
SOLLICITATIEPROCEDURE 
 
Als u geïnteresseerd bent in de advertentie, stuur dan uw CV en sollicitatiebrief vóór 10 juli 
2021 naar: 
 
Brandweer Brussel (DBDMH) 
Ter attentie van Kolonel T. du BUS de WARNAFFE 
Hélihavenlaan 11-15 
1000 BRUSSEL 
 

Procedure 
Het doel van alle selectieproeven is het analyseren van het niveau van de vaardigheden die 
voor de functie vereist zijn en die in de functiebeschrijvingen zijn opgenomen, door middel 
van motiverende, op vaardigheden gerichte gesprekken en rollenspelen. 
 
Stap 1:  

- Eliminerende selectie om de operationele medische geschiktheid van de kandidaat te 
controleren (VO2max - Medische geschiktheid - PPMO) . 

 
Stap 2: 
Alle testen worden afgenomen door een extern assessmentcentrum. 
 

- Vergelijkende beoordeling  om de competenties van de kandidaat na te gaan door 
middel van psychotechnische tests en rollenspelen. Deze stap telt voor 25 van de 100 
punten.  

 
- Vergelijkende mondelinge selectie tussen de kandidaten waarbij de kandidaat 

zijn/haar motivatie en verdiensten uiteenzet. De jury heeft dan de gelegenheid om 
vragen te stellen. Deze fase duurt maximaal 30 minuten. Deze etappe telt voor 25 van 
de 100 punten. De jury geeft een gezamenlijk cijfer dat rechtstreeks verband houdt 
met de vereiste bekwaamheden en vaardigheden die in de functieomschrijving zijn 
beschreven. 

 
- Vergelijkende mondelinge selectie waarbij de kandidaat een project voorstelt dat 

hij/zij heeft moeten uitvoeren. Hij/zij analyseert het en benadrukt 2 positieve punten 
en 2 punten voor verbetering. Het project moet nauw verband houden met de functie 
waarvoor de kandidaat solliciteert. De jury heeft dan de gelegenheid om vragen te 
stellen. Deze test duurt maximaal 30 minuten, inclusief 15 minuten voor de 
presentatie. Deze test telt voor 25 van de 100 punten. De jury zal een gezamenlijk 
cijfer geven. 

 
Stap 3: 

- Een mondeling onderhoud zonder voorbereiding waarbij de kandidaat wordt 
onderworpen aan een coördinatieoefening XVR van een complexe en grootschalige 
interventie. De kandidaat mag alle hulpmiddelen meebrengen of vragen die nuttig 
kunnen zijn voor de oefening. Het doel van deze test is de bekwaamheid van de 
kandidaat te beoordelen om de rol van Dir-PC-Ops uit te voeren, de verschillende 
teams en diensten te coördineren en de gevolgen van een groot incident in te 
schatten. De jury krijgt vervolgens de gelegenheid de kandidaat te ondervragen. Deze 
test duurt maximaal 60 minuten. Dit deel telt voor 25 van de 100 punten. De jury zal 
een gezamenlijk merk uitvaardigen. 
 
 
 
 
 



Indien eenzelfde kandidaat postuleert voor verschillende functies dan zullen de 
selectieproeven slechts eenmalig en punctueel worden afgenomen met uitzondering van stap 
3. Deze zal voor elke functie worden afgenomen waarvoor  de kandidaat postuleerde. 
 
Om tot de finalisten te behoren, moeten de kandidaten voor alle aanwervingstoetsen samen 
minimaal 50 van de 100 punten behalen.  
 

Samenstelling van de jury 
 

De Nederlandstalige jury: 
- Kol. Tanguy du BUS de WARNAFFE – voorzitter 
- Kol. Tom VAN GYSEGHEM 

- Maj. Peter ROSELETH 

- Kapt. Katrien DE MAEYER – extern jurylid (zonechef zone Rand) 
- Malika ABBAD 

 

De jury zal de rangschikking van de kandidaten opstellen. 

 

Wervingsreserve 
 

Er zal geen wervingsreserve zijn.  
 

De verschillende functiebeschrijvingen 
 

- Kolonel (A3) directeur “Brand en Techniek” 
- Kolonel (A3) directeur “Dringende Medische Hulp” 
- Kolonel (A3) directeur “HR OPS” 
- Kolonel (A3) directeur “Risico Analyse, statistieken en mobiliteit” 
- Kolonel (A3) directeur “R&D” 
- Kolonel (A3) directeur “Instructie en procedures” 
- Kolonel (A3) directeur “Brandpreventie” 

Publicatie 
 

De uiterste datum voor de indiening van sollicitaties is 10 juli.  
De mobiliteitsexamens beginnen op 10 juli 2021. 


