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Realisaties 2016 

Beleidsplan Operaties -  VTO  2016 

-SOP Drenkelingen aan Zee 

-BIOW: beveiliging incidenten openbare weg. 
-MIRG: bestrijden scheepbranden op zee of in de havens 

-RED-team: procedure en uitwerking clustervorming 
-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  



Planning 2017 

Beleidsplan Operaties -  VTO  2016 

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.  



Planning 2017 Operaties 

Dispatching. 

• De zonale dispatching is de as, waarrond alles draait. 

• De uitbouw van deze dispatching is volop bezig. Alle posten 
werden in 2016 overgeschakeld op de zonale software.  

• 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. 
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Procedures:  
• Groot Water Transport (GWT) 

• Procedure gaspakinterventies.  

• 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. 

• De basistaken van het personeel autopomp moeten verder uitgeschreven worden en de 
nodige opleiding moet daaraan gekoppeld worden. 

• Idem voor de ambulanciers 

• Procedure voor de inzet van commandovoertuigen. In 2017 start de clusterwerking “officieren” 
en in dat verhaal hebben de commandovoertuigen een heel belangrijke rol te vervullen. 

• In 2016 werd de procedure “reddingen aan zee” uitgewerkt en uitgerold. In 2017 voorzien we 
een clustervorming voor deze interventies 

• 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. 

• Wespeninterventies. De melding van nesten zullen kunnen gemeld worden via een e-loket. 

• Uitwerken van een GIS-platform voor de wachtofficieren op de interventies zodat ze kunnen 
beschikken over een digitaal platform waar ze alle informatie omtrent gebouwen, gevaarlijke 
stoffen, procedures, … kunnen raadplegen. 
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Interventieplannen. 
-TRADIMEX:aanmaak van interventieplannen van specifieke risico ’s binnen de zone.  

-2017: realisatie aanmaak interventieplannen. 

 

Noodplanning 

-BIP (brandweer interventieplan samen met de 3 andere zones van de provincie West-Vlaanderen. 

-DIR CP-OPS: streven naar een Provinciale permanentie  

-DIR-BW: opleiden van officieren 1 en 2   

-Activeren en opleiden ICMS Incident & Crisis Management System, het nieuwe nationaal digitaal 

platform voor noodplanning en crisisbeheer.  

 

RISC: Reddingen in dieptes en op hoogtes 

-uniformiseren van de opleidingen en trainingen conform gewijzigde wetgeving 

-uniformiseren van het materieel van de verschillende teams 

-eventueel opstarten nieuw team in Oostende  

 

 

Beleidsplan Operaties -  VTO  2016 



Planning 2017 Operaties 

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.  

Aankoop gespecialiseerd materieel om het team uit te rusten.  

Wij zijn inmiddels wel volwaardige partner van MIRG-BE (en in deze bevoegdheid inmiddels ook opgenomen in 
havenprotocol)  

Tevens wordt de opleiding ook afgewerkt onder deze noemer.  

 

IGS (incidenten met gevaarlijke stoffen) 

-Opleiden logistiek personeel in de diverse posten 
-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. 

-Uitrusten van 9 autopompen met een standaardpakket voor IGS-incidenten.   

-inventarisatie en optimalisatie middelen 

-Meewerken aan provinciaal meetplan 

-Meewerken aan de procedure “ondergrondse pijpleidingen” 

-Inventariseren en centraliseren van de BIG licenties 

-Opleidingen Explo trainer   

-Opleiding gaspakdrager voor vrijwilligers. 

-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. 

Goedkeuring dienstorder 

 

Red-team hoogtes en dieptes 
Goedkeuring dienstorders 

Uitvoering clusterwerking. 

Jeugdbrandweer 
Verder uitbouwen van de werking 

Uniformiseren kledij jeugdbrandweer 

Oefeningen afstemmen 

Starten met extra afdelingen binnen zone1 
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Nazorg 
• FiST Fire Stress Team 

– interzonale samenwerking voor opleiding tot debriefer 

– Samenwerking met B.V.W.V. 

• Informatiefolders 

• Begeleiden mensen die traumatische ervaring opgedaan hebben.  

• Samenwerking met vertrouwenspersonen 
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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 in 2017, voorafgaand aan de definitieve aanwerving 

• Verder uitwerken van de zonale administratie DGH. 

• digitalisering van de opleidingen voor de bijscholingen DGH  

• Uitwerken standaardovereenkomst uitrusting van de nieuwe ambulances.  

• Uniformiseren aankopen werkingsmiddelen – centrale aankoop – centraal magazijn. 

• Uitrusten reserve-ambulances zodat bij onderhoud of defecten deze kunnen ingezet worden zonder dat 

de werking geschaad wordt. 

• Aanvragen nodige vergunningen moeten nog aangevraagd worden. Het blijft echter wachten op de 

risicoanalyse van de FOD Volksgezondheid hiervoor. Zonder toelating kunnen wij de ambulances niet 

zomaar heroriënteren, ook niet tijdelijk een aantal uren. 
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VORMING 

 TRAINING 

  OPLEIDING 
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Voortgezette vorming 2016 
WOBRA 

• Opleiding LNG (7u): 5 personen 

• Opleiding BIOW beveiligen interv. openb. weg (7u): 17 sessies van 24 personen 

• Opleiding BPA brandpreventieadviseur (12u): 24 personen 

• Opleiding EVAL evaluatie (28u): 12 personen 

• Opleiding CFBT container (8u): 32 sessies voor 6 personen 

• Opleiding SAH IGS gevaarlijke stoffen (22u): 30 personen 

• Opleiding SAH BIBR binnenbrand (24u): 30 personen 

• Opleiding SAH THV technische hulpverlening (16u): 36 personen 

  

PIVO 

• Rijvaardigheid theorie (3u): 55 personen 

• Rijvaardigheid praktijk(8u): 24 personen 

• Warmtebeeldcamera (6u): 64 personen 

• FOROP instructeur (40u): 29 personen 
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Escala 

• Heftruckchauffeur (12u): 45 personen 

 

De Lijn 

• Interventies kusttram (4u): 28 personen 

  

Condor Safety 

• Water rescue awareness (8u): 37 personen 

  

Karel Lambert 

• Reading the fire (16u): 2 sessies van 24 personen 

  

Rijbewijs C 

• 25 personen 
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Rampenmanagement 

• 2 personen 

  

• Opleiding GIS 

• 2 personen 

  

• AGS 

• 4 personen (2 geslaagd) 

  

• Preventieaadviseur niveau 3 

• 2 personen 

 

• Teamleider WIVO 

• 1 persoon 
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MIRG 

• 9 personen 

• Opleiding duikers 2* 

• 20 personen 

  

Voortgezette opleiding ambulanciers 

• 321 personen 

 

  

Officier 

• 4 personen 

  

Brandweerduiker 

• 18 personen 

  

Vertrouwenspersoon 

• 5 personen 
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Budget 

• 2015:  415.265 

• 2016: 600.000 

• 2017: 600.000 
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Meerjarenplan 2017-2019 

• -minimum van 12u voortgezette 

opleiding in 2017  

• -18u in 2018 

• -24u voortgezette opleiding in 2019.  

 

Beleidsplan Operaties -  VTO  2016 



Planning 2017 – VTO 

Streefdoel: reality-trainingen 

- Aanbieden voldoende warme 
praktijkoefeningen (met gebruik van 
vuur/hitte),  

- aangepast aan de graad en functie 
van de brandweerman.  

Dit kan gebeuren in een container 
(CFBT, T-cel, …), of in de vuurhalle 
(scenariotraining). 
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Probleemschets: 

-capaciteit WOBRA onvoldoende 

-tekort aan instructeurs 

-geen digitale inschrijvingstool 

 (voorzien 2017) 

-registratie opleidingen: software 

-onvoldoende brevetopleidingen 
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Planning 2017 
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Brevetopleidingen 

BO1  €  250.000,00  

delta BO1-BO2  €      9.000,00  

BO2  €      5.000,00  

delta MO1-MO2  €    38.250,00  

  

Voortgezette opleidingen 

Opleidingen ( rijvaardigheid 

prakt.)  €    25.000,00 

opleiding Off 1&2  €    26.000,00  

opleiding ( CFBT)  €    30.000,00  

THV  €    18.000,00  

FOROP  €    16.000,00  

EVAL  €    12.000,00  

PREV 1  €    16.500,00  
MIRG, duiker, RISK, dispatch, 

administratie, BIOW, 

warmtebeeldcamera, rijbewijs C, 

studiedagen en symposia, BPA, 

AGS, ……..  €  154.300,00  
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Besluit: 

• Opleidingen situeren zich op 

verschillende niveau ‘s: 

•  1. Voorgezette opleidingen en 

  permanente opleidingen 

•  2. Brevetopleidingen 

•  3.  Specialisatieopleidingen 
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Uitdagingen 2017 
• -opmaken van een zonaal plan, zowel voor de voortgezette 

opleidingen als voor de permanente opleidingen. 

• -streven naar voldoende aanbod zodat iedere brandweerman 
kan voldoen aan zowel de wettelijke vereisten als aan de 
eisen gesteld door de functie of specialiteit 

• -opstarten persluchttrainingen in de 2 zonale oefenkelders 

• -werken aan een ruim en voldoende aanbod van opleidingen, 
in samenwerking met de opleidingscentra en voor onze 
provincie specifiek vooral met WOBRA. 

• -aanbieden van een softwarepakket dat op een eenvoudige 
manier de registratie en de evaluatie toelaat van alle 
opleidingen 
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Personeelsplan 

Nu: 

-diensthoofd + adjunct : beroepsofficieren 

-1/2 FTE administratief medewerker 

(registratie inschrijvingen+verslaggeving) 

Voorstel: 

- aanvullen met 1 FTE administratief 

medewerker(ondersteuning diensthoofd) 
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