
OOST-VLAANDEREN   

 

 Hulpverleningszone Oost 
Oude Vest 150 
9200 Dendermonde 
Tel: 052/25 07 80 
 1 

VERSLAG BOC 22-02-2018 

AANWEZIGE AFGEVAARDIGDEN VAN DE OVERHEID: 

- Filip Anthuenis (voorzitter van de Hulpverleningszone Oost, burgemeester Lokeren) 

- Jos Dauwe (waarnemend zonecommandant van de Hulpverleningszone Oost) 

- Luc Van de Vyver (majoor van de Hulpverleningszone Oost) 

- Wouter Merckaert (verantwoordelijke personeelsbeleid van de Hulpverleningszone Oost) 

 

AANWEZIGE AFGEVAARDIGDEN VAN DE SYNDICALE VAKORGANISATIES:  

- Stephan Van De Meirssche (ACOD) 

- Bart Van Melkebeke  (ACOD) 

- Steven De Meyer (ACOD) 

- Diane Van Cauter (ACV openbare diensten) 

- Robert Van Peteghem (ACV openbare diensten) 

- Frank Van Beneden (ACV openbare diensten) 

- Hans De Ridder (VSOA) 

 

VERONTSCHULDIGD: 

- David Herinckx (VSOA) 
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AGENDA: 

1. Verslagen binnen de wettelijke termijnen overmaken 

2. Bespreking verslag brandweerinspectie 

3. Inzet minimale middelen 

4. Minimale beschikbaarheid vrijwilligers 

5. Stand van zaken:  

a. Aanwervingen beroepssergeant  

b. Evaluatie operationeel personeel 

BEHANDELDE PUNTEN: 

1. Verslagen binnen de wettelijke termijnen overmaken 

De afgevaardigden van de overheid bevestigen dat het verslag van de vorige vergadering niet tijdig aan de 

syndicale vakorganisaties werd bezorgd. Dit gezien de verlofperiode eind 2017 en de drukte gedurende de start 

van 2018. De afgevaardigden van de overheid engageren zich om de wettelijke termijnen te respecteren en een 

protocolakkoord op te stellen betreffende de agendapunten die dit vereisen. 

2. Bespreking verslag brandweerinspectie 

De syndicale vakorganisaties benadrukken het belang van goede samenwerkingsverbanden binnen de 

Hulpverleningszone Oost. Ze zijn van mening dat verdeeldheid het ongenoegen van zowel de operationele als 

de administratieve personeelsleden in de zone in de hand werkt. Aanvullend zijn ze vragende partij om de in 

het inspectieverslag aangehaalde problemen, in de mate van het mogelijke, zo spoedig als mogelijk aan te 

pakken. 

De afgevaardigden van de overheid delen aan de afgevaardigden van de syndicale vakorganisaties mede dat de 

leden van de zoneraad zich bewust zijn van de situatie. Naar aanleiding van de bevindingen uit het 

inspectieverslag, heeft de zoneraad een consultant aangesteld. Deze zal de Hulpverleningszone Oost 

begeleiden/bijstaan om de aangehaalde pijnpunten/knelpunten aan te pakken. De consultant, de heer Pieter 

Haesbrouck, heeft reeds voor verscheidene hulpverleningszones opdrachten uitgevoerd. Een organisatie zoals 

een hulpverleningszone is hem niet onbekend. Aanvankelijk zal de hij de hulpverleningszone analyseren. Op 

basis van deze analyse zal hij, in samenspraak met de zoneraad en de zonecommandant, de doelstellingen, 

strategie en plan van aanpak bepalen. Dit alles zal in een verslag opgenomen worden. 

De syndicale vakorganisaties wensen dit verslag eveneens te ontvangen. De afgevaardigden van de overheid 

zullen het verslag, na bespreking door de zoneraad, aan de vakorganisaties bezorgen. 

3. Inzet minimale middelen 

De afgevaardigden van de overheid delen de afgevaardigden van de syndicale vakorganisaties mede dat er zich 

inzake de wettelijk voorgeschreven minimale middelen geen problemen voordoen. De afgevaardigden van de 

overheid zijn er zich van bewust dat personeelsleden uit het middenkader bij een uitruk noodzakelijk zijn. 

Tijdens de normale werkuren is, in bepaalde posten, niet altijd een vrijwilliger van het middenkader 
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beschikbaar. Tot op heden kan dit door middel van netwerking opgelost worden. Doch, de hulpverleningszone 

wil vermijden dat er zich in de toekomst hieromtrent een probleem stelt. Daar het bevorderen van vrijwilligers 

in de graad van sergeant geen soelaas biedt, werden 3 aanvullende operationele beroepsfuncties in het 

middenkader in het nieuwe personeelsplan opgenomen. Deze functies zullen via professionalisering worden 

ingevuld. Omdat slechts een kleine minderheid aan de professionaliseringsvoorwaarden die in het KB zijn 

opgenomen, krijgen alle potentiële kandidaten eerst de mogelijkheid om de nodige certificaten en 

getuigschriften te behalen. Hierna zullen de professionaliseringsprocedures worden opgestart. 

Concreet, de Hulpverleningszone Oost zal proactief vrijwillige personeelsleden professionaliseren om het hoofd 

te bieden aan mogelijke toekomstige problemen. 

4. Minimale beschikbaarheid vrijwilligers 

De afgevaardigden van de syndicale vakorganisaties ontvingen op het voorgaande overleg de 

beschikbaarheidspercentages voor de periode 1/01/2017 tot en met 30/11/2017. Deze percentages geven de 

gemiddelde beschikbaarheid per post weer. Het gemiddelde beschikbaarheidspercentage op niveau van de 

Hulpverleningszone Oost bedroeg 46%. Het gemiddelde beschikbaarheidspercentage voor heel 2017 ligt nog 

hoger (meer dan 50%).  

De afgevaardigden van de syndicale vakorganisaties zijn nog steeds de mening toegedaan dat een gemiddelde 

beschikbaarheid van 30% op jaarbasis erg belastend is voor de vrijwillige personeelsleden. Ze vrezen dat dit de 

uitstroom van vrijwillige personeelsleden zal doen toenemen. 

5. Stand van zaken: 

a. Aanwervingen beroepssergeant 

Zoals eerder vermeld, de professionaliseringsprocedures worden uitgesteld. Zodoende krijgen alle potentiële 

kandidaten de mogelijkheid om de nodige certificaten en getuigschriften te behalen. 

b. Evaluatie operationeel personeel 

Door omstandigheden is de Hulpverleningszone Oost pas in 2018 met de evaluatiecyclus gestart. De 

operationele personeelsleden uit de posten Dendermonde, Berlare en Lokeren zijn volop bezig met het houden 

van de functiegesprekken. Eens de procesbewaker een voorstel van boomstructuur van de overige 

postoversten ontvangt, komende deze aan de beurt. 

De afgevaardigden van de syndicale vakorganisaties vragen of er een evaluatiebeleid aanwezig is. De 

afgevaardigden van de overheid bevestigen de aanwezigheid van dergelijk beleid. De afgevaardigden van de 

syndicale vakorganisaties vragen een onderhandeling betreffende dit beleid. De afgevaardigden van de 

overheid stemmen hiermee in, dit zal op het volgende BOC geagendeerd worden. 
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PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING WERD AFGEROND: 

1. Verslagen binnen de wettelijke termijnen overmaken 

2. Bespreking verslag brandweerinspectie 

3. Inzet minimale middelen 

4. Minimale beschikbaarheid vrijwilligers 

5. Stand van zaken:  

a. Aanwervingen beroepssergeant  

b. Evaluatie operationeel personeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Anthuenis  Wouter Merckaert 
  
voorzitter  verantwoordelijke personeelsbeleid 

 


