
  
 
 
 

 
 

 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met 
oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die woont, werkt 
en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bijdragen aan een veilige leefomgeving. Wij worden 
gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.  
 
De sector Crisisbeheersing bestaat uit drie teams: het Veiligheidsbureau, de GHOR en communicatie. De GHOR 
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Gelderland-Zuid coördineert de geneeskundige keten bij rampen 
en crises in ons gebied. Daarmee dragen we bij aan een veilige leefomgeving. Wij tonen eigenaarschap en zijn 
resultaatgericht en we worden gekenmerkt als verbinders. 
 
De multidisciplinaire crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kenmerkt zich door een grote diversiteit: 
functionarissen uit de hulpverleningsdiensten werken tijdens een ramp of crisis schouder aan schouder met 
functionarissen uit de gemeenten.  

 
Ben je toe aan extra uitdaging naast je huidige functie?  

Wil je een bijdrage leveren aan het bestrijden van grote incidenten? 
 Dan zoeken we jou!  

 
 

De sector Crisisbeheersing, team GHOR is per direct op zoek naar 
 

Officieren van Dienst Geneeskundig (OvD-G) 
Hard piket 

 
 
 

Wat ga je doen? 
 

 Je treedt op bij opgeschaalde incidenten/crisis en geeft functioneel leiding aan de geneeskundige hulpverlening 

op plaats incident.  

 Je draagt zorg voor de informatieoverdracht naar de gemeenschappelijke meldkamer (GMK). 

 Je geeft leiding aan de deeltaken triage, treatment en transport (Acute Gezondheid).  

 Je bent op de plaats incident verantwoordelijk voor het proces Publieke Gezondheid.  

 Op operationeel niveau stem je multidisciplinair af met politie, brandweer en gemeenten. 

 Je ontvangt vanaf GRIP2 functioneel leiding van de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (AGCZ). 

 
Wat breng je mee? 
 

 Je hebt een HBO werk- en denkniveau. 

 Je hebt kennis van publieke gezondheidszorg en/of acute gezondheidszorg. 

 Je kunt analytisch denken. 

 Je bent besluitvaardig en in staat resultaatgericht en planmatig te handelen.         

 Je hebt inzicht in de opgeschaalde hulpverleningsprocessen en –organisatie. 

 Je bent stressbestendig en in staat om een hectische situatie te overzien. 

 Je bezit coördinerende vaardigheden en kan functioneel leidinggeven in acute situaties. 

 Je bezit goede communicatieve vaardigheden. 

 Het is een pre als je in de witte kolom werkzaam bent. 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 
 



 
 
 
 
 
Wat bieden we jou? 
 
We bieden je voor de inzeturen 
een vergoeding gebaseerd op 
schaal 10 van de Salaristabel 
gemeenteambtenaren. Voor de 
beschikbaarheidsuren geldt een 
vergoeding conform de vigerende 
piketregeling. 
 
De rechtspositie is gebaseerd op 
de A(rbeidsvoorwaardenregeling) 
VRGZ 
 
Heb je geen hoofddienstverband 
bij de VRGZ, dan krijg je in eerste 
instantie een tijdelijke aanstelling 
van twee jaar. 

 

 
 
 
 
 
Bijzonderheden 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en 
extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid 
krijgen interne kandidaten voorrang. 
 
Bereidheid om deze crisisfunctie minimaal 
2 jaar uit te voeren. 
 
Bereidheid tot het volgen van noodzakelijke 
opleidingen en tot deelname aan verplichte 
trainingen en oefeningen. 
 
Je hebt een opkomsttijd van 30 minuten 

binnen werkgebied Oost of West. Met name 

in West zoeken wij versterking, maar ook 

belang-stellenden voor Oost zijn welkom. 

 

Je bent flexibel en tijdens je piketdiensten 

24/7 inzetbaar. 

 
Een assessment, toegespitst op de 
competenties voor deze functie, kan deel 
uit maken van de procedure. Dit 
assessment wordt uitsluitend ten behoeve 
van de OvD-G-functie gebruikt. Ook een 
rijvaardig-heidsproef kan deel uit maken 
van de procedure. 
 
Bij aanstelling vragen we je een Verklaring 
omtrent gedrag aan te leveren. 
 
 

 
 
 
 
 
Nieuwsgierig? 
 
Neem met vragen over de organisatie en/of 
de procedure gerust contact op met 
Femke van Bennekom 
manager crisisbeheersing, 06  57 1148 86  
 
Voor specifieke vakinhoudelijke vragen kun 
je contact opnemen met Michael Hohl 
beleidsmedewerker GHOR en AGCZ 
06 11 38 70 68  
 

Voor meer informatie over de functie, zie: 

Het Kwalificatiedossier Officier van dienst 
Geneeskundig van het  IFV  
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/2018
0222-IFV-Kwalificatiedossier-OvD-G.pdf 

 
 
Geïnteresseerd? 
We ontvangen je motivatie en cv graag  
uiterlijk donderdag 3  oktober 2019 
 
Mail je reactie naar 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  
pzsollicitatie@vrgz.nl. 
Vermeld in de onderwerpregel 
VR 49-19 en je naam 
 

 

 
www.vrgz.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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