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FUNCTIEPROFIEL : DESKUNDIGE-EXPERT 
SCHAAL : B4-B5 
NIVEAU : middenkader 

 
 
1. Link met de missie 
Bijdragen tot de doelstellingen van de Brandweerzone Oost-Limburg zoals omschreven in het 
meerjarenbeleidsplan en het operationeel zonaal organisatieplan.  
 
2. Plaats in de organisatie 
De deskundige-expert maakt deel uit van het middenkader van een zonale dienst in de zone zoals voorzien 
is in het personeelsplan. Hij/zij handelt resultaatgericht op operationeel niveau en legt verantwoording af 
aan het verantwoordelijke diensthoofd of directeur. 
Hij/zij voert stuurt de medewerkers van de betrokken dienst aan in overleg met het verantwoordelijke 
diensthoofd of directeur. 
 
3. Beschrijving van de functie 
De deskundige-expert is specialist in zijn/haar vakgebied voert de taken uit van de betrokken dienst. 
 
4. Arbeidsvoorwaarden 
Bij aanstelling als deskundige-expert (door aanwerving, mobiliteit of bevordering) wordt automatisch het  
statuut van toepassing zoals beschreven in de rechtspositieregeling voor het administratief en technisch 
personeel van de Brandweerzones Noord, Oost en Zuidwest-Limburg, goedgekeurd door de zoneraad. 
 
5. Dienstverband 

• Voltijds/deeltijds in dagdienst in een post van de zone , plaats en tijdsbesteding wordt bepaald door de 
zonecommandant 

• In statutair dienstverband 
 
6. Competenties 
Kerncompetenties 

- Loyaliteit 
- Plichtsgevoel 
- Integriteit 

Relationele competenties: 
- Inlevingsvermogen 
- Communiceren 
- Samenwerken 

Taakgerichte competenties: 
- Resultaatgerichtheid 
- Bevelvoering/leidinggeven 

Managementcompetenties: 
- Plannen, organiseren en coördineren 

Kwaliteit- en veiligheidsbewustzijn 
 
Bij aanwerving of externe mobiliteit worden ook de persoonsgeboden competenties (stressbestendigheid en 



  

________________________________________________________________________________________________ 

Besluit ZR 20 022 - aanwerving deskundige-expert DGH                pagina 2/3 

 

flexibiliteit) en vaktechnische competenties beoordeeld. 
 
 
 
7. Kwalificatievereisten 
 
De zoneraad of het zonecollege bepalen de wijze van invulling: 

• door interne mobiliteit 

• door aanwerving 

• door bevordering 

• door externe mobiliteit 
 
Bij aanwerving in het bezit zijn van een bachelor diploma en een relevante beroepservaring van minimum 2 
jaar hebben. 
 
Voor de deskundige-expert DGH: om in aanmerking te komen dient men te beschikken over een diploma van 
bachelor in de ziekenhuisverpleegkunde (of daarmee gelijkgesteld) en is men houder van de Bijzondere 
Beroepstitel intensieve zorg en spoedgevallenzorg of daarmee gelijkgesteld. 
 
De relevante beroepservaring komt neer op minimum van 2 jaar relevante ervaring. 
 
8. Juryleden en beoordeling competenties 
 
BIJ BEVORDERING of INTERNE MOBILITEIT 

• Juryleden: 
- 1 medewerker hoger kader van de zone (operationeel of administratief) 
- 1 externe 
- personeelsverantwoordelijke van de zone 

• Beoordeling competenties: 
- Kerncompetenties:    10 
- Relationele competenties:    30 
- Taakgerichte competenties:   25 
- Managementcompetenties:   15 
- Kwaliteit en veiligheidsbewustzijn:  20 

 
Men heeft een minimum van 50% nodig per competentie. Daarbij is ook een minimale totale score van 
60% (totaal van alle competenties) vereist om te slagen. 

 
BIJ AANWERVING en EXTERNE MOBILITEIT 

• Juryleden: 
- 1 medewerker hoger kader van de zone (operationeel of administratief) 
- 1 externe 
- personeelsverantwoordelijke van de zone 

• Beoordeling competenties: 
- Kerncompetenties:    10 
- Persoonsgebonden competenties:  10 
- Relationele competenties:    25 
- Taakgerichte competenties:   20 
- Managementcompetenties:   10 
- Kwaliteit en veiligheidsbewustzijn:  10 
- Vaktechnische competenties:   15 

 



  

________________________________________________________________________________________________ 

Besluit ZR 20 022 - aanwerving deskundige-expert DGH                pagina 3/3 

 

Men heeft een minimum van 50% nodig per competentie. Daarbij is ook een minimale totale score van 
60% (totaal van alle competenties) vereist om te slagen. 

 
 
9. Taakomschrijvingen (niet limitatief) 
 

• Deskundige-expert DGH 
o inhoudelijke wetenschappelijke kennis hebben inzake eerste hulp, spoedbehandeling, 

farmacologie, pijnbehandeling en eventueel intensieve behandeling, bij de diverse medische 
specialiteiten 

o beschikken over goede parate kennis van de wetgeving en regels voor dringende geneeskundige 
hulpverlening en deze toepassen binnen de verpleegkundige opdracht 

o op hoogte zijn van rampenbestrijding en de taken voor D1 en D2 
o grondige kennis hebben van de praktische uitvoering van het dringend ziekenvervoer, in overleg 

met HC112,  vanaf het uitrijden van de ziekenwagen en toedienen van de eerste zorgen voor 
patiënten bij aankomst op de plaats van interventie tot het ondersteunen van de MUG als ook 
het verzekeren van een correcte administratie 

o planning, sturing, opvolging en evaluatie van de ambulance-werking in de zone 
o samenwerken en communiceren met personen binnen en buiten de organisatie om een goede 

DGH werking in de zone te garanderen 
o begeleiden, informeren en adviseren van collega’s, ambulanciers en stagiairs binnen het 

werkdomein DGH 
o organiseren en geven van de permanente recyclage en andere interne en externe opleidingen  
o op regelmatige basis ambulanceritten uitvoeren 
o projectmatige opdrachten uitvoeren in verband met DGH en oefenbeleid (ook 

brandweergericht) 
o deelnemen aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen 
o rapporteren over specifieke dienstgerichte aangelegenheden aan de dienstverantwoordelijke en 

de zonecommandant 
o opstellen van dossiers, verslagen, ed. m.b.t. de gespecialiseerde dienstgerichte 

aangelegenheden  
o adviseren over dienstgerichte aangelegenheden aan de dienstverantwoordelijke en de 

zonecommandant 
o … 

 

 


