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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.

Het werk van een brandweervrijwilliger is ontzettend belangrijk.
Deze brochure vertelt je inhoudelijk meer over wat het betekent
om brandweervrijwilliger te zijn in de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid. Daarnaast geeft deze brochure aandacht aan
het selectieproces en de opleiding tot Manschap A.
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Wie zijn wij?

Wie zoeken wij?

Onze brandweerorganisatie maakt deel uit van de Veilig-

Brandweer Zuid-Holland Zuid beschermt de regio

heidsregio Zuid-Holland Zuid. Samen met 24 andere veilig-

door brandbestrijding, hulpverlening bij incidenten

heidsregio’s regelt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid alles

en het redden van mens en dier. Elke dag staan

omtrent crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg

wij klaar om te hulp te schieten wanneer onze

en geneeskundige hulpverlening. De brandweer heeft 31

inwoners ons nodig hebben, maar wij kunnen dit

brandweerposten binnen de regio, waar ruim 300 beroeps- en

niet alleen.

700 vrijwillige brandweermedewerkers dagelijks paraat staan.
De regio Zuid-Holland Zuid kent 2 beroepsposten en 29

Wij zoeken mannen en vrouwen die graag hun

vrijwillige posten. Het verschil tussen een beroepspost

steentje willen bijdragen aan de veiligheid van hun

en een vrijwillige post is dat op een beroepspost 24 uur

eigen woonplaats. Het werken bij de brandweer

per dag brandweerpersoneel aanwezig is. Zij werken dus

is van grote waarde, maar ook niet zonder verant-

volledig voor de brandweer. Op een vrijwillige post zijn onze

woordelijkheid. Het is een functie waarin je midden

mensen inzetbaar vanuit huis of hun werk. Naast hun werk

in de maatschappij staat. Om vrijwilliger te worden

bij de brandweer, hebben zij vaak nog een andere baan.

moet je daarom aan de volgende eisen voldoen:

Qua basiswerkzaamheden zit er geen verschil is tussen een
beroepsmedewerker en een vrijwillige medewerker.

De meest bekendste taak van de brandweer is incidentbe-
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strijding. Maar we doen méér dan alleen blussen. Zo geeft de
brandweer bijvoorbeeld voorlichting over hoe je de kans op
een brand zoveel mogelijk kunt voorkomen.
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Leeftijd minimaal 18 jaar
Aantoonbaar vmbo werk- en
denkniveau
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Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een goede gezondheid en conditie
Beheersing van de Nederlandse taal
Geen hoogte-, diepte- en engtevrees
In bezit van zwemdiploma A
In bezit van rijbewijs B is een pre
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Wat ga jij doen?

De informatiebijeenkomst

Naast jouw baan of studie kun je op ieder moment

Twee keer per jaar organiseren wij een

oefenen voor de selectietesten, zodat je goed voor-

Heb je alle testen succesvol afgerond? Dan volgt

opgeroepen worden voor een incident. Als brand-

regionale informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst

bereid bent. Van tevoren ontvang je een program-

de aanstellingskeuring. Hierbij word je gekeurd op

weervrijwilliger is je beschikbaarheid van groot be-

is bedoeld om jou nader kennis te laten maken met

ma waarin de testdoelen en de beoordelingseisen

drie onderdelen:

lang. Zodra jouw pieper gaat, ben je zo snel mogelijk

de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en je te infor-

staan aangegeven.

bij de kazerne en ben je binnen wettelijke aanrijtij-

meren over de selectiedag, opleiding, vergoedingen

den ter plaatse bij een incident. Het is belangrijk dat

en arbeidsvoorwaarden. Deze informatie helpt je

Op deze manier kom je niet voor verrassingen

je snel kunt schakelen. Tijdens een inzet zul je met de

om een keuze te maken of de functie van vrijwillig

te staan! Je kunt ervoor kiezen om individueel

rest van jouw ploeg er alles aan doen om de situatie

Manschap A voor jou geschikt is. Deelname aan deze

te trainen óf onder begeleiding van één van de

zo snel mogelijk op te lossen.

informatiebijeenkomst is verplicht.

postleden.

•

Geneeskundig onderzoek;

•

Aanstellingskeuring brandbestrijdingstest:
een fysieke test van 8 onderdelen;

•
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Brandweertraplooptest: een test waarbij

Wat houdt werken bij de brandweer

Het selectieproces

Tijdens de selectietesten zullen we

je 100 treden beklimt binnen 2 minuten.

in?

Nadat jij interesse hebt getoond via ons aanmel-

op 5 onderdelen testen:

Je draagt hierbij een harnas van 20 kilo.

Vrijwilliger zijn bij de brandweer is niet zomaar iets.

dingsformulier, start jouw selectieproces bij een ken-

Je oefent één keer per week met jouw post om vak-

nismakingsgesprek met de ploegchef of operationeel

bekwaam te blijven en daarnaast ben je inzetbaar tij-

manager van jouw lokale post. Na dit gesprek loop je

dens een incident. Werken als brandweervrijwilliger

een periode van minimaal 9 tot maximaal 12 weken

is dan ook niet geheel zonder verplichtingen, maar

mee op de brandweerpost. Tijdens deze periode

ondanks deze verplichtingen krijg je er veel voor

bezoek je de wekelijkse oefenavonden, om zo goed

terug! Bij de brandweer bouw je snel nieuwe contac-

kennis te maken met de post en een goed beeld te

ten op, krijg je er een nieuwe hobby bij én krijg je de

krijgen van het werk als brandweervrijwilliger. Gedu-

kans om het verschil te maken in jouw omgeving.

rende de meeloopperiode kun je ook beginnen met

Een hardlooptest
Een zwemtest
Een hoogtevreestest
Een engtevreestest

Als je ook de aanstellingskeuring positief hebt
doorstaan, zal de formele aanstelling volgen.
De aanstelling is een proefperiode van 2 jaar.
Daarna zal deze bij goed functioneren omgezet
worden naar een vaste aanstelling.

Een technische test
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De opleiding
De eerste 24 maanden van jouw carrière als brandweervrijwilliger staan in het teken van de
opleiding tot Manschap A. Tijdens de opleiding word je binnen vier incidenttypes opgeleid:

1

Brandbestrijding
Hier leer je om op een veilige en effectieve manier brand te bestrijden en
hulp te verlenen. Ook levensreddend handelen wordt behandeld. Aan het
begin van de opleiding start je met kleinschalige incidenten. Naarmate de
opleiding vordert, zullen deze incidenten complexer worden.
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Waterongevallenbestrijding
Ook het bestrijden van waterincidenten staat centraal. Je leert hier
welke hulpmiddelen er zijn en hoe je een incident op het water zo goed
mogelijk kunt oplossen.
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Technische hulpverlening
Technische hulpverlening staat in het teken van hulpverlening tijdens een
ongeval. Hierbij leer je om te gaan met de verschillende gereedschappen
en deze toe te passen in verschillende situaties. Je leert verschillende reddingstechnieken in situaties die steeds complexer worden.
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Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
Hier ga je aan de slag met de voorbereiding op incidenten waar
gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn. Je leert gebruik te maken van de
beschikbare hulpmiddelen en reddings- en stabilisatietechnieken.

De opleiding bestaat uit 78 contactmomenten van ongeveer 3 uur per keer.
Deze contactmomenten vinden veelal op een doordeweekse avond plaats, maar kunnen soms ook
overdag zijn. De totale studiebelasting van de opleiding ligt rond de 370 uur, ofwel gemiddeld
3,5 uur per week.

Vergoedingen
Hoewel de term ‘vrijwilliger’ het niet doet vermoeden, krijg je voor alle uren die je voor de brandweer
leert, oefent of werkt een vergoeding. De vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding en een variabele
vergoeding. De vaste vergoeding ontvang je maandelijks achteraf. De variabele vergoedingen voor het

Uurtarief oefenen
en cursussen

Uurtarief incidentbestrijding

Uurtarief langdurige aanwezigheid

Basis
jaarvergoeding*

€ 11,50

€ 21,51

€ 14,33

€ 376

oefenen, incidentbestrijding en andere werkzaamheden, ontvang je maandelijks van de twee maanden
ervoor.
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* Je kunt ervoor kiezen om de jaarvergoeding per maand óf per jaar uit te laten betalen.
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Verzekeringen
Het werken als brandweervrijwilliger is soms niet

getraind om je te ondersteunen in zo’n situatie en

zonder risico. Het is daarom ook prettig om te

bieden een luisterend oor. Daarnaast zullen ze je

weten hoe je verzekerd bent bij een ongeval. Een

helpen met het inschakelen van vervolgstappen

ongeval zit in een klein hoekje, dus daarom hebben

wanneer dit nodig blijkt te zijn. Wij zorgen ervoor

wij voor elke vrijwilliger een ongevallenverzeke-

dat je in goede handen bent.

ring afgesloten. Mocht het gebeuren dat je letsel
oploopt of medische hulp nodig hebt, dan kan er

Wat betekent dit voor jouw

aanspraak gedaan worden op de ongevallenver-

werkgever?

zekering. Daarnaast hebben wij een aansprakelijk-

Ben je, naast jouw nieuwe taak bij de vrijwillige

heidsverzekering. Mocht er een situatie zijn waarbij

brandweer, ook nog in dienst bij een werkgever?

schade aan derden is ontstaan, dan kunnen wij
aanspraak maken op deze aansprakelijkheidsverze-

Dan is het belangrijk dat je jouw werkgever op de

kering.

hoogte stelt van de verplichtingen die dit met zich
meebrengt. Informeer hen over wat het betekent

Nazorg

om brandweervrijwilliger te zijn en maak samen

Bij de brandweer kom je in aanraking met situaties

goede afspraken.

waar anderen voor terugdeinzen. Het is logisch
dat deze incidenten soms een grote impact op je

Op gabijdebrandweer.nl vind je een brochure die

kunnen hebben. Na afloop van zo’n ingrijpend

handig kan zijn in het gesprek met jouw werkge-

incident kan het zijn dat je met negatieve emoties

ver. De flyer biedt extra informatie over wat het

blijft zitten. Onze collega’s van het Team Collegiale

inhoudt om als werkgever een medewerker bij de

Overleg (TCO) staan dan voor je klaar. Zij zijn erin

brandweer te hebben.

Is door deze brochure jouw brandweerhart sneller gaan kloppen? Meld je dan snel aan via het

Wij hebben jouw hulp nodig.
Meld je vandaag nog aan!
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sollicitatieformulier op gabijdebrandweer.nl. Ieder jaar starten we in maart en september met het werven
en selecteren van nieuwe vrijwilligers.
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met jouw lokale brandweerpost.
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Brandweer Zuid-Holland Zuid is onderdeel
van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
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