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Bedrijfsvoering - actieplan 2017 

1 Personeel  

1.1 Werving en selectie 

1) Aanwerving van een communicatiespecialist tegen juni 2017 om tegemoet te 
komen aan alle noden op het vlak van communicatie. In Zone 1 is er een ruime 
behoefte op vlak van interne communicatie om op een vlotte en adequate 
manier te communiceren over de zonale werking, projecten, 
veranderingstrajecten, … . Daarnaast is ook externe communicatie voor een 
hulpverleningszone niet te onderschatten. Dat gaat over beleidscommunicatie 
gericht op de 17 gemeentes van de zone en de burgers, communicatie over 
brandveilig samenleven in het kader van informeren en het voeren van 
campagnes, …  Er is nood aan een communicatiespecialist die een 
overkoepelende beleidsvisie kan uitwerken op gebied van communicatie en die 
zelf de communicatie kan sturen en voeren.  
 

2) ICT-verantwoordelijke tegen eind 2017. Tot nog toe wordt gewerkt met een 
werkgroep ICT, maar die mensen zijn overbevraagd en om een ICT-beleid op 
te maken en uit te voeren is er nood aan iemand die dagdagelijks met ICT kan 
bezig zijn. 
 

3) Uitvoeren van een bevorderingsprocedure voor administratief burgerpersoneel 
en tegelijk aanpassen van het organigram volgens een behoeftebepaling met 
het oog op een optimale invulling van het burgerpersoneelskader.  
 

4) Bevorderingsprocedure korporaal opstarten en uitvoeren tegen juli – september  
 

5) Procedure administratief medewerker – aanleggen van een wervingsreserve 
tegen oktober 2017. 

1.2 Onthaal nieuwe medewerkers 

Naar aanleiding van de eerste rekruteringsgolf plant de zone volgende acties om een vlotte 
integratie van de nieuwe medewerkers mogelijk te maken: 

1) De zone werkt in de zomermaanden een onthaalpakket voor nieuwe medewerkers uit, 
met toegankelijke info en relevante contactgegevens op maat van hun functie. 
 

2) De zone organiseert eind januari 2017 een onthaalsessie voor de vrijwilligers. Later op 
het jaar wordt er ook een georganiseerd voor de beroepsmensen die zullen worden 
aangeworven en verder volgens noodzaak. 
 

3) De zone zal in de tweede jaarhelft nagaan hoe de voorziene meter/peter werking voor 
nieuwe medewerkers verder geïmplementeerd kan worden om het in alle posten op 
dezelfde manier aan te pakken. 
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1.3 Personeelsinzet en planning 

In functie van een meer professionele personeelsplanning zal de zone onderstaande acties 
uitvoeren: 

1) Onderzoek van het gebruik van een zonaal tijdsregistratiesysteem voor zowel 
operationeel als administratief/technisch personeel met het oog op vereenvoudigen van 
de loonadministratie. Het is de bedoeling om het systeem eind 2017 te testen en 
effectief te implementeren op 1 januari 2018. 

2) Onderzoek van het gebruik van een planningsysteem zodat de inplanning van de shiften 
op een eenvoudiger manier en op een eenvormige manier kan gebeuren in alle posten.  
Het idee is om dat systeem tegelijk in gebruik te kunnen nemen als het zonaal 
tijdsregistratiesysteem, nl. vanaf 1 januari 2018. 
  

1.4 Personeelsvragen 

De zone zal de informatiedoorstroming over personeelszaken optimaliseren zodat 
medewerkers snel en correct geïnformeerd worden: 

1) Visualiseren van het proces rond vraag en antwoord over personeelsmateries, dit 
toelichten aan de betrokkenen en in elke post introduceren tegen oktober. 
 

2) Opmaken van een FAQ rubriek over personeelsmateries en dit tegen het einde van het 
jaar voorzien op de Shared Documents en zodra er een intranet is gerealiseerd op het 
intranet. 

1.5 Opleiding en ontwikkeling 

De zone geeft in het beleidsplan duidelijk aan dat ze wil investeren in de ontwikkeling van de 
medewerkers. De opleiding van de operationele medewerkers wordt besproken onder het 
VTO-hoofdstuk in het actieplan Preparatie. Verder worden volgende acties opgezet: 

1) Opstellen van een vormingsbeleid voor de ganse organisatie met het oog op het 
ontwikkelen van een vormingsaanbod op maat van onze organisatie. 

1.6 Verloning 

De zone zal op een professionele manier een correcte uitbetaling van de lonen en weddes 
garanderen: 

1) Organiseren van een marktbevraging rond de hospitalisatieverzekering, zodat de zone 
de voordeligste verzekering kan aanbieden aan alle personeelsleden en dit aan de 
gunstigste voor de organisatie. 

1.7 Evaluatie 

De zone wil haar medewerkers professioneel begeleiden doorheen hun loopbaan: 

1) Ontwikkelen van een feedbacksysteem voor het administratief kader, rekening houdend 
met de nieuwste ontwikkelingen op vlak van HRM en het systeem dat meest geschikt is 
voor een organisatie als de hulpverleningszone. 

2) Ontwikkelen van een evaluatiesysteem voor het operationeel personeel op basis van de  
wetgeving over de evaluatie. 
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1.8 Uitdiensttreding 

De zone zal op een professionele manier de medewerkers begeleiden die uit dienst (willen) 
treden: 

1) Organiseren van een evaluatiegesprek met medewerkers die naar aanleiding van een 
eindeloopbaanregeling in een systeem van lichter werk komen. 

2) Uitwerken van passende maatregelen om de kennisoverdracht van medewerkers op 
sleutelposities naar hun opvolgers in die functies te garanderen. 

3) Interne afspraken maken in het derde kwartaal over de manier waarop medewerkers die 
de organisatie verlaten worden begeleid en gehuldigd. 

1.9 Personeelsbeleid 

De zone zal de principes van het personeelsplan monitoren en het nodige doen om de 
toepassing ervan verder te implementeren: 

1) Opstellen van een personeelsbehoeftenplan voor het operationeel personeel, rekening 
houden met de leeftijdspiramide, voorziene uitstroom, voorziene bevorderingen, 
loonevolutie, de werking van de zonale dispatch en invulling van het basiskader en het 
officierenkader om tegen juni 2017 een zo correct mogelijk personeelsbudget 2018 op te 
maken dat als uitgangsbasis voor 2019 en volgende jaren kan worden gebruikt en 
waarop eventuele aanwervingen kunnen worden gebaseerd. 

2) Evaluatie van de goedgekeurde personeelsformatie en de invulling ervan. Opstellen van 
een leeftijdspiramide bij het burgerpersoneel, anticiperen op verwachte uitstroom, 
inschaling qua niveau, juiste medewerker verantwoordelijk voor het juiste takenpakket, 
administratief personeel of operationeel personeel voor bepaalde takenpakketten, 
bevraging van de posten en directies … om te komen tot een personeelsplan op lange 
termijn.  

3) Ontwikkelen van een visie op de functies van het burgerpersoneel om vervolgens 
functiebeschrijvingen uit te schrijven rekening houdend met de recentste HR-
ontwikkelingen. 

4) Overgaan tot opmaken van persoonlijke ontwikkelingsplannen op basis van de 
functiebeschrijvingen en vervolgens voeren van de functiegesprekken met alle 
medewerkers. 

5) Opmaken van een arbeidsreglement voor het burgerpersoneel 

6) Herschrijven van een rechtspositieregeling zodat de zone zal beschikken over een 
bruikbaar, hedendaags document op maat van Zone 1. 

7) Uitwerken van een globaal gezondheidsbeleid, waarbinnen er bijzondere aandacht zal 
zijn voor de fysieke paraatheid van de operationele medewerkers, maar waarbij de 
nadruk ligt op gezonde, fitte medewerkers . 

8) Starten met een zonaal personeelsarchief, in overleg met de steden en gemeenten van 
de zone. 

9) Uitwerken van een loopbaanbeleid voor het operationeel personeel, rekening houdend 
met diverse profielen en met de leeftijd van de brandweermannen/ambulanciers. Binnen 
het loopbaanbeleid moet er ook een pad zijn voor mensen die niet meer inzetbaar zijn 
omwille van medische redenen, omdat ze niet meer geslaagd zijn in de 5- jaarlijkse, of 
gelijk welke andere reden. 

 

Benodigde middelen voor de uitvoering van het actieplan personeel: 

- Zonaal tijdsregistratiesysteem en planningssysteem 
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- Intranet voor Zone 1 

- Communicatie en IT 

2 Financiën 

2.1 Financieel beleid 

De zone zal verder werken aan de uitbouw van een professionele financiële dienstverlening: 

1) Definitief vaststellen van de jaarrekening van 2016 op de zitting van de Zoneraad van 3 
april 2017. 
 

2) Opmaken van een begrotingswijziging die uiterlijk samen met het budget 2018 zal 
worden voorbereid en aan de Zoneraad in zitting van 6 november 2017 zal worden 
voorgelegd. 
 

3) Vaststellen op 4 september 2017 van de ontwerpbegroting 2018 vaststellen en die aan 
de Zoneraad van 18 september 2017 voor bespreking voorleggen. Aansluitend gaan de 
17 stads – en gemeentebesturen over om op hun Gemeenteraad de gemeentelijke 
toelage goed te keuren. 
Op de Zoneraad van 7 november 2017 wordt de begroting 2018 vastgesteld. 

 
4) Tijdig 4 Btw-aangiftes uitvoeren en verdere opportuniteiten op het btw-vlak onderzoeken. 

 
5) Voorbereiden om de meerjarenplanning vanaf de nieuwe legislatuur op een BBC-matige 

manier aan te pakken. Uitschrijven en uitwerken van een beleids- en beheersproces. 
 

2.2 Financiële processen 

De zone zal verder werken aan de uitbouw van een professionele financiële dienstverlening: 

1) Onderzoeken of het mogelijk is om in overleg met de ziekenhuizen uit de regio een 
alternatieve aanpak van de DGH-facturen af te spreken. 

 
2) In samenwerking met directie Uitrusting wordt vanaf 1 januari 2017 gestart met een 

nieuwe bestelbonprocedure, waarbij er zal gewerkt worden met 2 mensen die 
bestelbonnen opmaken en 1 centraal magazijn voor bijhouden stock. 

 
3) Verder optimaliseren van het opvolgen van uitgaande facturen, o.a. door  

 
o het verkrijgen van een eigen toegang tot het Rijksregister om de adresupdate 

te kunnen uitvoeren 
o afspraken met ziekenhuizen omtrent het uitwisselen van adresgegevens, vooral 

van buitenlandse personen 
o duidelijke afspraken met de verschillende zoneposten tot het correct ingeven 

van de ritverslagen voor wat betreft geleverde prestaties, toepassing btw-
richtlijnen, ingave adres op basis van het rijksregisternummer,… 

 
4) Uitwerken van de interne financiële processen met aandacht voor de mogelijke risico’s 

en de mogelijke beheersmaatregelen per processtap. Als interne financiële processen 
kunnen aangehaald worden: 

o Debiteurenbeheer 
o Crediteurenbeheer 
o Btw-beheer inkomende en uitgaande facturen, btw aangifte,… 
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2.3 Investeringen 

De zone zal het investeringsplan uitvoeren en monitoren: 

1) Opmaken van een voorstel tot actualisatie van het investeringsplan voor de periode 
2018-2019,  

2.4 Inkomsten en besparingen 

De zone zal actief op zoek gaan naar mogelijke extra inkomstenbronnen of vormen van 
besparing: 

1) In kaart brengen van de mogelijkheden voor projectsubsidies en gericht projectsubsidies 
aanvragen (voor het MIRG-project, ...). 
 

2) Ten laatste in het derde kwartaal van 2017 organiseren van een marktbevraging rond de 
overige verzekeringen, zodanig dat de zone kan genieten van de voordeligste 
contracten.  

3) In samenwerking met andere stakeholders een meerkostanalyse van de 
hulpverleningszones in kaart proberen brengen teneinde eventueel de nodige 
argumenten te verzamelen om het debat daaromtrent met de minister van Binnenlandse 
Zaken aan te gaan. 

Benodigde middelen voor de uitvoering van het actieplan financiën: 

- Nieuw boekhoudpakket dat een BBC-boekhouding mogelijk maakt. 

3 ICT 

3.1 Netwerk en hardware 

De zone zal de nodige netwerk- en hardware faciliteiten voorzien om haar dienstverlening te 
garanderen: 

 
1) De beschikbare eindapparatuur/hardware evalueren en de behoeften vertalen naar een 

roadmap met prioriteiten. 
 
2) Onderzoeken van mogelijkheden voor de verbetering van de Astrid-dekking.  

3.2 Software 

De zone zal de nodige software voorzien om haar dienstverlening te optimaliseren: 

1) Organiseren van een Request for Information omtrent: document management, 
notulenbeheer, digitale handtekeningen, blogsysteem/intranet, … 
 

2) Onderzoeken welk notuleringspakket het meest geschikt is om te voldoen aan de noden 
van de zone en het ganse besluitvormingsproces voor alle gebruikers 
gebruiksvriendelijker te maken. 
 

3) Organiseren van een marktbevraging voor een algemeen softwarepakket (zoals 
Abiware) om te komen tot en performant, gebruiksvriendelijk systeem dat voldoet aan de 
noden van de diverse directies. 
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3.3 Informatieveiligheid 

1) Aanstellen van een informatieveiligheidsconsulent zodat o.a. de informatieveiligheid op 
basis van een uit te werken actieplan kan worden verzekerd. Het aanstellen van een 
informatieveiligheidsconsulent is trouwens ook een grondvoorwaarde om toegang tot het 
Rijksregister te krijgen voor de adresupdate van o.a. de teruggekeerde uitgaande facturatie. 
 
2) Uitwerken van een informatieveiligheidsbeleid voor de hulpverleningszone. Eens het 
beleid er is, moet dit de komende jaren verder worden opgevolgd. 

 
Benodigde middelen voor de uitvoering van het actieplan ICT: 

- Aanstellen van een informatieveiligheidsconsulent 

- ... 

4 Communicatie 

4.1 Interne communicatie 

De zone zal investeren in de nodige interne communicatieacties om de 
informatiedoorstroming te garanderen en de zonale cultuur te versterken: 

1) De zone zal in 2017 onderzoeken op welke manier een intranet kan worden ingezet en 
welke methodes van interne communicatie voor een organisatie zoals de 
hulpverleningszone het efficiëntst werken. 
 

2) Onderzoeken of dienstorders, afspraken, … doorsijpelen naar de werkvloer. 
 

3) Samenstelling van een redactiegroep met collega’s van diverse posten, zodat de 
betrokkenheid binnen de zone vergroot en dat er kan worden ingespeeld op wat er leeft 
bij het personeel. 
 

4) Ontwikkelen van een nieuwsbrief die maandelijks via mailchimp zal worden verstuurd. 
De nieuwsbrief is gericht op al het zonepersoneel en bevat formeel en informeel nieuws 
m.b.t. de zonewerking.  
 

5) Installeren en in gebruik nemen van een zonaal intranet, waarop in eerste instantie 
dienstorders dringende nieuwsberichten, de nieuwsbrieven en formulieren moeten te 
vinden zijn. 

 
6) De zoneleiding (de staf) zal jaarlijks, of meer indien nodig, in elke post langsgaan om 

rechtstreeks vragen van medewerkers te beantwoorden en naar suggesties en ideeën te 
luisteren.  
 

7) Analyse en evaluatie van de interne (en externe) vergadergroepen: (oplijsten welke 
groepen er bestaan, wie er deel van uitmaakt, wat het doel is en hoe de toekomstige 
aanpak ervan moet zijn met het oog op een zonale werking en de werking van de 
diverse directies.) 
 

8) Uitwerken van een vergaderbeleid met duidelijke richtlijnen om tot kwalitatieve, nuttige 
en efficiënte vergaderingen te komen. 

4.2 Externe communicatie 

De zone zal investeren in de nodige externe communicatieacties om bij de betrokkenen en 
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belanghebbenden van de zone een juiste perceptie van de zonewerking te garanderen: 

1) Op regelmatige basis de zonale website updaten en van nieuws voorzien. 
 

2) Opstellen van een sociaal mediabeleid voor de zone om te bepalen op welke manier de 
zone sociale media (Facebook, Twitter e.a.) inzet, zodat de aanpak op een gefundeerde 
manier gebeurt en de communicatiedoelstellingen optimaal worden bereikt met het juiste 
medium. 
 

3) Via een infobrochure en een bijhorende informatiesessie haar werking en haar actieplan 
aan de gemeentediensten in de zone toelichten en vragen daarover beantwoorden. In 
2017 maakt de zoneleiding tijd om - als de gemeente daarom vraagt- in elk van de 17 
gemeentes een toelichting te geven van de stand van zaken van de zone. 

4.3 Zonale cultuur 

De zone wil tijd en middelen voorzien voor het ontwikkelen en onderhouden van een 
positieve korpsgeest en een aanvullende zonale cultuur waarin samenwerking centraal staat: 

1) Organiseren van een laagdrempelige activiteit voor alle personeelsleden van de zone, 
waarop medewerkers in een informele sfeer elkaar kunnen ontmoeten en de families 
ook welkom zijn om deel te nemen. 
 

2) Onderzoeken hoe het officierenoverleg kan verbeteren, zodat het een overleg wordt in 2 
richtingen en de officieren meer betrokken worden in de opmaak van het beleid van de 
zone. 

 
3) De zone zal eens per jaar een passende activiteit ontwikkelen waardoor administratief 

personeel een beter inzicht krijgt in het operationele werk en vice versa. 
 
4) Organiseren van een teambuildingsactiviteit voor al het administratief personeel van de 

zone. 
 

 

Benodigde middelen voor de uitvoering van het actieplan communicatie: 

- De zone zal de kostprijs van de huidige externe communicatie-dienstverlening 
vergelijken met de kostprijs van een interne medewerker communicatie. 

- ... 

5 Zonale organisatie/beleid 
 

1) Afwerken van de risico-analyse en bespreken met het beleid zodat knopen kunnen 
doorgehakt worden en een realistisch plan van aanpak kan worden uitgewerkt om dit 
traject op een projectmatige manier aan te pakken. 
 

2) Nagaan of er optimalisatie mogelijk is voor wat betreft de interne verzendings- en 
navettediensten. Evalueren in 2017 of er een bode kan ingeschakeld worden. 

3) Samenbrengen van de onthaalmedewerkers / administratieve aanspreekpunten uit alle 
kazernes om de manieren van werken aan elkaar toe te lichten en optimalisatie te 
stimuleren.  
 

4) Opstarten van een zonaal magazijn en bekijken om op termijn 1 of 2 administratieve 
personeelsleden in te schakelen als zonale magazijnier(s).  
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6 Kwaliteit en Innovatie 
 

1) Onderzoeken met de 4 West-Vlaamse zones welke aspecten van bedrijfsvoering 
gezamenlijk kunnen worden aangepakt. 

7 Juridisch kader 
 

1) Opvolgen van de lopende juridische procedures. 
 

2) In het vierde kwartaal het eigen netwerk (VVSG, andere zones, begeleidingscommissie, 
steden en gemeenten, ...) actief bewerken om juridische kennis en interpretatie van 
nieuwe wetgeving toegankelijk te maken voor de eigen diensten. 
Uitwerken van een samenwerkingsmodel met VVSG en de zonecommandanten met het 
oog op een maximale (juridische) ondersteuning van de hulpverleningszones. 
 

3) Opvolgen van de relevante wetgevende initiatieven en toepasbaar maken binnen de 
eigen zonale context.  
 

4) Ijveren om in de wetgeving een interzonale reserve te kunnen voorzien, zodat personeel 
van andere zones kan worden ingezet in onze zone en omgekeerd. 
 

5) Opmaken van een raamcontract voor juridisch advies, zodat de zone op een makkelijke 
manier beroep kan doen op juridisch advies voor diverse dossiers (personeel, preventie, 
overheidsopdrachten, …). 

 


