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Risicobeheersing 

Dienst preventie 
 

Dienst pro-actie 
 

Dienst pré-planning 
 

Dienst noodplanning  
 



Dienst (technische) preventie 

Huidige werklast 

• Aantal preventiedossiers : 2900 

• Aantal adviezen evenementen :  2500 

• Laagdrempelige adviesverlening :  7500 

• Hoogdrempelige adviesverlening :  500 



actiepunten 

• Decentrale werking analoog (navettedienst) 

• Aanwerven van 2 burger preventionisten  

• Digitalisering adviezen (omgevingsloket en gemeenten) 

• Digitale handtekening 

• Uitrusten 2 hoofdposten met hardware 

• Voortgezette vorming (BVWV, zonaal, overheid) 

• Uniformisering (verbouwingen, vluchtelingen, 

toegankelijkheid, evenementen, VLAREM, …) 

• Samenwerking interzonaal en overheid 
(provinciaal, federaal, …) 

 

 

 



Dienst pre-planning 

Huidige werklast 

• Opmaak van interventiedossiers in : 

• Oostende : 110-tal 

• Brugge : 150-tal 

• Een relatief nieuwe dienst 



actiepunten 

• Aanwerven van een coördinator (detachering) 
• Inbedden van medewerkers uit bestaand contingent 
• Opmaak van een risicoanalyse conform het KB 
• Voorleggen beleidskeuzes aan zoneraad (aanrijdtijden, 

dekkingsgraad, kazernes, materieel, …) 

• Digitaliseren opmaak actiekaarten en VIP 
• Opmaak prioriteitenlijst objecten 
• In kaart brengen nuttige informatie (Orbit Gis) 

(hydranten, kilometerpalen, rioleringsnet, hoogspanningslijnen, ondergrondse 
leidingen, …) 

• Gegevens analoog en digitaal voor dispatching en 
eerstelijnsvoertuigen 

• Opmaken tool om risico te bepalen evenementen 



Dienst pro-actie (sensibilisering) 

Huidige werklast 

• Volledig nieuwe dienst 

• Sensibilisering en zelfredzaamheid van 
de bevolking 

• Minimaliseren van de menselijke 
factor, verantwoordelijk voor branden 



actiepunten 

• Personeel uit het bestaand contingent 

• Ondersteuning plaatselijke activiteiten 
(opendeurdagen, markten, open bedrijvendag, voordrachten, …) 

• Samenwerking interzonaal en overheid (provinciaal, 

federaal, stichting brandwonden, communicatiediensten gemeenten en 
steden, …) 

• De burgers informeren : Publicatie en folders  

• Risicogroepen bereiken 
– Toeristen : campings (samenwerking gasleverancier en sector) 

– Kwetsbare kinderen (kleuter- en lagere klassen) 

– Jeugdbewegingen ( bij opleiding pakket brandpreventie) 

– Senioren (samenwerking familiezorg) 

• Voor uniformiteit : periodieke vorming 

 
 

 



Dienst noodplanning 

Huidige werklast 

• Elke post werkt samen met de 
noodplanningsambtenaar 



actiepunt 

• Elke gemeente en stad ANIP 

• Opmaken van een BIP 

• Samenwerken met 

noodplanningsambtenaar 

• Samenwerking met andere zones 

noodzakelijk 

• Afspraken maken met de dienst 

operaties 



Einde 


