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Beleidsadviseur (A1a-A3a) 

 

1.1 Functieomschrijving 

 
Als beleidsadviseur sta je in voor het organisatorisch en juridisch ondersteunen van de 
voorzitter en de zonecommandant bij het uitvoeren van bestuurlijke taken. Tevens ben je 
verantwoordelijk voor het bewaken van good governance in de organisatie en het 
optimaliseren en doorvoeren van juridisch compliance management. 
 
Als zonesecretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en 
bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Je bent secretaris van het zonecollege 
en de zoneraad. 
 
Je taken bestaan onder andere uit: 

- Ondersteunen van de beleidsorganen (zoneraad, zonecollege, adviesorganen,…) 
- Garanderen van beleidsprocessen van de hulpverleningszone (meerjarenplanning, 

jaarlijkse actieplannen,…) 
- Juridische dossiers, beleidsondersteuning en –advisering; studiewerk 
- Dienstoverschrijdende samenwerking kwalitatief organiseren 
- Opstart, coördinatie en financiële opvolging van projecten 
- PR, communicatie en informatiebeheer 
- Kwaliteitsbewaking 

 
 
Je bent: 

 Organisatorisch en administratief sterk 
 Nauwkeurig 
 Zelfstandig  
 Flexibel 
 Betrouwbaar en plichtsbewust 

 
De generieke functiebeschrijving van beleidsadviseur is van toepassing op deze functie. 
 

1.2 Aanwervingsvoorwaarden 

Je voldoet aan volgende voorwaarden: 
 Beschikken over een functiegericht masterdiploma 
 Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (te 

bewijzen via een recent uittreksel uit het strafregister). 
 De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
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 Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de 
wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk. 

 
 

1.3 Aanbod  

 Contract onbepaalde duur 
 Loon volgens wettelijke barema’s A1a-A3a 
 Anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend, relevante privéanciënniteit 

wordt meegerekend voor maximum 10 jaar. 
 Extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling abonnement openbaar 

vervoer (woon-werkverkeer), fietsvergoeding, ... 
 Werken in glijtijdsysteem 

 

1.4 Selectieprocedure 

 
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef (40 punten), een mondelinge proef 
(60 punten) en een assessment gevolgd door een tweede mondelinge proef (50 punten).  
De kandidaten die minstens 50% behaalden op de schriftelijke proef, worden toegelaten tot 
de mondelinge proef.  
Als voorbereiding op deze mondelinge proef, zal aan de kandidaten gevraagd worden om 
een PPA in te vullen (persoonlijke profiel analyse). 
 
De drie hoogst gerangschikte kandidaten, die minstens 50% behaalden op de mondelinge 
proef en minstens 60% behaalden op het totaal van de schriftelijke en mondelinge proef, 
worden toegelaten tot het assessment en de tweede mondelinge proef.  
 
Om te slagen, dienen de kandidaten minstens 50% te halen op de tweede mondelinge proef 
en 60% te behalen op het totaal van de schriftelijke en mondelinge proeven. 
 

1.5 Waar en hoe solliciteren? 

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaten wordt vastgelegd op 17 januari 
2021. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum 
waarop de kandidatuur werd ingediend. 
 
Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden weerhouden: 

 CV 
 Motivatiebrief 
 Kopie van je hoogst behaalde diploma 
 Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) 

 
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan via email of telefoon contact op met 
de personeelsdienst via vacature@brandweerzonekempen.be of 014 28 78 50. 
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Generiek functieprofiel beleidsadviseur  

 
Als beleidsadviseur geef je mee vorm aan één of meerdere beleidsdomein(en). Je staat – 
binnen de beleids- en besluitvormingskaders – mee in voor een efficiënte en effectieve 
uitvoering van de beleidsdoelstellingen. Dit doe je vanuit je specialistische vakkennis, die je 
hebt opgedaan door middel van scholing, maar ook door praktijkervaring.   
  
Als specialist kijk je over de grenzen van je eigen terrein heen om integrale advisering en 
hoogwaardige uitvoering te waarborgen. Samenwerking met andere specialisten is 
dagelijkse praktijk en kennis vanuit andere disciplines geven meerwaarde aan je eigen werk. 
Daarnaast wordt jouw mening als specialist graag en vaak gevraagd en je bent in staat om 
mee te denken naar oplossingen.   
  
Je kan nieuwe ontwikkelingen die op jouw terrein van belang zijn, analyseren en signaleren 
om zo een duidelijke visie te ontwikkelen op het beleidsdomein. Op die manier zorg je 
ervoor dat de werking binnen jouw organisatieonderdeel up-to-date, effectief en efficiënt 
blijft. Vanuit jouw specialisatiegebied geef je ook vakinhoudelijk advies aan bestuur en 
directie. 
 

1.1 Organisatiegegevens    

Strategische functie   beleidsadviseur  

Functietitels  Financiën, bedrijfsvoering, personeel, preventie, brandweerzorg en 
specialisaties, DGH, dispatching  

Niveau   Av = A1a-A2a-A3a 

Versiedatum  Januari 2020  
 
    

1.2 Functiekarakteristieken  

Plaats in de organisatie  - De beleidsadviseur rapporteert aan de directeur  
- Optie: Geeft mogelijk leiding aan deskundigen of consulenten 

en/of medewerkers  

Doel van de functie  De beleidsadviseur geeft vorm aan een extern of intern gericht 
beleidsdomein en staat – binnen de beleids- en 
besluitvormingskaders – in voor een efficiënte en effectieve 
uitvoering van de beleidsdoelstellingen. De functiehouder bouwt 
hiervoor samenwerkingsverbanden uit met diverse partners en 
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organisaties. Hij is omwille van zijn expertise het aanspreekpunt 
voor vragen inzake het beleidsdomein. Hij/zij ondersteunt de 
doelgroep, zorgt voor participatie en onderhoudt contacten met 
het netwerk van op de doelgroep gerichte organisaties.  

Resultaatgebieden  1.2.1 Beleidsontwikkeling  
Vanuit de behoefteanalyse, de eigen expertise en de 
beleidskaders van hogere overheden mee vorm geven aan de 
ontwikkeling en de uitvoering van het beleid binnen een extern 
gericht domein om het bestuur te ondersteunen bij het nemen 
van beslissingen.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- neemt deel aan beleidsvoorbereidend overleg   
- werkt mee aan de ontwikkeling van een visie op de 

interne organisatie en het beheer  
- doet beleidsondersteunend en -voorbereidend onderzoek  
- analyseert de adviezen van interne en externe 

deskundigen of belangengroepen  
- formuleert een missie en een visie voor het eigen 

beleidsdomein  
- is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

beleidsnota’s voor de hogere overheden.  
- staat in voor de jaarplannen en werkingsverslagen van 

de  
afdeling/entiteit  

 
1.2.2 Dienstverlening uitbouwen 
Op basis van het beleid en de behoefteanalyse definiëren, 
implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het 
functionele domein om de klant (burgers, bedrijven, verenigingen, 
collega’s…) op de best mogelijke manier te ondersteunen. Op die 
manier draagt hij bij tot het positief imago van de zone  

Voorbeelden van activiteiten:  
- zorgt voor een klantvriendelijke dienstverlening  
- actieplan opstellen en werkmethodes definiëren  
- definiëren van een langere termijnplanning  
- voorstellen doen omtrent en bespreken van de 

dienstverlening  
- evalueren van de dienstverlening  
- interne klanten ondersteunen bij de implementatie en het 

gebruik van instrumenten, systemen en toepassingen (vb. 
tool voor opvolgen van indicatoren uit ondernemingsplan – 
incl. budgettaire opvolging)  



Brandweer zone Kempen Generiek functieprofiel beleidsadviseur Pagina 3 van 7 

- is eindverantwoordelijke voor de dagelijkse zakelijke 
coördinatie van alle administratieve en logistieke activiteiten 

- …  
 
1.2.3 Implementeren 
Ontwikkelen en organiseren van processen en activiteiten, 
voorbereiden van dossiers zodat er tijdig plannen beschikbaar zijn, 
gericht op de realisatie van de beleidsdoelstellingen.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- overlegt met klanten en andere belanghebbenden rond de 

beleidsuitvoering  
- definieert de werkmethoden  
- stelt ontwerpen, plannen, programma’s en draaiboeken op 

en begroot de nodige middelen  
- dient begrotingsvoorstellen in  
- … 

 
1.2.4 Kwaliteitsborging 
Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van het archief- en 
documentbeheer binnen de organisatie teneinde een optimale 
kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, 
richtlijnen en regelgeving.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- ontwikkelt instrumenten om de effectiviteit van het gevoerde 

beleid te kunnen opvolgen  
- evalueert de tevredenheid bij de interne en externe klanten  
- zorgt voor de beschrijving van processen en voor de 

optimalisatie ervan  
- stemt de eigen processen af op andere processen binnen de 

organisatie  
- is verantwoordelijk voor de opvolging van klachten en 

meldingen binnen het eigen domein  
- zorgt ervoor dat de identiteit en de regels van de directies 

van de zone gerespecteerd worden  
- … 

 
1.2.5 Adviseren en ondersteunen 
Vanuit een extern of intern gericht beleidsdomein zowel op vraag 
van als proactief (interne) klanten informeren en adviseren 
teneinde hen in staat te stellen een globale visie te ontwikkelen op 
een probleemstelling.  
Voorbeelden van activiteiten: 

- fungeert als aanspreekpunt voor de beheersaspecten van 
de  
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afdeling/entiteit  
- neemt actief deel aan werkgroepen en vergaderingen  
- adviseert andere diensten en sectoren over 

beheersaspecten en de regelgeving  
- organiseert de transparantie en toegankelijkheid van 

beschikbare gegevens zodat ze bruikbaar zijn voor 
anderen  

- zorgt voor een goede communicatie vanuit het eigen 
beleidsdomein  

- doet voorstellen voor de verbetering van de werking 
binnen het eigen beleidsdomein en draagt actief bij tot 
de uitwerking van die voorstellen  

- … 
 
1.2.6 Netwerken 

Onderhouden van interne en externe contacten om zo een 
goede informatiedoorstroming te verzekeren en via netwerken 
bij te dragen tot het verwerven en behouden van een 
professioneel imago van de hulpverleninszone.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- onderhoudt goede contacten met sleutelpersonen, 

doelgroepen en belangengroepen die werkzaam zijn 
binnen het beleidsdomein  

- neemt deel aan evenementen (seminaries, workshops,…) 
inzake thema’s die relevant zijn voor het beleidsdomein  

- gebruikt het netwerk om doelstellingen van de 
organisatie te helpen verwezenlijken  

- vertegenwoordigt de hulpverleingszone in raden, 
commissies, projectgroepen,… en draagt daarbij het 
gewenste imago uit  

- … 
 
1.2.7 Projecten 

Leiden van of deelnemen aan projecten om zo bij te dragen tot 
de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- neemt binnen een projectteam de afgesproken rol op  
- levert een specifieke vakinhoudelijke bijdrage aan 

projecten  
- plant, coördineert en leidt projecten  
- zorgt voor een goede communicatie naar de 

projectleider en de eigen hiërarchische chef  
- …  
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Voor beleidsadviseurs met een leidinggevende functie zijn 
volgende 4 resultaatgebieden van toepassing:  
  
1.2.8 Dagelijkse planning en organisatie  
Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de 
dagelijkse werkzaamheden van het team en hierover rapporteren 

teneinde deze werkzaamheden efficiënt en effectief te laten 
verlopen.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- maakt een planning op in functie van de prioriteiten  
- verdeelt de opdrachten evenwichtig tussen de 

medewerkers  
- overlegt met medewerkers aangaande planning en 

timing  
- is verantwoordelijk voor de registratie van werkuren, 

overuren, afwezigheden, verloven,…  
- maakt eenvormige procedures of richtlijnen op  
- rapporteert over voortgang en resultaten van de dienst, 

signaleert knelpunten  
- zorgt voor back-ups en de continuïteit van de 

dienstverlening 
- … 

 
1.2.9 Leiding geven aan medewerkers 

Aansturen en motiveren van medewerkers om hen te 
stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere 
ontwikkeling.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- zorgt voor de opvang en het inwerken van nieuwe 

medewerkers  
- organiseert trainingen op de werkvloer  
- voert plannings-, functionerings-, opvolgings- en 

evaluatiegesprekken  
- houdt regelmatig teamoverleg  
- begeleidt en coacht medewerkers  
- wijst taken toe rekening houdend met de competenties 

en de ontwikkelingsnoden van de medewerker  
- staat open voor de (individuele) problemen van de 

medewerker en bemiddelt bij conflicten tussen 
personeelsleden  

- de evaluatieprocedure uitvoeren met inbegrip van 
functie/plannings-  functionerings – en 
evaluatiegesprekken  
• Planningen en afspraken maken met medewerker.  
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• Uitwerken van evaluatiecriteria voor de eigen dienst.  
• Begeleiden van medewerkers.  
• Het opmaken van een functioneringsanalyse van de 
medewerker.  
• Het bespreekbaar maken van knelpunten.  
• Het begeleiden van vragen van medewerkers.  
• Opmaken van evaluatieverslagen.  
• Voeren van evaluatiegesprekken  
• … 
 

1.2.10 Superviseren van werkzaamheden 
De werkzaamheden binnen het (project)team van nabij 
opvolgen en er zo voor zorgen dat de werkprocessen en 
resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen, richtlijnen en procedures.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- controleert de kwaliteit van de geleverde producten of 

dienstverlening  
- bewaakt de correcte toepassing van reglementen, 

procedures en normen  
- controleert regelmatig de prestaties van het team, ook in 

functie van de timing, en stuurt zo nodig bij  
- onderzoekt klachten en zet fouten recht  
- doet voorstellen voor verbetering  
- bewaakt de correcte toepassing van de huisstijl  
- … 

 
1.2.11 Beheer van middelen 
Instaan voor de beschikbaarheid van de middelen zodat de 
werkzaamheden op een kwaliteitsvolle manier uitgevoerd kunnen 
worden.  

Voorbeelden van activiteiten:  
- maakt een begroting op  
- waakt over de gebruikte materiële en financiële 

middelen om verspillingen te voorkomen  
- dient voorstellen in voor de aankoop van materiaal  
- maakt bestekken en prijsaanvragen op, onderzoekt en 

evalueert offertes - volgt leveringen op  
- doet voorstellen voor wijzigingen aan de 

personeelsformatie  
- … 
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Vaktechnisch  -  Goed zicht op werking van de zone en bijhorende wetgeving.  

 
-  Diepgaande kennis van het vakgebied of domein, deze 

deskundigheid moet gepaard gaan met brede inzichten.  

 
-  Goede kennis van MS Office toepassingen: Word, Excel, 

Outlook, ....  
 -  Vertrouwd met organisatie- en veranderingsmanagement.  
 -  Grondige kennis van projectmanagement.  
Specifieke  
arbeidsomstandigheden  

-  De functie vereist geregeld avond- en weekendwerk.  

 


