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Profiel Civiele 
Bescherming 

De nieuwe Civiele Bescherming wil met gespecialiseerde steun optreden ter 
bescherming van de maatschappij in bijzondere omstandigheden. Wij willen 
erkend worden als een onmisbare en hooggespecialiseerde schakel in de 
hulpverleningsketen. 
 
We waarderen de Civiele Bescherming op tot een nog meer wendbare, 
performante en proactieve dienstverlener met unieke taken. Haar specifieke 
expertise en positie op federaal niveau zullen complementair zijn aan de 
brandweer op lokaal niveau.  
 
We diepen de interventiecapaciteiten uit binnen diverse domeinen (= 
clusters), zowel op het Belgisch grondgebied als voor internationale 
opdrachten. 
 
We versterken onze netwerken en partnerschappen door het delen van 
onze expertise via adviesverlening en innovatie. 
 
We optimaliseren de infrastructuur, de opleiding, de arbeidsregeling en het 
personeelsbestand in functie van de gespecialiseerde opdrachten, in een 
nieuwe organisatiestructuur: 

- Twee slagkrachtige Operationele Eenheden (Crisnée en 
Brasschaat) 

- Eén centrale Operationele Directie (Brussel) als federaal 
commando. 

Plaats in het organigram 
 

De plaats in het organigram van de sergeant-dronepiloot is: 
 

Directeur generaal van de Civiele Veiligheid 
 

Directeur Operaties 
 

Eenheidschef 
 

 Adjunct-eenheidschef  
 

Interventiechef 
 

Operationeel teamchef 

 
Operationeel sectiefchef (sergeant-dronepiloot) 
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Operationeel teamlid  

Profiel operationeel 
sectiechef: belangrijkste 
taken en 
activiteitsdomeinen 

Wij zijn op zoek naar medewerkers die deel uit willen maken van de nieuwe 
Civiele Bescherming 
 
Alle medewerkers in de nieuwe Civiele Bescherming c ombineren 
polyvalentie en expertise (in deze volgorde): 
 
• Polyvalentie : elke medewerker verwerft alle generieke 

basiscompetenties en is steeds inzetbaar in alle domeinen.  
 

• Expertise : elke medewerker bouwt een expertise op in functie van de 
behoeften en noodwendigheden van de eenheid. 
 

1. Als operationeel personeelslid , de nationale en internationale  
opdrachten en interventies uitvoeren en meewerken a an de correcte 
uitvoering van het werk om de kwaliteit van de pres taties van de 
dienst te verhogen en de doelstellingen van de eenh eid realiseren.   

 
       Het gaat onder meer om de volgende opdrachten:  
 

• De orders strikt opvolgen door toepassing van de juiste procedures en 
veiligheidsmaatregelen (OPO’s/IPI’s) 

• De juiste en wettig voorziene kleding dragen tijdens de diensten 
• Een correct mondeling en schriftelijk verslag geven over de voortgang 

van de interventie 
• Proactief detecteren en signaleren van verbetermogelijkheden 
• De eigen fysieke conditie op peil houden teneinde steeds operationeel 

inzetbaar te zijn 
• Leiding nemen over deeltaken tijdens de interventie 

o Concrete instructies van officieren opvolgen 
o Concrete instructies geven aan teamleden 
o Praktische organisatie op het terrein opvolgen 

• Besturen van vrachtwagen 
• Instellingplaatsen van overstromingsmateriaal 
• Inwerkingstellen van alternator 

 
2. Als lid van de eenheid , zichzelf ontwikkelen om de prestaties van de  

eenheid te verhogen en advies geven over specifieke  materies om 
het begrip van de collega’s te verhogen.  

 
       Het gaat onder meer over: 
 

• Deelname aan basis- en voortgezette opleidingen om kennis te delen 
en te verfijnen 

• Deelname aan de voorziene sportactiviteiten in functie van het op peil 
houden van de fysieke conditie  
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• In praktijk brengen van opgedane kennis, expertise en methodes 
• Delen van kennis, expertise en methodes  
• Coachen van de teamleden 
• Organiseren van praktische oefeningen voor de teamleden 
• Luitenanten administratief bijstaan 

 
3. Deelnemen aan generieke & specifieke oefeningen op nationaal &  

internationaal niveau.  
 

4. Het verzekeren van het onderhoud van de installa ties en het 
materieel om de goede werking ervan te garanderen.  

 
       Het gaat onder meer om de volgende taken:  
 

• Het uitvoeren van controles of de installaties en het materieel 
operationeel inzetbaar zijn 

• Verantwoordelijk zijn voor het correct herstel van defecten (intern en 
extern) 

• Het proactief geven van advies over het beter gebruik van materieel 
• Het voorstellen van suggesties ter verbetering van het materieel 
• Praktisch advies geven bij aankopen van nieuw al dan niet 

clustergerelateerd materiaal 
 

5. Het uitvoeren van interventies teneinde het verb eteren van het  
overzicht over de interventie. 

 
       Mogelijke taken (niet limitatief): 
 

• Het uitvoeren van verkennings- of meetopdrachten in de lucht 
• Het opsporen van personen, m.i.v. het gebruik van gespecialiseerde 

camera’s  
• Het onderhoud (reiniging, nazicht en kleine herstellingen) van het 

materieel 
• Het opsporen van voorwerpen ter ondersteuning van politie en gerecht 

in dringende gevallen  
• Het volgen van gespecialiseerde opleiding, training en bijscholing 

(vliegen, maar ook gebruik van gespecialiseerd materieel) 
• Het bezorgen van beeldmateriaal ter bevordering van de interventie 
• Het bezorgen van meetwaarden om de toestand beter in te schatten 

 
 

6. De verantwoordelijkheid opnemen voor de inzet en  de veiligheid 
van de ploeg. 
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Specifieke kenmerken van 
de functie 
 

Personeelsleden nemen verplicht deel aan interventies in het buitenland. 

Technische  competenties  
 

 
• Kennis van de reglementering terzake, met name de Ministeriële  

   Omzendbrief van 7 december 2017 tot regeling van het gebruik van drones  
   door politie en hulpdiensten (BS 28/03/2018) in de praktijk kunnen  
   toepassen 
 

• Alle nodige missies met de drone uitvoeren 
 

• Een analyse van een droneopdracht uitvoeren - met inbegrip van 
hetmateriaal dat vereist is - en waarbij het correct inschatten van de 
risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen cruciale elementen zijn  

 

Generieke competenties  Informatie integreren  
Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van 
alternatieven en trekken van sluitende conclusies.. 

 

 
 Problemen oplossen 
 Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van   
 alternatieven en uitvoeren van de oplossing.. 
 
Medewerkers aansturen 
Geven van duidelijke instructies, opvolgen en bijsturen van resultaten van 
medewerkers en ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt. 
 

 

In team werken  
Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te 
delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's 
 

 

 
Servicegericht handelen  

Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve 
manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en 
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constructieve contacten onderhouden. 
 
Bertrouwbaarheid tonen  
Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de 
organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke 
vorm van partijdigheid vermijden. 

 

 
Zichzelf ontwikkelen  

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar 
mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in 
vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis 
eigen te maken 

 

 
 Objectieven behalen 
 Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de    
 verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen   
 acties. 

 

 

 

Verloning  U wordt ingeschaald en verloond op basis van : 
- de tabel vervat in artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 
houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel 
personeel van de Civiele Bescherming. 
- de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende 
bezoldigingsregeling van het operationeel personeel  van de Civiele 
Bescherming. 

Meer info  Voor meer informatie betreffende de jobinhoud  kan u terecht bij de dhr. 
Johan Boydens m.b.t. de kandidatuurstelling voor de Operationele Eenheid 
Brasschaat (e-mailadres: johan.boydens@ibz.fgov.be). 
 
Voor meer info over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden  kan 
u terecht bij de helpdesk 02/500 25 50. 

Hoe solliciteren?  Volgens art. 2 van het koninklijk besluit   houdende diverse maatregelen 
betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele 
Bescherming, bezorgt u het standaard formulier (bijlage 1), getuigschriften 
en brevetten op één van volgende wijzen: 
-   per e-mail: HRST.SELECT@ibz.fgov.be 
-   van hand tot hand met ontvangstbewijs 
-   per aangetekende brief naar: FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. mevr.  

       Sandrina Sinigaglia (bureau A1 4.18), Leuvenseweg 1, 1000 Brussel 
en dit ten laatste op 31 augustus 2018 om 24.00u met vermelding “Oproep– 
Nederlandstalig sergeant-dronepiloot – Operationele Eenheid Brasschaat” 

 


