
 

In kaderstelling In de zonale meldkamer worden 24/24 7/7 minstens twee personeelsleden 
gelijktijdig worden tewerkgesteld in de functie van dispatcher.  

Deze functie is gekoppeld aan enerzijds een vrijwillig operationeel lid van de 
brandweer ongeacht het kader waarin hij werkzaam is. 

Anderzijds wordt deze functie ook opgenomen door administratief niet- 
operationeel personeel.  

Doel Het verwerken van oproepen en communicatie teneinde de operationele taken te 
initiëren en te ondersteunen. 

Beschrijving 

 

 

Een dispatcher neemt de melding aan, hoofdzakelijk vanuit NC112, en beoordeelt 
deze conform de geldende zonale afspraken op classificatie en prioriteit en legt de 
melding vast. Dit voor zover het voorgaande niet geautomatiseerd verloopt. 

Occassioneel kunnen er ook rechtstreekse contracten zijn met burgers en lokale 
politiediensten. Hij alarmeert de eenheden en coördineert de uitrukfase. 

 Hij zorgt voor een adequate informatievoorziening richting de uitgestuurde 
ploegen en voertuigen en coördineert de radiocommunicatie.  

Tijdens de bestrijding van het incident legt de dispatcher relevante informatie vast. 
Hij handelt hulpvragen vanuit het veld, zoals opschaling en specialistische 
aanvragen, adequaat af.  

Na afloop van het incident legt hij de relevante informatie vast zodat die als basis 
kan dienen voor de verslaggeving.  

Hij evalueert het eigen handelen en levert, indien van toepassing, een bijdrage aan 
de algemene evaluatie van de melding. 

Kerntaken en takengebied Kernresultaatsgebieden 

Ontvangen en aannemen van een melding. 

Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Neemt een melding aan en verzamelt de kerngegevens; 
- Creëert zo nodig een productief gespreksklimaat ( paniekreductie); 
- Legt de melding vast; 
- Classificeert en legt prioriteiten van de melding vast conform de geldende 

afspraken. 
 

Ondersteuning van de inzet: 

Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Alarmeert, volgens de geldende, afspraken de juiste diensten/personen of 
verwijst door naar de juiste instanties, voor zover dit proces niet is 
geautomatiseerd. Bij geautomatiseerd alarm controleert zij/hij of het 
uitgestuurde alarm conform de geldende afspraken is; 

- Controleert de ingezette ploegen in relatie tot de aard en de locatie van 
het incident; 

- Draagt zorg voor een juiste toepassing van de verbindingsprocedures; 

PROFIEL DISPATCHER 



- Herkent storingen in systemen van de dispatch, schat de gevolgen daarvan 
in voor het operationeel proces en onderneemt adequaat actie om dit te 
ondervangen; 

- Verstrekt de nodige informatie over het incident aan de gealarmeerde 
hulpploegen; 

- Past de inzet aan als aanvullende informatie daar aanleiding toe geeft; 
- Voert de opschalingsprocedure uit indien gevraagd; 
- Onderhoudt als centraal informatiepunt contact met de hulpploegen 

tijdens de inzet. 

 

Afsluiten van de melding: 

Mogelijke taken (niet limitatief): 

- Legt alle relevante informatie vast bij het afsluiten van een incident; 
- Bewaakt de beschikbaarheid van de ingezette ploegen; 
- Evalueert het eigen handelen; 
- Signaleert en rapporteert verbeterpunten in procedures of werkwijzen. 

Plaats in de organisatie De functie krijgt leiding van: 

- De verantwoordelijke officier “dispatching” cf. organigram; 

- De dispatcher-teamleader (B-niveau). 

Netwerkelementen De functie krijgt info van: 

Leidinggevend Off. Mondelinge adviezen 
Beslissingen,…. 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Teamleader Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
mededelingen, … 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail, schriftelijke 
communicatie, … 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Informeel 

 

 

NC112 Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen, ..; 

Persoonlijk contact, mail, 
telefoon, fax … 

Burgers Schriftelijke vragen Mail 

De functie geeft info aan: 

 

Leidinggevend Off. Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

 Burgers Mondelinge vragen Persoonlijk contact, mail…  

Autonomie 

 

De functie kan autonoom beslissen over: 



- De keuze van een alternatieve oplossing indien door een onvoorspelbare 
situatiewijziging of een snelle evolutie van de situatie de opgedragen of in 
procedure voorziene oplossingsmethode onhaalbaar is; 

- De zelfstandige uitvoering van beperkte individuele opdrachten als 
deskundige;  

- De keuze van alarmeringsprocedure cf. zonale afspraken indien een 
opdracht niet via HC 100 binnenkomt. 

De functie moet autorisatie vragen voor: 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of dat valt buiten 
zijn initiatiefrecht in het kader van zijn individuele opdracht als dispatcher; 

- Elke bezigheid die de kwaliteit van het werk beïnvloedt zonder dat er 
specifieke regels zijn afgesproken omtrent de kwaliteitsgaranties. 
 

Arbeidsomstandigheden 

Arbeidsvoorwaarden 

Plaats in het 
organogram 

Facilitair beheer - dispatching 

Specifieke 
vaardigheden 

Technische vaardigheden: 

- Dactylovaardig; 
- Basis kennis PC; 
- Basis kennis geografie van de zone. 

Kerncompetenties: 

- Stressbestendigheid; 
- Klantgerichtheid; 
- Integriteit.  

Gedragscompetenties: 

- Plannen en organiseren; 
- Samenwerken; 
- Initiatief; 
- Leervermogen; 
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. 

Niveau C-niveau (C1-C2-C3) 

Bevorderings-
voorwaarden 

/ 

Inwerktijd 1 jaar met tussentijdse evaluatie op 6 maanden. 

Diploma Diploma hoger secundair onderwijs 

 Tewerkstelling Hulpverleningszone Waasland, post Melsele. 

 Regime 12 uren shift – volcontinu (7u – 19u &  19u – 7u) 

 


