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Samen werken aan veiligheid
Werken bij de brandweer brengt actie, uitdaging en
afwisseling in je leven. Je staat klaar voor de mensen
om je heen. Zij mogen altijd een beroep op je doen.
Je laat al het werk vallen want iedere seconde telt
en jij bent diegene die het verschil kan maken.
Samen met je brandweercollega’s doe je ontzettend
belangrijk werk, werk om trots op te zijn.
Brandweer IJsselland staat 24 uur per dag, zeven
dagen per week klaar met kennis, mensen en middelen. We bestrijden incidenten waar het moet, maar
nog liever voorkomen en beperken we de risico’s
waar dat kan. Hiervoor staan ongeveer 900 brandweermannen en -vrouwen paraat. Ruim 80% doet
dit als vrijwilliger.
Je vindt in deze gids alle informatie over wat het
betekent om te werken bij de brandweer, waar je
als vrijwilliger aan moet voldoen en hoe de selectieprocedure werkt. Ben jij klaar om de volgende stap
te zetten? Dan werk je straks samen met ons aan
een veilig IJsselland!
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Werken bij de brandweer: past het bij jou?
Brandweervrijwilliger zijn betekent het een en ander in je leven. Niet alleen voor

Selectietraject
Als je besluit te solliciteren dan ziet het selectietraject er als volgt uit:

jou, maar ook voor je omgeving. De opleiding en de training kosten veel tijd.
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Daarnaast rekenen we op je als er een incident plaatsvindt. Het woord ‘vrijwilliger’

Online solliciteren

wil namelijk niet zeggen dat het vrijblijvend is; als de pieper gaat, hebben we je
nodig. Het is belangrijk om goed te weten waar je aan begint en of dit mooie vak

In de maand november start de wervingscampagne voor brandweervrijwilligers in

ook bij jou past.

de regio. De hele maand kun je op brandweer.nl/werken-bij-brandweer-ijsselland
via het online sollicitatieformulier solliciteren.

Brandweer IJsselland

In totaal zijn er in de regio 35 brandweer-

Brandweer IJsselland is het regionale brand-

posten: Bathmen, Balkbrug, Bergentheim,

weerkorps van Veiligheidsregio IJsselland.

Dalfsen, De Krim, Dedemsvaart, Deventer,

Dit regionale korps is er voor 11 gemeenten:

Diepenveen, Genemuiden, Giethoorn,

Op basis van jouw ingevulde formulier beoordelen we of je aan de voorwaarden

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen,

Gramsbergen, Hardenberg, Hasselt, Heeten,

voldoet. Als hieruit blijkt dat je een geschikte kandidaat bent, nodigen we je uit

Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Steenwijker-

Heino, IJsselmuiden, Kampen, Kuinre,

land, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle.

Lemelerveld, Luttenberg, Nieuwleusen,
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Kennismakingsgesprek

voor een kennismakingsgesprek.
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Oldemarkt, Olst, Ommen, Raalte, Slagharen,






Staphorst, Steenwijk, Vollenhove, Welsum,

Selectiedag

Wesepe, Wijhe, Zwartsluis, Zwolle-Zuid en

Tijdens de selectiedag leg je een aantal theorie- en praktijktesten af om te kijken

Zwolle-Noord.

of het werken bij de brandweer bij jou past. Zo testen we bijvoorbeeld of je geen
hoogtevrees hebt en hoe je omgaat met stressvolle situaties.

 

4

 



  

 

Aanstellingskeuring




 

 

 
 

 

Je wordt medisch en conditioneel getest. Op basis van je kracht, behendigheid en






  

Voordat je in dienst komt, word je gekeurd door middel van een aanstellingskeuring.



uithoudingsvermogen kijken we of je fit genoeg bent om het brandweervak uit te voeren.

 

  

 




 

 

Om te werken bij de brandweer moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:





Voorwaarden
• Je bent 18 jaar of ouder

 



 

• Je hebt een goede gezondheid en conditie
• Je hebt minimaal vmbo werk- en denkniveau

 



• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren
• Je woont en/of werkt in de buurt van de brandweerkazerne (maximaal 4 minuten afstand)
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Opbouw van de leergang

lenbestrijding leer je wat moet doen om

De leergang bestaat uit een aanvlieg-

een incident in of bij het water zo goed

route en vier incidenttypen: brandbestrijding,

mogelijk op te lossen. Bij het onderdeel

technische hulpverlening, incidentbestrijding

incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

gevaarlijke stoffen en waterongevallen-

(IBGS) word je voorbereid op een inzet

Als uit het selectietraject en de aanstellingseisen blijkt dat je geschikt bent om

bestrijding. Nadat je de aanvliegroute en

met gevaarlijke stoffen. Je leert gebruik-

bij de brandweer te werken, bieden wij je een opleiding aan. Je krijgt dan een

de les levensreddend handelen hebt voltooid

maken van beschikbare hulpmiddelen en

aanstelling als Aspirant Manschap. Met deze opleiding (leergang Manschap) leer

mag je als manschap in opleiding mee op

reddingstechnieken.

je in twee jaar alles wat je van het brandweervak moet weten en kunnen.

uitruk. Zodra je voor één van de incident-

Opleiding

Studiebelasting

Leergang Manschap

In de elektronische leeromgeving (ELO)

manschap mee op uitruk voor het betreffen-

De leergang Manschap heeft in totaal 86

De leergang Manschap is de basisopleiding

staan de e-modules: korte online lessen

de incidenttype.

contactmomenten. Een contactmoment

voor brandweermannen en –vrouwen.

die worden ondersteund door filmpjes en

Deze opleiding duurt ongeveer twee jaar.

animaties. Ook zijn er ELO-opdrachten die je

Incidenttypen

een doordeweekse avond plaatsvinden,

Tijdens de leergang moet je per week

thuis maakt en die worden beoordeeld door

De vier incidenttypen zijn de onderdelen

maar kan soms ook overdag zijn. Deze 86

in ieder geval rekening houden met een

je docent.

waar de leergang Manschap uit bestaat.

momenten zijn inclusief de theorietoetsen,

avond les, een oefenavond en een dagdeel

duurt drie uur. Dit zal voornamelijk op

Tijdens het onderdeel brandbestrijding leer

praktijktoetsen en de examens voor de

thuisstudie. De leergang is opgebouwd uit

Tijdens de praktijkoefeningen bestudeer je

je om op een veilige en effectieve manier

verschillende incidenttypen.

verschillende onderdelen:

cases, oefen je in de praktijk en deel je jouw

brand te bestrijden en hulp te verlenen.

• E-modules en online opdrachten

ervaringen met andere aspiranten.

Het onderdeel technische hulpverlening is

De studiebelasting is in totaal ongeveer

• Praktijkoefeningen
• Leerwerkplekopdrachten
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typen geslaagd bent, mag je als volwaardig

het verlenen van hulp bij ongevallen. Je leert

370 uur, afhankelijk van het aantal uren

Daarnaast krijg je ook leerwerkplekopdrach-

om te werken met redgereedschap en hoe

zelfstudie dat je nodig hebt. Dit is exclusief

ten. Deze opdrachten maak je onder bege-

je verschillende reddingstechnieken kunt

de uren voor de leerwerkplekopdrachten.

leiding van een collega op je eigen post.

toepassen. In het onderdeel waterongeval-
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Oefenen

Verzekeringen

Solliciteren

Wekelijks vinden oefenavonden plaats op

Als medewerker van Brandweer IJsselland

In de maand november start de jaarlijkse

de posten binnen Brandweer IJsselland.

werk je in een risicovol beroep. Hierdoor

wervingscampagne. De gehele maand kun

Elke brandweerpost heeft zijn eigen vaste

kan het gebeuren dat je als medewerker

je online solliciteren via brandweer.nl/

oefenavond. Af en toe komt het voor dat

betrokken raakt bij een ongeval of incident

werken-bij-brandweer-ijsselland.

oefeningen overdag of in het weekend

met als gevolg medische kosten, schade aan

Op deze pagina staat alle actuele

plaatsvinden. Van jou verwachten we dat je

persoonlijke eigendommen of zelfs (tijdelij-

informatie nogmaals voor je op

komt oefenen volgens het oefenrooster op

ke) arbeidsongeschiktheid. Ook je hoofd-

een rijtje.

jouw post. Zo blijven je kennis en vaardighe-

werkgever kan financiële schade oplopen

den up-to-date.

doordat zijn medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt door werkzaamheden

Tijdens de opleiding kun je al meelopen

bij de brandweer. Voor deze situaties heeft

met de oefenavonden om je leerwerkplek-

Veiligheidsregio IJsselland een verzekerings-

opdrachten uit te voeren of om te studeren.

pakket afgesloten.

Zo leer je ook gelijk de brandweercollega’s
van jouw post kennen.

Rol van de werkgever
Het is belangrijk dat je hoofdwerkgever

Vergoedingen
Als vrijwilliger van Brandweer IJsselland
ontvang je een vergoeding voor jouw
inzet. Deze vergoeding bestaat uit een
vast onderdeel en een variabel onderdeel.
Het vaste onderdeel is de basisvergoeding,
die je maandelijks ontvangt. Het variabele
onderdeel is een vergoeding die je op
declaratiebasis ontvangt voor de uren die
je maakt tijdens de opleiding, oefeningen,
cursussen, incidentbestrijding en overige
werkzaamheden waaraan je deelneemt.
De uitbetaling van vergoedingen vindt achteraf plaats. De hoogte van de vergoeding
is afhankelijk van het soort activiteit en je
functie.
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weet wat de functie brandweervrijwilliger
inhoudt, zodat jullie daar gezamenlijk afspraken over kunnen maken. Vraag daarom
voordat je gaat solliciteren toestemming bij
je hoofdwerkgever om te werken als brandweervrijwilliger. Het kan namelijk zijn dat je
tijdens je werk opgeroepen wordt voor een
incident of dat je gevraagd wordt om deel
te nemen aan een oefening. Ondersteuning
van je werkgever is daarin belangrijk.

Heb je vragen of twijfel je nog?
Stuur dan een e-mail naar
brandweer@vrijsselland.nl of

Het is voor je werkgever ook een voordeel

houd onze website in de gaten

om een brandweervrijwilliger in dienst te

voor de informatieavonden

hebben. Zij krijgen daarmee een goed op-

en meer info.

geleide medewerker die binnen het bedrijf
extra ogen en oren biedt op het gebied van
(brand)veiligheid en als bedrijfshulpverlener
kan optreden.
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Colofon
Deze brochure is een uitgave van Brandweer
IJsselland. Citeren en overname is toegestaan,
mits bronvermelding wordt toegepast.
Tijdens kantooruren zijn we bereikbaar via
telefoonnummer 088 - 119 70 00.
Brandweer IJsselland is onderdeel van
Veiligheidsregio IJsselland.
www.vrijsselland.nl
www.brandweer.nl/werken-bij-brandweer-ijsselland
brandweer@vrijsselland.nl
@VRIJsselland
Veilig in IJsselland
Vrijsselland
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
Redactie: team Communicatie,
Veiligheidsregio IJsselland
Fotografie: Marcel van Saltbommel en
team Communicatie
Uitgever: Veiligheidsregio IJsselland
Datum: oktober 2019
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#watdoejij
over4minuten

Brandweer IJsselland
is onderdeel van
Veiligheidsregio IJsselland

