Veel gestelde vragen
Hoe oud moet ik zijn voor een functie bij de brandweer?
Voor de functie van brandweer/vrouw geldt dat u bij aanmelding niet jonger bent dan 18 jaar.

Kan een vrouw bij de brandweer werken?
Natuurlijk! Wanneer u aan de eisen voldoet, kunt u bij de brandweer werken.

Welke vooropleiding moet ik hebben?
U moet minimaal lbo-C, vmbo-C, mavo-niveau en zwemdiploma A hebben.

Is het dragen van een bril of contactlenzen bezwaarlijk?
Dit hoeft geen bezwaar te zijn; het is uiteraard afhankelijk van uw gezichtsvermogen. Bij de
medische keuring wordt u goedgekeurd of afgewezen.

Kan ik bij de brandweer als ik suikerziekte heb?
Ja, dit hoeft geen bezwaar te zijn. Het is uiteraard afhankelijk van uw waarden. Bij de
medische keuring wordt u goedgekeurd of afgewezen.

Mag ik een baard of snor dragen?
Ja, als de baard of snor maar binnen het masker blijft.

Moet ik in het bezit zijn van een rijbewijs?
Nee. Wanneer u een voertuig van de brandweer moet besturen, krijgt u een speciale opleiding
tot brandweerchauffeur en hebt u een groot rijbewijs nodig. Brandweer Kennemerland zal u
opleiden indien dat nodig is.

Is hoogte- of engtevrees een bezwaar?
Ja. U zult bij een inzet vaak ademlucht dragen; dan moet u een masker op. Ook zult u bij een
inzet de brand weleens van boven moeten blussen. Angst in een van deze situaties is niet
werkbaar.

Speelt het woon/werkadres een rol?
Bij voorkeur woont u en werkt u niet te ver van de brandweerkazerne (opkomst binnen 2
minuten). Het voordeel aan een grote regio als die van Brandweer Kennemerland is dat u op
diverse plekken inzetbaar kunt zijn. U kunt bijvoorbeeld in Zandvoort wonen en in Haarlem
werken. Dan kunt u bij beide vrijwillige korpsen werken, de ene in de avonduren en de andere
overdag.

Moet mijn werkgever ook akkoord gaan met mijn aanmelding bij de
vrijwillige brandweer?
Ja, want brandweermannen en -vrouwen moeten ook overdag branden blussen en andere
incidenten bestrijden.

Hoeveel tijd kost de vrijwillige brandweer mij?
Het kost u minimaal 2 uur per week:


U neemt deel aan de wekelijkse oefenavonden om de vaardigheden en
kennis op peil te houden.



U zult op willekeurig moment (kantoortijd, avonduren en nachturen)
worden opgeroepen om een incident te bestrijden. In overleg met
leidinggevende is maatwerk mogelijk.



U zult moeten studeren.

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?
Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is een uitgebreide selectieprocedure aan de orde,
waarbij u een aantal tests moet afleggen. U krijgt een fysieke test, waarbij wij kunnen zien
hoe het met uw fysieke gesteldheid is. Ook legt u een psychologische test af en ondergaat u
een medische keuring. U moet een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen en legt een
ambtseed af.

Welke lichamelijke eisen worden er gesteld?
U moet als brandweerman/vrouw:


beschikken over een goede gezondheid, een goede conditie



een minimumlengte van 1.65 meter hebben



lang kunnen staan, hard en soepel lopen, kruipen, klimmen, springen en
evenwicht bewaren,



zware lasten dragen



het werk kunnen doen bij hitte, koude en soms met natte kleding



een helm, stofbril, laarzen en een gas- of ademluchttoestel (15 kg!)
kunnen dragen



in stresssituaties rustig blijven.

Krijg ik als vrijwilliger een vergoeding?

U ontvangt een vergoeding die is vastgesteld in de rechtspositieregeling. Over het
vergoedingsdeel, dat als loon wordt beschouwd, bent u belasting verschuldigd.

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?
U bent verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen, zoals is vastgesteld in de
rechtspositieregeling. Brandweer Kennemerland betaalt de verzekeringspremie.

Kan ik extra cursussen volgen?
Dat is afhankelijk van de mogelijkheden en de behoeften van de blusgroep waarin u bent
ingedeeld. U moet bereid zijn om te studeren voor de landelijk erkende vakdiploma's.

Moet ik eventueel ook bij aanrijdingen helpen?
Ja. De brandweer heeft vele taken, waaronder technische hulpverlening. Daarbij hoort ook het
bevrijden of bergen van slachtoffers uit bijvoorbeeld autowrakken, uit het water, uit liften en
dergelijke.

