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

Plaats in het organigram 
 

De plaats in het organigram van de kolonel is: 
 

Directeur generaal van de Civiele Veiligheid 
 

Directeur Operaties 
 

Eenheidschef (kolonel) 
 

 Adjunct-eenheidschef  
 

Interventiechef 
 

Operationeel teamchef 
 

Operationeel sectiechef 
 

Operationeel teamlid   
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Profiel eenheidschef : 
belangrijkste taken en 
activiteitsdomeinen 
 

 
1. Als transitiemanager: 
 
Implementatie en opvolging van: 
 
• Het transitieplan naar de nieuwe organisatie in nauwe samenwerking 

met de transitiemanager van het nieuwe landsgedeelte, de 
clustermanagers en de Algemene Directie 

• De strategische visie en planning, en de operationele doelstellingen en 
prioriteiten op het niveau van de eenheid 

• De resultaten van de verschillende projecten ter ontwikkeling van de CB 
2.0, gevalideerd door de Stuurgroep 

• De sleutelprocessen op het vlak van de werking van de CB 2.0, 
gevalideerd door de Stuurgroep 

• De sleutelprocessen op het vlak van de werking van de CB, op identieke 
wijze georganiseerd als in het andere landsgedeelte 

• De operationele activiteit binnen de Nederlandstalige eenheid door erop 
toe te zien dat de interventies steeds voldoen aan de vereiste criteria 
inzake kwaliteit en operationele specificiteit. 

• De integratie van de interventies, het personeel, de voertuigen en het 
materieel van de andere eenheden 

• De communicatie met de personeelsleden over de vooruitgang van de 
heroriënteringsprocedure, over de selectie-examens en over andere 
onderwerpen met betrekking tot de hervorming 

 
2. Als leidinggevende: 

    
   Het organiseren, coördineren en superviseren van de werkzaamheden van de  
   operationele eenheid teneinde de operationele doelstellingen te verwezenlijken 
   en een efficiënte werking van de eenheid te verzekeren 
   
   Mogelijke taken 
   * het nemen van maatregelen om de kwantitatieve en kwalitatieve   
     doelstellingen te behalen door prioriteiten op te stellen, gecoördineerde acties 
     uit te werken 
   * het geven van duidelijke richtlijnen en precieze doelstellingen aan de  
     hiërarchische lijn 
   * het evalueren van het personeel en het aanhangig maken van eventuele   
     tuchtdossiers 
   * het leiden van de operaties op het terrein bij grootschalige interventies: het  
     bepalen van de inzetstrategie op het terrein i.s.m. de andere spelers op het  
     terrein, en het coördineren van de inzet van de medewerkers en het materieel 
     van de dienst 
   *de werking van de operationele eenheid 24/24, 7/7 verzekeren 
 

3. Als beheerder 
 

Beheer van het personeel, materieel, gebouwen en budget teneinde de 
goede werking van de operationele eenheid 
 

   Mogelijke taken 
   * het administratief beheren van het personeel 
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   * het beheren van het interventiematerieel: zorgen dat het materieel 24/24, 7/7  
     operationeel is 
   * het beheren van de gebouwen: het verzekeren van het onderhoud en/of de  
     contacten met de Regie der gebouwen en/of aannemers 
   * het beheren van de fondsenvoorschotten: als ordonnateur verbindt hij/zij de  
     dienst door de delegatie tot het ondertekenen van bestelbonnen en het  
     aanvaarden van facturen 
  * het beheren van de verbruiksgoederen: brandstoffen, hout, dekzeilen, vaten,   
    enz. 
 

4. Als coach 
 

   Sturen, motiveren, ontwikkelen en evalueren de adjuncten, teamleiders en   
   deskundigen teneinde bij dragen tot de ontwikkeling en de groei van      
   adjuncten, teamleiders en deskundigen 
 
   Mogelijke taken 
   * het begeleiden, stimuleren en ondersteunen van de adjuncten, teamleiders    
      en deskundigen 
   * het beheren van conflicten 
   * de resultaten van de adjuncten, teamleiders en deskundigen opvolgen en   
     trachten te verbeteren 
   * het opsporen van de behoeften aan opleiding bij het personeel, de   
     opleidingen organiseren en het verzekeren van de deelname aan deze   
     opleidingen 
 

5. Als coördinator 
 
   Het coördineren van de werking van de operationele eenheid, de operaties op  
   het terrein en de communicatie tussen het hoofdbestuur en de operationele  
   eenheid teneinde de goede werking van de operationele eenheid 
 
   Mogelijke taken 
   * coördineren van alle werkzaamheden en interventies van de operationele   
     eenheid 
   * zetelen in het coördinatiecomité van de provinciegouverneur om acties van  
     de civiele bescherming te coördineren 
   * coördineren van de veiligheid in de operationele eenheid (personeel en  
    materieel) 
  * in de functie van directeur logistiek het geheel van alle logistieke diensten die  
    tussenkomen in discipline 4 (rampenplanning) coördineren 
 

6. Als vertegenwoordiger 
    
   Gezicht en aanspreekpunt zijn voor interne en externe diensten, organisaties    
   en overheden teneinde  de FOD en de Algemene Directie te  
   vertegenwoordigen t.o.v. pers, in vergaderingen en in werkgroepen 
 
   Mogelijke taken 
   * participeren aan diverse vergaderingen en commissies 
   * pers en politici te woord staan 
   * interne en externe overlegplatforms creëren 
   * geven van lezingen n.a.v. seminaries, externe opleidingen, enz. 
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7. Als deskundige/specialist 

 
   Het geven van technische adviezen, analyses en raadgevingen aan zijn/haar    
   medewerkers, aan de algemene directie en aan de administratieve en  
   operationele overheden betreffende specifieke en operationele materies 
   teneinde het verloop van de uitgevoerde operaties te vergemakkelijken en de  
   directie de mogelijkheid te bieden haar strategische doelstellingen te  
   formuleren en te verwezenlijken 
 
   Mogelijke taken 
   * het opstellen van functionele analyses van materieel om de aankoop van      
     materieel mogelijk te maken 
   * het opstellen van een meerjarig aankoopprogramma 
   * het opstellen van opleidingsprogramma's voor het personeel 
   * zetelen, als deskundige Civiele Veiligheid, in adviesraden, commissies en het 
     coördinatiecomité van de gouverneurs 
   * fungeren als jurylid bij interne en externe wervings- en overgangsexamens 
 

8. Als verantwoordelijke 
 
    Steeds beschikbaar en bereikbaar zijn teneinde de werking van de  
    operationele eenheid te garanderen en te ondersteunen 
 
   Mogelijke taken 
   * beslissingen nemen die enkel tot de bevoegdheid van de directeur operaties     
     eenheid of zijn afgevaardigde behoort 
   * niet delegeerbare onbeperkte opeising van personeel en middelen bij grote  
     interventies 
   * het in werking stellen van de nucleaire en chemische (Seveso) sirenes. 
   * problemen oplossen en/of beheersen 
   * interveniëren voor het bekomen van de meest geschikte oplossing in  
     complexe dossiers 

Specifieke kenmerken van 
de functie 
 

U neemt verplicht deel aan interventies in het buitenland. 

Technische competenties  - Grondige kennis van de rampenplanning, nucleaire rampenplanning en  
   Seveso-wetgeving.  

- Grondige kennis van de eigen reglementering Civiele Veiligheid.  
- Goede kennis van het Europese mechanisme inzake hulpverlening (B-

Fast).     
- Goede kennis van de bilaterale akkoorden (akkoorden van Bonn, ...). 
- Goede kennis van het financiële beheer en openbare aanbestedingen.    
- Grondige kennis van managementtechnieken, HR en administratief  

   personeelsbeheer.  
- Grondige kennis interventietechnieken Civiele Bescherming en 

Brandweer.     
- Technische kennis (bouw, elektriciteit, mechanica en chemie) 
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Generieke competenties    

Vernieuwen 
Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen. 
  
Beheren van de dienst  
Beheren en opvolgen van tijd, kosten, activiteiten en middelen. 
 
Bouwen van teams  
Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen, conflicten 
aanpakken en teamleden betrekken 
 
Relaties Leggen  
Opbouwen van relaties en netwerken met mensen binnen en buiten de 
organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus. 
 
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. 
 
Betrouwbaarheid tonen  
Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de 
organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke 
vorm van partijdigheid vermijden. 
 
Organisatiebetrokkenheid tonen  
Zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de 
organisatie en daarom op de hoogte blijven van de omgeving waarin de 
organisatie actief is. Ontwikkelen en in stand houden van de 
organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen. 
 
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 
 

 

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. 
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Meer info  Voor meer informatie betreffende de jobinhoud  kan u terecht bij de dhr. 
Edwin Van der Eecken m.b.t. de kandidatuurstelling voor de Operationele 
Eenheid van Brasschaat (e-mailadres: edwin.vandereecken@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 KB 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), 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 kolonel – Operationele Eenheid Brasschaat” 

 


