
 

Bijlage aan het protocol organisatiewijzigingen 

Het nieuwe operationeel model 
Een operationele organisatie die klaar is voor de toekomst! 

  

In het kort 

De brandweer in Antwerpen werkt al heel lang op dezelfde principes. Door wijzigende risico’s zijn 
aanpassingen aan het uitrukmodel noodzakelijk. De praktische organisatie wordt in 2018 uitgerold 
door verschillende projectgroepen. Het nieuwe uitrukmodel treedt in werking in 2019 (ten laatste bij de 
oplevering van Post Wilrijk).  

Inleiding 

Onze organisatie baseert haar werking op principes die vele tientallen jaren oud zijn. De maatschappij 
verandert echter en daarmee ook de mobiliteit, de gebouwen en de haven. We krijgen als 
brandweerzone dus te maken met heel andere risico’s dan vroeger.  

Daarom is het tijd voor onze organisatie om grondig te kijken naar de uitruk en naar de manier 
waarop we in de toekomst willen omgaan met interventies. Om die reden werd de voorbije maanden 
hard gewerkt aan een nieuw uitrukmodel. Dit model omvat de belangrijkste wijziging in onze uitruk 
sinds vele jaren. 

We leggen een aantal basisprincipes van dit model vast. De basisprincipes zullen verder worden 
uitgewerkt in projectgroepen en in wijzigingen van operationele procedures. 

Sterkte van het korps  

We zijn van oordeel dat de huidige personeelssterkte van het brandweerkorps nodig is om het huidige 
grondgebied en risico’s aan te kunnen. Door een betere organisatie van ons korps, aangepast aan de 
wijzigende risico’s, kunnen we onze zone nog beter beschermen. Dit betekent op het vlak van 
personeelsbezetting in ieder geval het volgende:  

Basisprincipes 
● We blijven actief met 664 operationele medewerkers.  
● We blijven met evenveel mensen naar de brand rijden. 

 

De uitruk 

We stellen vast dat we als korps vaak falen op het vlak van logistieke ondersteuning, zoals het tijdig 
voorzien van watertransport, het aanleveren van bevoorrading voor het ingezette personeel en het 
veilig decontamineren en opruimen na de interventie. We krijgen vaker te maken met grootschalige 
en complexe interventies die ons voor heel wat uitdagingen stellen. Ook de kwaliteitseisen voor 
basisinterventies zijn veel hoger, zoals bijvoorbeeld de eisen rond arbeidshygiëne. Op vlak van de 
inzet van autopompen wijzigt het volgende:  

Basisprincipes 

● We gaan uit van een principe waarbij 1 autopomp per kazerne wordt opgesteld en 
organiseren vanop Post Noord een dynamische opvang voor gelijktijdige interventies.  

● We rijden steeds aan met de snelste wagens en dit vanuit twee posten. 
● De opdracht signalisatie verdwijnt in zijn huidige vorm. We gaan enkel 

signalisatieopdrachten uitvoeren op aanvraag. De signalisatiewagens gaan naar de pool.  



 

● We zetten meer in op de technisch-logistieke capaciteit van het korps. De technische hulp 
wordt toegevoegd aan elke uitruk. 

 

Schema 1: de verdeling van de autopompen op het grondgebied. 

 

Opleiding  

De nieuwe opleidingseisen die de wetgever ons oplegt, hebben momenteel een heel storende 
werking op onze uitruk. Door de toepassing van dit nieuwe uitrukmodel kunnen we alarmvrije 
voortgezette opleiding organiseren. 

Basisprincipe 

● De alarmvrije voortgezette opleidingen plannen we maximaal in diensttijd, zonder het 
genereren van overuren.  

 

Specialisaties 

Ook de specialisaties worden herbekeken. Het belangrijkste principe wordt de gelijkwaardige 
taakbelasting waardoor meer flexibiliteit mogelijk wordt. Al de opdrachten zijn belangrijk en moeten 
gewaardeerd worden. Een individuele benadering van het  gehele takenpakket biedt de mogelijkheid 
om persoonlijk te groeien in de loopbaan. Hiervoor wordt het evaluatiesysteem herbekeken. Enerzijds 
om aan te sluiten op de noden van de dienst en de nieuwe wetgeving, maar anderzijds om de 
personeelsleden optimaal te kunnen ondersteunen vanuit onze organisatie.  

Het principe van een flexibele en gelijkwaardige werkbelasting geeft de mogelijkheid om, periodiek, 
specialisaties in te ruilen. De uitgangspunten? Meer afwisseling bieden in de individuele loopbaan, 
gekoppeld aan een optimale invulling van de noden van het korps. Deze flexibele invulling zorgt voor 
dat men expert blijft  in zijn vakgebied, zelfs bij wissels naar andere posten. 



 

 

Basisprincipes 

● We verdelen de taken volgens het principe van gelijkwaardige taakbelasting. 
● We versterken alle specialisaties door de huidige indeling te optimaliseren. Specialisaties 

zoals duikers, adembescherming en RED-team krijgen een evenwaardig uitrukmodel met 
twee specialisten op een specialistisch voertuig en aanvulling vanuit de autopomp.  

● Daarnaast krijgen meer mensen de specialisatie IGS. De unieke concentratie van dit soort 
bedrijven op ons grondgebied maakt dat de kennis van IGS zowel in het noorden als het 
zuiden van ons grondgebied goed moet gekend zijn.  

● We organiseren een technisch-logistieke eenheid op Post Noord. De technische hulp wordt 
meer verspreid. De pool krijgt een meer specifieke invulling.  

  

Timing? 

We gaan de tijd gaan nemen om operationele procedures te wijzigen en iedereen goed op te leiden 
en te informeren. Er worden geen wijzigingen uitgevoerd voor iedereen goed is geïnformeerd. Vanaf 
januari komen er ook projectgroepen om de planning goed uit te werken en de nieuwe opleiding te 
organiseren. Vandaag kennen we de principes, in de loop van het jaar zullen de concrete 
uitwerkingen vorm krijgen. Ook hierover zal permanent worden gecommuniceerd en overlegd.  

In de loop van 2018 zullen we geleidelijk een aantal wijzigingen invoeren. De deadline is in ieder 
geval de oplevering van onze nieuwe post in Wilrijk. Van zodra die er is werken we het hele verhaal 
af. 
 
Basisprincipes 

● We voorzien een geleidelijke uitrol vanaf januari 2018 en willen het hele verhaal rond krijgen 
tegen 2019.  

● Er wordt een projectwerking opgestart om deze uitrol te realiseren.  
 
 
Bezetting 
 
Basisprincipes:  

● De bezetting over de verschillende graden wordt vastgesteld op 664 en verdeeld zoals 
beschreven in bijgevoegde tabel.  

 
Posten Off Adjt Sgt Kpl Bwm Specialisatie totaal 

Zuid  1 1 5 5 IGS/THV  

Centrum   1 4 4 IGS  

Deurne   1 5 5 RED  

Wilrijk   1 4 4 IGS  

Berendrecht   1 4 4 IGS+  

Lillo  1  4 5 IGS+  

Linkeroever   1 4 5 IGS+  

Noord Ops 2 1 1 6 14 DUI/SKW/ADB  

Noord Tech  1 1 2 9 THV/Pool  

Totaal 2 4 8 38 55  107 

Bezetting (5.62) 33 22 45 213 309  622 



 

Kader (nieuw) 33 24 52 227 328  664 

Dubbelloopkader     12  12 
 

● Er wordt in 2018 een werkgroep planning opgericht die de praktische toepassing van deze 
tabel uitgewerkt, onder meer op vlak van opleidingen, vervanging bij ziekte en bezetting.  


