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Beleidsvisie 2017 Directie Operaties  
1. Inleiding en situatieschets 

Door de wet van 2007 en de erop volgende Koninklijke Besluiten zijn we van 

lokale gemeentelijke brandweerdiensten met grote autonomie en met tal van 
lokale en historisch gegroeide procedures, of in het slechtste geval 
ontbrekende procedures, overgestapt naar “de zone”. 

Met deze overstap zijn we nu een groot korps geworden waarbij we gebonden 
zijn aan nieuwe regels waarbij oa. het KB van 25 april 2014.  

 

2. Uitgangspunten 2016 

2.1. Om naadloos te kunnen samenwerken in het netwerk van posten dienen 

er vooraf procedures ontworpen te worden die na validatie, verspreiding en 
opleiding door iedereen en volgens dezelfde interpretatie moeten toegepast 
worden. Bij het ontwerpen van deze procedures wordt een constructieve 

inbreng verwacht van alle posten. 
 

2.2. Om deze procedures te kunnen toepassen gaan we het zonale 
interventiematerieel ook dienen te herbekijken en onder te verdelen in 3 
categorieën – zie verder 

De samenwerking en communicatie tussen de directies Operaties (procedures 
– VTO – DGH – dispatching – IGS – noodplanning) en de directie Uitrusting is 

hier van het allergrootste belang. 
 

2.3. Afhankelijk van de zonale risicoanalyse en de graad van dekking die de 

beleidsmensen willen behalen gaat er ook moeten diep nagedacht worden 
over de locatie en de omvang van de posten. Meer heel kleine posten met 

enkel een multifunctionele autopomp of zelfs enkel een “koud snijdende 
nevelblusser” als zelfstandige unit in de vorm van een bestelwagen (zie 
verder apart punt “koud snijdende nevelblusser”) kunnen de dekking een 

gans anders beeld geven. 
Daarnaast moeten we ook in sommige posten durven afbouwen op vlak van 

middelen om het budget echt doelmatig te kunnen besteden. Reorganiseren 
en rationaliseren zijn hier sleutelwoorden. 

 

2.4. Het verdient ook aanbeveling om met de omliggende zones en de Civiele 
bescherming te communiceren en af te spreken gezien het feit dat er ook 

interzonaal dient samengewerkt te worden. 
 
 

3. Realisaties 2016 

Procedures 
Verschillende procedures werden uitgewerkt EN gedoceerd en geïntroduceerd 

in de posten, zoals 
-SOP Drenkelingen aan Zee 

-BIOW: beveiliging incidenten openbare weg. 
-MIRG: bestrijden scheepbranden op zee of in de havens 
-RED-team: procedure en uitwerking clustervorming 
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-Duikers: opmaak dienstorder en uitwerking clustervorming 

-uniforme uitrukprocedures door integratie van zonale dispatching 
-radiocommunicatie: uniform gebruik van gespreksgroepen en uitwerken 

radioprocedure 
-inzet en gebruik van commandovoertuigen (Charly ‘s) 
-procedure “vervuilde kledij” 

-procedure uniforme naamgeving voertuigen 
-procedure “inzet 2° autopomp” 

-procedure “taakverdeling 1° autopomp” 
-procedure “tankwagentransport” 
-tientallen instructiefiches van materieel werden opgemaakt en gevalideerd  

 
Elke procedure wordt uitgetest in de vorm van een praktijkoefeningen, 

waarna bijsturingen volgen waarna de uiteindelijke validatie komt. 
De gevalideerde procedure blijft 5 jaar geldig tenzij er eerder door opgedane 
ervaringen of wijzigende situaties of wetgeving aanpassingen noodzakelijk 

zijn. 
In samenwerking met de directie VTO (Vorming Training Opleiding) worden 

de procedures aangeleerd. 
 

Nog heel wat routine interventies worden verschillend aangepakt, 
bijvoorbeeld de aanpak van een schoorsteenbrand. Bij het samenwerken in 
een netwerk van posten waar in dit geval de autopomp en de ladderwagen 

van een verschillende post komen kunnen er conflicten ontstaan. Andere 
voorbeelden zijn openen deur, bevrijden uit lift, opstelling voertuigen, gebruik 

LD/HD, ….. 
Hier ligt voor de komende jaren nog een zware opdracht klaar om uniformiteit 
in werking te bekomen. We zijn er ons echter van bewust dat dit niet zomaar 

in 1-2-3 kan gerealiseerd worden. 
 

 

4. Planning 2017 

Dispatching. 
De zonale dispatching wordt de as, de spil, waarrond alles draait. 

De uitbouw van deze dispatching is volop bezig. Alle posten werden in 2016 
overgeschakeld op de zonale software. Gekoppeld daaraan werd een uniforme 

uitrukprocedure opgesteld. Begin 2017 komt hierop een evaluatie.  
De zonale dispatch draait momenteel op een minimum van personeel met de 

middelen die er zijn. In 2017 dient een volledige uitbouw gerealiseerd te 
worden. Van een gemonitorde dispatch moeten we dringend overschakelen 
naar een dispatch die de posten een meerwaarde kan geven door 

informatiedoorstroming. Het Geoportaal zal hiervoor zeker een meerwaarde 
geven. Dit vraagt echter een enorme inspanning van het personeel dat 

hiermee bezig is. De nodige ondersteuning, vooral op ICT-niveau, zal nodig 
zijn om dit verder uit te bouwen. 

 

 
Nieuwe technologieën en arbeidsveiligheid 

De opleidingen in gebruik van de COBRA-technologie hebben duidelijk 
gemaakt dat hier de toekomst ligt. Ook in 2017 zullen nog een paar mensen 
opgeleid worden in deze technologie, die we hopen in 2017 te introduceren in 



Beleidsplan Operaties 2017 – Versie 1.0 
3 

onze zone.  In gans Europa doet deze veilige blusmethode zijn intrede. Mits 

een goede visie en clustervorming kan dit met beperkte budgetten 
gerealiseerd worden. Op die manier kunnen we zorgen voor de veiligheid van 

onze mensen. 

 

Procedures 

1. Uitwerken procedure Groot Water Transport (GWT) 

Herverdeling beschikbare units na risico-analyse. 

2. Uitwerken procedures voor gespecialiseerde interventies met 

gespecialiseerd materieel 

3. Procedure uitwerken voor interzonale samenwerking voor 

gaspakinterventies. Hiermee moeten we ons wapenen tegen het 

verdwijnen van de Civiele Bescherming uit onze provincie. 

4. De zone moet meer impact krijgen op de werking van de posten. Te veel 

plaatselijke procedures blijven bestaan. Een beperkte werkgroep zal zich 

hiervoor moeten inzetten. 

5. De basistaken van het personeel autopomp moeten verder uitgeschreven 

worden en de nodige opleiding moet daaraan gekoppeld worden. 

6. Idem voor de ambulanciers 

7. Procedure voor de inzet van commandovoertuigen moet opgemaakt 

worden met ook daaraan gekoppeld de nodige opleidingen. In 2017 start 

de clusterwerking “officieren” en in dat verhaal hebben de 

commandovoertuigen een heel belangrijke rol te vervullen. 

8. In 2016 werd de procedure “reddingen aan zee” uitgewerkt en uitgerold. 

In 2017 voorzien we een clustervorming voor deze interventies 

9. De procedure “vervuilde kledij” moet een vervolg krijgen. Tot op heden 

werd een procedure uitgewerkt om iedereen veilig te voorzien van propere 

kledij. Nu moet een procedure opgemaakt worden van hoe de propere 

kledij ter plaatse gebracht en hoe de vervuilde kledij afgevoerd wordt en 

overgebracht wordt naar de reinigingsfirma. 

10.Een procedure moet tegen het voorjaar uitgewerkt worden in verband met 

flow van de oproepen voor de wespeninterventies. De melding van nesten 

zullen kunnen gemeld worden via een e-loket zodat de belasting niet 

volleidg op de zonale dispatching terecht komt. 

11.Een GIS-platform zal uitgewerkt worden zodat de officieren op de 

interventies over een digitaal platform kunnen beschikken waar ze alle 

informatie omtrent gebouwen, gevaarlijke stoffen, procedures, … kunnen 

raadplegen. 
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5. Beleidsvisies specialismes Operaties 

Interventieplannen. 

Samen met TRADIMEX werd een samenwerking aangegaan voor de 
aanmaak van interventieplannen van specifieke risico ’s binnen de 

zone. Heel wat onderzoek werd gedaan en in 2016 werd de basis 
gelegd. In 2017 hopen we een reeks interventieplannen te 

realiseren. 
 

Noodplanning 

BIP (brandweer interventieplan): kon wegens tijdsgebrek en 
interzonale afspraken in 2016 niet gerealiseerd worden. Het 

opstellen van een monodisciplinair Brandweer Interventie Plan wordt 
bij voorkeur opgemaakt samen met de 3 andere zones van de 

provincie West-Vlaanderen.  
 

DIR CP-OPS: Deze opleiding voor de officieren werd pas eind 2016 

aangeboden door het Kenniscentrum van de Federale overheid. Doel 
is om in 2017 tot afspraken te komen om steeds een aantal mensen 

met deze opleiding ter beschikking te hebben in onze provincie. 
 
DIR-BW: opleiden van officieren 1 en 2 zodat in geval ramp ook 

deze officieren kunnen ingezet worden met kennis van zaken en op 
een georganiseerde manier: idem 

 
Vanuit de Federale Overheid werd heel recent een digitaal platform 
ter beschikking gesteld, ICMS Incident & Crisis Management 

System, het nieuwe nationaal digitaal platform voor noodplanning 
en crisisbeheer. Alle officieren in de zone zullen opgeleid worden in 

het gebruik van dit platform. 
 

RISC: Reddingen in dieptes en op hoogtes 

.verder uniformiseren van de opleidingen en trainingen: recent is de 
wetgeving hieromtrent gewijzigd zodat een bijsturing van de visie 

nodig is. 
  .verder uniformiseren van het materieel van de verschillende teams 

  .eventueel opstarten nieuw team in Oostende  
 

MIRG: (Maritime Incident Response Groups) 

Samen met de diensten van de Gouverneur en conform omliggende 
brandweerzones uit Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Nederland, 

Frankrijk en Engeland, werd een team opgeleid om tussen te komen 
bij branden op boten binnen de territoriaal bevoegde zone. De 
opleiding wordt momenteel gefinaliseerd. Er dient nog 

gespecialiseerd materieel aangekocht te worden om het team uit te 
rusten. Wij zijn inmiddels wel volwaardige partner van MIRG-BE (en 
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in deze bevoegdheid inmiddels ook opgenomen in havenprotocol) 

Tevens wordt de opleiding ook afgewerkt onder deze noemer. Wij 
zijn echter geen deel van MIRG-EX (en konden/mochten daardoor 

ook niet deelnemen aan de MIRG oefening op zee, met uitzondering 
van de overname aan wal -> Als bevoegde civiele brandweer). 
2017 wordt vooral een jaar waarin veel zal moeten geoefend worden 

op de standaard operatie procedures en scheeptechnieken. 
 

IGS 
Bij incidenten met gevaarlijke stoffen zijn speciale procedures van 
toepassing. De dienst Noodplanning zal verder toezien op de 

inzetprocedures en de trainingen van de intervenanten in Brugge en 
Oostende. Tevens moeten in 2017 in de verschillende posten 

logistieke mensen opgeleid worden die kunnen meewerken aan de 
procedure in geval van dergelijke interventie. Een “roadshow” zal de 
verschillende posten passeren om de nodige opleidingen te voorzien. 

Een opleiding “aan- en uitkleedprocedure chemiepak Tychem F” 
wordt gepland in 2017 in de posten op het moment dat de pakken 

geleverd worden. Idem voor de opleiding “Handleiding PBM-set en 
decontaminatieset IGS”.  

 
AGS ‘ers (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) werden in 2015/2016 
opgeleid (2 in onze zone). Samen met de andere AGS’ ers in W-Vl. 

zal een poging ondernomen worden om een provinciale wachtdienst 
op te starten zodat in geval van ramp met een gevaarlijk product 

een degelijk ondersteuning aan de posten kan gegeven worden in 
deze specifieke materie. 
 

In 2017 zal gepoogd worden om 9 autopompen uit te rusten met 
een standaardpakket voor IGS-incidenten. Hieraan zullen ook de 

nodige opleidingen gekoppeld worden. 
 

In het kader van IGS zal ook een inventarisatie gebeuren van alle 

meettoestellen zodat een optimale verdeling en gebruik van deze 
middelen kan nagestreefd worden. 

 
Zone 1 zal meewerken aan een provinciaal meetplan samen met de 

andere zones en meewerken aan de procedure “ondergrondse 

pijpleidingen” 

Inventariseren en centraliseren van de BIG licenties – BIG boek per 
post (januari 2017) 

 
Opleidingen organiseren Explo trainer (voorjaar 2017). Alle posten 
moeten hiermee gewerkt hebben. 

 
Opleiding gaspakdrager voor vrijwilligers buiten de IGS eenheden 

Oostende en Brugge. 
 
Opleiding SAH gevaarlijke stoffen voor leidinggevenden 

 
Onderhoud gaspak en splash pakken: ontwikkelen visie 
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Duikers 

In 2016 werden dankzij een intense opleiding een 20-tal 
brandweerduikers opgeleid, dit om de ploegen in Brugge en 
Oostende te versterken. Dit werd een groot succes. In 2017 worden 

deze mensen verder opgeleid. Voor Brugge ontbreken nog 3 
brandweerduikers om in iedere ploeg voldoende personen op dienst 

te hebben teneinde duikoperaties tot een goed einde te kunnen 
brengen. 

  

 
Red-team hoogtes en dieptes 

Een voorstel voor organisatie en werking werd in 2 dienstorders 
gegoten en wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd. 
Er wordt uitgegaan van 1 cluster met een supervisor die 

verantwoordelijk is voor de opleidingen. De wettelijke eisen voor de 
opleiding van de teamleden werden nationaal vastgelegd. 

De posten met een team worden geïntegreerd in de cluster. Via de 
beschikbaarheidsmodule kunnen de teams geactiveerd worden 

conform de wettelijke eisen. 
 

   

Jeugdbrandweer 

  30 tot 40 % van de jeugdbrandweer gaat over naar de brandweer.  
In sommige posten in Vlaanderen bestaat de brandweer voor meer 
dan 50 % uit leden van de jeugdbrandweer. 

Na 5 jaar is 85 % nog steeds lid van de post!!! 
De jeugdbrandweer past ook perfect binnen het aanwervingsbeleid 

van de hulpverleningszones om voldoende instroom te behouden 
van gemotiveerde brandweermannen.  
Volgens de planning zullen bepaalde modules van het brevet B01 

kunnen gevolgd worden via het brevet van brandweerkadet. 
16-17 jaar: 74 uren 

17-18 jaar: 78 uren 
 

Doelstelling van de leiding: 
De jeugd:  

 beginselen van het brandweerwerk bij brengen via 

theoretische en praktische oefeningen . 
 een vergroting van het veiligheids- en risicobewustzijn bij de 

jeugd aanwakkeren. 
 een kweekvijver zien voor de brandweer.  
 Aanleren van sociale competenties: 

 samenwerken,  
 verantwoordelijkheid nemen,  

 zorg voor de omgeving  
 oplossingsgericht denken.  

 Bewustzijnswording van bepaalde gedragsnormen: 

 discipline,  
 beleefdheid 

 respect voor collega’s, anderen, materiaal 
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 leren initiatief nemen 

 Op eigen benen staan 
 Leden voorbereiden op het behalen van het Federaal 

Geschiktheidsattest. 
 Leden die wensen de opleiding brandweerkadet te volgen 

ondersteunen en begeleiden.  

 Leden die slagen in de opleiding van brandweerkadet 
kunnen versneld ingezet worden binnen de zones 

 Veilig leren oefenen met persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 

Visie en Missie: 

 De jeugdbrandweer zal de ontwikkelrichting van de brandweer 
volgen. Dit brengt een verbreding in kennis en vaardigheden met 

zich mee wat zal leiden tot “een brandveilig denken”. Eenmaal lid 
van de brandweer zullen ze dan ook gemakkelijk hun taken 
kennen en kunnen toepassen. 

 Door de inzet van de jeugd wordt ook een bijdrage geleverd aan 
een (brand)veilige samenleving. 

 De opgedane kennis zal een maatschappelijke meerwaarde 
betekenen (denk bijv. aan de levensreddende handelingen), ook 

al wordt het lid van de  jeugdbrandweer geen effectieve 
brandweerman. 

 De jeugdbrandweer is een uiting van een maatschappelijke 

betrokken brandweerorganisatie. Zij bevordert de verbinding met 
en van de lokale jeugd en het aanleren van competenties zoals 

samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, zorg voor de 
omgeving en oplossingsgericht denken. 

Besluit! 

 Elke brandweerzone die toekomst wil uitbouwen met vrijwilligers 
moet oog hebben voor de jeugd! 

 Droom 14-jarige: piloot /brandweerman!!! 
 Ideaal moment om binnen te pakken. 
 Krijgen goed beeld van wat brandweerman zijn betekent. 

 Begeleiden tot FGA en basisopleiding brandweerman. 
 Hun opgedane kennis is niet verloren voor de 

maatschappij. 
    
 

 Nazorg 
FiST Fire Stress Team 

Via interzonale samenwerking zal in 2017, in samenwerking met een 
provinciaal opleidingscentrum, een opleiding voor “antenne” en een 
opleiding voor “debriefer” aangeboden worden.  

In de andere zones stellen we een zekere terughoudendheid vast, 
waardoor dit project wat vertraging heeft opgelopen. Nu echter is de 

regelgeving hiervoor bekend en zal, na publicatie, het nodige 
initiatief los komen. 
 

Binnen Zone 1 werden door de coördinator reeds een aantal 
tussenkomsten gedaan voor opvang van mensen die te maken 

hadden met traumatische ervaring. Het team hiervoor wordt in 2017 
verder uitgebouwd en een procedure wordt op punt gezet. 
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Informatiefolders 
In vervolg op 2016 zullen opnieuw een aantal informatiefolders 

opgemaakt worden. (bv wespen, meeuwenproblematiek(?), …)  
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DGH  Dringende Geneeskundige Hulpverlening 
 

47 externe ambulanciers werden aangeworven en ingezet in verschillende 
posten. Vooral de posten Knokke/Heist en Oostende doen op deze mensen 

een beroep tijdens de piekperiodes. Een evaluatie van deze groep wordt 
gemaakt in het voorjaar. Indien een aantal mensen uitvallen, zal de 
procedure opgestart worden voor hun vervanging. Toekomstgericht zullen 

wij nog meer dergelijke operationele ambulanciers nodig hebben. 
 

Ter vervanging van het diensthoofd DGH (wegens beëindiging van het 
detacheringscontract), werden 2 nieuwe administratieve krachten 
aangeworven. In een half jaar tijd werd gans de administratieve werking 

geoptimaliseerd. Procedures werden opgemaakt teneinde de opleidingen, 
bijscholingen en aanvraag van badges te optimaliseren, een opdracht 

waarin we zeker geslaagd zijn.  
 

Tevens hebben we recent deelgenomen als proefzone in het project van de 

digitalisering van de opleidingen voor de bijscholingen DGH binnen 
WOBRA. Dit project zal zeker een meerwaarde zijn. 

 
In 2016 werd een overeenkomst bereikt omtrent de standaard uitrusting 
van de nieuwe ambulances. In 2017 wordt werk gemaakt om de 

bestaande ambulances ook zoveel mogelijk conform uit te rusten. De 
centrale aankoop van de gebruiksgoederen is ook gestart in  2016, zodat 

ook hier uniformiteit bereikt wordt. In 2017 wordt dit nog verder 
uitgewerkt, ook naar de 2 PIT-ambulances toe.  
Met meer dan 33.000 interventies staan onze ambulances weinig stil. 

Vandaar dat het ook belangrijk is, zowel voor de gewone ambulances, als 
voor de PIT-ambulances, één of meerdere back-up ’s klaar te hebben. 

Hiervoor wordt ook in 2017 een plan opgestart. 
 

Het plan om in 2016 te starten met een ambulance in de post Middelkerke 

en in de post De Haan/Wenduine, kon niet tijdig gerealiseerd worden. De 
nodige vergunningen moeten nog aangevraagd worden. Het blijft echter 

wachten op de risicoanalyse van de FOD Volksgezondheid. We slagen er 
momenteel niet in om daar inzage van te krijgen. De FOD zou het aantal 

ambulances willen afbouwen, en de toelagen verhogen. De risicoanalyse 
zal hierover duiding geven. Zonder toelating kunnen wij de ambulances 
niet zomaar heroriënteren, ook niet tijdelijk een aantal uren. 

 
 
 


