
 
 
 
 

SELECTIEREGLEMENT 
 
 

PROCEDURE: AANWERVING 

FUNCTIEPROFIEL : DESKUNDIGE-EXPERT 

SCHAAL: B4-B5 

NIVEAU : Middenkader 
 

De zoneraad van 28 februari 2020 en van 27 maart 2020 legde volgend selectiereglement 

vast voor de aanwerving en aanleg van een wervingsreserve voor een deskundige-expert 

(coördinator) DGH m/v/x niveau B4-B5. De aanwerving betreft een statutaire functie in voltijds 

dienstverband, met als standplaats post Maasmechelen. 

 

1. Selectiecommissie 

 
Samenstelling van de selectiecommissie: 

 

- 1 medewerker hoger kader van de zone (operationeel of administratief)  
- 1 externe deskundige  
- personeelsverantwoordelijke van de zone 

 

De zoneraad keurde volgende samenstelling goed: 

 

- Kapitein Joost Lismont, officier van de brandweerzone – voorzitter selectiecommissie  
- De heer Maarten Mulkers, extern deskundige, beleidsadviseur HVZ Noord-Limburg  
- Anne Corthouts, personeelsverantwoordelijke 

 

2. Selectievoorwaarden 

 

Kandidaten dienen op datum van kandidaatstelling te voldoen aan de algemene 

toelatingsvoorwaarden (Art. 8) voor aanwerving, vastgelegd in de rechtspositieregeling van het 

administratief en technisch personeel van de Brandweerzones Noord-, Oost- en Zuid-West 

Limburg: 

 
1. Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de 

Zwitserse Bondsstaat;  
2. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze 

solliciteren. Het passende gedrag wordt getoetst aan een uittreksel uit het strafregister. Het 

uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop ongunstige vermeldingen 

voorkomen, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen; 

3. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 
4. Voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;  
5. Medisch geschikt zijn voor effectieve indiensttreding  
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Op basis van art. 9 en rekening houdend met de functie keurt de zoneraad volgende 

bijkomende selectievoorwaarden goed: 

 

6. Houder van rijbewijs B;  
7. In het bezit van een diploma niveau B bachelor in de ziekenhuisverpleegkunde of 

daarmee gelijkgesteld;  
8. Houder zijn van de Bijzondere Beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg of 

gelijkgesteld en dit blijven opvolgen; 

9. Minstens 2 jaar relevante beroepservaring; 

 

De selectievoorwaarden dienen op datum van de kandidatuurstelling vervuld te zijn. 
 

 

3. Selectieprocedure 

 

De selectieprocedure werd door de zoneraad als volgt vastgelegd: 

 

1. De selectiecommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidatuur.  
2. De selectiecommissie organiseert een vergelijkend examen bestaande uit één of 

meerdere proeven, waaronder een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de 

inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en 

de zone te testen. De competenties verbonden aan het functieprofiel worden één of 

meerdere malen getest doorheen de procedure. Kandidaten die voldoen aan de 

wervingsvoorwaarden zullen voorafgaand aan het vergelijkend examen geïnformeerd 

worden over de competenties die aan bod komen in elk onderdeel. De verschillende 

proeven zijn eliminerend (min. 50% per competentie en min 60% per onderdeel) en 

enkel de 10 hoogst genoteerden worden toegelaten tot de finale mondelinge proef.  
3. De selectiecommissie maakt de gemotiveerde rangschikking over aan de 

zoneraad, gebaseerd op de behaalde resultaten per competentie rekening houdend 

met de competentiegewichten zoals vastgelegd in het functieprofiel.  
4. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die twee 

jaar geldig is. 
 

De competenties die worden beoordeeld tijdens het vergelijkend procedure zijn onderstaande:  
a. Kerncompetenties (gewicht 10/100): 

i. Loyaliteit (niveau 2) 

ii. Plichtsgevoel (niveau 2) 

iii. Integriteit (niveau 2) 

b. Persoonsgebonden competenties (gewicht 10/100): 

i. Stressbestendigheid (niveau 2) 

ii. Flexibiliteit (niveau 2) 

c. Relationele competenties (gewicht 25/100): 

i. Inlevingsvermogen (niveau 1) 

ii. Communiceren (niveau 2) 

iii. Samenwerken (niveau 2) 

d. Taakgerichte competenties (gewicht 20/100):  
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i. Resultaatgericht (niveau 2)  
ii. Bevelvoering/leidinggeven (niveau 2) 

e. Managementcompetenties (gewicht 10/100): 

i. Plannen, organiseren en coördineren (niveau 2) 

f. Kwaliteit en veiligheidsbewustzijn (niveau 2 - gewicht 10/100) 

g. Vaktechnische competenties (niveau 2 - gewicht 15/100) 

 

4. Aanstelling en wervingsreserve 

 

De kandidaten uit de wervingsreserve worden door de raad toegelaten tot de 

aanwervingsstage in orde van rangschikking resulterend uit de zonale proeven. De datum van 

indiensttreding wordt vastgelegd door de zoneraad in een aanstellingsbesluit. Elke statutaire 

benoeming wordt voorafgegaan door een stageperiode van minimum 1 jaar die begint op de 

dag van indiensttreding. 

 

Kandidaten die opgenomen worden in de wervingsreserve, krijgen hiervan schriftelijk bericht. 

De wervingsreserve blijft 2 jaar geldig. De geldigheidsduur kan ten hoogste twee keer voor 

twee jaar verlengd worden. Elke kandidaat in de wervingsreserve wiens contactgegevens 

wijzigen, dient dit onmiddellijk te melden aan de personeelsdienst van de zone. 

 

Een kandidaat wordt, conform art. 23 van de rechtspositieregeling, geschrapt uit de 
wervingsreserve indien hij/zij: 

 

- daar schriftelijk om verzoekt  
- zonder ernstige reden een aanbod voor de functie van deskundige-expert DGH weigert, 

waarbij de aanstellende overheid de ernst van opgegeven motivering beoordeelt  
- noch definitief toezegt noch weigert binnen de 30 kalenderdagen na een functie van 

deskundige-expert DGH binnen de zone aangeboden te hebben gekregen  
- niet in dienst treedt uiterlijk op de afgesproken indiensttredingsdatum 

 
5. Kandidatuurstelling 

 

De kandidaten dienen, per mail of brief, hun kandidatuur met motivatie in t.a.v. 

Brandweerzone Oost-Limburg, personeelsdienst, C-mine 50, 3600 Genk of via 

personeel@bwol.be. De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen is 19 april 2020. De 

datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als indieningsdatum. De 

verzenddatum van de e-mail of de datum van de poststempel geldt als bewijs. 

 

De kandidatuurstelling bevat:  
- een motivatiebrief  
- een uitgebreid curriculum vitae met vermelding en ter staving van de in 

de selectievoorwaarden vermelde vereisten  
- kopie van het Bachelor diploma ziekenhuisverpleegkunde en van de 

Bijzondere Beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg  
- kopie rijbewijs B of C  
- kopie van de identiteitskaart  
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- bewijs van goed gedrag en zeden: model 596.2 (minderjarigenmodel). Het uittreksel 

van het strafregister mag op datum van kandidaatstelling niet ouder zijn dan drie 

maanden. Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen, mag de kandidaat daarover 

een schriftelijke toelichting voorleggen 
 

Kandidaten die de vereiste documenten niet, onvolledig of laattijdig indienen, worden 

uitgesloten van deelname aan de selectieprocedure. De selectiecommissie beoordeelt 

definitief de geldigheid van de kandidaturen en bijbehorende documenten. De kandidaturen 

die uitgesloten worden, krijgen hiervan schriftelijk bericht. 
 

6. Vacantverklaring 

 

De openverklaring wordt minstens gepubliceerd op:  
- de website van de Algemene Directie voor de Civiele Veiligheid van de FOD 

Binnenlandse zaken (www.ikwordbrandweer.be)  
- de officiële website van VDAB  
- de website van de brandweerzone (www.bwol.be/vacatures)  
- de vacature wordt tevens bezorgd aan de actieve personeelsleden van de 

brandweerzone Oost-Limburg. 
 

 

7. Bijkomende informatie 

 

Kandidaten met vragen over de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure 

kunnen contact opnemen met de personeelsdienst via mail personeel@bwol.be of via telefoon 

op 089/65.33.02 of 089/65.33.12.  
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