces rond de niet-betaalde facturen. 

– Samenwerking met het gerechtsdeurwaarderskantoor zoveel als 

mogelijk informatiseren zodat manueel, tijdrovend werk geminimaliseerd 

wordt. 

– Evaluatie van de niet-betalingen en opstellen van een actieplan voor het 

vermijden van niet-betalingen. 

– Retributiereglement evalueren en de aangebrachte wijzigingen 

implementeren. 

– De verschillende diensten wegwijs maken in het werken met 

dienstbudgetten en vastleggingen om een gerichte en proactieve 

aanwending van de beschikbare middelen te garanderen. 

 



2. Financiën 

• Investeringen 
– Uitvoeren van de voorziene investeringen 2016 via correcte procedures. 

– Actualisatie voorbereiden van het investeringsplan voor de periode 

2017-2019. 

 

 



2. Financiën 

• Inkomsten en beparingen 
– Mogelijkheden voor projectsubsidies in kaart brengen en gericht 

projectsubsidies aanvragen: 
• voor het MIRG-project, voor het fitheidsbeleid, voor de voorbereiding van de provinciale 

dispatch, ...) 

– Marktbevraging organiseren rond de overige verzekeringen. 

 



3. ICT 

• Netwerk en hardware 
– De performantie van het huidige EBO-platform evalueren ten opzichte 

van de behoeften van de zone. 

– De zonale dispatch-centrale testen en in gebruik nemen. 

– De beschikbare eindapparatuur / hardware evalueren en de behoeften 

vertalen naar een roadmap met prioriteiten. 

– Een zonaal telefoniesysteem in gebruik nemen. 

– Onderzoeken hoe de Astrid-dekking in de zone verbeterd kan worden. 

 

• Software 
– Een project initiëren voor zonaal document management. 

– Een project initiëren voor zonaal digitaal notulenbeheer. 

– Een project initiëren voor digitaal handtekenen. 

 



4. Communicatie 

• Interne communicatie staf) zal 2 keer per jaar in elke post  
– Ontwikkeling van een eerste fase van een intranet: 

• waarop medewerkers informatie over de interne werking kunnen terugvinden; 

• waarmee teams, diensten of posten samenwerking kunnen bevorderen en 
documenten en resultaten kunnen delen. 

– Voorzien van een e-mailadres voor elke medewerker, dat als primair communicatiekanaal 
voor niet-dringende individuele communicatie gebruikt kan worden. 

– Creatie van een wie-is-wie, waarop elke medewerker met een foto en zijn 
contactgegevens voorgesteld wordt. 

– 2 soorten nieuwsbrieven geregeld laten verschijnen: 

• Een nieuwsbrief voor alle betrokkenen met zowel formeel als informeel nieuws dat 
de voortgang van de zonewerking en de meerwaarde ervan benadrukt. 

• Een nieuwsbrief voor officieren en postoversten, die gericht is op het correct en 
coherent doorstromen van afspraken, beslissingen, dienstorders, procedures, 
e.d.m. 

– Oprichting van een zonaal informatiecomité, om via dat nieuwe kanaal de bottom-up en 
top-down informatiedeling tussen alle geledingen van de zone maximaal te stimuleren. 

– De zoneleiding zal jaarlijks, of meer indien nodig, in elke post langsgaan om rechtstreeks 
vragen van medewerkers te beantwoorden en naar suggesties en ideeën te luisteren. 



4. Communicatie 

• Externe communicatier jaar in elke post  
– Updaten van de zonale website en die van nieuws 

voorzien. 

– Onderhouden van een eigen facebook-pagina waarop 

passend gecommuniceerd wordt over de werking van 

de zone. 

– Richtlijnen beschikbaar stellen van de medewerkers 

over het communiceren via sociale media over de 

activiteiten die ze in opdracht van de zone verrichten. 

– Infobrochure en een bijhorende informatiesessie 

waarmee de zone haar werking en haar actieplan aan 

gemeentediensten toelicht. 



4. Communicatie 

• Zonale cultuur 
– De werking van de lokale vriendenkringen promoten en de 

verdere ontwikkeling ervan stimuleren. 

– Organisatie van een zonale familiedag waarop medewerkers in 
een informele sfeer elkaar kunnen ontmoeten. 

– Organisatie van minstens 3 officierenoverleg-momenten waar 
tijd is om formeel specifieke items toe te lichten, maar ook 
informeel met elkaar kennis te maken en elkaar te leren kennen. 

– 2 teamvormende / educatieve activiteiten voor postoversten rond 
specifieke thema’s die van belang zijn voor leidinggevenden in 
tijden van verandering. 

– Creatie van een zonale ideeënbus, waarmee medewerkers 
suggesties over de optimalisatie van de zonewerking kunnen 
kenbaar maken. 

– Organisatie van een passende activiteit waardoor administratief 
personeel een beter inzicht krijgt in het operationele werk en vice 
versa. 



5. Zonaal secretariaat 

• Aanwerving van een directeur bedrijfsvoering die 

ook zal fungeren als zonaal secretaris. 

• Overdracht van de taken van de externe 

zonesecretaris en de veranderingsmanager orden 

aan de interne zonesecretaris. 

• Voorbereiding, organisatie en verslaggeving van 

alle vergaderingen van de wettelijke organen: 

zoneraad, zonecollege, technische commissie, 

eindeloopbaancommissie, informatiecomité, ... 



6. Logistiek en onthaal 

• Project opstarten dat de kazerneringsbehoefte expliciteert, 
vergelijkt met de bestaande situatie en suggesties over 
toekomstige kazernering uitwerkt. 

• Beleidsopties met betrekking tot het onderhoud van de 
kazernes implementeren: 
– Stopzetting van het gedetacheerde poetspersoneel,  

– Afsluiten van een contract met een externe leverancier die de 
gebouwen kan onderhouden volgens vooropgestelde 
kwaliteitsstandaarden. 

• Project opstarten dat nagaat of er optimalisatie mogelijk is 
voor wat betreft de interne verzendings- en navettediensten. 

• De onthaalmedewerkers / administratieve aanspreekpunten 
uit alle kazernes 4 keer per jaar samenbrengen om de 
manieren van werken aan elkaar toe te lichten en 
optimalisatie te stimuleren. 

 



7. Kwaliteit en innovatie 

• Ondersteuning van het federaal kenniscentrum op 

het vlak van innovatieve blustechnieken voor 

binnenbrandbestrijding. 

• Coördinatie van1 beleidsitem in de raad van 

zonecommandanten. 

• Deelname aan de federale begeleidingscommissie 

voor de hervorming 

 

 



8. Juridisch kader 

• Opvolging van de lopende juridische procedures. 

• Actief gebruik maken van ons netwerk om 

juridische kennis en interpretatie van nieuwe 

wetgeving toegankelijk te maken voor de eigen 

diensten. 

• Relevante wegevende initiatieven continu opvolgen 

en toepasbaar maken binnen de eigen zonale 

context.  

 

 

 


