OPERATIONELE PREZONE
(OPZ) 2010-2012
ACTIEPUNTEN
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ACTIE 1. Coördinatie van de operationele prezone
De aanwijzing van een projectcoördinator (4/5)
Cdt. Donald Withouck
De aanwijzing van een financieel beheerder (0,5/5)
Katrien Verbrugge
De aanduiding en "indiensttreding" van coördinatoren


operaties, preventie (1/5): Kpt. Christian Gryspeert;



materieel (1/5): Kpt. Wim Decoopman;



opleiding (1/5): Lt. Peter Vangierdegom;



ICT brandweer: Lt. Johan Dermaut;



“zachte” preventie (0,5/5): Kpt. Lieven Rijckaert;



secretariaat (1/2): Heidi Vansteenkiste.

De ontwikkeling van een werkschema met: de leden van de Technische Commissie (de
dienstchefs van de 13 brandweerdiensten), vorming van werkgroepen en vaststellen van
projecten ter uitvoering.

ACTIE 2. Optimalisering van het principe van de snelste adequate
hulp (SAH)


Het vermijden van dubbele uitrukken;



Het ontwikkelen van een adequaat opleidingsprogramma om de posten in een
netwerk te laten samen werken;



De analyse van de behoeften en uitschrijven bestek zonale oproepcentrale;



De invoer van een beschikbaarheidssysteem voor het personeel;



Het uitrusten van de eerstelijnsvoertuigen in elke brandweerpost met het
blusmaterieel dat de uniforme werking toelaat.
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ACTIE 3. Realisatie van een risicoanalyse op zonaal niveau
Het bepalen van de normtijden door de prezoneraad:


Hoeveel % van het gebied moet binnen de X minuten bereikt worden;



Berekenen van de dekking van de ganse zone door de posten.

ACTIE 4. Realisatie van een herverdelings- en aankoopplan van
materieel
Uitvoering van dit plan.

ACTIE 5. Overzetten van bestaande software naar zonale inzet


Het uitvoeren van de overeenkomst met de gemeente Ingelmunster voor gebruik
gemeentelijke server voor zonale aansturing;



Het systematisch gebruik van alle modules van de software: invoeren van alle
gegevens, beheer van de zone, uniformisering van het beheer van de posten,
uniformisering van de preplanning en de preventie;



Het opmaken inventarissen voor overdracht materieel en personeel naar de zone.

ACTIE 6. Realisatie van een plan voor de aankoop van materieel voor
de individuele uitrusting


De inventaris van de bestaande persoonlijke beschermingsmiddelen in iedere post;



Het uitrusten van al het personeel met uniforme individuele bescherming.
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ACTIE 7. Verwezenlijking van een zonaal opleidingsplan voor het
personeel


De invoer van het oefensysteem volgens het oefenkaartensysteem, met evaluatie en
individueel bijhouden van de bijscholing;



Het vastleggen van de opleidingsprogramma’s (inhoud, duur, bijscholing,...).

ACTIE 8. Ontwikkeling en harmonisatie van de “harde” preventie
De uitbouw van het centraal preventiebureau.

ACTIE 9. Bewustmaking van de burgers voor brandpreventie in
woningen: de “zachte” preventie


De opleiding brandpreventieadviseurs;



De organisatie van preventiecampagnes en rookmelderscampagne.

ACTIE 10. Bovenlokale samenwerking gespecialiseerde interventies


De uitwerking samenwerkingsovereenkomst voor duikers, gaspakdragers en REDteams;



Het vastleggen van opleidingsbehoeften.
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