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1. AANWERVINGSPROCEDURE
Ben je tenminste 18 jaar en beschik je over een portie durf, hou je van actie, zegt het je wat om mens
en dier te redden, wil je je inzetten voor de bevolking, spreekt die brandweersfeer jou aan of is het
misschien een kinderdroom?
Zo ja, dan ben jij misschien de kandida(a)t(e) die we zoeken om het vrijwillige brandweerkorps van
Brasschaat te versterken.

2. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Onderdaan van een lidstaat van de Europese unie en de Nederlandse taal machtig zijn;
Tenminste 1,60 m groot zijn;
Tenminste 18 jaar oud zijn op de datum van afsluiten van de kandidaturen;
Voor de mannelijke sollicitanten, in orde zijn met de dienstplichtwetten;
Geschikt bevonden zijn bij een geneeskundig onderzoek dat altijd voorafgaat aan de proeven
inzake lichamelijke geschiktheid en selectie (zie verdere beschrijving onder 3.);
Slagen in de proeven inzake lichamelijke geschiktheid (zie verdere beschrijving onder 3.);
De gemeente Brasschaat bewonen, uiterlijk na het beëindigen van de stage. Een lid van de
brandweer dat niet voldoet aan de woonplaatsverplichting maar toch over de mogelijkheid
beschikt om binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne te
bereiken kan aan de gemeenteraad een afwijking op de woonplaatsverplichting vragen. De
gemeenteraad kan rekening houdend met de omstandigheden van het individueel geval een
afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan;
Zich niet in toestand van onverenigbaarheden bevinden (zie omschrijving onder 5.).
Van onberispelijk gedrag zijn en een recent bewijs van goed zedelijk gedrag van maximum 3
maanden oud kunnen voorleggen
Slagen in een mondelinge proef (zie omschrijving onder 3.)
3. GENEESKUNDIG ONDERZOEK EN PROEVEN

A. Geneeskundig onderzoek
Lichamelijk geschikt bevonden zijn ingevolge een geneeskundig onderzoek, verricht door de arbeidsgeneeskundige dienst van de gemeente;
Bij geneeskundig onderzoek wordt voornamelijk vastgesteld dat de kandidaat:
- geen enkel gebrek heeft dat onverenigbaar is met de dienstvereisten;
- een normale gehoorscherpte heeft, gepaard met een uitstekende gesteldheid van de
evenwichtsorganen en geen neiging tot duizeligheid vertoont;
- een sterke lichaamsgesteld heeft die hem/haar toelaat vermoeiende
en ononderbroken fysische inspanningen te leveren.
Het geneeskundig onderzoek is eliminerend en gaat elke andere selectieproef vooraf.
Het medisch onderzoek wordt georganiseerd op zaterdag 16 november 2013 (voormiddag) in de
brandweerkazerne, De Mortel 32 te Brasschaat.
B. Proeven inzake lichamelijke geschiktheid
Slagen in de proeven inzake lichamelijke geschiktheid, afgenomen door de selectiecommissie. Op die
proeven staan geen punten.
De sollicitanten moeten slagen in de volgende proeven:


Beklimmen van de ladderwagen 20 m hoog in een hoek van 70°
De kandidaat (ate) staat aan de voet van de ladder, met de armen langs het lichaam. De
ladder staat nergens tegen en staat in een hoek van 70 graden. Na het startsignaal klimt de
kandidaat langs de ladder omhoog tot op een hoogte van 20 meter. Op dat moment wordt de
tijd gestopt. Deze proef duurt maximaal 40 seconden.
De kandidaat krijgt twee pogingen, tussen beide pogingen mag hij/zij 15 minuten pauzeren.



Loopproef: 2400 meter
De kandidaat (ate) loopt 2400 meter.
3/7

informatiefolder aanwerving stagiair brandweerman (M/V)

Leeftijd
< 30 jaar
30 jaar – 39 jaar
≥ 40 jaar


Tijd
≤ 14’ 30”
≤ 16’ 30”
≤ 20’

Zwemproef: 50 meter
De kandidaat (ate) zwemt 50 m in een zwemstijl naar keuze zonder tijdslimiet. Hij/zij vertrekt
vanuit stand vanaf de boord van het zwembad, met een sprong of een duik.
De kandidaat krijgt twee pogingen, tussen beide pogingen mag hij 15 minuten pauzeren.



Evenwichtsproef
De kandidaat (ate) loopt voorwaarts over een balk van 7 tot 10 cm breed en 3,50 m lang,
geplaatst op een hoogte van 1,20 m ten opzichte van de bovenkant van de valmatten die
naast de balk worden voorzien. Hij kan op een vrije manier de balk beklimmen. De kandidaat
(ate) staat in evenwicht op het ene uiteinde van de balk; dan pas wordt het startsignaal
gegeven en begint de tijd (en de kandidaat) te lopen. Aan het andere uiteinde van de balk
stopt de kandidaat (ate) en staat stil met beide voeten samen. De chronometer wordt
stilgelegd.
Deze proef duurt maximaal 10 seconden. De kandidaat (ate) krijgt 2 pogingen.

Deze proeven gaan de andere sportproeven vooraf. Indien hij/zij niet slaagt in deze proeven
mag de kandidaat (ate) niet verder gaan met de volgende sportproeven en is bijgevolg ook
niet geslaagd.
Verder dient de kandidaat (ate) te slagen in 6 van de 9 volgende proeven:


Armbuiging in voorligsteun (pompen)
Het lichaam dat op handen en op voeten steunt, vormt een rechte lijn van de schouders tot de
hielen terwijl de armen loodrecht op de grond staan. De kandidaat (ate) buigt en strekt de
armen 10 maal. Tijdens de oefening moeten de neus en de buik de grond lichtjes raken. De
sollicitanten mogen in de beginstand onderbreken zonder op de grond te liggen.



Oefening aan de rekstok
De kandidaat (ate) hangt aan de rekstok met de handpalmen naar het gezicht gekeerd. De
rekstok wordt op zodanige hoogte geplaatst dat de voeten de grond niet raken. De kandidaat
(ate) buigt en strekt de armen 3 maal. Voor de goede uitvoering is vereist dat de kin boven de
rekstok uitkomt.



Touwklimmen
De kandidaat (ate) staat op de grond naast het touw, met de armen langs het lichaam. Na het
startsignaal klimt hij/zij langs het touw omhoog tot op een hoogte van 4 m. Hij/zij moet met
beide voeten boven het merkteken van 4 m komen. Op dat moment wordt de tijd gestopt.
Deze proef duurt maximaal 20 seconden.
De kandidaat (ate) krijgt twee pogingen, tussen beide pogingen mag hij/zij 5 minuten
pauzeren.



Dragen van een persoon (50 m)
De kandidaat (ate) neemt door middel van een hulpgreep bij een arm en een been, een
persoon op de rug die evenveel weegt als hijzelf, op 5 kg na. Pas daarna wordt het
startsignaal gegeven. Hij/zij draagt binnen 30 seconden die persoon over een afstand van 50
m.
De kandidaat krijgt twee pogingen, tussen beide pogingen mag hij/zij 5 minuten pauzeren.
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Verspringen zonder aanloop
De kandidaat (ate) staat met beide voeten samen achter de streep. Zonder aanloop springt
hij/zij minimum 2 meter. De afstand wordt gemeten vanaf de streep tot aan het merkteken van
de springer dat zich het dichtst bij de streep bevindt, ongeacht met welk lichaamsdeel de
kandidaat (ate) de grond heeft geraakt.
De kandidaat (ate) krijgt twee pogingen, tussen beide pogingen mag hij/zij 5 minuten
pauzeren.



Dieptesprong
De kandidaat (ate) staat met beide voeten samen op een hoogte van 2 m. Vanuit strekstand
en zonder tussensteun springt hij/zij 2 meter naar beneden.



Shuttle run
De kandidaat (ate) loopt 5 maal heen en weer tussen twee lijnen die op 5 m afstand van
elkaar liggen. De totale afstand bedraagt dus 50 m.
De kandidaat (ate) krijgt hiervoor maximum 25 seconden.



Buikspieroefening
Vertrekhouding: ruglig met gebogen knieën, armen gekruist waarbij de handen de schouders
vasthouden, voeten met de zool geblokkeerd (onder het sportraam of de Zweedse bank).
Uitvoering: de romp snel voorwaarts heffen en de kin tussen de knieën brengen terwijl de
armen/handen in de vertrekhouding blijven; de romp terug laten zakken tot het lichaam een
hoek van 90° maakt met de benen.
Deze beweging zo dikwijls mogelijk herhalen in 30 seconden met een minimum van 16 maal.



Bent arm hang
De kandidaat (ate) hangt aan een rekstok met de handpalmen naar het gezicht gekeerd, de
armen gebogen en de ogen boven de baar. Deze positie houdt hij/zij zolang mogelijk vol met
een minimum van 20 seconden.

De sportproeven zijn eliminerend en gaan elke andere proef vooraf.
C. Slagen in een mondelinge proef
Deze wordt afgenomen door de selectiecommissie. De sollicitanten worden in een gesprek
beoordeeld op:
- persoonlijkheid: motivatie en houding ten opzichte van de brandweer, maturiteit, stressbestendigheid bij confrontatie met menselijk leed en bij het werken onder druk, sociaal gedrag
bij contact met slachtoffers, inzet en verantwoordelijkheidszin, geschiktheid tot werken in
groep en onder hiërarchisch bevel;
- beschikbaarheid, inzonderheid tijdens de daguren.
De sollicitanten zijn geslaagd wanneer zij minstens 60 % van de punten behalen.
4. OPLEIDING
Niemand wordt tot de stage toegelaten tenzij hij(zij) aan de aanwervingsvoorwaarden voldoet. De duur
van de stage bedraagt één jaar.
De stagiairs dienen de opleiding te volgen die gegeven wordt in een erkend opleidingscentrum voor
de brandweer, waar hun het brevet van kandidaat-brandweerman wordt uitgereikt (cursus start in
januari 2014).
De dienstchef en de leider van de operaties waken erover dat de stagiairs slechts bij de operaties
worden ingeschakeld in de mate dat hun theoretische en praktische vorming zulks toelaat.
De stagecommissie, samengesteld uit de dienstchef, officieren en onderofficieren, maakt, aan het
einde van de stage ten behoeve van de benoemende of indienstnemende overheid, een verslag op
over ieder stagiair. Zij stelt voor:
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-

de effectieve indienstneming voor een stagiair-vrijwilliger;
hetzij de verlenging van de stagetermijn voor een duur van ten hoogste tweemaal zes maanden;
hetzij de afdanking. Dit kan eveneens tijdens de stage en eventueel tijdens de verlengde stage,
volgens dezelfde procedure. Zij wordt voorgesteld wanneer de wijze van dienen van de stagiair te
wensen overlaat.

Het in de vorige alinea bedoelde verslag wordt aan de belanghebbende schriftelijk meegedeeld en
door hem/haar mee ondertekend.
Deze beschikt over een termijn van acht dagen, te rekenen vanaf de kennisneming, om bezwaar in te
dienen bij de benoemende of indienstnemende overheid.
Op grond van het definitief stageverslag kan de stagiair effectief in dienst genomen worden zo hij/zij
vrijwilliger is.
5. ONVERENIGBAARHEID
Onverminderd de gevallen van onverenigbaarheid genoemd in de nieuwe gemeentewet of in
gemeentelijke reglementen, is er onverenigbaarheid tussen:
-

het ambt van beroepslid van een brandweerdienst en het ambt van lid-vrijwilliger van dezelfde
brandweerdienst;
het ambt van lid van een brandweerdienst en het ambt van lid van een politiedienst die deel
uitmaakt van de openbare macht, zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 5 augustus 1992 op
het politieambt;

Bovendien is het ieder lid van de dienst verboden werkzaam te zijn of belangen te hebben, zelfs door
tussenpersonen:
-

in ondernemingen die materieel vervaardigen, vervoeren of verkopen voor brandbescherming, voorkoming of -bestrijding;
in ondernemingen die brandvoorkomingsmaatregelen bestuderen, toepassen of controleren.
6. BEZOLDIGING

Huidige bruto uurbezoldiging: voor interventies en oefeningen: 14,45 EUR
7. INFORMATIE
Op woensdag 9 oktober 2013 om 20.00 uur wordt er een infosessie georganiseerd in de
brandweerkazerne, De Mortel 32 te Brasschaat. De sportproeven en mondelinge proef gaan door op
zaterdag 7 december 2013 vanaf 8.00 uur in de brandweerkazerne.
8. INDIENEN VAN JE SOLLICITATIE
Wil je in aanmerking komen voor deze functie dan moet je sollicitatie (op het voorgeschreven
formulier) ontvangen zijn door :
Het College van Burgemeester en Schepenen, Bredabaan 182 te 2930 Brasschaat, uiterlijk op 29
oktober 2013.
Voeg bij je sollicitatieformulier ook een uitgebreide levensloop (curriculum vitae) en een recent
uittreksel uit het strafregister. Voor de mannelijke kandidaten wordt een militiegetuigschrift later
opgevraagd.
Inschrijvingsformulier en inlichtingen zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen op de dienst personeel
(tel: 03/650.02.77 of mail: personeelsdienst@brasschaat.be).
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
SOLLICITATIE VOOR DE BETREKKING VAN STAGIAIR BRANDWEERMAN

Ondergetekende, (naam) .................................................……………(**)
(voornaam) .........................................…..…….....(**)

recente
pasfoto
(verplicht)

Te verstrekken inlichtingen:
Adres : ...................................………..……….. Huisnummer : …..... Bus : …...........
Postnummer : ...…….. Gemeente : …………......................... Telefoon : ……………..............
e-mail adres : ....... ......... ......... ......... ......... ........... GSM:......... ......... .........
Nationaliteit : ........................ Geslacht : M / V (*)

Rijksregisternummer : ………………………….

Geboorteplaats : ................…………….. Geboortedatum : ….…../….…../…….....
Rekeningnummer : …………………………………………
Burgerlijke stand : ongehuwd-gehuwd-samenwonend- weduwe-weduwnaar-uit de echt
gescheiden.(*)
echtgenoot, echtgenote of partner van …………………………......................................................
Behaalde diploma's of getuigschriften : (afschrift bijvoegen!)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Reeds beklede betrekkingen te beginnen met de laatste (met naam en adres van werkgever en
begin- en einddatum) :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ik verklaar van onberispelijk gedrag te zijn en niet ontnomen te zijn van mijn burgerlijke en politieke rechten (recent

uittreksel uit het strafregister bijvoegen).

Ik verklaar tevens in regel te zijn met de voorschriften van de

dienstplichtwetten.
Ingevolge de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van
persoonsgegevens, stellen wij U ervan in kennis dat de gevraagde informatie enkel dient ter behandeling van de elementen van
het examendossier.

Te ....................…………… de …..………………..2013
…………………………………..(handtekening)
(*) het overbodige doorhalen.
(**) te vermelden in drukletters.
Inlichtingen: telefoon (03) 650.02.77 of mail: personeelsdienst@brasschaat.be

GEMEENTE BRASSCHAAT, Dienst personeel, Frilinglei 1,
2930 - BRASSCHAAT
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