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OPROEP TOT KANDIDAATSTELLINGEN 
Mobiliteit in dezelfde graad in de graad van brandweerman  

Functie: « Dispatcher » 
 

De DBDMH lanceert een oproep tot kandidaatstellingen voor betrekkingen van dispatcher (in 
de graad van brandweerman), in te vullen door mobiliteit in dezelfde graad1. 

 

1.- De voorwaarden om te postuleren in het kader van de mobiliteitsprocedure in dezelfde 
graad 

Om zich kandidaat te kunnen stellen, moeten kandidaten uiterlijk op 1 januari 2023 aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

 benoemd zijn als beroepspersoneelslid in dienstactiviteit in de graad van brandweerman, 
wervingsstage niet inbegrepen; 

 beantwoorden aan de functiebeschrijving; 
 ten minste twee jaar graadanciënniteit tellen, wervingsstage niet inbegrepen; met twee 

jaar ervaring als dispatcher; 
 de vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” verkregen hebben tijdens de laatste 

evaluatie; 
 niet onderworpen zijn aan een niet-geschrapte tuchtstraf. 

 
De functiebeschrijving wordt bij deze oproep tot kandidaatstellingen gevoegd.  

 
 

2.- De indieningsprocedure van de kandidaatstelling 

De beroepsleden van de hulpverleningszones die wensen te postuleren, worden verzocht: 

 hun kandidatuur via aangetekend schrijven dat ten laatste op 31 maart 2023 is verstuurd 
te richten aan kol. Du Bus de Warnaffe, voorzitter van de directieraad van de DBDMH, op 
het volgende adres: Helihavenlaan 15, 1000 Brussel. 

Worden enkel in aanmerking genomen, de kandidaatstellingen van de personeelsleden 
die ten laatste op de uiterste dag van de indiening van de kandidaatstellingen verstuurd 
werden. Er zal geen herinnering aan de kandidaten worden gezonden in verband met 
ontbrekende documenten. Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen. 

 De kandidaten vullen het kandidaatstellingsformulier in dat in de bijlage is opgenomen.  

 
1Artikels 121 tot 126 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende 
het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de operationele personeelsleden van de DBDMH 
(genaamd “operationeel statuut”) 
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 De kandidaatstelling dient tevens een attest van de hulpverleningszone te bevatten 
waarin de functie van benoemd brandweerman en de datum van indiensttreding worden 
vermeld, alsmede de vermelding van de laatste evaluatie en de afwezigheid van een niet-
geschrapte tuchtstraf.   

 

3.- Het verloop van het mobiliteitsexamen 

Het mobiliteitsexamen bestaat uit een of meer proeven en toetst de motivatie, de inzet, de 
beschikbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving. De 
inhoud van de proeven is bij deze oproep tot kandidaatstellingen gevoegd.  

De proeven starten in de maand april 2023. 

Personeelsleden die een geldige kandidatuur ingediend hebben, zullen op het in hun 
kandidaatstelling vermelde e-mailadres op de hoogte gebracht worden van de precieze 
kalender van de proeven. 

De kandidaten worden op de hoogte gebracht van hun resultaat per aangetekende brief of via 
elke andere drager met bewijskracht en vaste datum. 

 

4.- Tijdskader van de mobiliteit 
Er is geen enkele reeds bestaande reserve van dispatcher in de graad van brandweerman op 
het ogenblik van de oproep tot kandidaatstelling. Het betreft een onmiddellijke 
vacantverklaring.  
 
Voor meer informatie, gelieve de dienst operationele human resources van de DBDMH te 
contacteren via e-mail: berenice.poelmans@firebru.brussels  
 
 
 
Bijlagen:  

1. Formulier voor het indienen van de kandidatuur 
2. Functiebeschrijving 
3. Inhoud mobiliteitsexamen 
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Bijlage 1: Formulier voor het indienen van de kandidatuur  
                               

Gestandaardiseerd CV voor kandidaatstelling voor een 
betrekking van brandweerman/dispatcher via externe 

mobiliteit 
 

1. De aanvrager 
 

Naam: Voornaam: 

Graad: 
Adres:                                                                                                                                            Nr. :                              
Bus: 

Postcode:                                                                                             Gemeente:                                                     

Land: 

Telefoon/gsm-nummer: E-mail: 

 
2. Beroepservaring 

 
Werkgever Data (begin - einde) Uitgeoefende functie(s) 

   

   

   

   

   

   

 

3. Titels en verdiensten  
 

Brevetten / Specialisaties Datum van verkrijging 
1.  
2.  
3.  
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4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 
Andere opleidingen / Certificaten  Datum van verkrijging:  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 
Diverse informatie  
(Bijzondere ervaringen, administratieve opleidingen, nuttige informatie, enz.) 
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Bijlage 2: Functiebeschrijving 
 

Functie - Dispatcher 
 
Dit document behandelt de algemene aspecten die zijn opgenomen in de functiebeschrijving opgemaakt door het 
federaal statuut2 en de meer specifieke aspecten die in het kader van de organisatie van de DBDMH zijn gedefinieerd. 
 
Om de leesbaarheid te verbeteren, zijn de functiebeschrijvingen enkel in de mannelijke vorm opgemaakt. Alle functies 
zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen bestemd. 
 
 

Doel  Het verwerken van de oproepen en de communicatie teneinde de 
operationele taken te initiëren en te ondersteunen. 

 
Taken en 
activiteitendomeinen 

Algemeen 

 De dispatcher neemt de melding/oproep aan, beoordeelt deze conform de 
geldende zonale afspraken op classificatie en prioriteit en legt de 
melding/oproep vast dit enkel voor zover het voorgaande niet 
geautomatiseerd verloopt.  

 Voor zover het nog niet automatisch gebeurt, alarmeert hij de ploegen en 
coördineert de uitrukfase. Hij zorgt voor een adequate informatievoorziening 
richting de uitgestuurde ploegen en voertuigen en coördineert de 
radiocommunicatie. Tijdens de bestrijding van het incident legt de dispatcher 
relevante informatie vast.  

 Hij handelt hulpvragen vanuit het veld, zoals opschaling en specialistische 
aanvragen, adequaat af. 

 Na afloop van het incident legt hij de relevante informatie vast. Hij evalueert 
het eigen handelen en levert, indien van toepassing, een bijdrage aan de 
algemene evaluatie van de melding/oproep. 

 Wanneer het nummer 1722 wordt geactiveerd (voor niet-dringende 
interventies van de brandweer), worden inkomende oproepen aangenomen 
en behandeld door de brandweerdispatchers. 

Ontvangen en aannemen van een melding/oproep  

(Mogelijke taken, niet limitatief) 

 Neemt een melding/oproep aan en verzamelt de kerngegevens. 
 Legt de melding/oproep vast. 
 Classificeert en legt prioriteiten van de melding/oproep vast conform de 

geldende afspraken. 
 
 
 

 
2Ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel 
personeel van de hulpverleningszones 
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Ondersteuning van de inzet  

(Mogelijke taken, niet limitatief) 

 Alarmeert volgens de afspraken de juiste diensten/personen of verwijst door 
naar de juiste instanties, voor zover dit proces niet is geautomatiseerd. 

 Controleert de ingezette ploegen in relatie tot de aard en de locatie van het 
incident. 

 Ziet toe op de correcte toepassing van de verbindingsprocedures. 
 Identificeert storingen in systemen van de dispatch, schat de gevolgen daarvan 

in voor het operationeel proces en onderneemt adequaat actie. 
 Verstrekt de nodige informatie over het incident aan de hulpploegen. 
 Past de inzetmiddelen aan als aanvullende informatie daar aanleiding toe 

geeft. 
 Past de opschalingsprocedure toe. 
 Onderhoudt als centraal informatiepunt contact met de hulpploegen tijdens 

de inzet. 

Afsluiten van de melding/oproep  

(Mogelijke taken, niet limitatief) 

 Legt alle relevante informatie vast bij het afsluiten van een incident. 
 Bewaakt de beschikbaarheid van de ingezette ploegen. 
 Evalueert het eigen handelen 
 Signaleert en rapporteert verbeterpunten in procedures of werkwijzen. 
 

Plaats in de organisatie  De functie geeft leiding aan 
- Indien ploegchef: een team van brandweerdispatchers 
- Indien brandweerdispatcher: / 

 De functie krijgt leiding van: 
- Officieren, ploegchefs brandweerdispatching 

 
Brevet / Verplichte 
opleiding 

 Opleiding: 
- Medische regulatie in het kader van de dringende medische hulp (DMH) 
- Operationele werking van de brandweer 
- Specifieke professionele opleiding 
- Diverse praktische opleidingen 

 Jaarlijkse bijscholing: 3 dagen brand, 3 dagen DMH en 3 dagen specifieke 
opleiding noodcentrale 112 

 Algemene kennis van de DBDMH 
 

Kernvaardigheden / 
technieken 

 Kennis van andere landstalen waaronder de tweede landstaal is een troef; 
 Algemene organisatie en werkingsbeginselen van de DBDMH; 
 Topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn omgeving; 
 Informaticakennis: 
 Dactylografie. 
 Multitasken 
 Communicatief 
 Stressbestendigheid 
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 Empathisch vermogen 
 Teamgeest 
 Nauwkeurig/precies 
 Stipt 
 In staat om snel te werken 
 Vooruitziend 
 Zin voor organisatie hebben 
 Correct 
 Flexibel 
 Dynamisch 
 Enthousiast en gemotiveerd om vastgelegde doelstellingen te behalen 

Verband met andere 
FB  

 Deze functie is toegankelijk met de volgende graden 
- Basis- en middenkader 
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Bijlage 3: Inhoud mobiliteitsexamen in dezelfde graad in de graad van brandweerman 
 
De Directieraad heeft in zijn zitting van 10 januari 2023 beslist om een mobiliteitsprocedure 
te lanceren in dezelfde graad in de graad van brandweerman, om posten van dispatcher te 
vervullen, in uitvoering van het personeelsplan van de DBDMH. 
  
In toepassing van artikel 125 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 
augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de 
operationele personeelsleden van de DBDMH, bepaalt de directieraad de inhoud van het 
mobiliteitsexamen in dezelfde graad. 
 
Hieronder volgt de inhoud van het mobiliteitsexamen in dezelfde graad in de graad van 
brandweerman voor de mobiliteitsprocedure waartoe de Directieraad op 10 januari 2023 
heeft besloten. 
  
Overeenkomstig het statuut, bestaat het mobiliteitsexamen uit een of meer proeven en toetst 
dit examen de motivatie, de inzet en de overeenstemming van de kandidaat met de 
functiebeschrijving. Het mobiliteitsexamen in dezelfde graad waarop dit document betrekking 
heeft, omvat slechts één proef: een mondelinge proef.  
 
Mondelinge proef m.b.t. de motivatie, de loopbaan en de competenties van dispatcher van 
de kandidaat 
 
De mondelinge proef zal als volgt samengesteld zijn: 

- Twee praktijksituaties van noodoproepen  
- Een evaluatie van uw motivatie 
- Een evaluatie van uw generieke competenties  

a. In team werken 
b. Communiceren 

 
De kandidaten moeten een minimum van gemiddeld 60 % op het geheel van de 
mobiliteitsproef behalen. Wanneer de gemiddelde score minder dan 60 % bedraagt, wordt de 
kandidaat van de mobiliteitsprocedure uitgesloten.  
De rangschikking wordt opgesteld op basis van de punten die de jury aan de kandidaten 
toekent. 
Aan het einde van de procedure kan een reserve die twee jaar geldig is worden samengesteld. 
In dat geval, worden alle geslaagde kandidaten voor de proef in deze reserve opgenomen.  
Deze zal in volgorde van de rangschikking worden geraadpleeg.


