Onze specifieke
dienstverlening voor
brandweerkorpsen.

Van optimalisatie van organisatiewerking
en personeelsinzet …
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Expertisedomeinen
1

• Analyse van de huidige kosten (personeel, materieel,…)
• Oplevering van een financiële nulmeting
• Simulatie van  de verwachte kosten (zone of korps)
• Definitie van strategieën om de kosten te beheersen / verdelen

2

• Creatie / review van de huidige reglementaire grondslag van het korps
(Rechtspersoonlijkheidsregelen, Grondreglement,…)
• Benchmarking van de reglementaire beginselen (wetgeving, beste praktijken)

3

• Analyse van de risico’s uit de Federale tool
• Vertaling van deze analyse naar mogelijke locaties van (voor)posten, met inbegrip van hun
operationele slagkracht en financiële haalbaarheid

4

• Procesanalyse
• Analyse van de huidige operationele slagkracht
• Opmaak van een kwalitatieve en kwantitatieve nulmeting (aanrij- en interventietijden, opkomst,…)
• Formuleren van verbeterings-voorstellen (efficiëntiewinsten)

5

• Creatie van een draagvlak op alle niveaus voor de voorgestelde veranderingen
• Opmaak en uitvoering van (strategische) communicaties

6

• Definitie van kritische succesfactoren voor een geslaagde implementatie
• Opmaak van een gedetailleerd implementatieplan, opgedeeld per cluster van activiteiten
• Begeleiding/uitvoering van de implementatie en ondersteuning van het leidinggevend kader

7

• Analyse van de huidige / toekomstige personeelsbehoeften
• Consolidatie van de analyses in een nulmeting mbt personeel
• Definitie van een aantal scenario’s inzake personeelsbehoeften
• Uitwerking van gedetailleerd personeelsbehoeftenplan (VTE, arbeidsregimes,…)

8

• Analyse van de huidige organisatiestructuur
• Identificatie van een aantal scenario’s voor de toekomstige structuur
• Gedetailleerde uitwerking van het geselecteerde organisatiemodel
• Uittekenen van leidinggevend kader
• Uitwerken van functie-beschrijvingen
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… tot ondersteuning
bij de brandweerhervorming

Brandweerhervorming
Met de huidige brandweerhervorming wil men een sterkere
samenwerking tussen de verschillende brandweerkorpsen realiseren.
3 basisprincipes vormen de uitgangspunten van deze hervorming:
• Elke burger heeft recht op de snelst adequate hulp
• Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht
• Schaalvergroting is noodzakelijk
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Operationele gebeurtenissen
• Opstart van de Task Force
• Werking binnen Operationele Prezones
Voorziene deadline voor de hervorming

1 Wet op de hervorming van de Civiele Veiligheid

3 Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan prezones

2 Geografische afbakening van de hulpverleningszones

4 Toekenning van dotaties aan prezones

Uitdagingen van de implementatie van de zonewerking
De invoering van de zones stelt de Brandweer voor een aantal duidelijke uitdagingen:
• De nood aan een zonaal leidinggevend kader (beleid, strategische keuzes,…)
• De verdeling van de specialisaties
• De inschaling van de huidige profielen op zonaal niveau
Deloitte is de geschikte partner om de Brandweer te begeleiden In deze oefening:
• Multi-dimensionele competenties en kennis, uitgebreide ervaring met de Brandweer & publieke sector
• Rol van begeleiders van deze integratieoefening
• Begeleiding en ondersteuning van het leidinggevend kader
Als neutrale en objectieve adviseur met een bewezen staat van dienst slaagt Deloitte
erin het verschil te maken
Illustratie van mogelijk stappenplan voor bepalen organisatiestructuur van zone
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Een team waar men op kan rekenen
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