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Informatiebrochure werkgevers
Brandweervrijwilliger in dienst
gabijdebrandweer.nl
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Geen oproep is hetzelfde

Een persoon te water, woningbrand, gaslekkage of een 

verkeersongeval. Onze brandweervrijwilligers worden voor 

allerlei incidenten ingezet. Op ieder moment van de dag kunnen 

zij opgeroepen worden voor een incident. Tijdens de rit naar het 

incident toe krijgen ze via de meldkamer steeds meer informatie 

over wat er aan de hand is. Ter plaatse zien zij pas écht wat er aan 

de hand is. Vanaf het begin geven zij hun volle 100%. Ze brengen 

slachtoffers zo snel mogelijk in veiligheid en bestrijden het 

incident. Zij zorgen voor een goede nazorg voor alle betrokkenen. 
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Wat doen onze 
vrijwilligers?

Onze vrijwilligers zijn volledig opgeleide brand-

weermensen die naast hun dagelijkse bezigheden, 

zoals werk en hobby’s, ingezet kunnen worden om 

brandweerwerkzaamheden te verrichten. 

Ze schieten te hulp bij brandbestrijding, wateron-

gevallen, technische hulpverlening en ongevallen 

met gevaarlijke stoffen. Naast deze basistaken 

kunnen vrijwilligers zich binnen de brandweer 

ook verder ontwikkelen met diverse specialistische 

taken, zoals bevelvoerder of voertuigbediener. 

Wie zijn wij?
Brandweer Zuid-Holland Zuid beschermt de 

regio door brandbestrijding, hulpverlening 

bij incidenten en het redden van mens en 

dier. Elke dag staan wij klaar om hulp te 

bieden wanneer onze inwoners ons nodig 

hebben.

Onze brandweerorganisatie maakt deel uit 

van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

Samen met 24 andere veiligheidsregio’s 

regelt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

alles omtrent crisisbeheersing, rampenbe-

strijding, brandweerzorg en geneeskundige 

hulpverlening. De brandweer heeft 31 brand-

weerposten binnen de regio, waar ruim 700 

vrijwillige brandweermedewerkers dagelijks 

paraat staan. 
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Hoeveel tijd is een vrijwilliger kwijt 
aan zijn werkzaamheden bij de 
brandweer?
Onze vrijwilligers oefenen gemiddeld één avond 

per week. Daarnaast zijn zij beschikbaar om inge-

zet te worden tijdens een incident. Een incident 

komt altijd onverwachts, dus het is niet te voorspel-

len hoe vaak er binnen een gebied sprake is van 

een incident. In het geval van een incident is een 

brandweervrijwilliger gemiddeld niet langer dan 

een uur weg.  

Wat houdt dit in voor mij als 
werkgever?
Een ongeval zit in een klein hoekje en de pieper 

kan op ieder moment van de dag af gaan. Het kan 

dus ook voorkomen dat uw medewerker tijdens 

werktijd wordt weggeroepen voor een incident. 

Brandweer Zuid-Holland Zuid vraagt u als werkge-

ver of u toestemming wilt geven aan uw medewer-

ker om uit te rukken wanneer er sprake is van een 

incident. U kunt hierin natuurlijk afspraken maken 

met uw werknemer, zoals op welke momenten de 

medewerker wel of niet kan uitrukken. 

Welke voordelen zijn er voor mij als 
werkgever? 
Onze vrijwilligers zijn getraind op het herken-

nen van gevaren en risico’s, zijn maatschappelijk 

betrokken en hebben een goede conditie en 

gezondheid. Onze brandweermannen en -vrouwen 

zijn na het afronden van de opleiding volwaardi-

ge bedrijfshulpverleners en zij kunnen door hun 

brandweerkennis en ervaringen uw organisatie 

informeren over brandrisico’s en brandveiligheid. 

Deze eigenschappen worden door diverse werkge-

vers ingezet binnen het eigen bedrijf. 

Krijgt een brandweervrijwilliger 
een financiële vergoeding voor de 
werkzaamheden?
Onze brandweervrijwilligers ontvangen, afhanke-

lijk van de functie en het soort dienstverband, een 

jaarlijkse vaste vergoeding voor de beschikbaar-

heid. Daarnaast ontvangen zij een vergoeding per 

uur voor het opkomen en uitrukken tijdens inciden-

ten en voor deelname aan de oefenmomenten en 

opleidingen. 
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Is een brandweervrijwilliger 
verzekerd tijdens de 
werkzaamheden?
Het werken bij de brandweer is soms niet zonder 

risico. Het is daarom ook prettig om te weten dat 

de vrijwilliger is verzekerd bij eventuele ongeval-

len. Brandweer Zuid-Holland Zuid heeft voor elke 

vrijwilliger een ongevallenverzekering afgeslo-

ten. Mocht het gebeuren dat de vrijwilliger letsel 

oploopt of medische hulp nodig heeft, dan kan er 

aanspraak worden gemaakt op deze ongevallen-

verzekering. Om de risico’s van het brandweerwerk 

zoveel mogelijk te beperken, zorgen wij dat onze 

brandweermedewerkers goed opgeleid worden en 

hun kennis blijven verbreden tijdens de wekelijkse 

oefenavonden. 
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Arbeidstijden
De werkzaamheden, buiten de uitruk-uren, die 

brandweervrijwilligers uitvoeren voor Brandweer 

Zuid-Holland Zuid worden als arbeidstijd aange-

merkt. De vrijwilliger wordt bij indiensttreding 

geïnformeerd over de Arbeidstijdenwet en het 

Arbeidsbesluit. Op basis van de informatie van de 

brandweervrijwilliger kunnen zowel de hoofdwerk-

gever als de brandweerleiding de werktijden van 

de brandweervrijwilliger goed registreren. 

Waar kan ik terecht voor meer 
informatie?
In de eerste plaats kunt u met vragen terecht bij 

uw eigen werknemer. Daarnaast kunt u contact op-

nemen met de operationeel manager of ploegchef 

van de betreffende post via 088 – 636 5000. 

brandweervrijwilligers zoals uw werknemer zijn belangrijk en hard nodig. 

Hopelijk heeft deze brochure al uw vragen omtrent de inzet van uw werknemer beantwoord.

Hebt u toch nog vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met uw lokale brandweerpost.

Wij hebben jouw hulp nodig. 
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Brandweer Zuid-Holland Zuid is onderdeel 
van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  


