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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 majoor: 
 

Directeur generaal van de Civiele Veiligheid 
 

Directeur Operaties 
 

Eenheidschef 
 

 Adjunct-eenheidschef (majoor) 
 

Interventiechef 
 

Operationeel teamchef 
   

Operationeel sectiechef 
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Operationeel teamlid  

Profiel adjunct 
eenheidschef: 
belangrijkste taken en 
activiteit domeinen 

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. Je zal als lid van de eenheid voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het 

uitvoeren van de beleidsvoorbereidende taken .  
 

Deze taken zijn opgedeeld in vier grote groepen van taken: 
Dit houdt onder meer in: 

 
A. Gezamenlijke aanpak bepalen met externe partners  

 
Met andere hulpdiensten en overheden dienen akkoorden afgesloten te worden 
om de verdere samenwerking te vergemakkelijken. Hiervoor zal je gevraagd 
worden om de dienst te vertegenwoordigen in deze vergaderingen. De resultaten 
van deze gesprekken koppel je terug aan de eenheidschef en/of de 
clusterverantwoordelijke.  
Daarnaast organiseert elke gemeente en provincie een veiligheidscel. Ook naar 
deze vergaderingen kan je gevraagd worden om de dienst te vertegenwoordigen. 
De hulp van de Civiele Bescherming kan ook gevraagd worden bij het opstellen 
van nieuwe BNIPS (Bijzondere Nood-en InterventiePlannen) in het kader van de 
noodplanning. Hiervoor kan je hulp ook gevraagd worden. 

 
B. Clustermanagent 

 
De technische aspecten van de Civiele Bescherming zijn opgedeeld in 4 clusters 
(CBRN = Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair; SAR = Search And 
Rescue; HTD = Highly Technical Deployment en ICM = Incident & Crisis 
Management).  
 
Je bent clustermanager.  
 
Dit houdt onder meer in dat u: 

- Het clustermanagement coördineert (kapiteins en onderofficieren) 
- Modules opmaakt en opvolgt 
- Inhoud van clustergerelateerde oefeningen bepaalt 
- Interne oefeningen organiseert 
- Nieuw clustergerelateerd materiaal aankoopt 
- Operationele en interventie procedures aanpast indien nodig 



 

3/5 

 

 

www.ibz.be 

- Participeert in het clusteroverleg 
- Aan research en development doet 
- Verbeterpunten binnen de cluster opmerkt, doorgeeft en de nodige 

aanpassingen doet. 
 

C. Liaison officier 
 

Naast de twee eerder vermelde zaken, zal je ook een rol krijgen als Liaison 
Officier. Dit houdt in dat je (samen met een collega) verantwoordelijk wordt voor 
één van volgende onderdelen. Hiervoor zal je samen met je gelijke van de 
centrale dient in Brussel en van de andere eenheid enkele zaken zal opvolgen en 
uitwerken.  

 
a. MAT/LOG beleid 

 
Het materiaal en logistieke beleid houdt in dat je oplijst wat de noden zijn 
van rollend- en niet-rollend materieel (indien clustergerelateerd in 
samenspraak met de cluster). Je vertaalt deze noden vervolgens in 
bestekken. Je evalueert de gedane aankopen en schrijft bij einde 
gebruik het materieel ook af. 

 
b. Internationaal beleid 

 
Je bereidt de internationale missies (voor jezelf en/of andere 
medewerkers van de eenheid) voor. Je zorgt daarnaast ook voor een 
goede implementatie van deze missies. Je bent het Point Of Contact 
(POC) voor oefeningen en opleidingen op internationaal niveau. Je deelt 
je expertise (certificering, les geven etc.) in een internationaal kader. Tot 
slot zorg je voor een verhoogde capaciteit en voor innovatie. 

 
c. Externe communicatie  

 
Je vertegenwoordigt de dienst klassieke en sociale media. Je zorgt ook 
voor de externe communicatie ten tijde van een crisis of incident. 
Tenslotte zorg je voor PR en Marketing van de Civiele Bescherming. 

 
d. HR-beleid 

 
Je lijst de noden van het volledige personeel (beroepsmedewerkers en 
vrijwilligers) op. Je coördineert en begeleidt de vorming, training, 
opleiding en loopbaan van het volledige personeel. Daarnaast 
organiseer je de evaluatie van het volledige personeel, volg je de 
personen op die uit dienst treden en kijk je het vrijwilligersbeleid na. 

 
e. Verbeterbeleid 

 
Iedereen binnen de eenheid heeft de taak om verbeteringen op te 
merken en door te geven. Indien mogelijk stel je aanpassingen voor en 
voer je deze ook uit. 

 
2. Als lid van een eenheid zal je jezelf ook kunnen ontwikkelen om de prestaties van 

de eenheid te verhogen en advies geven over specifieke materies om het begrip 
van de collega’s te verhogen.  
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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  
• In praktijk brengen van opgedane kennis, expertise en methodes 
• Delen van kennis, expertise en methodes  

 
3. Indien nodig, treedt u op als vervanger van de eenheidschef . 
 
4. Als operationeel personeelslid  neem je deel aan interventies  en de dienst te 

vertegenwoordigen in crisiscellen, operationele commandoposten en 
deelnemen aan generieke & specifieke (cfr cluster) oefeningen op 
nationaal & internationaal niveau  

 

Specifieke kenmerken van 
de functie 
 

Personeelsleden nemen verplicht deel aan interventies in het buitenland. 

Generieke competenties  Vernieuwen  
Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. 
 
Organiseren 
Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en 
daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd. 
 
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. 
 
Medewerkers ontwikkelen  
Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan 
medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling). 
 
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 constructieve contacten 
onderhouden. 
 
Beïnvloeden  
Impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek 
overtuigen. 
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Betrouwbaarheid 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   van 3 juli 2018 houdende diverse 
maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele 
Bescherming, bezorgt u het standaard formulier (bijlage 1), uw getuigschriften en 
brevetten op één van hieronder aangegeven 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 Majoor – Operationele Eenheid Brasschaat” 
 

 


