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INFORMATIEBROCHURE  

Bevordering  –  Sergeant – Vrijwilligerskader 

Diverse posten 

 

 

Hulpverleningszone Meetjesland gaat over tot bevordering van 4 functies in de graad van sergeant 

(M/V) in het vrijwilligerskader.  

• post Eeklo:  

 - Twee functie van sergeant 

• post Maldegem:  

 - Twee functies van sergeant 

• de aanleg van een bevorderingsreserve in alle posten voor de duur van 1 jaar,  verlengbaar 

tot maximaal 2 jaar, conform art. 57 van het KB van 19 april 2014. 

FUNCTIE 

 

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 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. 

De volledige functiebeschrijving bevindt zich in bijlage. 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

 

De kandidaten dienen uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum te voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 
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• benoemd zijn in de graad van brandweerman of korporaal; 

• de vermelding "voldoende", “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste evaluatie; 

• titularis zijn van het brevet MO1: 
- voor een bevordering naar vrijwillig sergeant : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en 
minstens één van de modules van deel 2 van het brevet MO1 

• geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen 5, vermeld in artikel 57 van het KB administratief 
statuut; 

• niet beschikken over een niet -doorgehaalde tuchtsanctie. 

2 OVER EEN NIET -DOORGEHAALDE TUCHTSANCTIE.] 

SELECTIEPROCEDURE 

 

We organiseren de proeven volgens artikel 57 van het KB van 19 april 2014 administratief statuut 

voor de bevorderingsprocedure. 

VERLOOP SELECTIEPROCEDURE 

• De jury onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaturen 

• Om de competenties te evalueren, organiseren we volgende proeven: 

o Schriftelijke proef: als kandidaat moet je minstens 50% behalen. Kandidaten die geen 

50% behalen op de schriftelijke proef, laten we niet toe tot de praktische en de 

mondelinge proef  

o Praktische proef: als kandidaat moet je minstens 50% behalen  

o Mondelinge proef: als kandidaat moet je minstens 50% behalen 

• Kandidaten moeten minstens 50% behalen op iedere proef. In totaal moeten de kandidaten 

60% behalen om geslaagd te zijn in de selectieprocedure. 

 

INHOUD SELECTIEPROCEDURE 

Tijdens de proeven testen we de kandidaten op de volgende competenties op het niveau van 

sergeant: 

• Kerncompetenties, niveau 2: loyaliteit, plichtsgevoel, integriteit 

• Persoonsgebonden competenties, niveau 2: stressbestendigheid, leren & reflecteren, 

flexibiliteit 

• Relationele competenties: inlevingsvermogen niveau 1, communiceren niveau 2, 

samenwerken niveau 2 

• Taakgerichte competenties: innoveren niveau 1, resultaatgerichtheid niveau 2, daadkracht 

niveau 2, accuraatheid niveau 2, bevelvoering niveau 2 

• Management competenties: plannen, organiseren & coördineren niveau 2, analyseren 

niveau 1, probleemoplossing niveau 1, oordelen niveau 2, onafhankelijkheid niveau 1 
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• Kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn, niveau 2 

• Vaktechnische competenties. 

Je kan het volledige competentiewoordenboek onderaan dit document raadplegen. 

 

BEVORDERINGSRESERVE 

We rangschikken de geslaagde kandidaten per procedure. Als er meer geslaagde kandidaten zijn dan 

vacatures, dan wordt eerst geput uit de lijst met geslaagden uit: 

1. Bevorderingsprocedure 

Kandidaten waar momenteel geen vacature voor beschikbaar is, komen terecht in een 

bevorderingsreserve per procedure, die 12 maanden geldig is en verlengbaar tot 2 jaar, zoals bepaald 

in artikel 57 van het KB van 19 april 2014. 

 

STAGE 

Een stage gaat aan de bevordering vooraf, zoals bepaald in artikel 58 van het KB van 19 april 2014. 

 

SOLLICITEREN VOOR DEZE FUNCTIE? 

Bezorg ons je kandidatuur bij voorkeur per mail: 

• Email: personeel@zonemeetjesland.be 

• Adres: Hulpverleningszone Meetjesland 

T.a.v. personeelsdienst 

Molenstraat 160C 

9900 Eeklo 

 

De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen is maandag 30 januari 2023 om 24:00u. De 

datumstempel van de brief, datum van verzending van de e-mail of datum van afgifte op de 

personeelsdienst is hiervoor bepalend. 

De kandidatuurstelling bevat een: 

1. Curriculum vitae 

2. Motivatiebrief  

3. Kopie van het brevet MO1 

Heb je vragen over de functie of procedure? Stuur een mailtje naar personeel@zonemeetjesland.be 

dan nemen wij contact met u op. 

mailto:personeel@zonemeetjesland.be
mailto:personeel@zonemeetjesland.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Ondergetekende solliciteert voor de functie van: 

SERGEANT-VRIJWILLIGER 

HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND 

 

Persoonlijke gegevens: 

Naam: ....................................................................................................................................  

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

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

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

 

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

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

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

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

Rijbewijs: neen/ja: A B C D E 

Huidige werksituatie:  ............................................................................................................  

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

 

        (handtekening en datum) 

 

  

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

 

Ik voeg bij dit inschrijvingsformulier: een kopie van het brevet MO1 
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BIJLAGE: FUNCTIEBESCHRIJVING SERGEANT 

 

  

 

 

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, 
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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. 
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- 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,…. 



  

 

Pagina 8 van 20 

 

Hulpverleningszone Meetjesland 

Molenstraat 160C 

9900 Eeklo 

 

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 
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• 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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BIJLAGE: COMPETENTIEWOORDENBOEK 

 

Kerncompetentie 

 

Loyaliteit 
 

Synoniem: Eerlijk, fideel, getrouw, trouw (vooral aan de organisatie). 

 

 

Beschrijving: Op een gedisciplineerde manier te werk gaan, in overeenstemming met de 
verwachtingen van de zone door genomen beslissingen te ondersteunen en uit te voeren.  

 

 
 

Niveau 2 
- Handelt in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. 
- Zet ook collega’s aan hetzelfde te doen. 
- Heeft oog voor veiligheid, kosten, kwaliteit,… 
- Schat bij de eigen acties de ruimere gevolgen in voor de dienst en de organisatie. 

 
 

 

 

Kerncompetentie 

 

Plichtsgevoel 
 

Synoniem: Inzet, doorgaan, werkzin, ijver, betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin. 

Beschrijving: Bereid zijn zich in te zetten. Zich betrokken voelen bij de voortgang. 

 
 

Niveau 2 
- Is steeds bezig. 
- Zet ook collega’s daartoe aan. 
- Ziet en zoekt werk. 
- Doet uit eigen beweging meer dan gevraagd. 
- Geeft volledige support, ook als dat weerstand oplevert. 
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Kerncompetentie 

 

Integriteit 
 

Synoniem: Eerlijk, fideel, getrouw, trouw, consistent en congruent. 

 

 

Beschrijving: Zich op een rechtschapen, eerlijke en onkreukbare manier gedragen, 
overeenkomstig de algemeen geldende sociale en professionele waarden en normen.  

 
 

Niveau 2 
- Gaat gepast om met vertrouwelijke gegevens en zet ook collega’s daartoe aan. 
- Behandelt anderen, in alle omstandigheden, op een respectvolle manier. 
- Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten 

met zich mee brengt. 
- Houdt geen relevante informatie achter. 
- Laat zijn gesprekspartner in zijn waarde, valt niet aan en beledigt anderen niet. 
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Persoonsgebonden competenties 
 

Stressbestendigheid, leren en reflecteren, flexibiliteit 

 

Synoniemen:  

Stressbestendigheid:  

Niet snel in paniek slaan, goed bestand zijn tegen spanningen 

 

Leren en reflecteren :  

Aanleren, bekwamen, zich eigen maken, beschouwen 

 

Flexibiliteit:  

Soepelheid, aanpasbaarheid 

  

 

Beschrijving:  

Stressbestendigheid:  

Kalm, objectief en effectief blijven functioneren bij tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of weerstand.  

 

Leren en reflecteren:  

Terugkijken op het eigen functioneren en het gedrag daaraan aanpassen of het ondernemen van 
ontwikkelacties om tot verbetering van het eigen functioneren en de eigenvaardigheden te komen 

Actief werken aan zelfontwikkeling.  

Zich kwetsbaar durven opstellen en fouten durven maken. 

 

Flexibiliteit:  

Aanpassen van de eigen stijl, benadering en gedrag aan wisselende eisen en omstandigheden.  

Openstaan voor nieuwe ideeën en actief zoeken naar alternatieven om het gestelde doel te 
bereiken.  

 

 
 

Niveau 2 
Stressbestendigheid: 

− Stelt anderen gerust met het eigen kalme optreden. 

− Zorgt bij (tijds-)druk dat het team doeltreffend blijft werken door te bepalen 
welke zaken voorrang hebben. 

− Houdt onder druk vast aan het eigen oordeel. 

− Luistert naar de kritiek van anderen, erkent reële punten en gebruikt deze. 
 

Leren en reflecteren:  
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− Doorziet de eigen leerstijl en herkent andere mogelijke leerstijlen. 

− Ziet sterke en zwakke kanten in eigen functioneren. 

− Leert van en met anderen  

− Formuleert leerdoelen en zet deze om in acties 
Vertaalt ontwikkelingen in het vakgebied naar de praktijk. 
 

Flexibiliteit:  

− Improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie en past daarbij de 
eigen stijl en gedrag aan. 

− Verbetert zijn werkwijze door te anticiperen op veranderende omstandigheden 
en wisselt van methode of aanpak. 

− Schakelt gemakkelijk tussen het eigen werk en het werk van anderen. 
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Relationele competenties 
 

Inlevingsvermogen, communiceren, samenwerken 

 

Synoniemen:  

 

Inlevingsvermogen: 

Voelen, meeleven, invoelen 

 

Communiceren: 

Informatieoverdracht, overleg, uitwisselen van gedachten 

 

Samenwerken:  

Samendoen, coöpereren, empathie 

 

 
Beschrijving:  
 
Inlevingsvermogen: 
Zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen handelen 
 
Communiceren: 
Tactvol en effectief reageren op behoeften en gevoelens van anderen. 
Ideeën, meningen en informatie aan anderen overdragen in voor de ontvanger begrijpelijke taal, 
gebaren en andere non-verbale signalen. 
 
Samenwerken: 
Zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk 
doel. Denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen. 
 

Niveau 1 
Inlevingsvermogen: 
 

- Beïnvloedt het gesprek en de sfeer door gevoelens te benoemen.  
- Stuurt het gesprek in de juiste richting en houdt de relatie goed. 
- Toont belangstelling, luistert actief, vraagt door, houdt rekening met eigen 

emoties en die van anderen en reflecteert hierop. 

 
 

Niveau 2 
Communiceren: 

- Formuleert complexe vraagstukken en ‘slechte boodschappen’ helder, 
eenduidig en gestructureerd. 

- Verzorgt samenhangende presentaties voor de hulpverleningsdiensten. 
- Houdt bij contacten van verschillend niveau rekening met afwijkende 

behoeften en belangen. 
- Herkent tegenstellingen en kiest een geschikt communicatiekanaal/middel. 
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- Neemt het initiatief en stuurt in gesprekken. 
- Houdt rekening met de invloed van wat hij zegt. 
- Redigeert interne documenten en schrijft documenten voor extern gebruik. 

 
Samenwerken: 

- Wisselt actief informatie en ideeën uit en geeft en vraagt reacties. 
- Biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan en vraagt zelf om hulp. 
- Maakt klare (en liefst meetbare) afspraken. 
- Doet zelf concessies om tot een gezamenlijk doel of resultaat te komen. 
- Stuurt op basis van meningen van anderen eigen gedachten en/of 

handelingen bij. 
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Taakgerichte competenties 
 

Innoveren, resultaatsgerichtheid, daadkracht, accuraatheid, 
bevelvoering 

 

Synoniemen:  

 

Innoveren: vernieuwing 

 

Resultaatsgerichtheid: product, rendement 

 

Daadkracht: doorzettingsvermogen, energie, vuur, werklust 

 

Accuraatheid: nauwgezet, stipt, zorgvuldig 

 

Bevelvoering: aanvoeren, beheer, staf 

 

 
Beschrijving:  

Innoveren:  

Creëren van nieuwe en originele ideeën, werkwijzen en toepassingen door het combineren van 
formele en informele informatie.  

Resultaatsgerichtheid: 

Doelstellingen helder formuleren, concreet en meetbaar en duidelijke afspraken maken. Zich aan 
de voortgang houden en daarover informeren en rapporteren. Vooruit denken.  

Daadkracht: 

Op adequate wijze nemen van beslissingen op basis van een inzichtelijke afweging en eigen 
oordeel, ook als de kennis en/of informatie beperkt is. Handelen naar en ‘staan voor’ een genomen 
besluit (van zichzelf of een ander).  

Accuraatheid: 

Nauwkeurig uitvoeren van activiteiten en gericht zijn op het voorkomen van fouten.  

Bevelvoering: 

Op inspirerende wijze richting geven. Tonen van voorbeeldgedrag. Randvoorwaarden scheppen en 
mensen motiveren zodat resultaten bereikt worden. Charisma hebben. 

Niveau 1 
Innoveren: 

- Heeft niet voor de hand liggende, frisse ideeën voor nieuwe werkwijzen of 
methoden. 

- Betreedt bij tegenslagen nieuwe paden of bedenkt alternatieve oplossingen. 
- Speelt met nieuwe ideeën en benaderingen in op veranderingen. 
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Niveau 2 
Resultaatsgerichtheid: 

- Stelt een actieplan op en benoemt daarin de beheers-aspecten.  
- Toetst de voortgang van activiteiten, stuurt bij en bewaakt het proces. 
- Ondersteunt anderen bij het opstellen van meetbare doelstellingen, geeft hen 

middelen om (tussen)resultaten te halen en stelt hierbij meetbare deadlines en 
normen voor resultaten en gedrag. 
 

Daadkracht: 
- Neemt op basis van feitelijke informatie besluiten. 
- Hakt knopen door, ook in onzekere situaties.  
- Motiveert het genomen besluit met het oog op acceptatie door betrokkenen. 
- Blijft standvastig en toont durf in onzekere en/of lastige situaties. 

 
Accuraatheid:  

- Stimuleert anderen bij het werken. 
- Verbetert de kwaliteit van het werk binnen het eigen organisatieonderdeel. 
- Wijkt af van de geldende procedures, regels en afspraken zodat fouten 

worden voorkomen of de werkkwaliteit wordt verhoogd. 
 

Bevelvoering: 
- Geeft de ruimte om besluiten te beïnvloeden uit eigen ambities zodat 

betrokkenheid en inspiratie hiervoor ontstaat. 
- Verdeelt werkzaamheden zodanig dat deze aansluiten op talenten en ambities 

van het personeel.  
- Toetst het resultaat op kwaliteit. 
- Neemt op ‘natuurlijke wijze’ het voortouw, betrekt  en motiveert voor het 

realiseren van gemeenschappelijke doelen. 
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Management 
 

Plannen, organiseren en coördineren, analyseren, 
probleemoplossing, oordelen, onafhankelijkheid 

 

Synoniemen:  Bedenken, concipiëren, ontwerpen, ontwikkelen, smeden, uitdenken, uitstippelen, 
verzinnen, vinden, geven, houden, in het leven roepen, initiëren, klaarspelen, klaren, op touw 
zetten, oprichten, regelen, versieren, voorzien in, onderzoeken, ontleden, uitpluizen, uitvlooien, 
dilemma, geval, hinderpaal, kwestie, moeilijkheid, probleemgeval 

 

 
Beschrijving: 
Plannen, organiseren en coördineren:  
Vanuit een vastgesteld doel bepalen welke taken en/of  activiteiten georganiseerd en gepland 
moeten worden en daar naar handelen. Bepalen van prioriteiten en aangeven van een volgorde van 
werkzaamheden.  
 
Analyseren: 
Systematisch onderzoeken van problemen en vragen. Ontleden van relevante informatie, 
achtergronden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en overzien van relaties tussen 
oorzaak en gevolg.  
 
Probleemoplossing: 
Het signaleren van (potentiële) problemen en/of knelpunten en deze zelfstandig of in samenwerking 
met anderen verhelpen.  
 
Oordelen: 
Op basis van beschikbare informatie en ervaring, en met inachtneming van de heersende waarden 
en normen, tot een mening komen die als geldig erkend wordt.  
 
Onafhankelijkheid: 
Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen, veranderingen en hindernissen. 
Eigen standpunten innemen en verdedigen, rekening houdend met de missie van de organisatie. 
 

Niveau 1 
Analyseren: 

- Deelt problemen op in onderdelen, haalt de kern naar boven.  
- Legt verbanden, doorziet structuren en trekt conclusies uit beschikbare 

informatie. 
- Selecteert systematisch gegevens, gebruikt meerdere informatiebronnen en 

structureert en interpreteert gegevens. 
 

Probleemoplossing: 
- Signaleert tijdig knelpunten binnen het eigen organisatieonderdeel en lost 

deze binnen de gestelde kaders op. 
- Formuleert binnen de gestelde kaders verschillende alternatieven of 

oplossingen.  
- Voorziet problemen en anticipeert hierop. 

 
 

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bedenken
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=concipi%EBren
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ontwerpen
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ontwikkelen
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=smeden
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdenken
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitstippelen
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verzinnen
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vinden
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=geven
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=houden
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=in+het+leven+roepen
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=initi%EBren
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klaarspelen
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klaren
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=op+touw+zetten
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=op+touw+zetten
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=oprichten
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=regelen
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=versieren
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voorzien+in
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=onderzoeken
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ontleden
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitpluizen
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitvlooien
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=dilemma
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=geval
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=hinderpaal
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kwestie
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=moeilijkheid
http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=probleemgeval
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Onafhankelijkheid: 
- Vertrouwt op zichzelf, maakt zelfstandig keuzen binnen het eigen takenpakket 

en aandachtsgebied en laat zich daarbij niet weerhouden door 
belemmeringen. 

- Vraagt feedback en hulp op het juiste moment op basis van een inschatting 
van de eigen kennis en vaardigheden. 

- Werkt zelfstandig en vaart duidelijk een eigen koers binnen gestelde kaders. 

 
 

Niveau 2 
Plannen, organiseren en coördineren:  

- Stemt eigen werkzaamheden af op werkzaamheden van anderen en plant, zo 
nodig, werkzaamheden van anderen. 

- Houdt overzicht over de werkzaamheden van anderen, bewaakt de voortgang 
en wendt op het juiste moment de juiste middelen aan.  

- Weegt complexe gegevens af en komt op overwogen en vastberaden wijze, 
rekening houdend met geldende normen en waarden tot een eigen mening. 

- Brengt een heldere en logische structuur aan in het eigen werk en in het werk 
van anderen. 

- Anticipeert op factoren die van invloed kunnen zijn op de eigen planning, en 
die van anderen,  en speelt hier waar nodig op in. 
 
 

Oordelen: 
- Komt op basis van onvolledige informatie tot een eigen mening, redeneert 

logisch en betrekt anderen in de beeldvorming. 
- Betrekt verschillende alternatieven bij de oordeelsvorming en houdt rekening 

met onzekere of tegenstrijdige factoren.  
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Kwaliteits- en Veiligheidsbewustzijn. 
 

 

 

Synoniemen: Deugdelijkheid, niveau, functie, mate, graad, level, waarborg. 

 

Beschrijving:. Toezien dat het eigen werk een constante kwaliteit heeft, ook als het gaat om details. Fouten 
verbeteren in het eigen werk zodat een adequaat resultaat wordt afgeleverd. Controleren of zijn/haar werk 
beantwoordt aan de gestelde kwaliteitsnormen. Hoge eisen stellen en proberen deze te bereiken. De kwaliteit van 
de geleverde producten/diensten bewaken. Veiligheidsbewust denken en handelen en integreren, en de zorg 
voor veiligheid beklemtonen.  

 

Niveau 2 
- Stelt zelf hoge eisen en probeert deze te bereiken. 
- Corrigeert resultaten die niet aan de normen voldoen. 
- Biedt een oplossing bij concrete risico-situaties. 
- Schat situaties en opdrachten in op specifieke risico’s en handelt hiernaar . 
- Formuleert voorstellen om risico’s te beheersen . 
- Bewaakt en controleert de toepassing van de veiligheidsvoorschriften en stuurt bij waar nodig. 
- Geeft informatie door aan de directe medewerkers m.b.t. de veiligheidsvoorschriften. 
- Zet de directe medewerkers aan tot het juiste en veilig gebruik van het materiaal/ de 

producten/de machines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


