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HULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST OOST-VLAANDEREN  

ZOEKT VRIJWILLIGE AMBULANCIERS  

met prestatievergoeding 

Voor de versterking van de ziekenwagendienst en de aanleg van een wervingsreserve voor de ziekenwagendiensten Aalst, 
Geraardsbergen, Ninove, Wetteren en Wichelen zoekt de  Hulpverleningszone Zuid-Oost Oost-Vlaanderen vrijwillige 
hulpverlener-ambulanciers of verpleegkundig-ambulanciers.  
 

HULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST 

Hulpverleningszone Zuid-Oost Oost-Vlaanderen vormt sinds 1 januari 2015 een hulpverleningszone met de brandweer- en 
ziekenwagenposten die bescherming bieden aan de steden en gemeenten Groot Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, 
Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.  
 
Vanuit 9 brandweerposten, waarvan 5 met een ziekenwagendienst,  garanderen we de snelst adequate brandweerhulp en 
dringende geneeskundige hulpverlening aan ongeveer 300.000 inwoners, de dagelijkse pendelaars voor de talrijke industrie 
en de automobilisten op de drukke verkeersaders doorheen ons grondgebied. Onze zone telt een 550-tal medewerkers 
bestaande uit vrijwillige en beroeps- brandweerlieden, ambulanciers en ondersteunende administratieve en technische 
personeelsleden.  
  

De hulpverleningszone gaat momenteel over tot de aanwerving en de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige 
ambulanciers. Bachelor verpleegkundigen, houders van een bijzondere beroepstitel intensieve zorg & spoedgevallenzorg, 
en artsen (in opleiding) zijn tevens zeer welkom om onze professionele hulpverlening te ondersteunen! 
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PROFIEL 

Als vrijwillig ambulancier kan je je voldoende engageren voor de functie, en dit zowel naar opleiding als tijdsbesteding voor 

het vervullen van wachtdiensten met een minimumquotum bepaald door de zone. Er is geen voorkennis vereist, maar een 

geldige badge DGH bezitten, ervaring hebben als ambulancier, een bachelor behaald hebben als verpleegkundige met 

erkenning BBT intensieve zorg en spoedgevallenzorg of arts zijn (in opleiding) enz. is een pluspunt. 

Op het moment van de uiterste inschrijvingsdatum dient u te voldoen aan volgende voorwaarden: 

  

• Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland; 

• Ten minste 18 jaar oud zijn; 

• U bezit al uw burgerlijke en politieke rechten. U voldoet aan de dienstplichtwetten; 

• U kan een uittreksel uit het strafregister model 2 voorleggen (correct model is vereist!); 

• U bent houder van een rijbewijs B, houder van een rijbewijs C is een pluspunt; 

  

U moet uiterlijk op 24 oktober 2021 aan al deze voorwaarden voldoen.  

 

Op het moment van aanwerving dient u te voldoen aan volgende voorwaarden: 

  

• Geslaagd zijn in de selectieprocedure 

• Medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen 

 

FUNCTIEBESCHRIJVINGFUNCTIEBESCHRIJVING 

Als ambulancier intervenieert u voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij risicovolle interventies. U 

vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in 

de zone en daarbuiten. 

  

Als ambulancier maakt u deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. U 

werkt in een beperkt team, mogelijk ondersteund door een PIT of MUG. U kan doortastend en zelfstandig handelingen 

stellen. Daarnaast beschikt u over een goed inlevingsvermogen en heeft u een bijzondere aandacht voor medische hygiëne 

en preventie. 

  

Als u niet op interventie bent, zorgt u mee voor het onderhoud van de kazerne en het materiaal, vervult u administratieve 

taken en neemt u deel aan oefeningen met het oog op het goed uitvoeren van opdrachten. Indien u geschoold bent als 

verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg kunnen andere taken deel uitmaken van de uitdaging. U zorgt 

dagelijks dat de ziekenwagen en het materiaal in orde zijn. U staat ook in nauw contact met de leidinggevenden om zo de 

dienst steeds efficiënt te laten functioneren. 

  

Als ambulancier vervoert u niet alleen een slachtoffer, u behandelt ook het slachtoffer volgens uw kennis en kunde 

afhankelijk van staande orders en procedures op uw opleidingsniveau. U brengt ook zeer belangrijke informatie over van de 

plaats van het incident naar het ziekenhuis. Aangezien u vaak in contact komt met burgers in nood, maar ook met andere 

veiligheids- en hulpdiensten zoals politie en personeel van ziekenhuizen, bepaalt u mee het gezicht van de zone en blijft u in 

alle omstandigheden begripsvol, tactvol en discreet en valt uw functie onder het medisch beroepsgeheim. 

  

Als ambulancier zorgt u dat u continu bijgeschoold bent en houdt u zich op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen. 
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PROCEDURE 

Kandidatuurstelling 

  

U stelt uw kandidatuur uiterlijk op 24 oktober via personeelsdienst@zonezuidoost.be. 

  

U stelt een motivatiebrief op waarin u aangeeft waarom u de geschikte kandidaat bent om deze functie op te nemen. U 

voegt een curriculum vitae toe waarin uw gevolgde opleidingen, competenties, werkervaringen en dergelijke worden 

weergegeven. Bijkomend bezorgt u ons alle gevraagde attesten: 

 

o Motivatiebrief; 

o CV met de vermelding van de in de selectievoorwaarden vermelde eisen; 

o Een uittreksel uit het strafregister model 2 (!) , dat niet ouder is dan drie maanden voorafgaand aan de 

uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen. Als het uittreksel niet blanco is, voegt u als 

kandidaat een toelichting toe. Op basis van uw uittreksel en toelichting zullen wij beoordelen of uw gedrag 

in overeenstemming is met de functie; 

o Kopie van uw rijbewijs (voor- en achterzijde); 

o Kopie van relevante diploma’s en getuigschriften  

o Kopie van het bijzonder onderscheidingsteken hulpverlener- of verpleegkundig-ambulancier, indien van 

toepassing; 

o Kopie van het diploma bachelor in de intensieve zorg & spoedgevallenzorg, indien van toepassing.  

  

Enkel kandidaten die de gevraagde documenten hebben aangeleverd, worden weerhouden in de selectieprocedure. Als 

kandidaat bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de correcte documenten. Bezorgt u de verkeerde / 
onvolledige documenten, of laattijdig, dan kan u helaas niet deelnemen aan de selectieprocedure.  

 

De selectieprocedure bestaat uit een praktische proef en een mondelinge proef. 

De praktische proeven zijn voorzien in de tweede en derde week van november. De mondelinge proeven zijn voorzien 

vanaf de 4de week van november en in december. 

 

Praktische proef  

  

Het praktische gedeelte bestaat uit een fysieke test (gebaseerd op reële handelingen binnen de ziekenwagendienst) die een 

minimale basisconditie aantoont die kan verwacht worden van een operationeel personeelslid binnen de 

hulpverleningszone. De test bestaat uit 4 onderdelen, namelijk: trappen lopen met draagstoel, slepen van een pop, 

hartmassage en lopen over een bepaalde afstand. Om geslaagd te zijn in de praktische proef, moet de kandidaat de 

praktische proef volledig, correct én binnen de vooropgestelde tijd uitvoeren. In de bijlage wordt meer toelichting gegeven 

over deze proeven. 

 

Het resultaat van het praktische gedeelte bestaat uit een score “geslaagd” of “niet geslaagd”. Er wordt geen vergelijking 

tussen de kandidaten gemaakt. 

 

Een mondelinge proef  

  

We organiseren een mondelinge proef om zo de competenties, waaraan een vrijwilliger van het medische kader moet 

voldoen, te evalueren. We toetsen uw motivatie, inzetbaarheid en de overeenstemming van uw kandidatuur met de 
functiebeschrijving. Ook beoordelen we uw geschiktheid aan de hand van vaktechnische kennis en het competentieprofiel1.  

  

Resultaat en wervingsreserve 

  

U dient in totaal 60% te behalen om te slagen en opgenomen te worden in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is 2 

jaar geldig. Kandidaten worden gerangschikt in de wervingsreserve volgens de behaalde totaalscore. 

  

 
1 Gezien het groot aantal competenties gedefinieerd in de competentiematrix van de ministeriële omzendbrief van 8 oktober 

2016, kan de jury beslissen om zich tijdens de beoordeling van de proeven te focussen op een beperkt aantal competenties.  
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Eliminerend medisch onderzoek 

  

Om aangesteld te kunnen worden dient u medisch geschikt bevonden te worden door een arts. 

 

STAGE & OPLEIDING 

Iedere benoeming begint met een stage. Deze stage begint op de dag van indiensttreding. Indien de kandidaat niet in het 

bezit is van de vereiste attesten of diploma’s om onmiddellijk te kunnen optreden als ambulancier, dan begint de stage met 

het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van ambulancier en eindigt 1 jaar na het behalen 

van het brevet van ambulancier. Om benoemd te kunnen worden, dient men te beschikken over een geldige badge DGH. 

Hiervoor dient men houder te zijn van het brevet van ambulancier,  van het diploma bachelor in de verpleegkunde, 

gecombineerd met het diploma bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg of arts. 

  

Als stagiair verdien je ???  EURO (bruto geïndexeerd) per uur. Na de stage verdien je ???  EURO (bruto geïndexeerd) per uur. 

Deze prestatievergoeding stijgt naarmate je meer anciënniteit opbouwt. Voor ambulanciers binnen de hulpverleningszone is 

er een vrijstelling van belasting tot … op jaarbasis.  De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding 

reeds houder is van de nodige brevetten of diploma’s. 

 

INTERESSE? 

Kom vrijblijvend naar onze infosessie op donderdag 30 september of vrijdag 15 oktober, op een nader te bepalen locatie. 

 

Inschrijven is verplicht via dit formulier en kan tot vrijdag 24 september (sessie 30/09) of tot woensdag 13 oktober (sessie 
15/10) .  

Kies na het invullen ‘PDF van antwoorden afdrukken of downloaden’. 

  

Gezien de huidige maatregelen omtrent Covid-19, moeten wij de social distance kunnen  

garanderen. Wenst u erbij te zijn, schrijf u dan zeker in! Als u niet inschrijft, kunnen  

we u helaas geen toegang geven tot onze kazerne. Denk eraan om uw mondmasker  

correct te dragen in onze kazerne!  

 

Indien u ziek bent op de dag van de infosessie, blijf dan thuis en contacteer ons op personeelsdienst@zonezuidoost.be of 

telefonisch op 053 60 76 10 zodat we de informatie op een andere manier kunnen overmaken.  

  

BELANGRIJKE DATA 

Inschrijven voor de infosessie  24/09/2021 en 15/10/2021 * 

Infosessie - inschrijven verplicht   30/09/2021 (sessie 24/09) en 13/10/2021 (sessie 15/10)  

Uur en locatie te bepalen (avond) * 

Deadline kandidaturen  24/10/2021 23u59  

Praktische proef  

Mondelinge proef  

2de en 3de week van november * 

4de week november en maand december * 

*Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen!  

 

Bedankt voor uw interesse en veel succes! 

 

 

 

 

 

 

via dit formulier 
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BIJLAGE 

 

Praktische proef 

 

Test 1: trappen lopen 

De kandidaat neemt een evacuatiestoel van maximaal 15 kilogram vast op willekeurige wijze (type Strycker 6252 of 

gelijkwaardig). Hij/zij loopt met de evacuatiestoel trede per trede een trap op van 40 treden. 

De kandidaat is geslaagd voor test 1 indien hij/zij de test uitvoert in maximaal 30 seconden. 

Test 2: Slepen pop 

De kandidaat neemt positie achter de startlijn en neemt de pop van maximaal 80 kilogram vast met een greep naar keuze.  

Hij/zij sleept de pop op een glad oppervlak over een afstand van 25 meter, draait rond een kegel en keert 25 meter terug 

met de pop tot achter de startlijn. 

De kandidaat is geslaagd voor test 2 als hij /zij de test uitvoert in maximaal 60 seconden. 

Test 3: Hartmassage 

De kandidaat voert gedurende 1 minuut borstcompressies uit op een reanimatiepop (type Resusci Anne of gelijkwaardig). De 

test start na de 1e compressie en mag nadien niet meer onderbroken worden. Hij/zij kan de uitvoering volgen op de monitor 

en indien nodig aanpassen. Voorkennis is nuttig, doch niet vereist. 

De kandidaat is geslaagd voor test 3 als hij/zij minimaal 100 compressies, van 50mm diep kan uitvoeren in 1 minuut. 

Test 4: 600 meter lopen 

De kandidaat loopt 600 meter.  

De kandidaat is geslaagd voor test 5 als hij/zij de afstand aflegt in maximaal 4 minuten. 

 

 

 


