
BESLUIT ALGEMEEN DIRECTEUR VAN 10 OKTOBER 2022

Stadspersoneel. Vaststellen van de functiebeschrijving van een Deskundige Noodplanning & 
Evenementen.

Beknopte samenvatting
De functiebeschrijvingen worden vastgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

De algemeen directeur stelt de functiebeschrijving vast van deskundige noodplanning en evenementen.

Bevoegd
Koen Codron, algemeen directeur

DE ALGEMEEN DIRECTEUR

Wetten en reglementen
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Verwijzingsdocumenten
Het gemeenteraadsbesluit van 

 15 november 2021 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het personeel van 
lokaal bestuur Zottegem

 22 maart 2021 betreffende het wijzigen van het organogram en de personeelsformatie van stad en 
OCMW Zottegem

Email van Koen Codron van 06 oktober 2022

Verantwoording
De functiebeschrijvingen worden vastgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

De algemeen directeur stelt de functiebeschrijving vast van een deskundige noodplanning en evenementen

BESLIST:

Artikel 1. De functiebeschrijving van deskundige noodplanning en evenementen vast te stellen als volgt:

FUNCTIEBESCHRIJVING
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1. Functiegegevens

Functie: Deskundige noodplanning en evenementen

Rang: Bv

Graad: Uitvoerend

Niveau: B

Functionele loopbaan: B1 – B2 – B3

Dienstverband: Contractueel

2. Plaats in de organisatie

Afdeling: /

Dienst: Veiligheidscel

De deskundige noodplanning en evenementen werkt onder de leiding van en rapporteert aan het college 
van burgemeester en schepenen. In een ramp- of crisissituatie werkt de deskundige onder de bevoegdheid 
van de burgemeester. Daarnaast stemt de deskundige frequent af en werkt hij nauw samen met interne en 
externe partners

3. Doel van de dienst

Als deskundige noodplanning en evenementen draag je de verantwoordelijkheid voor de noodplanning en 
het crisisbeheer op het grondgebied van de stad Zottegem. In voorkomend geval kan gevraagd worden om 
de noodplanning te verzorgen in andere gemeenten. Je coördineert tevens het aspect veiligheid in het 
kader van grotere evenementen.
Tijdens grootschalige incidenten neem je het voortouw in de multidisciplinaire samenwerking en de zorg 
voor het effect- en impactgebied. Je rapporteert systematisch en volgens afgesproken richtlijnen aan de 
burgemeester en de betrokken actoren.
Je bent de drijvende kracht achter de risicocyclus op lokaal niveau. Je ziet toe op de risicoanalyse op het 
gemeentelijk grondgebied, de verhouding tussen de lokale actoren, de opmaak en opstelling van de nood- 
en interventieplannen of ondersteunt de burgemeester bij reële noodsituaties. Je staat tevens in voor de 
administratief-technische ondersteuning van de gemeentelijke veiligheidscel.
Vanuit een breed netwerk werk je nauw samen met de eigen stadsdiensten en met externe partners 
(politie, brandweer, federale, regionale en lokale diensten, hulpdiensten, bedrijven, scholen …) die 
betrokken zijn bij noodplanning en bij het ageren in geval van rampen. Je wisselt kennis en informatie uit en 
zet mee sensibiliseringsacties op aangaande noodplanning.
Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de opvolging en de verwerking van (grote) evenementen. Daarbij 
volg je ook de administratie op van diverse aan evenementen gerelateerde aanvragen die de sectoren 
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cultuur, toerisme, sport, jeugd, senioren en gezondheid omhelst. Samen met verschillende partners zet je 
verdere stappen in het opzetten van een kwalitatief en duurzaam evenementenbeleid. Je werkt mee aan 
een strategische visie omtrent het evenementenbeleid in Zottegem en geeft vorm aan het 
evenementenloket.

KERNRESULTATEN

1. Noodplanning en crisisbeheer

Je bent verantwoordelijk voor noodplanning en crisisbeheer bij stad Zottegem.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 Je stelt ter voorbereiding en om te anticiperen bij rampen gemeentelijke nood- en 
interventieplannen op, beheert en actualiseert ze;

 Je houdt een incident en crisismanagementsysteem actueel;

 Je bewaakt de afstemming van de verschillende plannen;

 Je installeert een veiligheidscel, coördineert het secretariaat ervan en organiseert systematisch 
overleg;

 Je ziet toe op de oprichting van noodzakelijke samenwerkingsverbanden met de betroken actoren;

 Je organiseert een 7/7 en 24/24 permanentie voor de noodplanning, binnen de gemeente of door 
het opzetten van samenwerkingen met andere gemeente(s) zodat de continuïteit van de dienst 
permanent/te allen tijde gegarandeerd is; 

 Je werkt een gemeentelijk psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH) uit en onderhoudt het;

 Je concretiseert interne noodplannen op maat van de eigen organisatie;

 Je beheert het budget noodplanning;

 Je implementeert campagnes van de lokale overheid in de lokale werking.

2. Gemeentelijke nood- en interventieplanning en rampenoefeningen

Je bent verantwoordelijk voor de concrete implementatie van de gemeentelijke en interne nood- en 
interventie plannen en begeleidt rampenoefeningen en doet de nodige bijsturing.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 Je organiseert en begeleidt op regelmatige basis ramp- en multidisciplinaire oefeningen (van 
voorbereiding tot nazorg) om de goede werking van de noodplanning uit te testen;

 Je evalueert de oefeningen en noodsituaties en maakt op basis daarvan een risico-inventaris en -
analyse;
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 Je toetst de interne noodplannen door concrete evacuatieoefeningen te doen binnen de 
stadsdiensten;

 Je stuurt het beheer van incidenten bij;

 Je geeft feedback aan het bestuur, de politie en andere betrokken actoren.

3. Incidentenbeheer

Je managet, samen met de betrokken verantwoordelijken, incidenten die zich voordoen en bewaakt een 
goede nazorg.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 Je verzamelt informatie over het incident;

 Je reageert adequaat en neemt de nodige acties conform de richtlijnen naar fasering en te volgen 
procedures;

 Je volgt het incident van nabij op, doet de operationele coördinatie en staat daarbij in contact met 
andere verantwoordelijken;

 Je adviseert en ondersteunt de burgemeester bij de beleidscoördinatie tijdens het verloop van een 
incident;

 Je zorgt dat het crisiscommunicatieplan in werking treedt;

 Je evalueert nauwgezet de aanpak van het incident en stuurt bij, je zet indien nodig samen met de 
betrokken instanties een verbetertraject op;

 Je coördineert en handelt mee schadedossiers af naar aanleiding van (natuur)rampen:

 Je volgt complexe inkomende vragen op;

 Je verzamelt en bundelt schadegevallen voor de Vlaamse en Federale Overheid;

 Je ondersteunt de betrokkenen vanuit wetgevend oogpunt bij de verwerking van de 
schadedossiers;

 Je volgt de eventuele financiële afhandeling van dossiers op.

4. Veiligheidsaspecten evenementen

Je coördineert het aspect veiligheid in het kader van grote evenementen.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 In samenwerking met politie, coördineer/organiseer je de coördinatievergadering over het 
opstellen van de veiligheidsprotocols en stel je deze al dan niet op;

 Je schat proactief risico’s in op vlak van overlast en veiligheid;
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 Je doet systematische veiligheidstoetsen bij evenementen op het openbaar domein of bij de 
ingebruikname van gebouwen. Je werkt in deze nauw samen met de politie.

5. Coördinatie evenementen

Je zorgt voor een goede samenwerking tussen de gemeente en de evenementorganisatoren.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 Je doorloopt, waar nodig, samen met organisaties het gehele proces – van intake tot evaluatie – 
omtrent evenementenvergunningen;

 Je blijft gedurende het gehele proces de contactpersoon van alle interne en externe 
belanghebbenden;

 Na afloop evalueer je samen met de organisatoren het verloop, om zo de benodigde aanpassingen 
voor de volgende keren te realiseren;

 Daarnaast stuur je vanuit je kennis van het gehele werkveld en de ontwikkelingen die daarin spelen 
aan op de stroomlijning en verbetering van processen binnen en buiten de gemeente;

 Tot slot stimuleer je als verbinder de samenwerking tussen professionals.

6. Centraal aanspreekpunt

Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor evenementen.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 Je verzamelt werkingsresultaten m.b.t. evenementen en legt de verslaggeving ervan voor aan 
bestuursorganen, raden, … .

 Je vertaalt relevante wetgeving en regelgeving binnen het domein evenementen naar duidelijke 
richtlijnen en communicatie;

 Je detecteer opportuniteiten tot samenwerking met andere domeinen en vertaalt ze naar concrete 
acties;

 Je coördineert actief het globale evenementenbeleid;

 Je bouwt uit, monitort en volgt een digitaal evenementenloket op;

 Je detecteert en vult de noden van organisatoren in;

 Je adviseert bij de organisatie van evenementen;

 Je benadert organisatoren proactief in functie van een coherent evenementenbeleid;

 Je maakt reglementen op rond evenementen;

 Je organiseert coördinatievergaderingen en volgt ze op.
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7. Netwerking

Je zet een netwerk van contacten op en werkt nauw samen met de eigen stadsdiensten en met externe 
partners die betrokken zijn bij noodplanning en bij het ageren in geval van rampen.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 Je bouwt een eigen netwerk uit van interne en externe contactpersonen op federaal, regionaal, 
provinciaal en lokaal vlak; (politie, brandweer, hulpdiensten, bedrijven, scholen, …..) en doet er 
beroep op bij rampen of crisissituaties;

 Je brengt bestaande relaties met externen in kaart en onderhoudt deze;

 Je vertegenwoordigt de gemeente in de bovenlokale initiatieven met betrekking tot noodplanning 
waaronder de overlegstructuren voor grensoverschrijdende veiligheidsproblematieken, de 
intergemeentelijke overlegcomités (IOC), provinciale overlegmomenten …;

 Je organiseert en volgt zelf intern overleg op.

8. Expertise en advies

Vanuit de praktijk, je expertise en het zicht op evoluties, lever je input voor het beleid en de strategie van 
de dienst. Je betrekt hierbij de relevante actoren en je toetst je voorstellen op regelmatige basis af.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 Je profileert je als specialist in de materie en houdt je kennis up-to-date;

 Je volgt (wijzigingen in) de relevante wetgeving op en bewaakt de implementatie ervan binnen je 
werkdomein;

 Je formuleert beleidsadviezen en je draagt bij tot de middellange termijnplanning van de directie;

 Je adviseert het bestuur op vlak van veiligheid en noodplanning;

 Je levert een inhoudelijke bijdrage aan stuurgroepen en werkgroepen;

 Je houdt het logboek Incident & Crisis Management System (ICMS) bij.

Verruimende bepaling: op vraag van de algemeen directeur verricht de werknemer ondersteunende taken 
van de eigen dienst of van andere diensten.

FUNCTIEPROFIEL
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De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld in de 
competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een hogere gradatie impliceert 
steeds dat de lagere gradatie ook is verworven.

1. Technische competenties

Gradatie

Cluster Competentie Gradatie 1 Gradatie 2 Gradatie 3

PC-Vaardigheden Algemene PC-vaardigheden X X X

Microsoft Office X X X

Veiligheid Wetgeving en regelgeving 
met betrekking tot de 
functie

X X X

Werking en 
werkingsmiddelen

Procedures en procesbeheer X X X

Werking van de organisatie X X

Werkmiddelen en 
werkmethodieken

X X

2. Gedragscompetenties

Gradatie

Cluster Competentie Gradatie 1 Gradatie 2 Gradatie 3

Beheersmatige vaardigheden Plannen en organiseren X X X

Interactief gedrag Teamwerk en samenwerken X X

Persoonsgebonden gedrag Flexibiliteit X X X

Zelfstandig gedrag X X

Kwaliteit en nauwgezetheid X X X

Veranderingsbereidheid X X X

Integriteit X X X

Probleemoplossend gedrag Besluitvaardigheid X X

Initiatief X X

Klantgerichtheid X X X

Waardegebonden gedrag Loyaliteit X X X
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3. Functiespecifieke competenties

 beschikken over rijbewijs B,

 bereidheid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

Koen Codron
algemeen directeur
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