
Vriiwilliger worden
bii de brandwee[

wat komt
daarbij kiiken?
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Brandweer Groningen zekt YÍiiwillkJeÍs

Ab vriiwiftgpr beít ie bereil ldaar E silaan

Yoor buren, voorie dorP en voor de

gemeenschap waarin ie leeft. Dat ben je

in verschillende situaties, bij brand,
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F ,"nr"n*erk je aan en wil je iezelf
L ontwikkelen? Dan zou het werken als

I vrijwilliger bij de brandweer heelgoed

t o',ie kunnen passen. M



1. Brandweervrijwilliger: past het bijjou?
Brandweervrijwilliger zijn betekent het één en ander in je leven. Het vraagt veel

tijd om vakbekwaam te worden en te blijven. Daarnaast kan op willekeurige
momenten een beroep op je worden gedaan als een incident plaatsvindt. Het is

daarom belangrijk om te weten waaraan je begint en te bedenken of het uit-
voeren van dit vak ook bij je past.

Een paar vragen die misschien in je hoofd spelen zijn;
. Wat houdt het brandweervak nu eigenlijk in?
. Hoe word ik vrijwilliger?
o Wat wordt van mij verwacht en wat mag ik van de brandweer verwachten?

ln deze flyer schetsen we een beeld van de werkzaamheden.

2. Veiligheidsregio Groningen
Je wordt vrijwilliger in de plaats waar je woont of werkt. Alle brandweer-
posten in onze provincie zijn onderdeel van Veíligheidsregio Groningen.
Binnen Ve;ligre dsrec o Grcn rEen ziln a le teke- oc ^er _ceciec,,'31 !r;ng-
weerzorg en multidisciplinaire crisrsbeheersing voor de provincie Groningen
ondergebracht.

3. Selectietraject
Het selectietraject ziet er als volgt uit:

. Briefselectie op basis van de ingestuurde sollicitatieformulieren

. Sollicitatiegesprek met de teamleider brandweerzorg en/ of ploegchef en
p loeg leden

. Aarstellingskeuring

31 Àarstellingskeuring
O- :e <!nnen werken bij de brandweer moet je in goede conditie zijn. Man-
sclapcea en bevelvoerders worden daarom op verschillende momenten zowel
medisch a s conditioneel getest en gekeurd. Om deze testen en keuringen goed
te kunnen uitvoeren, moet je onder andere beschikken over kracht, behendigheid
en uithoudingsvermogen.



Voordat je in dienst komt bi, de b'andv'ee' ,"c'c.e geKe-'l cc3' - lce 'a-
een aanstellingskeuring, Hiervoor moet ie een pa:-cours af eggen ,.',aa'cil le '.er-

schil lende oeíenlngen uitvoert,

Wanneer je de onderdelen van de aanstellingskeuring hebt uitgevoerd, beoor-

deelt de keuringsarts of je geschikt bent voor de f unctie, Wanneer je de aanstel-

lingskeuring goed hebt;ígerond, vragen we naar een Verklaring Omtrent

Cedrag. Deze kun je aanvrage' r^ 1e eigen gemeente.

Eenmaal in dienst bij de brandrn;eer komt de keuring periodiek terug. Dit is

a+hankelijk van je leeftijd.

4 Opieiding
Na -,ei .troductieprogramma star-l de opleiding tot Manschap A. Je studeert

ze Í thuis, daarnaast heb je een avond in de week les en doe .je mee aan het

oeÍenmoment van de ploeg, ln totaal duurt de opleiding gemiddeld twintig

maanden. Een kortere dagopleiding is soms ook mogelijk.

De opleiding bestaat uit vier kerntaken:
. Kerntaak 1: Brandbestriiding

Je leert hoe je een brand moet blussen in verschillende gebouwen en

situaties, hoe je de benodigde waterwinning moet opbouwen en levens-

rescerc€ ta"Celingen te verrichten.
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Kerntaak 2: Technische hulpverlening
Of het nu gaat om een koe in de sloot of een kettingbotsing, bij
technische hulpverlening leer je diverse incidenten tot een goed einde te
brengen. Het werken met verschillende gereedschappen komt aan bod.
Kerntaak 3: Ongeval met gevaarlijke stoffen
Je leert de verschillende gevaarlijke stoffen kennen en hoe je daarmee
omgaat.

. Kerntaak 4: Waterongevallen
Je leert grijpredding, hoe je iemand redt die in het watel nabij een wal in
nood is. Ook leer je ons duikteam ondersteunen.

- ='='="'.a=':::=- l:n :-".a-'.--'::-.. i ::- l== :=t!:-::e-:e^lee
,',:'..:-l :':- '.3C'-È: etare. 5 -€i r€'p CnI On" eea aania €eÍ,',e.KD eKOp-

oracrien ,,ooraÍ te maken in.1e eigen post onder begeleiding van een leerwerk-
plekbegeleider. Je krijgt een leerwerkplekbegeleider vanuit je eigen korps toe-
gewezen. Diegene begeleidt je vanaf je aanname bij de brandweer en maakt je
wegwijs binnen de organisatie. Ook tijdens jouw opleiding en oefeningen is

jouw leerwerkplekbegeleider degene bij wie je terecht kunt met vragen.

5 Oefenen
Je neemt deel aan oefeningen. Veel ploegen oefenen elke twee weken op een
vaste avond op de kazerne. lncidenteel vinden oefeningen plaats overdag oÍ in
het weekend.

Van jou verwachten we dat je komt oefenen volgens het oefenrooster. Als jij de
oefeningen volgens dit rooster uitvoert, blijf je vakbekwaam op alle kerntaken.
Tijdens de opleiding kun je al meelopen met de oefenavonden om meer beeld
te krijgen van het brandweervak en om de collega's van je kazerne beter te
leren kennen.
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:: ,iJoedin..
A s yrljl,'rLiiger b nr,en de branor','eer ontvang je een vergoedrng t'oor jouw inzet.

Deze Ve.goeding, o;s geen loo",, cestaat uit een vast component en een variabel

6s-pene.t, He'i r'asie compo^e'i sesiaat u t een basisvergoeding De variabele

ver-goecirE s eer vergos!ing c e le op declaratlebasis ontvangt voor de uren

die,;e maart voor oefeningen, c!r'sussen, incidentbestrijding en overige werk-

zaamheden waaraan je deelneemt. De uitbetaling van vergoedingen vindt ach-

teraf per kwartaal plaats, De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de

activiteit en jouw functie en rang.

7, Verze' 1en

Als mece,..e.(e- ran d€ brandweer ben je werkzaam in een risicovol beroep.

l::. : i . S icr. e oeroep kan het gebeuren dat je als medewerker betrokken

'à:..: .. e:' o-r!€Val of incident met als gevolg medische kosten, schade aan

3=-s. r^ . <e eigendommen en/of zelfs (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Ook je

- ::,: ..verkgever kan f inanciële schade oplopen doordat zijn medewerker bij-

,oorbeeld (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt door de werkzaamheden blj de

Drandweer. Voor deze situaties heeft Brandweer Groningen een verzekerings-

pakket aÍgesloten. Dit pakket bestaat uit de volgende verzekeringen:

. Eigendommenverzekering

. Ongevallenverzekering

. Collectieve rechtsbijstandverzekering

. Aansprakelijkheidsverzekering



8. Rol van de werkgever
Brandweervrijwilliger zijn betekent niet dat het vrijblijvend is. Het is belangrijk
dat je hoofdwerkgever weet wat de functie inhoudt, zodat jullie daar gezamenlijk

afspraken over kunnen maken. Het advies is om vooraf aan je sollicitatie een

gesprek te hebben met je werkgever om toestemming te vragen om als brand-

weervrijwilliger op te treden. Het kan namelijk zijn dat je tijdens je reguliere

werkzaamheden opgeroepen wordt voor een incident of dat je gevraagd wordt
deel te nemen aan oefeningen. Ondersteunlng van je werkgever is daarin van

belang.

Een brandweervrijwilliger in dienst biedt voor de werkgever ook voordelen. Zij

krijgen daarmee een goed opgeleide en geoefende medewerker die binnen het

bedrijf extra ogen en oren biedt op het gebied van (brand)veiligheid en als

bedrijfshulpverlener kan optreden. Je kunt op verzoek eens per twee jaar een

B HV-certif icaat ontvangen.

9, Wat bieden we jou?
. \/ee z,c ge e. at,'. sse:^le ,',:'<zae--ede -
. \^y'erKen rn teamverband
. Een goede opleiding
. Goede werkkleding
. Goede werkomstandigheden waarbij arbeidshygiëne in acht genomen wordt
. Een passende vergoeding
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'l 0. Wat verwachten we van jou?
Onze vrijwilliger woont en werkt in de buurt van de post en kan zich redelijk
snel vrijmaken om op onverwachte momenten uit te rukken. En is bovenal zeer

enthousiast over de brandweer! ln principe kan iedereen vrijwilliger worden.
Jong of iets or:der, ongeacht welk beroep je uitoefent. Er zijn een paar voor-

waarden waaraan .1e moet voldoen:
. MinimaalVMBO werk en denkniveau

18 jaar of ouder
Goede gezondheid en cond rtre

Tea mgeest
Praktisch ingesteid

Derkt nuch-ter.a en staal s'te! c r, de schoenen

,e k!1t uitru<<en van je r,,,oo. 'r'rerkadres, bij voorkeur ook doordeweeks
a',c,À sa

11 ik mij a ,: ,williger?
Je kunt 1e op verschillende manieren aanmelden als brandweervrijwilliger.

Op oi.ze website wordbranciweervrijwilliger.nl kun je een aanmeldformulier
',,'ullen. Aan de hand daarvan neemt de p oegchef contact met je op. Daarnaast

kun je ook a.-ze mai adres info@vrgroningen,nl-e -:e.ess. <e.c.-'-a<e'
.l e kunl --: rr. ::'e,ker^ v a teleÍoonnu--.' 088 162 5000

= ::- -:e'essejo'*-l e' 'eroe- a"..a'a=' J,3- r-- .€ oeze 'e:o-'
=- ee-: ce 3e:'e-e-oe o oeg:-e'zl s-e -c9È .r cor^Iàct rret Je op.

@BRWgroningen

brandweergroningen

brwgroningen

ry ro. {l
Wij maken deluitvan

VEILIGHEIDSREGIO
GRONINGEN
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