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Mutaties binnen de zone voor het operationeel kader 

 

 

Wanneer er plaatsen vrijkomen binnen de posten omwille van uitdiensttreding,  

pensionering, eindeloopbaanregimes of uitbreiding kunnen deze, wanneer de zone deze 

openstelt, ingevuld worden via mutaties. 

 

Wat is muteren?  

Muteren is je overplaatsing naar een andere post binnen onze zone. Muteren kan alleen 

binnen de huidige graad.  Een aanvraag tot mutatie is een verbintenis en engagement om 

je effectief te verplaatsen. De aanvraag is niet vrijblijvend maar bindend. 

 

Wie kan muteren?  

Je kan je enkel kandidaat stellen vanaf dat je benoemd bent in je graad. Stagedoende 

personeelsleden (ongeacht hun graad) kunnen dus geen aanvraag indienen. 

Opgelet: Wanneer je muteert binnen je huidige graad wordt je geacht om je voor 

minstens 3 jaar aan de nieuwe post te verbinden. 

Wanneer je gemuteerd bent via bevordering kan je je mutatie (opnieuw) aanvragen van 

zodra je geen stage meer loopt. 

 

Hoe kan je muteren?  

Er zal een dienstmededeling verstuurd worden met de opengestelde plaatsen, waarbij de 

plaatsen telkens minimum 20 dagen opengesteld worden.  Personeelsleden die zich 

wensen kandidaat te stellen om een opengestelde functie in te vullen kunnen dit door 

zich schriftelijk kandidaat te stellen via hrm@bwzr.be.  Deze kandidaatstelling kan enkel 

via het standaardformulier dat terug te vinden is op extranet, vergezeld van een 

motivatiebrief.  Op het standaardformulier zal tevens gevraagd worden een voorkeur aan 

te duiden.  Voorgaande informatie zal tevens opgenomen worden in de dienstmededeling. 

Opgelet: Indien je je kandidaat stelt word je geacht je te verplaatsen naar je post van 

keuze. 

 

Het opvullen van opengestelde plaatsen gebeurt in verschillende stappen: 

1. Er wordt binnen ze hulpverleningszone nagevraagd wie er interesse heeft om via 

mutatie de plaats in te vullen: 

Er zal een selectiegesprek plaatsvinden met als jury de postoverste, de sector-

coördinator en een medewerker van team HRM.  Tijdens dit gesprek zal worden 

gepeild naar motivatie en specialisatie.   
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Bij gelijke score zal voorrang worden gegeven aan het personeelslid met de 

hoogste dienstanciënniteit als beroepslid in de zone.  

Bij gelijke dienstanciënniteit wordt in eerste instantie rekening gehouden met je 

anciënniteit in je graad, ten tweede wordt je leeftijd in acht genomen om de 

voorrang te bepalen (oudste heeft voorrang) 

 

2. Indien de opengestelde plaatsen niet ingevuld raken door mutatie, kan deze vrije 

plaats ingevuld kunnen worden door een nieuw personeelslid.  

Opgelet: Elke verschuiving kan leiden tot verdere mutaties afhankelijk van waar een 

nieuwe vrije plaats ontstaat. 


