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Bijlage: functiebeschrijving redder 
 

  Functiebeschrijving 
  Red(d)/(st)er 
 
 
 

 
 
1. ORGANISATIEGEGEVENS 

 
FUNCTIETITEL: red(d)/(st)er  
FUNCTIEFAMILIE: technisch ondersteunend 
CLUSTER:  cultuur en vrije tijd 
AFDELING:  vrije tijd 
DIENST: sport 
TEAM: zwembad 
WEDDENSCHAAL: D1-D2-D3 
 
2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
DIRECTE LEIDINGGEVENDE (1e evaluator): beheerder zwembad  
HOGERE LEIDINGGEVENDE (2e evaluator): diensthoofd sport  
 
3. TAKEN  

 
3.1 Ziet toe op de naleving van de veiligheidsvoorschriften door gebruikers en bezoekers en 

treedt op bij meldingen, onveilige en risicovolle situaties om zo ongevallen te voorkomen: 
1. Houdt toezicht op de gebruikers van het zwembad en op een veilig gebruik van het 

zwembad 
2. Staat in voor de naleving van de reglementen 
3. Voert de veiligheidsinstructies uit 
4. Controleert gebouwen, installaties, toegangen, … en zorgt er zo voor dat de 

veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden 
5. Meldt risico’s, incidenten en onveilige situaties in het gebouw aan de ploegbaas en 

teamcoördinator  
6. Doet suggesties ter verbetering van de veiligheid 
7. Volgt de jaarlijkse bijscholing voor redders 

 
3.2 Voert technische en onderhoudstaken uit: 

1. Controleert de waterkwaliteit en onderneemt indien nodig acties ter verbetering 
2. Onderhoudt het zwembad volgens het schoonmaakplan 
3. Staat in voor aanduiden en afbakenen banen 
4. Is verantwoordelijk voor het overhandigen van sleutels van de kleedcabines 

 
3.3 Geeft zwemlessen 

1. Wordt ingeschakeld in het zwemlessenprogramma van de stad (sportdienst) 
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3.4 Staat bij afwezigheid van een onthaalmedewerker in voor het onthaal van clubs, scholen,  

publiekzwemmers en bezoekers; wordt ingeschakeld in het baliewerk: 
1. Handelt aanmeldingsadministratie af voor scholen, clubs en onderhoudstechnici 
2. Verkoopt toegangstickets 
3. Doet inschrijvingen voor zwemlessen 
4. Verstrekt informatie over het aanbod aan activiteiten 
5. Houdt een kassa bij van inkomsten (tickets) en maakt een kassa-afrekening. 
 

 
3.5 Diversen 

De aanstellende overheid kan andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de 
diensten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. De medewerker draagt zo 
bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. Hij of zij levert op deze manier een 
bijdrage aan een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten en aan een vlotte 
en efficiënte werking van de dienst. 

 
4. FUNCTIEVEREISTEN 
 
4.1 SPECIFIEKE FUNCTIEVEREISTEN 

Er wordt in een ploegenstelsel gewerkt (avond- en weekendwerk). 
 

4.2 KENNIS 
1.  beschikken over een Diploma Hoger Redder en geldig bijscholingsattest/  
2. Kennis hebben van veiligheidsprocedures en richtlijnen 
3. Grondige kennis hebben van EHBO, AED en reanimatie in een zwembadomgeving en deze 

kunnen toepassen 
4. Noties hebben van de Vlarem-II reglementering rond circulatiezwembaden  
 
4.3 KERNCOMPETENTIES 

1. SAMENWERKINGSGERICHT ZIJN (niveau 1) 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van 
problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet 
direct van eigen belang is. 

 
2. ACTIEGERICHT ZIJN (niveau 1) 

Zich telkens opnieuw aangesproken voelen om met een open geest en uit eigen beweging 
zaken aan te pakken. 

 
3. KLANTGERICHT ZIJN (niveau 1) 

Zich open en luisterbereid opstellen ten aanzien van interne en externe klanten en 
inspelen op hun gevoeligheden, behoeften en wensen. 

 
4.4 FUNCTIEFAMILIECOMPETENTIES 

1. BETROUWBAAR ZIJN (niveau 1) 
Afspraken nakomen en handelen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, 
rekening houdend met de regels en het beleid. 

 



 
3 

2. VEILIG WERKEN (niveau 1) 
Steeds de veiligheid van zichzelf en anderen voor ogen hebben. Een bijdrage leveren tot 
een veilige en hygiënische werkomgeving voor zichzelf en voor de anderen gericht op 
het voorkomen van arbeidsrisico’s. 

 
3. RESULTAATGERICHT HANDELEN (niveau 1) 

Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform 
het tijdspad en de afspraken. 

 
4.5 FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

1. STRESSBESTENDIG ZIJN (niveau 2) 
Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, efficiënt en 
effectief  blijven functioneren. 

 
2. FLEXIBEL ZIJN (niveau 1) 

Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich 
bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel. 

 
3. VERANDERINGSGERICHTHEID TONEN (niveau 2) 

Zich openstellen voor (organisatie-) verandering en het zich effectief aanpassen aan 
nieuwe werkwijzen en denkkaders. 

 
4. ZICH IDENTIFICEREN MET DE ORGANISATIE (niveau 2) 

Handelt met aandacht voor de doelstellingen en de belangen van de organisatie. 


