Brandweer Neder-Betuwe: vrijwillige brandwachten m/v
De Brandweer, meer dan alleen sirenes en rode auto’s.
Als je spreekt over ‘de brandweer’ dan associëren de meeste mensen dat direct met rode auto’s en blussende
mannen en vrouwen. En voor een deel klopt dat beeld. Primaire taak van de brandweer is ten slotte het blussen van
branden. Maar de brandweer doet veel meer…
Regelmatig wordt een brandweerman -vrouw ingezet bij verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen,
stormschade, waterongevallen en dieren in nood. Ook de politie of ambulancedienst kan een beroep doen op de
brandweer ter assistentie.
De Vrijwillige brandweer Neder-Betuwe.
Het korps Neder-Betuwe bestaat uit zo’n 70 enthousiaste vrijwilligers die de brandweerzorg in de gehele gemeente
Neder-Betuwe (kerkdorpen Dodewaard, Kesteren, Opheusden en Ochten) garanderen. De gemeente telt ruim
22.500 inwoners.
Waarom vrijwilliger worden?
Als je een basisschoolklas met kinderen vraagt wat ze later willen worden, antwoordt een groot gedeelte van de
kinderen: ‘brandweerman!’.
Maar waarom?
Er gaat een natuurlijke aantrekkingskracht uit van het afwisselende, uitdagende werk. Je begeeft je in
omstandigheden die niet-alledaags zijn. Je werkt intensief mee aan de veiligheid van je leefomgeving en biedt een
helpende hand aan mens en dier. Daarnaast houd je van een uitdaging. Iedere oproep is weer spannend, want je
weet nooit van tevoren wat je zult aantreffen. Vrijwilligers bij de brandweer zijn werkzaam in alle beroepsgroepen en
komen voort uit alle lagen van de bevolking.
Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht?
De kwaliteit van de diensten die de brandweer verleent, is sterk afhankelijk van de paraatheid van de organisatie.
Met het oog op de openbare veiligheid is de opkomsttijd van de brandweer aan genormeerde tijdslimieten gebonden.
De woon- en werkafstand van vrijwillig personeel tot de brandweerkazerne moet beperkt blijven.
Werken voor de brandweer betekent dat je in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week oproepbaar en
beschikbaar bent. Naast het bijwonen van de wekelijkse oefenavond ben je verplicht de basisopleiding voor
brandweerpersoneel te volgen.
De meeste vrijwilligers hebben een vaste, fulltime baan. Het is daarom belangrijk dat jijzelf, je partner en je directe
omgeving voor honderd procent achter je keuze staan. Ook je werkgever moet op de hoogte zijn en je toestemming
willen geven om direct uit te rukken tijdens werktijd. Je werkgever heeft ook voordeel van jou als vrijwilliger. Grote
bedrijven zijn verplicht bedrijfshulpverleners op te leiden.
Als je de basisopleiding voor brandweerpersoneel hebt gevolgd, is een cursus ‘bedrijfshulpverlener’ overbodig.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die wonen of werken in de gemeente Neder-Betuwe en bereid zijn om
te werken in een team. Je werk regelmatig onder moeilijke omstandigheden; brand, verkeersongevallen, storm,
situaties met gevaarlijke stoffen. Een specifieke vooropleiding heb je niet nodig, maar technisch inzicht komt wel van
pas. Je beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke conditie. Je bent sportief, stressbestendig en praktisch
ingesteld. Je kunt improviseren en je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en
verantwoordelijkheidsgevoel. Je brandweercarrière als vrijwilliger loopt in principe tot 55 jaar.
Een algemene keuring en een inspanningstest bij een keuringsinstantie of Arbo-dienst is verplicht voorafgaand aan
de aanstelling als vrijwilliger. Deze keuring wordt periodiek tijdens het dienstverband herhaald en betaald door de
brandweer. Op die manier weet je voor jezelf ook of je in een goede lichamelijke en psychische conditie bent.
De eisen die de brandweer stelt aan vrijwilligers met betrekking tot lichamelijke conditie, opleiding, geoefendheid en
beschikbaarheid zijn pittig. Niet iedereen die zich aanmeldt, komt door de selectie!
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
Iedere brandweerman of –vrouw volgt de basisopleiding voor brandweerpersoneel, bestaande uit de opleiding
Manschappen A (brandbestrijding en technische hulpverlening). Deze opleiding neemt 100 avonden en 280 contact
uren in beslag en wordt afgerond met een theorie- en een praktijkexamen. De kosten van de opleiding zijn voor
rekening van de brandweer. De brandweeropleidingen zijn in heel Nederland gelijk en worden afgesloten met een
Rijksexamen. Er is dus geen onderscheid tussen vrijwillig- en beroepspersoneel voor wat betreft opleidingen.
Daarnaast is het brandweerpersoneel bij de gemeente verzekerd tegen schade en letsel als gevolg van ongevallen

tijdens de dienstuitoefening. Rechten en plichten van vrijwillig personeel zijn vastgelegd in de Rechtspositieregeling
vrijwilliger.
Bij een aanstelling wordt tevens een vergoeding toegekend alsmede een bedrag per uur voor daadwerkelijke
uitvoering van taken en voor het bijwonen van cursussen, oefeningen e.d.
Interesse?
Heb je na het lezen van dit bericht interesse om de vrijwillige brandweer van Neder-Betuwe te komen versterken?
Neem dan contact op met de heer G. van Dolderen. Hij is te bereiken tijdens kantooruren op 0344-675750 of via de
e-mail gvdolderen@brandweernbt.nl.

