
Diensthoofd  Brandpreventie  (m/v)  

Graad 

Diensthoofd (m/v) (A1 – A3) 

Functie 

Diensthoofd Brandpreventie (m/v)  

Plaats in het organogram 

Je wordt tewerkgesteld als leidinggevende van de Dienst Brandpreventie. Deze dienst valt onder de 

Directie Risicobeheersing. De dienst staat in voor het adviseren van bouwaanvragen, controles en 

opmaken van adviezen in het kader van brandpreventie.  

De Dienst Preventie bestaat uit een team van deskundige brandpreventionisten en uit administratief 

medewerkers. In de rol van diensthoofd word je bijgestaan door een stafmedewerker -

brandpreventionist. 

Doelstelling van de functie 

Coördineren van en leiding geven aan het team preventie. Uitwerken van een zonaal beleid rond 

brandpreventie. Zo zorg je mee voor een (brand)veilige zone. 

Functie-inhoud  

Kerntaken 

Als diensthoofd brandpreventie (m/v) voer je volgende kerntaken uit:  

 Werken aan een zonaal beleid rond brandpreventie. Voorbereiden, opvolgen en bijsturen 

van de strategische en operationele planning zodat de beleidsdoelstellingen in kader van 

preventie gerealiseerd worden. Dit omvat onder meer volgende taken: 

 Samen met andere partners werken aan een langetermijnvisie omtrent zonale 

brandpreventie 

 Input geven aan het beleid omtrent bepaalde behoeften, analyses, enz. 

Beleidsnota’s opmaken en voorstellen formuleren 

 Op regelmatige tijdstippen een evaluatie opstellen met het oog op de 

optimalisering van de werking  

 Bepalen van ken- en stuurgetallen, kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria 

voor de dienstverlening 

 Leiding geven, coachen en motiveren van de medewerkers –Brandpreventie. Dit houdt onder 

meer volgende taken in: 

 Je begeleidt de medewerkers bij hun taken en verantwoordelijkheden. Je schept 

duidelijkheid over uit te voeren taken, verwachte resultaten, enz. 



 Je informeert je medewerkers 

 Je bepaalt behoeften met betrekking tot vorming en opleiding 

 Je geeft feedback over het functioneren, stuurt bij en voert evaluatiegesprekken 

indien nodig 

 Je bemiddelt in geval van problemen op het vlak van samenwerking.  

 Coördineren van diverse opdrachten in het kader van brandpreventiedossiers. Dit houdt 

volgende taken in:  

 In overleg met de administratieve medewerkers volg je de stand van zaken van 

de dossiers op. Je zorgt er mee voor dat de dossiers tijdig afgewerkt en 

doorgegeven kunnen worden rekening houdend met de wettelijke termijnen.  

 Je delegeert verschillende opdrachten naar de juiste preventionisten en houdt 

hierbij rekening met hun expertise. 

 Je rapporteert over voortgang en resultaten, volgt de voortgang op en signaleert 

knelpunten en onderneemt actie ter verbetering. 

 Je zorgt ervoor dat de verschillende medewerkers binnen de Dienst Preventie op 

de hoogte zijn van evoluties met betrekking tot brandpreventie 

 Je rapporteert over de stand van zaken van de dossiers, knelpunten, enz.  

 Je ziet samen met het administratief team toe op de naleving van afspraken en 

termijnen  

 Je organiseert overleg met belanghebbenden, betrokken partijen (bijvoorbeeld Dienst 

Stedenbouw, andere zones,…) en stemt af over procedures, werkwijzen met betrekking tot 

het werkdomein met als doel een kwaliteitsvolle en efficiënte werking en een brandveilige 

zone. 

 Je volgt regelgeving met betrekking tot brandpreventie op en zoekt naar procedures en 

methodieken.  

 Je volgt wetgeving op in verband met brandpreventie en vertaalt deze in 

handleidingen, flows, enz. 

 Je zorgt ervoor dat de bestaande procedures, werkdocumenten geactualiseerd 

worden en gecommuniceerd worden aan verschillende betrokkenen en gaat 

deze verder optimaliseren. 

 Je bereidt besluiten voor het zonecollege en de zoneraad voor 

 Je bouwt inhoudelijke kennis op met betrekking tot de materie van brandpreventie. Hiervoor 

volg je opleidingen en neem je zelf initiatief tot bijscholing. Je behandelt sporadisch 

brandpreventiedossiers om de affiniteit en voeling met het domein brandpreventie niet te 

verliezen. 

 Je voert opdrachten uit voor het beleid en/of de hiërarchische lijn en rapporteert ook naar 

de hiërarchische lijn/het beleid. 

 Je zet in op interne en externe communicatie om de burger, collega’s en betrokkenen te 

informeren inzake brandveiligheid, procedures, enz. 

 Je maakt informatieve documenten op voor brochures, handleidingen voor bv 

architecten, steden, burgers en interne medewerkers 

 Je organiseert werkoverleggen of een overleg naar aanleiding van een specifiek 

project of evenement  



 Je zorgt ervoor dat iedere medewerker over alle informatie beschikt die hij/zij 

nodig heeft om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren 

 Je rapporteert aan de leidinggevende/verantwoordelijke(n) in verband met de 

werking van de dienst , de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang 

van projecten, activiteiten,…  

Competenties 

Leiding geven  
 

 Zorgt ervoor dat mensen en middelen efficiënt ingezet worden met het oog op een 

gezamenlijke doelstelling  

 Begeleidt medewerkers om hun competenties te ontwikkelen 

 Bouwt overleg in met het team en stimuleert onderlinge communicatie  

 Beloont medewerkers voor individuele en gezamenlijk behaalde resultaten  

 Geeft ruimte en verantwoordelijkheid om initiatief te nemen  

Visie ontwikkelen 
 
Vertalen van ontwikkelingen, trends,… naar beleidsvoorstellen 
 

 Richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn 

 Levert een bijdrage aan de visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein 

 Ontwikkelt voorstellen en plannen op basis van de uitgestippelde strategie rond 

brandpreventie 

 Vertaalt trends en ontwikkelingen naar mogelijkheden voor het eigen beleidsdomein 

Onderhandelen 
 
Onderhandelen in complexere situaties, verenigen van belangen 
 

 Weerlegt de mening of bezwaren van anderen door middel van argumenten 

 Brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen 

 Zoekt actief naar gemeenschappelijke belangen en kan hierin tot een consensus komen 

 Hanteert argumenten die aansluiten bij de belangen van de ander 

Kwaliteitsgericht werken 

Streven naar continue kwaliteitsverbetering, anderen hiertoe stimuleren, kwaliteitsborging 

 Ontwikkelt en benoemt kwaliteitscriteria 

 Stimuleert de kwaliteitsvolle uitvoering van taken en projecten en volgt de (tussentijdse) 

resultaten op 

 Stimuleert verbeteringsvoorstellen en doet zelf voorstellen ter verbetering 

Delegeren 

Op duidelijke wijze opdrachten, projecten en/of beslissingsbevoegdheden doorgeven aan 

medewerkers van de Dienst Preventie en dit in overeenstemming met hun mogelijkheden. 



 Duidelijke informatie geven aan het team in verband met opdrachten  

 Opdrachten doorgeven rekening houdend met de expertise van de teamleden 

 Afspraken maken in verband met de timing en deze opvolgen 

Adviseren 

Alternatieven afwegen en innemen van standpunten, vertalen van beleid naar acties 

 Plaatst dossiers of problemen in een ruimere context 

 Onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten 

 Verwerkt informatie en vormt deze om in adviezen, enz. 

 Vertaalt het beleid, regelgeving naar concrete doelstellingen 

 Doorgrondt procedures en regelgeving om tot correcte analyses te komen. 

Vaktechnische competenties (bereidheid om je hierin bij te scholen) 

 Beschikt over de nodige expertise en kennis met betrekking tot brandpreventie 

 Planlezen, technische en bouwfysische kennis 

 Kennis van relevante wetgeving en normering en deze correct kunnen toepassen 

 Kennis informaticatoepassingen (Office,…) 

Rapporteren 

 Verschillende partijen op de hoogte brengen van procedures, stappen, enz. 

 Afspraken maken omtrent rapportage en terugkoppeling 

 Problemen signaleren inzake de werkzaamheden en de belanghebbenden op de hoogte 

houden van de stand van zaken 

 Correct inschatten aan wie en wanneer gerapporteerd dient te worden 

 Gebruiken van de nodige tools en hulpmiddelen om te rapporteren 

 Afspraken in verband met rapportage opvolgen 

Ondernemen 

Ondernemerschap, verbeteringsgericht en vernieuwend handelen 

 Onderzoekt behoeften en neemt acties om de dienstverlening te optimaliseren 

 Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten 

 Betrekt personen (binnen of buiten de eigen dienst) die te maken zullen hebben met de 

gevolgen van de verandering en stemt hierover af 

Netwerken 

Leggen van nieuwe contacten, doorzien van belangen en posities van anderen 

 Legt en onderhoudt nieuwe relaties met mensen in en buiten de organisatie  uit wederzijds 

belang 

 Kan relaties opbouwen en onderhouden met mensen in verschillende soorten posities 

 Doorziet belangen en posities van anderen en kan daarmee omgaan 

 Houdt bij eigen beslissingen rekening met de opdracht en belangen van andere diensten 



Organiseren 

 Prioriteiten stellen in het werk, rekening houden met gestelde uitvoeringstermijn/deadline 

 Opdrachten inplannen van het team 

 Opvolging van vooruitgang van het werk en stand van zaken 

 Procedures, werkdocumenten, enz. aanpassen en ter beschikking stellen voor betrokken 

partijen  

Loyaal samenwerken 

Op eigen initiatief met anderen werken aan een gezamenlijk resultaat 

 Overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

 Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk 

belang 

 Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

 Stimuleert anderen om informatie of ideeën met elkaar te delen 

Besluitvaardigheid 

Beslissingen nemen  

 Kan beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of met onzeker resultaat of bij 

complexe dossiers 

 Beargumenteert de genomen beslissingen 

 Betrekt anderen bij de besluitvorming 

 

Regelgericht werken 

 Respecteren van de juridische regelgerichte context  

 Op de hoogte blijven van regelgeving  

 De regelgeving kunnen vertalen in correcte procedures en werkdocumenten 

 Toezien en adviseren van collega’s bij het (juridisch) correct toepassen van procedures 

 

 


