Veel gestelde vragen ‘Vrijwillige groene Brigade’

Wat gaan de vrijwillige groene brigadiers doen?
Zij vormen de flexibele schil van de Groene Brigade. Naast hun werk bij Defensie kunnen zij vooral
wanneer er tijdelijk meer personeel nodig is bijstand verlenen in handhaving in het Limburgse
buitengebied. Hierdoor kunnen opgebouwde kennis en ervaring gebruikt worden om Limburg veiliger
te maken. Tegelijkertijd geeft het kansen aan militairen om hun horizon te verbreden.
Zij gaan gezamenlijk met partners controles uitvoeren in heel Limburg. De (Vrijwillige) Groene Brigade
ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het Limburgse buitengebied.
Wat doet de Groene Brigade?
De aandachtspunten waarop zij richten zich onder andere: afval, stroperij en recreatiedruk. De Groene
Brigade bestaat momenteel uit zes buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) in dienst van de
Provincie Limburg. Zij zijn flexibel inzetbaar, vooral in de avond- en weekenduren. Iedere medewerker
werkt in een eigen gebied en pakt de specifieke problemen van het betreffende gebied aan.
Welke eisen worden aan kandidaten gesteld?
Kandidaten beschikken over de volgende competenties: durf, stressbestendig, integer,
conflictbeheersing, communicatief sterk. Aan het einde van de opleiding beschikt de BOA (minimaal)
over een aantoonbaar MBO 4 werk- & denkniveau. En je bent in bezit van een rijbewijs B – BE. Als
kandidaat heb je affiniteit met handhaving in het buitengebied en naleven van wet- en regelgeving
zoals de natuurbeschermingswet.
Wanneer gaan de vacatures open?
De vacatures worden in de komende periode opengesteld, hierover zal nog nader communicatie
binnen de 13 Lichte Brigade Oirschot plaatsvinden.
Ik ben niet in dienst van Defensie, kan ik ook solliciteren?
Deze pilot is een samenwerking tussen Defensie en de Provincie Limburg, vanuit het draagvlak
binnen deze twee organisaties ligt de focus in eerste aanleg op het werven van personeel binnen 13
Lichte Brigade in Oirschot. Afhankelijk van het verloop van de pilot zal er ook breder mogelijkheid
komen om te solliciteren hierop.
Moet ik als deelnemer zelf de opleidingskosten betalen?
Nee, de BOA opleiding wordt betaald en geregeld door Provincie. Daarnaast worden ook werkkleding,
informatiebijeenkomsten en beschermende middelen beschikbaar gesteld.
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
We vragen flexibele inzet. Minimaal 10 dagen per jaar, gemiddeld rond de 24 uur per maand. Het is
een tijdelijk contract bij de Provincie voor de duur van 1 jaar, hierna volgt evaluatie van de pilot. Je
contract bij Defensie (werkgever) blijft ongewijzigd. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en
financiële waardering is verkrijgbaar via personeelszaken van de Provincie Limburg.

