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Het zonecollege van Hulpverleningszone Waasland heeft beslist 

twee functies van beroepssergeant 
vacant te verklaren en deze functies in te vullen 

via professionalisering in dezelfde zone 
en het aanleggen van een professionaliseringsreserve. 

 
Professionalisering in dezelfde zone is de overgang van het vrijwillig personeelslid naar een vacant verklaarde 
betrekking van het beroepspersoneel in dezelfde graad of een langere graad in dezelfde zone.  

De zone 

Ingevolge de brandweerhervorming zijn sedert 1 januari 2015 de korpsen van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis- 
Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster ondergebracht in Hulpverleningszone Waasland met een 
bovenlokaal management. 

De jobinhoud 

Tewerkstellingsplaats: het zonecollege heeft beslist 2 functies van beroepssergeant vacant te verklaren ten 
behoeve van de post Sint-Niklaas. Ter invulling van deze vacatures wordt een procedure tot 
professionalisering gestart en een professionaliseringsreserve aangelegd. De professionaliseringsreserve is 
geldig voor een periode van twee jaar en kan maximaal twee keer verlengd worden voor een periode van 
twee jaar. Functiekaart als bijlage. 

De toelatingsvoorwaarden 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum, 21 januari 2019 om 23u59, voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
1° benoemd zijn als vrijwillig personeelslid; 
2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving; 
3° over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad beschikken, 
aanwervingsstage niet inbegrepen; 
4° beschikken over het attest "Competentiemanagement en evaluatie" en de getuigschriften PREV-1 en 
FOROP-1; 
5° niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie. 

Het selectieprogramma 

Alvorens in aanmerking te kunnen komen voor professionalisering dienen de kandidaten te slagen voor de 
professionaliseringsproef. 
Deze proef bestaat uit verschillende eliminerende onderdelen: een competentieproef die peilt naar 
functierelevante kennis en ervaring en een mondeling interview bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid en de 
overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. 
Om als geslaagd te worden beschouwd dienen de kandidaten voor het interview vijftig procent van de punten 
te behalen. Het zonecollege beslist, na advies van de commandant, welke van de geslaagde kandidaten de 
meest geschikte is voor het bezetten van de vacante functie. 
Het zonecollege motiveert zijn beslissing in functie van: 
- de kandidaturen 
- de functiebeschrijving 
- de evaluatie van de professionaliseringsproef. 
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Procedure professionalisering in dezelfde zone  
Beroepssergeant 

Pagina 2 van 2 12/18/2018 

Professionaliseringsstage 

De geselecteerde kandidaat begint binnen de drie maanden vanaf de ontvangst van de beslissing zijn 
professionaliseringsstage. Het begin kan uitgesteld worden met drie maanden in geval van een akkoord tussen 
de zone en de kandidaat. 
De stage duurt zes maanden. Op het einde van de professionaliseringsstage wordt een stageverslag opgesteld. 
Als het college de benoeming van het personeelslid niet bevestigt, keert het personeelslid terug naar zijn 
functie als vrijwillig personeelslid, dat hij bekleedde voor de benoeming. 

Verloning 

De weddeschalen voor sergeant zijn van toepassing, bij vragen omtrent de verloning kunt u contact opnemen met 
de personeelsdienst.  

Hoe inschrijven? 

De kandidaatstellingen worden gericht aan de Hulpverleningszone Waasland, p/a dienst HR, Keetberglaan 7, 
haven 1098 – 9120 Melsele of via mail sollicitatie@hvzwaasland.be.  De uiterste datum voor het indienen van de 
kandidaatstellingen wordt vastgelegd op 21 januari 2019 om 23u59.  

De datum van verzending wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. De datum van 
de poststempel of van het mailbericht of van het ontvangstbewijs geldt als datum van verzending. 

De kandidatuur bevat het inschrijvingsformulier en een kopie van de attesten “competentiemanagement en 
evaluatie’ en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1.  

Voor meer informatie: sollicitatie@hvzwaasland.be of tel. 03 502 09 08. 

mailto:sollicitatie@hvzwaasland.be.
mailto:sollicitatie@hvzwaasland.be
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Functiebeschrijving 

Sergeant 
 
 
 
 

Doel  
1. De operationele leiding over een team medewerkers om door 

een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke 
en materiële schade ten gevolge van incidenten maximaal te 
beperken. 

2. De dagelijkse leiding over een team medewerkers buiten de 
interventies om de operationele werking van de zone in goede 
banen te leiden. 

3. Het waken over de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde 
diensten en prestaties om de doelstellingen van de zone te 
realiseren op een effectieve, efficiënte en veilige manier. 

 
 

Beschrijving 
 
 

 
De sergeant voert zijn taken uit binnen de basisbrandweerzorg. Als 
eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident, moet hij een 
voorlopig plan maken. Dit moet hij kunnen bij elk incident. Daartoe 
heeft hij voldoende basiskennis nodig.  
Hij heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met 
zich mee kan brengen. 
De functie sergeant brengt verschillende verantwoordelijkheden met 
zich mee. De sergeant heeft de leiding over de bemanning van een 
(multifunctionele) autopomp en de bemanning van bijzondere 
voertuigen die aan de autopomp worden gekoppeld. Hij heeft taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en 
middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van 
terugkeer in de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding 
over de (blus)ploegen tot de aankomst van de adjudant of officier. 
Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de 
adjudant of officier. Indien de omstandigheden daarom vragen, 
handelt de sergeant op eigen initiatief. Hij hanteert het 
standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld 
met benodigde middelen van andere voertuigen. 
 
 

Kerntaken en takengebied  
Kernresultaatsgebieden 
 
1. Operationeel leidinggevende (Interventie) 
 
Optreden als verantwoordelijke op het terrein voor een groep 
medewerkers teneinde op een zo effectief, efficiënt en vooral veilig 
mogelijke manier de operationele opdrachten van de zone te 
realiseren. 



 
Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Het leiden van een basisinterventieploeg  tijdens de 

interventies (redding, brandbestrijding, technische 
hulpverlening, …). 

- Waken over de veiligheid van de manschappen. 
- Beslissen over de aard en de prioriteit van de uit te voeren 

acties en het waken over het correct toepassen van de 
operationele procedures. 

- Oordelen of opschaling nodig is en beslissen of de situatie 
onder controle is of gestabiliseerd is. 

- Het coördineren van meerdere interventieploegen bij 
afwezigheid van een officier. 

- Een debriefing houden na een interventie. 
 

2. Operationeel medewerker (Preparatie) 
 
Het onderhouden van zijn fysieke conditie en deelnemen aan 
oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in 
alle veiligheid voor zichzelf, zijn collega’s en de personen die hulp 
nodig hebben. 

 
Mogelijke taken (niet limitatief): 
- Alle operationeel uitvoerende taken, die ook van een 

brandweerman en korporaal worden gevraagd (omdat het 
noodzakelijk kan zijn dat de sergeant inspringt in een lege 
functie als brandweerman of korporaal). 

- Het deelnemen aan fysieke oefeningen, georganiseerd door 
de zone. 

- Het deelnemen aan oefeningen, opleidingen, simulaties, 
plaatsbezoeken en bijscholing, onder meer gericht op kennis 
van het grondgebied van de zone. 

 
 

Plaats in de organisatie  
De functie krijgt leiding van: 
Een sergeant staat onder de hiërarchische leiding van een adjudant 
of een lid van het hoger kader. Hij kan zowel op het terrein als in de 
kazerne onder de functionele leiding staan van een lid van het 
midden- of hoger kader. 
 
De functie geeft leiding aan: 
De sergeant geeft in operationele omstandigheden leiding aan een 
beperkte groep tot maximaal 10 personen (indicatief). 
 
 

Netwerkelementen  
De functie krijgt info van 
 

Leidinggevende 
(onder)officier 

Mondelinge adviezen Persoonlijk contact 

Beslissingen Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Hogere officieren Beslissingen Brief, mail,…. 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Informeel 

Medewerkers Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

 



De functie geeft info aan 
 

Leidinggevende 
(onder)officier 

Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact 

Collega’s Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Medewerkers Mondelinge en 
schriftelijke vragen, 
adviezen, 
beslissingen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Burgers Mondelinge vragen, 
adviezen,… 

Persoonlijk contact, 
informeel, mail,…. 

Autonomie 
 

 
De functie kan autonoom beslissen over: 

- De keuze van een alternatieve oplossing indien door een 
onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van 
de situatie de opgedragen of in procedure voorziene 
oplossingsmethode onhaalbaar is wegens te groot gevaar 
voor de eigen veiligheid. 

- Het afbreken van een operationele opdracht voor zover er 
ernstig gevaar blijkt voor de eigen veiligheid en er geen 
andere oplossing mogelijk is om toch de opdracht uit te 
voeren. 

- De keuze van een betere oplossing indien een 
onvoorspelbare situatiewijziging of een snelle evolutie van 
de situatie de opgedragen of in de procedure voorziene 
oplossingsmethode minder geschikt maakt of er zich een 
betere aandient en indien de hiërarchische overste niet tijdig 
bereikbaar is of kan zijn. 

- De concrete timing en wijze van uitvoeren van de hem 
opgedragen taken binnen de instructies gegeven door de 
verantwoordelijke (onder)officier en de operationele 
procedures. 

- De zelfstandige uitvoering van beperkte individuele 
opdrachten als deskundige. 

- De zelfstandige uitvoering als operationeel leidinggevende 
van beperkte opdrachten met een team van maximaal 10 
brandweerlieden. 

 
De functie moet autorisatie vragen voor: 

- De keuze van de procedure en eventuele afwijkingen op 
deze procedure bij de uitvoering van operationele taken. 

- Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of 
door het arbeidsreglement of huishoudelijk reglement van de 
dienst of dat valt buiten zijn initiatiefrecht in het kader van 
zijn individuele opdracht. 

- Elke bezigheid die de operationaliteit van de dienst 
beïnvloedt zonder dat er specifieke regels zijn afgesproken 
omtrent de garantie van de operationaliteit tijdens deze 
bezigheid. 

 
 

Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsvoorwaarden 

Plaats in het 
organogram 

De sergeant is een bevorderingsfunctie vanuit het 
basiskader naar het middenkader. Hij is 
leidinggevende in de organisatie van de 
brandweerploeg. 
 



Specifieke 
kenmerken 

• Presteren van onregelmatige werktijden 

• Werk op zater-, zon- en feestdagen en ’s 
nachts.  

• Oproepingen zijn mogelijk. 

• Zware en fysieke belasting is mogelijk 
• Psychische belasting is mogelijk 

 
Niveau / 

 

Bevorderings-
voorwaarden 

Cfr. Administratief en geldelijk statuut 

Inwerktijd Cfr. Administratief en geldelijk statuut 
 

Diploma Noodzaak om te beschikken over brevet M01  
 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van … tot vaststelling van de 

functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 
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Inschrijvingsformulier 

    

Ondergetekende solliciteert voor de functie van 

Beroepssergeant 
Hulpverleningszone Waasland  

Bij wijze van professionalisering in dezelfde zone 

Naam ............................................................................................................................................... M □ V □ 

Voornaam: ...................................................................................................................................................  

Straat :  ...................................................................................................... Nr. .............................................  

Postnummer : ................... Woonplaats :  ....................................................................................................  

Telefoonnummer/GSM: ...............................................................................................................................  

E-mail:  .........................................................................................................................................................  

Geboortedatum en -plaats :  ........................................................................................................................  

Huidige graad:  .....................................................................  sedert ............................................................  

Nationaliteit:  ...............................................................................................................................................  

Burgerlijke staat:  .........................................................................................................................................  

Rijbewijs : neen  /  ja : A  B  C  D  E  

Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier: 

a) een kopie van de attesten “competentiemanagement en evaluatie” 
b) een kopie van de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1 

 (handtekening en datum) 

  ..........................................   

 
Stuur of mail dit formulier met bijlagen naar Hulpverleningszone Waasland, 

 p/a dienst HR, Keetberglaan 7, haven 1098 te 9120 Melsele   
of sollicitatie@hvzwaasland.be  

 uiterlijk op 21 januari 2019 om 23u59.  
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