
 

 

 

 

 

 

VACATURE  
 

Sta jij midden in de samenleving en wil je aan de slag bij een energieke 

overheidsorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond Fryslân? 

 

Solliciteer dan bij Veiligheidsregio Fryslân! 

 

Heb jij interesse in een crisisrol en kun jij onder stressvolle omstandigheden besluitvaardig denken en 

handelen? Ben jij ‘crisisalert’ en communicatief vaardig? 

 

Kom dan het Regionaal Operationeel Team (ROT) versterken in de functie van: 

 

Adviseur Operationeel Leider (OL) 
(nevenfunctie) 

 

 

Met en voor wie ga je werken? 

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer en GGD samen aan een veilig en 

gezond Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij centraal. Ons werk is divers, geen 

dag is hetzelfde. Net als de mensen die bij ons werken. Van adviseur OL tot monteur, van 

jeugdverpleegkundige tot P&O-adviseur: wij zijn allemaal Veiligheidsregio Fryslân. Iedereen draagt 

vanuit de eigen expertise bij aan het functioneren van onze organisatie. Daarbij streven we naar een 

‘Great Place to Work’ voor onze medewerkers. Dit betekent onder meer dat we aandacht hebben voor 

goed werkgeverschap, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. 

 

Ons team 

Voor het ROT zoeken wij een adviseur (voor de) Operationeel Leider (OL) met kennis van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het gaat hier om een neventaak, die je tijdens je reguliere 

baan uitvoert. Eén keer in de 6 weken ben je een week continu beschikbaar en oproepbaar (piket). Bij 

een alarmering moet je binnen 60 minuten aanwezig zijn in het Regionaal Coördinatiecentrum (RCC) in 

Drachten. Daarnaast ben je tijdens je dienst 24/7 beschikbaar als sparringpartner en adviseur.  

 

Wat ga je doen? 

Jouw hoofdtaak is voornamelijk informeren, adviseren en een sparringpartner zijn om te zorgen dat de 

Operationeel Leider – en daarmee het ROT - zijn functie goed kan uitoefenen. Jij werkt hiervoor nauw 

samen met de Informatiemanager ROT. De advisering aan de OL vindt gevraagd en ongevraagd plaats 

en gaat over o.a. de volgende onderwerpen:  
- Bestuurlijke aandachtspunten en dilemma’s  

- Multidisciplinaire processen 

- Scenario’s 

- Planvorming 

 

Daarnaast maak je voor 9 à 10 werkdagen op jaarbasis tijd vrij voor:  

     -  opleidingen, trainingen en oefeningen.  

- het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van deze nevenfunctie en het onderliggende  

werkproces.  

- het overdragen van kennis aan collega’s.   



 

 

 

 

 

Als adviseur OL  

- heb je minimaal hbo werk- en denkniveau. 

- heb je toestemming van je werkgever om de functie te mogen uitvoeren.  

- heb je kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving.  

- heb je ervaring met het aansturen van complexe processen.  

- heb je kennis van rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

- beschik je over de competenties: bestuurlijke sensitiviteit, analytisch vermogen, stressbestendig, 

samenwerken, resultaatgericht en heb je een flexibele houding (geen 9-tot-5 mentaliteit). 

- kun je tijdens het piket binnen 60 minuten na alarmering in het Regionaal Coördinatiecentrum 

(RCC) in Drachten zijn.  

- ben je tijdens je piket 24/7 beschikbaar als sparringpartner en adviseur voor de crisisorganisatie.  

 

Tijdsbeslag 

- vakbekwaam worden (éénmalig 50 uur) en blijven (jaarlijks circa 100 uur) door middel van 

opleiding, training en oefening. 

- één week (7 dagen, 24 uur per dag) piket per 6 weken. 

- inzet bij incidenten een aantal keren per jaar. 

 

Wat bieden we jou?  

We bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak naast je huidige functie. Als je 

over de vereiste opleiding en ervaring beschikt, werk je jaarlijks circa 100 uur aan je 

vakbekwaamheid. Tijdens de inwerkfase zullen er een aantal extra opleidingsactiviteiten worden 

gepland. De kosten van opleiding, training en oefening worden door de afdeling Crisisbeheersing 

betaald. Voor de beschikbaarheidsdiensten (gemiddeld 1x per 6 weken) ontvang je een vergoeding, 

conform de piketregeling van Veiligheidsregio Fryslân.  

 

Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Jan Regeling, clusterhoofd crisisbeheersing, via telefoonnummer 088 22 991 

17 of vanaf 17 augustus met Rika Leijstra, clusterhoofd crisisbeheersing, via telefoonnummer 088 22 

999 69.  

 

Bijzonderheden 

Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Voor externen geldt dat wij uitsluitend mensen 

zoeken die een dienstverband hebben bij een van onze ketenpartners. Bij gelijke geschiktheid heeft de 

interne kandidaat voorrang. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectie.  

 

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 23 augustus 2020 solliciteren via deze link.  

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, delen wel! 

https://solliciterenbij.veiligheidsregiofryslan.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=201

