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Engagementsverklaring in kader van coronacrisis  

 

 

 

Collega’s, 

 

We hebben een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen. Zeker in tijden als deze blijkt 

hoe belangrijk het is om een goede hulpverlening te verzekeren. Het is dan ook belangrijk 

om de continuïteit in al onze activiteiten te waarborgen, zowel operationeel/ondersteunend 

als administratief.  

Hiertoe is een optimale bescherming van al onze werknemers, tijdelijke werkkrachten, 

derden en de omgeving strikt noodzakelijk. 

 
We zijn er ons volledig van bewust dat het tijdens de afgelopen periode een enorme 

uitdaging was om de gewone activiteiten verder te laten lopen, dit zowel binnen de beroeps- 

als binnen de privésfeer. 

COVID-19 had en heeft dan ook een grote impact op de ziekenwagenritten, 

brandweerinterventies, algemene hygiëne, onderlinge contacten, bezoeken in de kazerne, 

verplaatsingen … kortom, op al onze dagelijkse handelingen. De manier waarop ieder van 

jullie ermee omgaat verdient respect. Jullie veerkracht, creativiteit en flexibiliteit zijn 

treffend. Wij willen jullie bedanken voor de geleverde inspanningen! 

 
De tijd staat echter niet stil en ook wij als organisatie maken continu een inschatting van 

mogelijke risico’s t.a.v. onze activiteiten. Dit is ook nodig in het proces om tot een 

normalisatie te komen van onze activiteiten. Het is belangrijk om in de gegeven 

omstandigheden, en rekening houdend met de huidige kennis van zaken, onze opstart 

doordacht en met veel zin en positivisme verder te zetten. 

 
Uiteraard zullen hierbij noodzakelijke maatregelen en adviezen aangaande de Covid-19-crisis 

strikt worden nageleefd, en blijft de gezondheid van iedereen van primordiaal belang. Ik 

vraag jullie dan ook uitdrukkelijk om de opgelegde maatregelen strikt te volgen zodat onze 

activiteiten veilig en gezond voor en door iedereen kunnen uitgevoerd worden. 
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Wellicht zal telewerken voor de niet-operationelen onder ons nog een tijdje een realiteit 

blijven. Voor wie naar de posten komt, werken we richtlijnen uit en voorzien we de nodige 

beschermingsmiddelen. 

 
Tot slot wens ik jullie een verdere goede samenwerking toe in deze bijzondere tijd. Ik reken 

verder op jullie wendbaarheid, respect voor de opgelegde maatregelen en positief 

engagement. Behoedzaam maar vastberaden gaan we er met zijn allen voor…  

Wees voorzichtig en hou jezelf en je naasten gezond!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kol. Koen Bollen 
Zonecommandant 
 
 
 



 
 
 

Brandweer zone Kempen 
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1 Inleiding 

Brandweer zone Kempen is een crisisorganisatie die zich dermate organiseert dat ze de 
meeste crisissen op vlak van civiele veiligheid kan beheersen. Eens een crisis beheerst is, 
moeten de nodige maatregelen getroffen worden om stapsgewijs terug te keren naar een 
genormaliseerde toestand.  
 
De COVID-19 crisis bracht ook Brandweer zone Kempen in “crisismodus”. Het BCP zorgde 
ervoor dat de organisatie zich kon terugplooien op haar kernactiviteiten en hierdoor de 
continuïteit kon waarborgen. Onderhavig document, Brandweer Exit Plan of BEP genaamd, 
voorziet in het nemen van een aantal maatregelen om de stapsgewijze terugkeer naar de 
normale werking gestructureerd te laten verlopen. In het thematisch kader “Iedereen 
verantwoordelijk” wordt van al onze medewerkers verwacht dat zij de nodige inspanningen 
en verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen om samen deze doorstart te bewerkstelligen. 
 
Ook tijdens deze normalisatieperiode is het belangrijk dat wij als organisatie blijven waken 
over de fysieke en mentale gezondheid van onze eigen medewerkers en hun gezinsleden. 
 
Dit document geeft de belangrijkste maatregelen weer voor alle personeelsleden en 
bezoekers die betrokken zijn bij de versoepeling van de maatregelen.  
De maatregelen uitgevaardigd door de Federale Overheid primeren steeds. 
 
Deze nota is bekrachtigd door de TC en heeft dus de kracht van een dienstnota. 
 
Het is iedereen zijn taak toe te zien op de naleving ervan en overtredingen te melden en 
overtreders aan te spreken. 
 
Door de complexiteit van de situatie is dit een vrij uitgebreid document geworden. De TC 
vraagt dat u toch de tijd neemt om het integraal te lezen en er u vertrouwd met te maken. 
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2 Preventiefilosofie 

 

2.1 Veiligheidsmaatregelen blijven naleven 

 
De cijfers tonen aan dat de verspreiding van covid-19 in België tot heden kon worden 
afgeremd. Maar het is nog niet verdwenen. Het is absoluut noodzakelijk dat de 
veiligheidsmaatregelen ook tijdens de afbouwfase worden nageleefd. 

 
 

 

2.2 Mondmaskers zullen een sleutelrol spelen in afbouwstrategie 

Het dragen van een mondmasker (niet FFP2 maar wel comfort- of chirurgisch masker) wordt 
aangeraden op openbare plaatsen. Zeker als de fysieke afstand niet kan worden 
gegarandeerd.  
Vanaf 4 mei is het dragen van een mondmasker (mag ook een sjaal zijn of iets dergelijks) 
verplicht op openbaar vervoer voor mensen ouder dan 12 jaar. 
Mondmaskers zullen ook worden gebruikt op de werkvloer, wanneer een sociale afstand 
niet gegarandeerd kan worden. 
Brandweer zone Kempen levert twee wasbare comfort mondmaskers per werknemer aan. 
Tot deze wasbare comfortmaskers voorhanden zijn, mag een chirurgisch masker genomen 
worden. 
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2.3 LMRA 

Maatregelen worden steeds bepaald vanuit de preventiehiërarchie.  
Deze geeft aan in welke volgorde ze genomen worden. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe 
beter en efficiënter. 
Doe bij de minste twijfel over onderstaande 
maatregelen steeds een LMRA om 
alle risico’s alsnog te herkennen! (bijlage 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tracht het risico buiten te houden  

 Blijf thuis als je ziek bent. 

 Vermijd onbeschermd contact met zieke mensen. 

 Ontvang enkel strikt noodzakelijke bezoekers en weiger zieken. 

  … 

 

 Pas Collectieve beschermingsmaatregelen toe om besmettingen te voorkomen  

 Thuiswerk blijft tot nader order aangewezen. 

 Houd afstand. 

 Reinig en desinfecteer plaatsen en voorwerpen 

die je vaak gebruikt (pennen, telefoons, 

handgrepen en andere oppervlakken …). 

 Verlucht lokalen na iedere activiteit. 

 Neem gescheiden pauzes. 

 Doe videoconferenties. 

 Lokalen zijn herschikt1.  

o Plaats geen stoelen bij! 

o Ga niet binnen in lokalen als de maximale bezetting bereikt is …  

o Verplaats voorziene afscherming niet. 

                                                      
1 Herschikking op basis van advies preventieadviseur IOK 

 “Gids veilig op het werk" 

“Gids veilig op het werk" 
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 Vermijd, zo mogelijk, het gebruik van liften. Zo de lift toch gebruikt moet worden 

mag dit maximaal met 1 persoon! 

 Laat deuren in loopwegen en van burelen zo mogelijk open (branddeuren niet 

gedwongen in de open stand houden!). 

 Volg het ingestelde eenrichtingsverkeer … 

 Voorkom, zo mogelijk, kruisen in gangen. Indien onmogelijk houd maximale 

afstand bij kruisen of draag uw mondmasker. 

 

 Pas persoonlijke beschermings- en hygiënemaatregelen toe  

 Gebruik op een correcte wijze gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen die 

afgestemd zijn op het risico: 

o masker (comfortmasker, chirurgisch masker of FFP2 indien noodzakelijk); 

o bril of gezichtsscherm; 

o nitril handschoenen (of andere wegwerphandschoenen bij gebrek aan 

nitril); 

o beschermpak. 

 Was regelmatig de handen grondig met water en zeep. Bij gebrek aan water en 

zeep kan je de handen ook grondig inwrijven met een hydroalcoholische gel 

(minstens 70 % alcohol). 

 Pas handhygiëne toe na elke verdachte aanraking. (zie bijlage 2) 

 Vermijd het aanraken van ogen, neus en mond met ongewassen handen. 

 Bedek je mond en neus volledig wanneer je hoest of niest. Gooi papieren 

zakdoeken meteen in een afsluitbare vuilbak. (zie bijlage 3) 

 

 Signaleer besmettingsgevaar en spreek personen aan op hun ongepast gedrag! 
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3 Organisatie 

3.1 Beleid (ZR/ZC) 

Het beleid van de hulpverleningszone wordt bepaald door de Zoneraad (ZR), 
uitvoering ervan ligt in handen van het Zonecollege (ZC). Aan het hoofd van ZR en ZC 
staat de voorzitter.  

3.2 Operationele leiding 

De opbouw van de operationele organisatie kent een hiërarchische structuur met aan 
het hoofd de zonecommandant (ZoCo). De ZoCo is verantwoordelijk voor de 
operationele en administratieve organisatie van de zone. Hij is noodzakelijk voor de 
continuïteit van de zone. 
De TC adviseert de ZoCo inzake de te nemen maatregelen. 

3.3 Stuurgroep tijdens de crisis (Coronateam) 

Om het hoofd te bieden aan de crisis werd een stuurgroep “KEMPEN COVID-19” 
opgericht, onder leiding van de zonecommandant: 

o Internen. 

 Administratie: Sofie Van Beylen & Amelie Janssens. 

 Logistiek: Filip Kenis. 

 Operaties: Eddy Goossens. 

 VTO: Ben Wouters. 

 DGH: Joris Boeckx. 

o Externen. 

 Preventiedienst IOK: Benny Vanhove. 

 Arbeidsgeneesheer Mensura: Dr. J. Vanoeteren. 

Deze stuurgroep zal periodiek overleg hebben tot het einde van de pandemie.  

3.4 Verantwoordelijkheid 

Iedereen is verantwoordelijk voor het opvolgen van de maatregelen.  
Neem die verantwoordelijkheid! 
Doe bijvoorbeeld voor jezelf bij de minste twijfel de hogergenoemde LMRA (Bijlage 
1). 
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4 Fasering 

Het is essentieel dat we als brandweerzone tijdens de exit periode maximaal onze 
operationele slagkracht behouden. Wij moeten onszelf als hulpverleners blijven beschermen 
zodat we alle andere mensen kunnen blijven helpen.  
De afbouw zal gebeuren gebaseerd op drie pijlers: 

1. Progressief 
Geleidelijk en in fasen. 

2. Evolutief 
Regels worden aangepast in functie van de 
verdere verspreiding van het virus. 

3. Niet-definitief 
Het is niet uit te sluiten dat een stap terug gezet moet worden. Als blijkt dat het virus 
terug aan kracht wint moeten we terug verstrengen.  

Alle hieronder aangegeven data zijn dus onder voorbehoud! 
 

4.1 Fase 0 

Fase “0” is de toestand voor 4 mei. Alle maatregelen waren van toepassing. 
 

4.2 Fase 1A (vanaf 4 mei) (bijlage 7) 

1A) Beleid 
ZR/ZC 

 ZC – via videoconferentie normale 

werking. 

 ZR – geen vergaderingen voorzien. 

Operationele leiding 

 TC – 2 keer per week via videoconferentie. 

 Officieren en onderofficieren - 2 keer per week via videoconferentie (30 min). 

 Posten – maximum 2 keer per week via videoconferentie (totaal max 1 uur). 

 

1A) Operaties 
De OVD en de bevelvoerder zorgen tijdens de eerste fase dat er de lopende COVID-

procedure zowel voor brandweer als ziekenwagendienst volledig blijft toegepast. 

Dwz.: 

 Brandweer: 

 Alle oproepen ‘SAH’ zullen afgehandeld worden met dezelfde bezetting 

als voorzien in het KB minimale middelen. De reserve blijft in de post! 

 Oproepen ‘Niet SAH’  zullen niet automatisch doorgaan. De OVD of, in 

geval van meervoudige inzetten, de officier meldkamer beoordelen 

welke uitruk zal uitgestuurd worden. Hierbij rekening houdende dat we 

uitgaan van een minimale veilige uitruk. 

Bij voorkeur zal een onderofficier ter plaatse een inschatting maken en 

indien nodig minimaal extra personeel bij oproepen. 

Verdelgen wespennesten kan mits naleving coronamaatregelen. 
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Zodra de comfortmaskers beschikbaar zijn wordt de gesplitste uitruk op de 

autopompen opgeheven.  

(Comfort)maskers moeten gedragen worden telkens de sociale afstand niet 

kan nageleefd worden. 

 Ambulance: 

 12-urenshift blijft overal mogelijk. 

 Algemeen (BW en Amb): 

 Zo weinig mogelijk contact tussen eigen medewerkers - social distance!  

 De vereiste PBM’s moeten gebruikt worden.  

 

1A) Administratie 
 Interne werking 

 Thuiswerk blijft aanbevolen. 

Vergaderingen 

 Enkel via videoconferentie. 

1A) HRM 
VTO (zie bijlage 11) 

Brevetopleidingen: Campus Vesta start vanaf 5 mei enkel BO1, MO1 en AGS. 

 Theorielessen: via e-learning. 

 Praktijklessen gaan door op Vesta.  

De lessenroosters zijn aangepast. 

Permanente opleiding 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

Voortgezette opleiding 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

Interne opleiding 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

Externe opleiding 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

 
Medische onderzoeken 

Na afwezigheid 

 Enkel in Hasselt. 

Periodiek 

 Niet van toepassing. 

Rijbewijs 

 Automatisch geregeld via KB (verlenging tot 30 september). 

 
Psychosociale bijstand 

Via FiST – vertrouwenspersoon PAPS. (zie bijlage 5)    
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1A) Logistiek 
Transport 

 2 keer per week toer van de posten. 

Onderhoud 

 Intern: 

 Dagelijks onderhoud (individueel – niet in groep). 

 Extern: 

 Enkel dringend onderhoud. 
Afhalen materieel/materiaal 

 Enkel na persoonlijke goedkeuring van de Dir Logistiek. 

 
1A) Sociaal 

Toegang tot de posten 

 Operationelen: 

Enkel bij werken en dringende oproepen. 

 Lokalen: (zie 0)  

 Vergaderzalen enkel voor de toegelaten lessen en vergaderingen; (zie 

6.3) 

 Kantines gesloten; (zie 6.10) 

 Refter: (zie 6.9) 

 afstandsregels blijven van toepassing (geen stoelen bij plaatsen); 

 zo nodig in shiften eten – administratieven eten bij voorkeur op  

bureel; 

 gebruik bij voorkeur eigen keukengerief (tas, vork, bord); 

 maaltijden koken is verboden/opwarmen in microgolf is 

toegelaten; 

 eten bestellen is verboden; 

 handmatig afwassen is verboden – enkel machinaal afwassen van    

gemeenschappelijk gerief; 

 geen bijeenkomsten aan de “koffiehoeken”; 

 tafel reinigen en desinfecteren na elke maaltijd. 

Bezoeken aan posten (zie 7.4) 

 Verboden. 

Evenementen en feesten (zie 10.1) 

 Verboden. 

Fitnessruimtes (zie 6.5) 

 Gebruik van fitnessruimte is niet aangeraden. Doe liefst oefeningen in open 

lucht (lopen, work-outs, …). 

 Indien toch binnen: 

 Gelijktijdig te gebruiken door 1 persoon die op dienst is!  

 Reinig en verlucht de fitness na ieder gebruik. 
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4.3 Fase 1B (vanaf 11 mei) (bijlage 8) 

1B) Beleid: blijft gelijk aan 1A  
ZR/ZC 

 ZC – via videoconferentie normale 

werking. 

 ZR – geen vergaderingen voorzien.  

Operationele leiding 

 TC – 2 keer per week via 

videoconferentie. 

 Officieren en onderofficieren - 2 keer per week via videoconferentie (30 min). 

 Posten – maximum 2 keer per week via videoconferentie (totaal max 1 uur). 

 

1B) Operaties   
Operationele verkenningen zijn terug mogelijk (vb. Opname van de cartografie van 

de bosgebieden kan terug opgestart worden met 2 personen.) 

De OVD en de bevelvoerder zorgen tijdens de eerste fase dat er de lopende COVID-

procedure zowel voor brandweer als ziekenwagendienst volledig blijft toegepast. 

Dwz.: 

 Brandweer: 

 Alle oproepen ‘SAH’ zullen afgehandeld worden met dezelfde bezetting 

als voorzien in het KB minimale middelen. De reserve blijft in de post! 

 Oproepen ‘Niet SAH’  zullen niet automatisch doorgaan. De OVD of, in 

geval van meervoudige inzetten, de officier meldkamer beoordelen 

welke uitruk zal uitgestuurd worden. Hierbij rekening houdende dat we 

uitgaan van een minimale veilige uitruk. 

Bij voorkeur zal een onderofficier ter plaatse een inschatting maken en 

indien nodig minimaal extra personeel bij oproepen. 

Verdelgen wespennesten kan mits naleving coronamaatregelen. 

(Comfort)maskers moeten gedragen worden telkens de sociale afstand niet 

kan nageleefd worden. 

 Ambulance: 

 12-urenshift blijft overal mogelijk. 

 Algemeen (BW en Amb): 

 Zo weinig mogelijk contact tussen eigen medewerkers - social distance!  

 De vereiste PBM’s moeten gebruikt worden.  

 

1B) Administratie  
 Interne werking 

 Thuiswerk blijft aanbevolen. 

 Vergaderingen: 

 Enkel via videoconferentie. 

Externe werking 

 Enkel preventiebezoeken. 
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 Bezoek strikt noodzakelijk (niet uitstelbaar). 

 1 op 1. 

 Volgens COVID-afspraken. 

 Vergaderingen 

 Enkel via videoconferentie. 

 

1B) HRM 
VTO (zie bijlage 11) 

Brevetopleidingen: blijft gelijk aan 1A  
Campus Vesta start vanaf 5 mei enkel BO1, MO1 en AGS. 

 Theorielessen: via e-learning. 

 Praktijklessen gaan door op Vesta. 

De lessenroosters zijn aangepast. 

Permanente opleiding: blijft gelijk aan 1A 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

Voortgezette opleiding: blijft gelijk aan 1A 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

Interne opleiding:  

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

Behalve 

Start (chauffeurs)opleidingen) 1/1 in de posten kan (hoeft niet!!!) georganiseerd 

worden, mits volgende afspraken: 

 Enkel indien er noodzaak aan is. 

 Er mogen max. 2 sessies gelijktijdig doorgaan. 

 Corona maatregelen toepassen. 

 Postoverste en VTO-verantwoordelijke zijn verantwoordelijke voor het 

naleven van de afspraken. 

Externe opleiding: blijft gelijk aan 1A 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

Wijzigingen:  

 Goedkeuring door postoverste. 

 Alle opleidingen melden aan de dienst VTO. 

 

Medische onderzoeken blijft gelijk aan 1A   
Na afwezigheid 

 Enkel in Hasselt. 

Periodiek 

 Niet van toepassing. 

Rijbewijs 

 Automatisch geregeld via KB (verlenging tot 30 september). 

 

Psychosociale bijstand  blijft gelijk aan 1A   
Via FiST – vertrouwenspersoon PAPS. (zie bijlage 5)    
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1B) Logistiek blijft gelijk aan 1A 

Transport 

 2 keer per week toer van de posten. 

Onderhoud 

 Intern: 

 Dagelijks onderhoud. (individueel – niet in groep) 

 Extern: 

 Enkel dringend onderhoud. 
Afhalen materieel/materiaal 

 Enkel na persoonlijke goedkeuring van de Dir Logistiek. 

 
1B) Sociaal   

Toegang tot de posten 

 Operationelen: 

Enkel bij werken en dringende oproepen, operationele verkenningen met 

max. 2 personen, 1/1 opleidingen. 

Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

 Lokalen: (zie 0)  

 Vergaderzalen enkel voor de toegelaten lessen en vergaderingen; (zie 

6.3) 

 Kantines gesloten; (zie 6.10) 

 Refter: (zie 6.9) 

 afstandsregels blijven van toepassing (geen stoelen bij plaatsen); 

 zo nodig in shiften eten – administratieven eten bij voorkeur op  

bureel; 

 gebruik bij voorkeur eigen keukengerief (tas, vork, bord); 

 maaltijden koken is verboden/opwarmen in microgolf is 

toegelaten; 

 eten bestellen is verboden; 

 handmatig afwassen is verboden – enkel machinaal afwassen van    

gemeenschappelijk gerief; 

 geen bijeenkomsten aan de “koffiehoeken”; 

 tafel reinigen en desinfecteren na elke maaltijd. 

Bezoeken aan posten (zie 7.4) blijft gelijk aan 1A 

 Verboden. 

Evenementen en feesten (zie 10.1) blijft gelijk aan 1A 

 Verboden. 

Fitnessruimtes (zie 6.5) blijft gelijk aan 1A 

 Gebruik van fitnessruimte is niet aangeraden. Doe liefst oefeningen in open 

lucht (lopen, work-outs, …). 

 Indien toch binnen: 

 Gelijktijdig te gebruiken door 1 persoon die op dienst is!  

 Reinig en verlucht de fitness na ieder gebruik. 
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4.4 Fase 2 (vanaf 18 mei) (bijlage 9) 

2) Beleid: blijft gelijk aan 1A  
ZR/ZC 

 ZC – via videoconferentie normale 

werking. 

 ZR – geen vergaderingen voorzien. 

Operationele leiding 

 TC – 2 keer per week via 

videoconferentie. 

 Officieren en onderofficieren - 2 keer per week via videoconferentie (30 min). 

 Posten – maximum 2 keer per week via videoconferentie (totaal max 1 uur). 

 

2) Operaties   
Operationele verkenningen zijn mogelijk (max 4). Let op! Geen menging met de 

reguliere ploegen op dienst! 

De procedure zowel voor brandweer als ziekenwagendienst wordt terug 

genormaliseerd rekening houdende met de “coronamaatregelen”.  

Dwz.: 

 Brandweer: 

 Alle oproepen ‘SAH’ zullen afgehandeld worden met dezelfde bezetting 

als voorzien in het KB minimale middelen. De reserve kan ruimer ingezet 

worden conform pre-Covid afspraken. 

 Oproepen ‘Niet SAH’  zullen zoals voorheen mogen doorgaan. Indien 

nodig minimaal extra personeel bij oproepen. 

Verdelgen wespennesten kan mits naleving coronamaatregelen. 

(Comfort)maskers moeten gedragen worden telkens de sociale afstand niet 

kan nageleefd worden. 

 Ambulance: 

 12-urenshift blijft overal mogelijk. 

 Algemeen (BW en Amb): 

 Zo weinig mogelijk contact tussen eigen medewerkers - social distance!  

 De vereiste PBM’s moeten gebruikt worden.  

 

2) Administratie  
 Interne werking 

 Thuiswerk blijft aanbevolen. 

 Vergaderingen: 

 Enkel via videoconferentie. 

Externe werking 

 Enkel preventiebezoeken: 

 Bezoek strikt noodzakelijk (niet uitstelbaar). 

 1 op 2. 

 Volgens COVID-afspraken. 
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 Vergaderingen: 

 Bij voorkeur via videoconferentie. 

 Uitzonderlijk maximaal 4 personen in kazerne mits COVID-afspraken. 

 

2) HRM 
VTO (zie bijlage 11) 

Brevetopleidingen: blijft gelijk aan 1A  
Campus Vesta start vanaf 5 mei enkel BO1, MO1 en AGS. 

 Theorielessen: via e-learning. 

 Praktijklessen gaan door op Vesta . 

De lessenroosters zijn aangepast. 

Permanente opleiding 

 Bij voorkeur via e-learning, webinar, videoconferentie. 

 Indien noodzakelijk in kazerne mits: 

 goedkeuring door postoverste; 

 max. 14 cursisten en één lesgever rekening houdende met de 

bezettingsvoorschriften van de lokalen (4 m² per cursist en 8 m² voor de 

lesgever) en het dragen van een (comfort)mondmasker; 

 Bij sommige opleidingen zal de groepsgrootte verminderd moeten 

worden (bv. opleidingen perslucht zullen gegeven worden met max 4 

cursisten en 1 lesgever); 

 Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

Voortgezette opleiding 

 Bij voorkeur via e-learning, webinar, videoconferentie. 

 Indien noodzakelijk in kazerne mits: 

 goedkeuring door TC; 

 max. 14 cursisten en één lesgever rekening houdende met de 

bezettingsvoorschriften van de lokalen (4 m² per cursist en 8 m² voor de 

lesgever) en het dragen van een (comfort)mondmasker; 

 Bij sommige opleidingen zal de groepsgrootte verminderd moeten 

worden (bv. opleidingen perslucht zullen gegeven worden met max 4 

cursisten en 1 lesgever); 

 Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

 Tot op heden goedgekeurde opleidingen: 

 Opleiding meten sessie 1 en sessie 2. 

Interne opleiding 

 Bij voorkeur via e-learning, webinar, videoconferentie . 

 Indien noodzakelijk in kazerne mits: 

 goedkeuring door postoverste; 

 max. 14 cursisten en één lesgever rekening houdende met de 

bezettingsvoorschriften van de lokalen (4 m² per cursist en 8 m² voor de 

lesgever) en het dragen van een (comfort)mondmasker; 
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 Bij sommige opleidingen zal de groepsgrootte verminderd moeten 

worden (bv. opleidingen perslucht zullen gegeven worden met max 4 

cursisten en 1 lesgever); 

 Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

 Chauffeursopleidingen) 1/2 in de posten kan (hoeft niet!!!) georganiseerd 

worden, mits volgende afspraken: 

 enkel indien er noodzaak aan is; 

 er mogen max. 2 sessies gelijktijdig doorgaan; 

 Corona maatregelen toepassen; 

 postoverste en VTO-verantwoordelijke zijn verantwoordelijke voor het 

naleven van de afspraken; 

 Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst!  

Externe opleiding: blijft gelijk aan 1A 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie 

Wijzigingen:  

 Goedkeuring door postoverste.  

 Alle opleidingen melden aan de dienst VTO.  

 
Medische onderzoeken  blijft gelijk aan 1A   

Na afwezigheid 

 Enkel in Hasselt. 

Periodiek 

 Niet van toepassing. 

Rijbewijs 

 Automatisch geregeld via KB (verlenging tot 30 september). 

 

Psychosociale bijstand  blijft gelijk aan 1A   
Via FiST – vertrouwenspersoon PAPS (zie bijlage 5)    

 
2) Logistiek  

Transport 

 2 keer per week toer van de posten. 

Onderhoud 

 Intern: 

 Dagelijks onderhoud (maximaal met 2 personen – niet in groep).  

 Extern: 

Alle onderhoud kan opgestart worden rekening houdende met de 

coronamaatregelen.  

Afhalen materieel/materiaal 

 Enkel na persoonlijke goedkeuring van de Dir Logistiek. 
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2) Sociaal   
Toegang tot de posten 

 Operationelen: 

Enkel bij werken en dringende oproepen, operationele verkenningen, 

chauffeursopleidingen 1/2, interne en permanente opleidingen en fitness 

conform de bezettings- en Coronamaatregelen.  

Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

 Lokalen: (zie 0)  

 Vergaderzalen enkel voor de toegelaten lessen en vergaderingen; (zie 

6.3) 

 Kantines gesloten; (zie 6.10) 

 Refter: (zie 6.9) 

 afstandsregels blijven van toepassing (geen stoelen bij plaatsen); 

 zo nodig in shiften eten – administratieven eten bij voorkeur op  

bureel; 

 gebruik bij voorkeur eigen keukengerief (tas, vork, bord); 

 maaltijden koken is verboden/opwarmen in microgolf is 

toegelaten; 

 eten bestellen is verboden; 

 handmatig afwassen is verboden – enkel machinaal afwassen van    

gemeenschappelijk gerief; 

 geen bijeenkomsten aan de “koffiehoeken”; 

 tafel reinigen en desinfecteren na elke maaltijd. 

Bezoeken aan posten (zie 7.4)  

 Strikt noodzakelijke bezoeken worden toegelaten binnen de 

coronamaatregelen en met een minimum aan deelnemers. (nooit meer dan 4 

personen aanwezig!) 

Evenementen en feesten (zie 10.1) blijft gelijk aan 1A 

 Verboden. 

Fitnessruimtes (zie 6.5) 

 Gebruik van fitnessruimte is niet aangeraden. Doe liefst oefeningen in open 

lucht (lopen, work-outs, …). 

 Indien toch binnen: 

 Gelijktijdig te gebruiken door 1 persoon. 

 Reinig en verlucht de fitness na ieder gebruik. 
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4.5 Fase 3 (vanaf 8 juni) (bijlage 10) 

3) Beleid:  
ZR/ZC 

 ZC – normale werking: 

 Bij voorkeur via 

videoconferentie. 

 Uitzonderlijk in kazerne mits 

rekening te houden met 

coronamaatregelen (max 14 personen, afstand houden …). 

 ZR – normale werking via videoconferentie. 

Operationele leiding 

 TC – 2 keer per week:  

 bij voorkeur via videoconferentie; 

 uitzonderlijk in kazerne mits rekening te houden met 

coronamaatregelen (max 14 personen, afstand houden …). 

 Officieren en onderofficieren – 2 keer per week:  

 bij voorkeur via videoconferentie (30 min); 

 uitzonderlijk in kazerne mits rekening te houden met 

coronamaatregelen (max 14 personen, afstand houden …); 

 Posten – maximum 2 keer per week via videoconferentie (totaal max 1 uur). 

 

3) Operaties  blijft gelijk aan 2  
Operationele verkenningen zijn mogelijk (max 4). Let op! Geen menging met de 

reguliere ploegen op dienst! 

De procedure zowel voor brandweer als ziekenwagendienst wordt terug 

genormaliseerd rekening houdende met de “coronamaatregelen”.  

Dwz.: 

 Brandweer: 

 Alle oproepen ‘SAH’ zullen afgehandeld worden met dezelfde bezetting 

als voorzien in het KB minimale middelen. De reserve kan ruimer ingezet 

worden conform pre-Covid afspraken. 

 Oproepen ‘Niet SAH’  zullen zoals voorheen mogen doorgaan. Indien 

nodig minimaal extra personeel bij oproepen. 

Verdelgen wespennesten kan mits naleving coronamaatregelen. 

(Comfort)maskers moeten gedragen worden telkens de sociale afstand niet 

kan nageleefd worden. 

 Ambulance: 

 12-urenshift blijft overal mogelijk. 

 Algemeen (BW en Amb): 

 Zo weinig mogelijk contact tussen eigen medewerkers - social distance!  

 De vereiste PBM’s moeten gebruikt worden.  
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3) Administratie  
 Interne werking 

 Thuiswerk blijft aanbevolen, alternerend per dienst komen werken kan zonder 

de maximale capaciteit van het lokaal te overschrijden. 

Vergaderingen 

 Bij voorkeur via videoconferentie. Strikt noodzakelijke vergaderingen worden 

toegelaten binnen de coronamaatregelen en met een minimum aan 

deelnemers (nooit meer dan 14 personen aanwezig!) 

3) HRM 
VTO blijft gelijk aan 2 (zie bijlage 11) 

Brevetopleidingen: blijft gelijk aan 1A  
Campus Vesta start vanaf 5 mei enkel BO1, MO1 en AGS. 

 Theorielessen: via e-learning. 

 Praktijklessen gaan door op Vesta.  

De lessenroosters zijn aangepast. 

Permanente opleiding 

 Bij voorkeur via e-learning, webinar, videoconferentie. 

 Indien noodzakelijk in kazerne mits: 

 goedkeuring door postoverste; 

 max. 14 cursisten en één lesgever rekening houdende met de 

bezettingsvoorschriften van de lokalen (4 m² per cursist en 8 m² voor de 

lesgever) en het dragen van een (comfort)mondmasker; 

 Bij sommige opleidingen zal de groepsgrootte verminderd moeten 

worden (bv. opleidingen perslucht zullen gegeven worden met max 4 

cursisten en 1 lesgever); 

 Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

Voortgezette opleiding 

 Bij voorkeur via e-learning, webinar, videoconferentie. 

 Indien noodzakelijk in kazerne mits: 

 goedkeuring door TC; 

 max. 14 cursisten en één lesgever rekening houdende met de 

bezettingsvoorschriften van de lokalen (4 m² per cursist en 8 m² voor de 

lesgever) en het dragen van een (comfort)mondmasker; 

 Bij sommige opleidingen zal de groepsgrootte verminderd moeten 

worden (bv. opleidingen perslucht zullen gegeven worden met max 4 

cursisten en 1 lesgever); 

 Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

 Tot op heden goedgekeurde opleidingen: 

 Opleiding meten sessie 1 en sessie 2; 

Interne opleiding 

 Bij voorkeur via e-learning, webinar, videoconferentie.  

 Indien noodzakelijk in kazerne mits: 

 goedkeuring door postoverste; 
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 max. 14 cursisten en één lesgever rekening houdende met de 

bezettingsvoorschriften van de lokalen (4 m² per cursist en 8 m² voor de 

lesgever) en het dragen van een (comfort)mondmasker; 

 Bij sommige opleidingen zal de groepsgrootte verminderd moeten 

worden (bv. opleidingen perslucht zullen gegeven worden met max 4 

cursisten en 1 lesgever); 

 Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

 Chauffeursopleidingen) 1/2 in de posten kan (hoeft niet!!!) georganiseerd 

worden, mits volgende afspraken: 

 enkel indien er noodzaak aan is; 

 er mogen max. 2 sessies gelijktijdig doorgaan; 

 Corona maatregelen toepassen; 

 postoverste en VTO-verantwoordelijke zijn verantwoordelijke voor het 

naleven van de afspraken; 

 Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst!  

Externe opleiding: blijft gelijk aan 1A 

 Enkel via e-learning, webinar, videoconferentie. 

Wijzigingen:  

 Goedkeuring door postoverste.  

 Alle opleidingen melden aan de dienst VTO.  

 
Medische onderzoeken   

Na afwezigheid 

 Enkel in Hasselt 

Periodiek 

 Gaan onder voorbehoud en mits strikte procedures mogelijk door vanaf 16 

juni. 

Rijbewijs 

 Automatisch geregeld via KB (verlenging tot 30 september). 

 

Psychosociale bijstand  blijft gelijk aan 1A  
Via FiST – vertrouwenspersoon PAPS. (zie bijlage 5)    

 

3) Logistiek 
Transport 

 2 keer per week toer van de posten. 

Onderhoud 

 Intern: 

Dagelijks onderhoud met minimaal aantal personen rekening houden met de 

coronamaatregelen en nooit met meer dan 14 personen.  

 Extern: 

Alle onderhoud kan opgestart worden rekening houdende met de 

coronamaatregelen.  
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Afhalen materieel/materiaal 

 Kan opgestart worden rekening houdende met de coronamaatregelen. 

 
3) Sociaal   

Toegang tot de posten 

 Operationelen: 

Enkel bij werken en dringende oproepen, operationele verkenningen, 

chauffeursopleidingen 1/2, interne en permanente opleidingen en fitness 

conform de bezettings- en Coronamaatregelen.  

Let op! Geen menging met de reguliere ploegen op dienst! 

 Lokalen: (zie 0)  

 Vergaderzalen enkel voor de toegelaten lessen en vergaderingen; (zie 

6.3) 

 Kantines gesloten; (zie 6.10) 

 Refter: (zie 6.9) 

 afstandsregels blijven van toepassing (geen stoelen bij plaatsen); 

 zo nodig in shiften eten – administratieven eten bij voorkeur op  

bureel; 

 gebruik bij voorkeur eigen keukengerief (tas, vork, bord); 

 maaltijden koken is verboden/opwarmen in microgolf is 

toegelaten; 

 eten bestellen is verboden; 

 handmatig afwassen is verboden – enkel machinaal afwassen van    

gemeenschappelijk gerief; 

 geen bijeenkomsten aan de “koffiehoeken”; 

 tafel reinigen en desinfecteren na elke maaltijd. 

Bezoeken aan posten (zie 7.4)  

 Strikt noodzakelijke bezoeken worden toegelaten binnen de 

coronamaatregelen en met een minimum aan deelnemers (nooit meer dan 14 

personen aanwezig!).  

 Jobstudenten of externe stagiairs … worden mogelijk terug toegelaten. 

Evenementen en feesten (zie 10.1) blijft gelijk aan 1A 

 Verboden. 

Fitnessruimtes (zie 6.5)  

 Gebruik van fitnessruimte is niet aangeraden. Doe liefst oefeningen in open 

lucht (lopen, work-outs, …). 

 Indien toch binnen: 

 gelijktijdig te gebruiken door 4 personen; 

 reinig en verlucht de fitness na ieder gebruik. 
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4.6 Fase 4 (vanaf september) 

Later te bepalen! 
 

4.7 Fase 5 (na vaccinatie) 

De volledig normale werking wordt opnieuw aangenomen. 
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5 Toegang tot de posten 

 

5.1 Algemeen 

Personen niet noodzakelijk voor de werking van BZ Kempen worden geweerd.  

 Deze bezoeken gaan enkel door rekening houdende met afstandsregels, 

hygiënemaatregelen en gebruik van PBM. Geef zelf het goede voorbeeld! 

 Bezoekers komen steeds binnen via de hoofdingangsdeur van de post na controle 

(zie onder) en toelating van de verantwoordelijke. 

 Groepen (voor een oefening of opleiding) verzamelen buiten of in een voldoende 

grote locatie in de post waar de afstand kan gerespecteerd worden. Verplaatsingen 

van groepen gebeuren minimaal door de post. Samenkomst met de beroeps op 

dienst moet voorkomen worden. 

 Het personeel gebruikt de gebruikelijke toegangen tot de gebouwen. 

 

5.2 Controle 

 Enkel niet-Covid verdachte bezoekers worden toegelaten. 

 Elke bezoeker vult ter plaatse de checklist (zie bijlage 6) in.   

Deze checklist wordt best vooraf doorgemaild aan de bezoeker, zodat er al een 

autoselectie gebeurt. Bij één ..Ja.. of bij weigering van temperatuurscontrole wordt 

de betrokkene niet toegelaten tot de post.  

 De controle Dit wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke voor de bezoeker(s).  

 Meettoestellen: Er is een thermometer ter beschikking in elke post.  

 

5.3 Fysieke toegang en doorstroming 

 De social distance dient bewaard te worden. 

 Volg indien aangegeven de doorstroomrichting. 

 Voorrangsregels: 

 Er zullen steeds plaatsen zijn waar we elkaar kruisen, daarom volgende 

voorrangsregels: 

 hou steeds rechts aan; 

 trappen: voorrang aan wie naar beneden komt; 

 gangen en deuren: voorrang aan wie naar buiten 

gaat; 

 vul en ledig de lokalen steeds systematisch:  

 eerste persoon neemt achteraan plaats bij vullen; 

 persoon dichtst bij de deur verlaat eerst. 

"Gids veilig op het werk" 
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 Alle (toegangs)deuren blijven geopend, waar nodig worden deze geblokkeerd (niet 

aanraken van klinken). Let op! branddeuren mogen niet gedwongen in de open stand 

houden tenzij via magneet gekoppeld aan detectie!  

Op de branddeuren welke gesloten moeten blijven zal een systeem 

geplaatst worden om deze met de onderarm te kunnen openen. 

 Ga niet in lokalen waar je niet aanwezig moet zijn. 

 Ga nooit in een lokaal waar de maximale bezetting bereikt werd. 
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6 Lokalen in de posten 

 

6.1 Algemeen 

 Alle verluchtbare en in gebruik zijnde lokalen in posten met beroepspersoneel 

worden twee maal per dag gedurende een half uur verlucht. In de posten met 

vrijwilligers wordt het lokaal na ieder gebruik een half uur verlucht. 

 Individuele ventilatoren zijn niet toegelaten. Deze kunnen het virus verspreiden. 

 De deuren van de bezette lokalen moeten zo mogelijk open gelaten worden. 

Let op! branddeuren mogen niet gedwongen in de open stand houden tenzij via 

magneet gekoppeld aan detectie! 

 

6.2 Leslokalen  

 Minimaal gebruik – afstandsonderwijs wordt aanbevolen! 

 De maximale bezettingsgraad per lokaal wordt gerespecteerd 4 m² per persoon en 8 

m² voor de begeleider / lesgever (max. groep = 14 personen + één 

begeleider/lesgever indien het lokaal min. 64 m² groot is). 

 De bezettingsgraad wordt op de deur aangebracht zoals bij de kantoren. 

 De toegang tot het lokaal gebeurt nauwgezet via de afstandsregels. (niet drummen) 

 Het lokaal wordt systematisch gevuld en leeg gemaakt (doorstromen): 

 eerste persoon neemt achteraan plaats bij vullen; 

 persoon dichtst bij de deur verlaat eerst. 

 Dragen van (comfort)mondmasker tijdens de les is verplicht. 

 Reinig en verlucht het lokaal na iedere les of vergadering. 

 Groepen worden zo weinig mogelijk gemengd (vb. Beroepsbezetting, DGH en 

brandweeropleiding) ook niet bij pauzes! 

 

6.3 Vergaderzalen 

 Minimaal gebruik – video vergaderen draagt de voorkeur weg! 

 De maximale bezettingsgraad per vergaderzaal wordt gerespecteerd 4 m² per 

persoon. Indien een leslokaal als vergaderzaal gebruikt wordt, dan moet dit aantal 

gerespecteerd worden. 

 Dragen van mondmasker tijdens vergaderingen is verplicht. 

 Beperk het aantal fysieke vergaderingen, de vergadertijd en het aantal deelnemers 

tot het strikt nodige. 

 De bezettingsgraad wordt op de deur aangebracht zoals bij de kantoren. 

 Het lokaal wordt systematisch gevuld en leeg gemaakt (doorstromen): 

 eerste persoon neemt achteraan plaats bij vullen; 

 persoon dichtst bij de deur verlaat eerst 

 Reinig en verlucht het lokaal na iedere vergadering. 
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6.4 Burelen  

 De bezettingsgraad wordt op de deur aangebracht.  

 Maximale bezetting en sociale afstand te respecteren. 

Indien niet mogelijk: gebruik van ander bureel of lege vergaderzaal. 

 Enkel eigen personeel wordt toegelaten tot de burelen. Iedereen blijft zoveel 

mogelijk op het eigen bureel. Bij toegang tot een ander bureel (als dit strikt nodig is) 

moet afstand gehouden worden. 

 Reinig en verlucht het bureel na ieder gebruik. 

 

6.5 Fitnessruimtes 

 Gelijktijdig te gebruiken door 1 persoon is tot en met 8 juni! Vanaf dan maximaal 4 

personen. 

 Reinig en verlucht de fitness na ieder gebruik. 

 

6.6 Meldkamer 

 In de meldkamer mogende op dienst zijnde centralisten aanwezig zijn. Naar 

noodzaak mogen de OOVD, de OVD en de verantwoordelijken van de meldkamer 

aanwezig zijn. Sociale afstand dient te worden gerespecteerd. 

 Reinig en verlucht de meldkamer 2 x per dag gedurende minimaal 30 min. 

 

6.7 Garages 

 De garages mogen gebruikt worden voor de noodzakelijke werkzaamheden. De 

richtlijnen inzake bezoeken, opleiding en vergadering moeten strikt toegepast 

worden. 

 Reinig en verlucht de garages 2 x per dag gedurende minimaal 30 min. In de posten 

met vrijwilligers wordt de garage na ieder gebruik een half uur verlucht. 

 

6.8 Andere lokalen 

 De bezettingsgraad wordt op de deur aangebracht. 

 Sociale afstand te respecteren. 

 Enkel eigen personeel wordt toegelaten tot deze lokalen. 

 Reinig en verlucht het lokaal na ieder gebruik. 

 

6.9 Eetzalen 

 Sociale afstand te respecteren. 

Indien niet mogelijk: gespreid eten of eten op bureel. 

 Enkel eigen personeel wordt toegelaten tot de eetzaal. De tafels blijven herschikt: 

o dubbele tafels of min 2 m voorwaartse afstand tussen gebruikte stoelen; 



Brandweer zone Kempen Versoepeling maatregelen BZK Pagina 30 van 67 
 Versie 20200506-1 

o minimaal 1.5 m vrije ruimte  tussen de bezette stoelen  geen stoelen 

bijplaatsen. 

 Eigen materiaal meebrengen is aan te raden. 

 Eigen eetgerief handmatig afwassen, gezamenlijk eetgerief machinaal afwassen. 

 Geen bijeenkomsten aan de “koffiehoeken”. 

 Tafel reinigen en ontsmetten na het eten. 

 

6.10 Afgesloten lokalen 

 De kantines mogen niet worden gebruikt in hun functie tot zolang de horeca niet 

mag openen. Ze mogen eventueel gebruikt worden als leslokaal of vergaderzaal 

conform de bovenstaande richtlijnen. 
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7 Bijzondere aandachtspunten 

 

7.1 Personeel 

 Telewerk blijft aan te bevelen voor niet-operationelen en operationelen in dagdienst. 

 Volgende functies moeten zeker voorzien worden: 

 de vereiste operationele beroepskrachten en de OVD;  

 de postoversten voor de tijd nodig om de post te laten werken; 

 centralisten; 

 schoonmaakpersoneel; 

 Er mogen nooit meer personen per dienst aanwezig zijn dan in het lokaal toegelaten! 

 Vrijwilligers mogen slechts in de posten zijn voor geplande activiteiten! 

 Het personeel volgt de normale dagindeling bij werkzaamheden in de post of de 

bijzondere dienstregeling bij thuiswerk. 

 Personeel uit kwetsbare groepen werkt verplicht thuis of gaat op technische 

werkloosheid.  

 

7.2 Maatregelen bij ziekte  

 Blijf thuis als je ziek bent! 

o Neem temperatuur voor je naar werk komt. 

 Als je ziek wordt op het werk: 

o collega is nog staat om zelfstandig naar huis te gaan: 

vraag persoon met aandrang om naar huis te gaan en huisarts te contacteren; 

o collega is niet meer in staat om zelfstandig naar huis te gaan: 

 is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand 

 neem contact op met NC112 en vervoer collega naar ziekenhuis 

 minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar huis wil laten 

vertrekken: 

 vraag in eerste instantie familie; 

 indien onmogelijk vervoer collega met servicevoertuig en draag 

nodige PBM. 

o Maatregelen ten aanzien van andere werknemers: 

 voorzie een lokaal (EHBO-lokaal) waarin de zieke persoon kan 

afgezonderd worden wanneer hij of zij niet onmiddellijk zelf naar huis kan 

vertrekken; 

 laat de zieke collega: 

 handen wassen en ontsmetten; 

 mondmasker opzetten. 

 ontsmet de werkplek. Laat zeker de oppervlakken (bureau, deurklinken, 

gebruikte toestellen…) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in 

contact is geweest; 

 Informeer de directe collega’s. 
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 Alle gevallen van ziekte dienen nog steeds gemeld te worden bij de personeelsdienst 

volgens de geldende regels. 

 Volg de richtlijnen van de personeelsdienst. 

 

7.3 Catering  

 Iedereen brengt zijn eigen maaltijden mee. Zodra de horeca geopend wordt mogen 

terug bestellingen geplaatst worden die in de kazerne afgeleverd worden.  

 Gebruik maximaal eigen eigen keukengerief (tas, vork, bord). 

 Maaltijden koken is verboden/opwarmen in microgolf is toegelaten. 

 Handmatig afwassen is verboden – enkel machinaal afwassen van gemeenschappelijk 

gerief. 

 Tafel reinigen en desinfecteren na elke maaltijd. 

 Het (administratief) personeel mag eten op zijn werkplek. 

 

7.4 Contacten met derden in de posten. 

 Vanaf maandag 18 mei 2020 zullen besprekingen met externe partijen terug kunnen 

plaatsvinden in de posten. 

 Tijdens de besprekingen dienen alle 

betrokkenen (zowel eigen personeel als 

derden) de beschermingsmaatregelen te 

treffen conform de algemene Corona 

preventiefilosofie zoals hoger beschreven! 

 Contactloos begroeten: Geen handen 

geven, niet kussen. 

 Gebruik een voldoende ruim lokaal 

teneinde te kunnen voldoen aan de 

social distance. 

 Ontvang zo klein mogelijke delegaties 

(max. 1 externe tot 8 juni); vraag de handgel te gebruiken aan het onthaal, stel 

papieren doekjes ter beschikking. 

 Voor de bespreking dienen de tafels te worden ontsmet. Producten hiervoor 

moeten permanent in het lokaal ter beschikking zijn (product, papieren doekjes, 

vuilnisemmer met deksel). 

 Let op met meegebrachte voorwerpen, documenten, plannen, kaften enz. Laat 

deze gebruiken of uitleggen door de eigenaar ervan. 

 Affiche uithangen met deze maatregelen in het vergaderlokaal. 

 Geen bureaumaterieel delen. 
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7.5 Contacten met derden buiten de posten. 

 Vanaf maandag 11 mei 2020 zullen de bezoeken ter plaatse terug worden opgestart. 

Enkel de dringende bezoeken ter plaatse zullen in de eerste plaats afgehandeld 

worden.  

 Minder dringende bezoeken ter plaatse (bv. preventiebezoeken aan cafés en 

restaurants) zullen later (vanaf 8 juni) volgen. 

 Tijdens de bezoeken dient het personeelslid de beschermingsmaatregelen te treffen 

conform de algemene Corona preventiefilosofie zoals hoger beschreven! 

 Voer de bezoeken ‘1 op 1’ ( tot 8 juni en nadien met strikt noodzakelijke personeel) 

uit met respect voor de social distance van 1,5 m, dus samen met maximaal één 

vertegenwoordiger van de tegenpartij en vermijd ‘samenscholingen’! 

 Vraag vooraf de nodige maatregelen te treffen (bv. handgel ter beschikking bij 

aankomst?) maar gebruik wel eigen PBM. 

“Coronabestrijdingspakketje” wordt ter beschikking gesteld. 

 

7.6 Gebruik van voertuigen 

 Algemeen. 

o Verlucht voertuig na elk gebruik – zet de ramen open in de garage. 

o Ontsmet het voertuig na elke gebruik: 

 contactpunten (stuur, versnellingshendel, deurklinken, …); 

 interieur volledig minimaal elke week. 

Gebruik hiervoor de ter beschikking staande spuitbussen en 
(papieren/ontsmetting) doekjes.  
Werp deze na afloop in een vuilnisemmer met deksel. 

o Ontsmet het voertuig grondig  na vermoeden van besmetting. 

 Interventievoertuigen. 

In een autopomp mag enkel 6 man zitten als ze een (comfort)masker dragen! In de 

andere voertuigen dient een masker te worden gedragen als er meerdere personen 

in zitten. 

Het is verplicht de auto na elk gebruik te verluchten, beperkt te ontsmetten en zo 

nodig te reinigen. 

 Dienstvoertuigen. 

Indien in dienstvoertuigen ook passagiers zitten moeten alle inzittenden een 

(comfort) mondmasker dragen gedurende de hele rit!  

7.7 Noodplan 

 Het noodplan blijft geldig. 

 Ook op de verzamelplaatsen/crisiscentra moet er over social distance gewaakt 

worden. 
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8 Postgebonden specifieke maatregelen 

8.1 Algemeen: 

 Bij aankomst op het werk: 

o tik met de badge; 

o 1.5 m afstand houden van uw voorganger; 

o handen wassen. 

 Terug naar huis: 

o reinigen gebruikte materialen/bureel; 

o handen wassen; 

o 1.5 m afstand houden van uw voorganger; 

o tik met de badge. 
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9 Schoonmaak 

9.1 Algemene schoonmaak 

 Het normale schoonmaakprogramma wordt gevolgd. 

 Het schoonmaakpersoneel wordt ingelicht over wanneer welke lokalen gebruikt 

werden. Als er geen schoonmaakpersoneel beschikbaar is, dient het lokaal door 

(enkel) gebruikers samen met de lesgever schoongemaakt te worden. 

 Eetgerei wordt machinaal afgewassen. 

9.2 Specifiek programma 

 Iedere gebruiker reinigt het gebruikte materieel. bv. na het gebruik van voertuigen 

dient de gebruiker met een ontsmettingsdoekje het stuur, de pook, de hendels en de 

klinken van het voertuig te reinigen. 

 Contactgevoelige oppervlakten wordt dagelijks gereinigd. Het zijn: lichtschakelaars, 

stopcontacten, klinken, telefoons, toetsenborden, panelen alarm en 

kopieertoestellen, toiletten, lavabo’s, spoelknoppen, zeepdispensers, kranen, stoelen 

(leuningen), knoppen en klinken van kleurentoestellen, waterfonteinen, 

drankautomaten, … 
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10 Sociale omgang 

10.1 Evenementen 

 Geen recepties. 

 Verjaardagstraktaties uitgesteld. 

 Geen fruitmanden. 

 Open dagen in 2020: 

o gaan niet door tot 01/09/2020; 

o kunnen, rekening houdende met de beslissing van de federale overheid, 

mogelijk doorgaan na 01/09/2020. 

Posten kunnen, gezien de gevolgen van de coronacrisis, autonoom beslissen om de 

open dagen in 2020 niet te laten doorgaan. 

10.2 Voorzien zijn op ziek worden! 

 Laat geen vochtige kledij achter in uw persoonlijke kastjes of op uw rek.. 

 Laat geen bederfbare dingen achter in uw persoonlijke kastjes, in uw 

(gemeenschappelijk)bureel of in de ijskasten. 

 Neem steeds uw laptop mee naar huis. 
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11 Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen 

11.1 Specifiek Coronamateriaal 

 Water en zeep! 

 Ontsmettingsproducten (minimaal 2.5% Umonium 38). 

 Reinigingsdoekjes (alcohol gebaseerd). 

 Handgel (minimaal 70 % alcohol, niet vervallen). 

 Maskers:  

o comfortmaskers; 

o chirurgische maskers; 

o FFP2; 

o FFP3; 

o gelaatsschermen.  

 Brillen. 

 Pakken. 

11.2 Logistieke Flow 

 Bestelling, stockbeheer en verdeling: Logistiek - Filip Kenis. 

 Advies: Operaties - Eddy Goossens. 

 De hoofdvoorraad wordt centraal bewaard. 

 Gezien de hoge kostprijs en de lage beschikbaarheid wordt gevraagd hier zuinig mee 

om te gaan. 

 Water en zeep volstaan (als voldoende lang gewassen wordt), er moet dus niet altijd 

naar alcoholgels gegrepen te worden. 

 Comfortmaskers verplicht indien de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd 

worden. 

 FFP2 en FFP3 maskers zijn momenteel voorbehouden voor de specifieke opdrachten 

waar dit nodig is (interventies/ziekenwagentransporten met vermoedelijk/bevestigde 

coronapatiënt). 

 Gebruik van toegepaste materieel moet uit een risicoanalyse blijken. 
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11.3 Douches 

 Er wordt enkel in de post gedoucht na een inzet en indien nodig rekening houdende 

met de maximale bezetting van het sanitair lokaal! 

 De douche wordt nadien door de gebruiker grondig gereinigd! 

11.4 Omkleden 

 Tracht de afstandsregels zo veel mogelijk te respecteren bij het omkleden anders 

mondmasker dragen. 

 Laat kledij niet rondslingeren. Steek ze in een locker! 
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12 Externe verplaatsingen 

 Alle externe verplaatsingen dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Voor iedere 

verplaatsing buiten de zone dient expliciet toestemming gevraagd te worden aan de 

TC of OVD. 

 Zie ook de Federale richtlijnen. 
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13 Informatie en communicatie 

13.1 Eigen personeel 

 Deze nota. 

 Er is elke week meermaals overleg via videochat met alle geledingen naar behoefte. 

 De TC vergadert tot 3 maal per week. Tot 2 maal per week is er overleg met de 

officieren en onderofficieren. De postoversten proberen wekelijks hun post te 

informeren.  

 Er worden instructiekaarten inzake alle belangrijke procedures opgemaakt en 

verspreid aan alle betrokkenen. Deze worden dan ook toegelicht in de videochatten. 

13.2 Externen en cursisten 

 Iedereen licht zijn contactpersonen in. 

 Er wordt een standaardcommunicatie opgemaakt. 

 De maatregelen worden vermeld op de website. 

 Er is communicatie via affiches aan de ingang. 

 Er is communicatie via de digitale schermen. 

 Lesgevers briefen hun cursisten. 

13.3 Algemeen  

 Alle affiches worden via dezelfde standaard gemaakt zodat duidelijk is dat het een 

officiële coronamaatregel is (zie bijlages). 

 De wettelijk verplichte info (handhygiëne, coronamaatregelen) wordt geafficheerd. 

 Er wordt, naast de beschikbare instructiekaarten ook een richtlijn “correct gebruik 

maskers” verdeeld. 
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14 Psychosociale aspecten 

 Wie het moeilijk heeft kan terecht bij de preventieadviseur, de vertrouwenspersonen 

of Mensura. 

 Wij raden aan een buddy te zoeken binnen en buiten het werk waar informeel mee 

gepraat kan worden. 

 Merk je dat een collega de stap niet kan zetten, trek dan zelf aan de alarmbel of 

spreek erover met een FIST-lid! 
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15 Technisch beheer 

15.1 Keuringen 

 Keuringen gaan door in overleg met de keurder. 

 Niet-gekeurd materiaal is (uitgezonderd voor urgente inzetten na risico-inschatting)  

buiten dienst. 

15.2 Onderhoud kledij 

 Ieder personeelslid staat in voor de inschatting of de interventiekledij moet 

onderhouden worden. De kledij wordt gelegd op de per post afgesproken plaatsen. 

 Bij werken aan interventiekledij en PBM wordt altijd een masker gedragen (eerder 

om besmetting van de kledij of PBM tegen te gaan). 

15.3 Afval 

 Regulier afval is geen extra risico. Besmet afval verzamelen in de per post voorziene 

recipiënten en afvoeren via geschikte kanalen (ZH – Renewi …). 

 Handschoenen dragen bij het ledigen van afvalemmers. 

 De ophalingen gaan door in overleg met de betrokken firma’s. 

15.4 Post 

De huidige werkwijze wordt behouden. 

 Inkomende post.  

De post wordt door de mensen van de politie uit de brievenbus gelicht en in de 

verdeelkast gelegd. Tegen elf uur haalt Luc de brandweerpost op en verwerkt deze 

zoals vroeger. 

 Uitgaande post.  

Elkeen die post moet versturen deponeert deze in een plastic bak boven op de kast 

achter de rug van Jo. Tegen de middag verwerkt Luc deze post zoals vroeger. 

15.5 Afleveren van pakketten 

 Kleine en lichte pakjes:  
o worden aangenomen door de mensen van het onthaal;  
o worden bewaard in één van hun daarvoor voorziene kasten;  
o Luc (en bij zijn afwezigheid Katrien of Martine) haalt deze pakketjes op en 

verdeelt ze aan betrokkenen. 

 Grotere pakketten (nog door 1 persoon gemakkelijk hanteerbaar): 
o worden aangenomen door de mensen van het onthaal;  
o worden verder in de gang geplaatst; 
o als betrokken ontvanger op dienst is wordt deze gecontacteerd om het pakket 

uit de gang te komen halen; 
o Luc (en bij zijn afwezigheid Katrien of Martine) haalt deze pakketjes in de 

andere gevallen op en verdeelt ze aan betrokkenen. 

 Grote pakketten (niet door 1 persoon gemakkelijk hanteerbaar): 
o worden aangenomen door de mensen van het onthaal;  
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o worden verder in de gang geplaatst of worden via de betrokken ontvanger als 
die op dienst is of door de onderofficier op dienst opgehaald en naar de juiste 
locatie gebracht. Als deze locatie niet bekend is wordt de ontvanger door de 
onderofficier per mail ingelicht waar het pakket te vinden is. 

 Let op! De leveringsbon moet altijd aan Katrien bezorgd worden. 
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16 Bijlages 

1. LMRA 
2. Handhygiëne 
3. Hoesten en niezen 
4. Hoe draag je een chirurgisch masker? 
5. Zelfzorg tijdens COVID-19 uitbraak 
6. Checklist bezoeken 
7. Fase 1A 
8. Fase 1B 
9. Fase 2 
10. Fase 3 
11. Exit plan VTO 
12. Capaciteit van de lokalen en circulatieplan in de posten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1: LMRA 
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Bijlage 2: Handhygiëne 

 

Brandweer zone Kempen Bijlage 2 - Handhygiëne Pagina 46 van 67 
 Versie 20200428-1 

 



Bijlage 3: Hoesten en niezen 
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Foutief 
 

 
 

Correct 
 
Voorkeur 

 Draai uw hoofd weg van anderen 

 Gebruik bij voorkeur een tissue om neus en mond te bedekken 

 Gooi uw tissue in een vuilbak 

 Was of ontsmet uw handen 
 

 
 
Alternatief 

 Draai uw hoofd weg van anderen 

 Gebruik uw elleboog 

 Was of ontsmet uw handen 
 

 



Bijlage 4: Hoe masker correct opzetten 
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Chirurgisch masker 

 
Aandoen 
 

1. Was je handen    
 
 
 
 

2. Controleer het masker en kijk na op beschadigingen 
 
 
 
 

3. Zorg dat de juiste zijde aan de buitenkant is, en metalen stukje  
aan bovenzijde 
 
 
 

4. Neem masker met rekken vast en plaats over het hoofd of achter  
de oren 
 
 
 
 

5. Bedek mond en neus (trek masker open) 
 
 
 
 

6. Druk het metalen strip rond de neus aan om perfecte dichting  
te bekomen 
 
 
 

7. Wat niet doen 
a. Masker aan buitenzijde met handen aanraken 
b. Langer dan 8 uur dragen 
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Uitdoen 
 

1. Was je handen    
 
 
 
 

2. Raak het masker niet aan de buitenzijde aan 
 
 
 
 

3. Neem de elastiek tussen de vingers 
 
 
 
 

4. Verwijder het masker in een vloeiende beweging 
 
 
 
 

5. Werp het masker in de daarvoor voorziene afvalemmer 
 
 
 
 

6. Was opnieuw je handen 
 
 

Film 
 
 
https://csbcc47a3de9cfax49a7x923.blob.core.windows.net/ 
marketing/Video/Het%20mondmasker 
%20NL%20v3%203dosendonts.mp4 

 
    

 

FFP2-FFP3 masker 
 
 
https://csbcc47a3de9cfax49a7x923.blob.core.windows.net/ 
marketing/Video/Het%20FPP-masker 
%20NL%20v3%203dosendonts.mp4 

https://csbcc47a3de9cfax49a7x923.blob.core.windows.net/%20marketing/Video/Het%20mondmasker%20%20NL%20v3%203dosendonts.mp4
https://csbcc47a3de9cfax49a7x923.blob.core.windows.net/%20marketing/Video/Het%20mondmasker%20%20NL%20v3%203dosendonts.mp4
https://csbcc47a3de9cfax49a7x923.blob.core.windows.net/%20marketing/Video/Het%20mondmasker%20%20NL%20v3%203dosendonts.mp4
https://csbcc47a3de9cfax49a7x923.blob.core.windows.net/marketing/Video/Het%20FPP-masker%20NL%20v3%203dosendonts.mp4
https://csbcc47a3de9cfax49a7x923.blob.core.windows.net/marketing/Video/Het%20FPP-masker%20NL%20v3%203dosendonts.mp4
https://csbcc47a3de9cfax49a7x923.blob.core.windows.net/marketing/Video/Het%20FPP-masker%20NL%20v3%203dosendonts.mp4


Bijlage 5: Zelfzorg tijdens COVID-19 uitbraak 
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Meer info via https://fist-vlaanderen.be/corona/ 
 
 

https://fist-vlaanderen.be/corona/


Brandweer zone Kempen Bijlage 5 – Psychosociale bijstand Pagina 51 van 67 
 Versie 20200501-1 

FiST Zone Kempen: Oproep via Centrale Meldkamer 
 
Leiding: Loots Michaël  
 Vromans Tinne  
 Mutsaerts Dirk  
FiST Antennes: 
 Post Balen Geypen Tanja  

 Kenis Maddy 
 Mutsaerts Dirk 
 Van Bael Rudi 
 Van Clemen Daniël 

 Post Geel Loots Michaël 
  Verreydt Patrick 
  Verstappen Guy 
  Vromans Tinne 
 Post Grobbendonk Van Lommel Bart 
  Van Mechelen Peter 
 Post Herentals Berings Kristof 
  Geens Dirk 
  Laeremans Jan 
  Van den Bergh Rudi 
 Post Mol Lodewijckx Bjorn 
  Vanhoof Carlo 
  Van Ouytsel Frank 
 Post Westerlo Berghmans Jan 
  Boeckx Joris 
  Verstrepen Rob 
 

Vertrouwenspersoon PAPS : Mensura 
 
 Heidi Mermans werk: 02/549.71.57 

Privé: 0475/72.35.80  
    e-mail: heidi.mermans@mensura.be  
 
 
 

 
 

mailto:heidi.mermans@mensura.be


Bijlage 6: Checklist bezoek 
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           Terug



Bijlage 7: Fase 1A (vanaf 4 mei) 
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Terug



Bijlage 8: Fase 1B (vanaf 11 mei) 
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Terug



Bijlage 9: Fase 2 (vanaf 18 mei) 
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Terug



Bijlage 10: Fase 3 (vanaf vermoedelijk 8 juni) 
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Terug  



Bijlage 11: Exit plan VTO 
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1 Doelgroep 

 Basiskader. 

 Middenkader. 

 Hoger kader. 

2 Algemene afspraken 

 Het algemene principe is om het risico van overdracht in de opleidingscontext te 

minimaliseren door: 

o handhygiëne; 

o fysieke afstand; 

o mondmaskers. 

 Vervoer naar locatie met brandweer voertuig: 

o mondmaskers; 

o maximum aantal personen per voertuig te respecteren; 

o voertuigen ontsmetten volgens procedure. 

 Tijdens de theorielessen (vanaf 18 mei): 

o maximaal 14 cursisten; 

o minimum 4 m² per cursist; 

o minimum 8 m² per leerkracht (max. 1 leerkracht); 

o stoelen en tafels moeten zo worden opgesteld dat de afstand tussen de tafels 

zo groot mogelijk is, bij voorkeur dicht bij de muren. De plaatsen in het 

leslokaal dienen vast te staan; 

o vul en ledig de lokalen steeds systematisch:  

 eerste persoon neemt achteraan plaats bij vullen; 

 persoon dichtst bij de deur verlaat eerst. 

o zorg voor voldoende ventilatie in het leslokaal, door de ramen te openen en 

leslokalen in open lucht zijn aanbevolen. 

 Praktijklessen. 

o Bij voorkeur in de buitenlucht. 

o Max 3 groepen van 6 personen + instructeur mits: 

 gespreid toekomen/omkleden; 

 geen verzameling tijdens/na opleiding. 

 Organisatie. 

o Toegang tot de leslokalen kazerne, leslokaal moet zo georganiseerd worden 

dat een afstand van > 1,5m per cursist kan worden gerespecteerd. 

o Er worden geen broodjes besteld/uitgedeeld. 
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3 Welke opleidingen 

 Voortgezette opleidingen (VO). 

o Campus Vesta. 

o Decentraal. 

 Permanente opleidingen (PO). 

o In de post. 

o Op locatie. 

 Specialisaties: 

o redteam; 

o duikers; 

o chauffeurs; 

o IGS (gaspakken/meetploegen). 

 Brevetopleiding. 

o Campus Vesta. 

 

4 Voortgezette vorming: Beschrijving voor en na 

 

4.1 Voor 

 

Voortgezette opleiding 
Onderwerp T/P Uren Basis-

kader 
Midden-

kader 
Hoger 
kader 

Pompen Theorie 4u X   

Praktijk 3u X   

THV Theorie 4u X   

Praktijk 6u X   

Forcible Entry Praktijk 6u X X  

Prioritair rijden 
(gespreid over 5 jaar) 

Theorie 4u X X X 

Praktijk 8u X X X 

Brand scenario Praktijk 3u  X  

SAH BB Theorie 12u  X  

Praktijk 6u  X  

VMD (gasmeten 1) Theorie 3u  X X 

Gasmeten 2 Theorie 3u  X X 

Afwassen (decontaminatie) Theorie 3u  X X 

BBB (OVD/Bevel6) Praktijk 6u  X Keuze 

ICS Theorie 3u   X 

Interprovinciale opleidingen Theorie 15u   X 

Studiedagen Beiden ?   X 

Maquette Praktijk ?   X 

ICMS 2 Beiden 6u?   X 

BIG Theorie 3u?   X 
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4.2 Exit VO 

 
Pompen 

 Status: niet gestart. 

 Locatie: post. 

 Aantal uren: 

o theorie: 3u; 

o praktijk: 4u. 

 Aantal deelnemers:  

o theorie 24.  

o praktijk 12-18-24. 

 Voorstel corona: 

o theorie online. 

o praktijk: datums blijven. 

 

 

THV 
 Status: gestart. 

 Locatie: zonaal/post. 

 Aantal uren: 

o theorie: 4u; 

o praktijk: 6u. 

 Aantal deelnemers:  

o theorie 24;  

o praktijk 12. 

 Voorstel corona: 

o theorie afwerken online; 

o praktijk: Uitstel begin 2021. 

 

Legende 

 

Afgewerkt 

Afgelast 

Uitgesteld 

September 

 

 

 

  

Datum Tijd Omschrijving Status Post

1 18/05/2020 19:00 - 22:00VO: Pompen Theorie Uitvoeren  P/BA

2 20/05/2020 19:00 - 22:00VO: Pompen Theorie Uitvoeren  P/HA, P/WE

3 25/05/2020 19:00 - 22:00VO: Pompen Theorie Uitvoeren  P/BA

4 27/05/2020 19:00 - 22:00VO: Pompen Theorie Uitvoeren  P/HA

1 03/06/2020 18:00 - 22:00VO: Pompen Praktijk Uitvoeren  P/HA

3 08/06/2020 18:30 - 22:30VO: Pompen Praktijk Uitvoeren  P/BA

4 10/06/2020 18:00 - 22:00VO: Pompen Praktijk Uitvoeren  P/HA

5 15/06/2020 18:30 - 22:30VO: Pompen Praktijk Uitvoeren  P/BA

1 01/09/2020 19:00 - 22:00VO: Pompen Theorie Uitvoeren  P/HO

2 04/09/2020 19:00 - 22:00VO: Pompen Theorie Uitvoeren  P/WE

3 05/09/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Uitvoeren  P/MO

4 08/09/2020 19:30 - 21:30VO: Pompen Praktijk DEEL 1 Uitvoeren  P/HO

5 08/09/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO, P/WE

6 11/09/2020 19:00 - 22:00VO: Pompen Theorie Uitvoeren  P/WE

7 15/09/2020 19:30 - 21:30VO: Pompen Praktijk DEEL 2 Uitvoeren  P/HO

8 15/09/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO, P/WE

9 18/09/2020 18:30 - 22:30VO: Pompen Praktijk Uitvoeren  P/WE

10 19/09/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Uitvoeren  P/MO

11 21/09/2020 19:00 - 22:00VO: Pompen Theorie Uitvoeren  P/GR, P/HO

12 22/09/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/HA, P/WE

13 25/09/2020 18:30 - 22:30VO: Pompen Praktijk Uitvoeren  P/GR, P/HA, P/HO

14 25/09/2020 18:30 - 22:30VO: Pompen Praktijk Uitvoeren  P/WE

15 26/09/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Uitvoeren  P/GR, P/HO

16 29/09/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO, P/WE

17 29/09/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Geannuleerd P/MO

18 02/10/2020 18:30 - 22:30VO: Pompen Praktijk Uitvoeren  P/WE

19 10/10/2020 09:00 - 17:00VO: Pompen Theorie + Praktijk Uitvoeren  P/GE

Datum Tijd Omschrijving Status Post

1 14/01/2020 18:30 - 22:30 VO: THV Theorie Afgerond  P/GE, P/GR

2 20/01/2020 18:30 - 22:30 VO: THV Theorie Afgerond Zonaal

3 21/01/2020 18:30 - 22:30 VO: THV Theorie Afgerond  P/GR

4 27/01/2020 18:30 - 22:30 VO: THV Theorie Afgerond  P/BA

5 28/01/2020 19:00 - 23:00 VO: THV Theorie Afgerond Zonaal

6 29/01/2020 18:00 - 22:00 VO: THV Theorie Afgerond  P/HA

7 04/02/2020 18:00 - 22:00 VO: THV theorie Afgerond  P/GE

8 04/02/2020 08:00 - 12:00 VO: THV theorie Afgerond  P/GE

9 05/02/2020 18:00 - 22:00 VO: THV Theorie Afgerond  P/BA, P/GR, P/HA, P/HO

10 07/02/2020 18:00 - 22:00 VO: THV Theorie Afgerond  P/HA, P/WE

11 14/02/2020 18:00 - 22:00 VO: THV Theorie Afgerond  P/WE

12 10/03/2020 08:00 - 12:00 VO: THV theorie Afgerond  P/GE

13 10/03/2020 18:30 - 22:30 VO: THV Theorie Afgerond  P/HA, P/MO

14 10/03/2020 08:00 - 12:00 VO: THV Theorie Afgerond  P/GE, P/MO, P/WE

1 17/03/2020 08:00 - 12:00 VO: THV theorie Geannuleerd Zonaal

2 17/03/2020 18:00 - 22:00 VO: THV theorie Geannuleerd  P/GE

3 19/03/2020 18:30 - 22:30 VO: THV Theorie Geannuleerd  P/MO

4 24/03/2020 08:00 - 12:00 VO: THV theorie Geannuleerd  P/GE, P/HA, P/WE

5 05/05/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Geannuleerd  P/GR

6 06/05/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Geannuleerd  P/HA

7 09/05/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Geannuleerd  P/HA

8 09/05/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Geannuleerd  P/HO

9 13/05/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Geannuleerd  P/HA

10 16/05/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Geannuleerd  P/HA

1 23/05/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Geannuleerd  P/HO

2 30/05/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Geannuleerd  P/GR

3 06/06/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GR

4 13/06/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/WE

5 20/06/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/WE

1 05/09/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/WE

2 12/09/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/WE

3 26/09/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GE

4 29/09/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO, P/WE

5 03/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/BA

6 06/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO, P/WE

7 10/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/BA

8 13/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO, P/WE

9 17/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/BA

10 20/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO, P/WE

11 24/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/MO

12 27/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO, P/WE

13 31/10/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO

14 14/11/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/GE, P/MO

15 21/11/2020 09:00 - 16:00 VO: THV Praktijk Uitvoeren  P/MO
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Forcible Entry 
 Status: gestart. 

 Locatie: zonaal. 

 Aantal uren: 6u. 

 Aantal deelnemers:   

o 8; 

o 4 per deur. 

 Voorstel corona: 

o verschuiven naar najaar 

 

Legende 

 

Afgewerkt 

Afgelast 

Uitgesteld 

September 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritair rijden (gespreid over 5 jaar) 
 Status: niet gestart. 

 Locatie: zonaal + Rijschool Fury. 

 Aantal uren:  

o theorie 4u; 

o praktijk 8u. 

 Aantal deelnemers: 

o theorie: 22; 

o praktijk: 2. 

 Voorstel corona:  

o opnieuw plannen: 

 theorie – najaar; 

 praktijk – najaar. 

 

Datum Tijd Omschrijving Status Post

1 11/01/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

2 13/01/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

3 18/01/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

4 20/01/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

5 25/01/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

6 01/02/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

7 03/02/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

8 08/02/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

9 10/02/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

10 15/02/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

11 22/02/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

12 09/03/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Afgerond Zonaal

1 14/03/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

2 16/03/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

3 21/03/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

4 28/03/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

5 30/03/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

6 04/04/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

7 18/04/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

8 20/04/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

9 25/04/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry GeannuleerdZonaal

10 04/05/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

11 09/05/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

12 11/05/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

13 16/05/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

1 18/05/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

2 23/05/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

3 25/05/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

4 30/05/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

5 06/06/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

6 08/06/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

7 13/06/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

8 15/06/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

9 20/06/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal

10 27/06/2020 09:00 - 15:30 VO: Forcible Entry Uitvoeren Zonaal
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Brand scenario 
 Status: gestart. 

 Locatie: Campus Vesta. 

 Aantal uren: 3u. 

 Aantal deelnemers: 8 . 

 Voorstel corona: 

o annuleren wegens: 

 BzK al elk jaar BBB; 

 tekort uren Vesta. 

 

Legende 

 

Afgewerkt 

Afgelast 

Uitgesteld 

September 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAH BB 
 Status: niet gestart. 

 Locatie: zonaal + Campus Vesta.  

 Aantal uren:  

o theorie 12u; 

o praktijk 6u. 

 Aantal deelnemers: 

o theorie: 30; 

o praktijk: 6. 

 Voorstel corona:  

o opnieuw plannen: 

 theorie: eind juni – begin september; 

 praktijk: september. 

 

 

 

 

 

Datum Tijd Omschrijving Status Post

1 31/01/2020 09:00 - 12:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GE

2 05/02/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/HA

3 07/02/2020 09:00 - 12:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GE

4 10/02/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GE

5 12/02/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/HA

6 14/02/2020 09:00 - 12:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GE

7 17/02/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GE

8 19/02/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/HA

9 21/02/2020 09:00 - 12:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/GE

10 24/02/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GE

11 26/02/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/HA

12 02/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GE

13 03/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GR

14 04/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/HA

15 07/03/2020 09:00 - 12:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GR

16 09/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/GR

17 11/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Afgerond  P/HA

1 16/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/GE, P/GR

2 17/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/HO

3 18/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/GE, P/HA, P/WE

4 24/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/MO

5 24/03/2020 09:00 - 12:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/MO

6 26/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/MO

7 31/03/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/MO

8 02/04/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/MO

9 20/04/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/BA

10 21/04/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/HO

11 22/04/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/WE

12 27/04/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/BA

13 28/04/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/HO

14 29/04/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/WE

15 04/05/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/BA

16 05/05/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/MO

17 06/05/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/WE

18 07/05/2020 09:00 - 12:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/MO

19 07/05/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Geannuleerd  P/MO

20 11/05/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/BA

21 13/05/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/WE

22 19/05/2020 19:00 - 22:00 VO: BB Scenario Uitvoeren  P/WE
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VMD (gasmeten 1) 
 Status: niet gestart. 

 Locatie: zonaal. 

 Aantal uren: 3u. 

 Aantal deelnemers: 14. 

 Voorstel corona: opnieuw plannen eind juni. 

 

Gasmeten 2 
 Status: niet gestart. 

 Locatie: zonaal. 

 Aantal uren: 3u. 

 Aantal deelnemers: 14. 

 Voorstel corona: opnieuw plannen eind juni. 

 

Opleiding (af)wassen 
 Status: niet gestart. 

 Locatie: zonaal. 

 Aantal uren: 3u. 

 Aantal deelnemers: 24. 

 Voorstel corona: annuleren. 

 

Bevel6/OVD BBB 
 Status: niet gestart. 

 Locatie: Campus Vesta. 

 Aantal uren: 3u. 

 Aantal deelnemers: 6. 

 Voorstel corona: annuleren. 

 
ICS 

 Status: afgewerkt. 

 Locatie: zonaal. 

 Aantal uren: 3u. 

 

Interprovinciale opleidingen 
 Status: niet gestart. 

 Locatie: provinciaal. 

 Aantal uren: 15u. 

 Aantal deelnemers: 14. 

 Voorstel corona: herplannen in september. 
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Vakmanschapsdagen 
 Status: geannuleerd. 

 Locatie: zonaal. 

 Aantal deelnemers: 24. 

 Voorstel corona: annuleren. 

 

Extra (vervang)projecten in kader van Corona 
Eigen projecten 

 Digitaal leerplatform smartschool: 

o pompen theorie; 

o THV theorie; 

o BA4 theorie; 

o … 

Projecten netwerk brandweer  

 Digitaal leerplatform 

https://www.netwerkbrandweer.be/. 

 Gevalideerd door KCCE. 

 Zone legt per maand en per graad artikels vast die verplicht gelezen moeten worden. 

 Kan meetellen voor 2 uur voortgezette vorming per maand vanaf april. 

o April: Brandbestrijding 

 Basiskader. 

 The non-negotiables. 

 Straalpijptechnieken. 

 Waarom blust water. 

 Test. 

 Midden- en hoger kader. 

 The non-negotiables. 

 Wind driven fires. 

 Ondergeventileerde branden. 

 Test. 

o Mei: THV – alle kaders. 

 Procedure ontzetting. 

 Voertuigbranden. 

 Ongeval met LNG vrachtwagen. 

 Test. 

o Juni. 

 Nog te bepalen. 

o Juli. 

 Nog te bepalen. 

o Augustus. 

 Nog te bepalen. 

https://www.netwerkbrandweer.be/
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 Webinars.  

Naast de digitale lessen kunnen ook webinars 

gevolgd worden. De info wordt via dienstnota 

doorgegeven. 

 
 
 
 
 
 

Samenvatting exit voortgezette opleiding 
 

Voortgezette opleiding 
Onderwerp T/P Uren Basis-

kader 
Midden-

kader 
Hoger 
kader 

Actie Periode 

Pompen Theorie 4u X   Online sessies juni 

Praktijk 3u X   Opnieuw 
plannen 

september 

THV Theorie 4u X   Online sessie juni 

Praktijk 6u X   Uitgesteld 2021 2021 

Forcible Entry Praktijk 6u X X  Opnieuw 
plannen 

september 

Prioritair rijden 
(gespreid over 5 jaar) 

Theorie 4u X X X Opnieuw 
plannen  

najaar 

Praktijk 8u X X X Opnieuw 
plannen  

najaar 

Brand scenario Praktijk 3u  X  Geannuleerd  

SAH BB Theorie 12u  X  Opnieuw 
plannen 

Eind juni/ 
begin 

september 

Praktijk 6u  X  Ok september 

VMD (gasmeten 1) Theorie 3u  X X Opnieuw 
plannen 

Eind juni 

Gasmeten 2 Theorie 3u  X X Opnieuw 
plannen 

Eind juni 

Afwassen (decontaminatie) Theorie 3u  X X Geannuleerd  

BBB (OVD/Bevel6) Praktijk 6u  X Keuze Geannuleerd  

ICS Theorie 3u   X Afgewerkt  

Interprovinciale opleidingen Theorie 15u   X Opnieuw 
plannen  

najaar 

Studiedagen Beiden ?   X On hold  

Maquette Praktijk ?   X On hold  

ICMS 2 Beiden 6u?   X On hold  

BIG Theorie 3u?   X On hold  

Vervangprojecten Divers  X X X Via DN Per maand 
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5 Permanente Opleiding 

5.1 Algemeen: 

 Originele planning zoveel mogelijk aanhouden. 

 Nieuwe planning doorgeven aan VTO-dienst. 

 Alternatief: digitaal leerplatform. 

 

Permanente opleiding 
Basiskader/middenkader 

Onderwerp Uren Opstart 

Chauffeurs oef 1.5u 11 mei 

Ploegoefeningen 2u 18 mei 

 

Hoger kader 

Onderwerp Uren Opstart 

OVD-vergaderingen 2u Online 

Oefening bedrijven 3u Geannuleerd 

 

5.2 Extra (vervang)projecten in kader van Corona 

Eigen projecten 

 Digitaal leerplatform smartschool. 

o Wespen. 

o BA4 (mogelijks ook VO). 

o MFAP. 

o … 

 Per project zal TC het aantal uren PO bepalen. 

 
 

6 Specialisatie-oefeningen 

Algemeen: 

 Originele planning zoveel mogelijk aanhouden. 

 Nieuwe planning doorgeven aan VTO-dienst. 

 Alternatief: digitaal leerplatform. 
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7 Brevetopleidingen Campus Vesta 

7.1 Algemeen: 

 Theorielessen: via e-learning. 

 Praktijklessen gaan door op Vesta. 

 De lessenroosters zijn aangepast. 

 

Brevetopleidingen 
Opleiding Start 

BO1 5 mei  

MO2 5 mei 

AGS mei 

Alle opleiding september 

 
 
 

8 Begeleiders Exit plan 

 
 

Organisatievorm voor de uitvoering voor dit plan 

Naam Rol Taak 

Guy Verstappen Coördinator  VO BB scenario 

 VO SAH BB 

Nick Van Genechten Coördinator  Forcible Entry 

 Prioritair rijden 

 Pompen 

Michaël Aerts Coördinator  THV 
 



Bijlage 12: Capaciteit van de lokalen (tabel per post) 
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Voorafgaande opmerkingen 
 De capaciteit werd bepaald op een social distance van 1,5 meter, plaatsing tegen 

muren en voldoende vrije doorgang. 

 Dit is dus een absoluut maximum. De ideale indeling voor scholen volgens de 

overheid is 4 m² per student en 8 m² per docent (minimaal lokaal van 48 m²) met een 

maximum van 14 per lokaal. (ook al kunnen er meer in!!!) 

 Denk ook aan de wachtrij die ontstaat om binnen te gaan (vb 10 personen is een rij 

van meer dan 15 meter). 

 

Tabellen: 
Rondgang gebeurt momenteel door IOK. Nog toe te voegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


