WERKGEVERSBROCHURE

Uw werknemer bij
Brandweer IJsselland

Samen werken aan veiligheid
Brandweer IJsselland is onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland.
We staan 24/7 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. Er zijn ongeveer 900
brandweermannen en –vrouwen bij ons in dienst. Daarvan is 80%
vrijwilliger.
Een vrijwilliger heeft een mooi vak: dichtbij de inwoners en hij of
zij werkt volgens de kernwaarden van Veiligheidsregio IJsselland:
verbinding, vertrouwen en vakmanschap. Brandweervrijwilligers
kunnen hun werk dag- en nacht doen, omdat de werkgever in het
hoofdberoep van de vrijwilliger hiermee akkoord gaat.
Brandweermensen zijn mannen en vrouwen met diverse
achtergronden. Echter, ze hebben één ding gemeen: ze willen
betrokken zijn bij de lokale samenleving, zich daar op een
positieve manier voor inzetten en willen hulp bieden aan de
burger op het moment van noodsituaties.
Wij zijn er enorm bij gebaat dat de relatie tussen u als werkgever
van onze vrijwilliger en ons goed is. Uw bereidheid om de
vrijwilliger ook overdag onder werktijd uit te laten uitrukken, is
van groot belang. Alleen op deze manier kunnen wij het aantal
brandweervrijwilligers op peil houden. Als werkgever draagt u bij
aan de maatschappelijke taak die de brandweer uitoefent.
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Het voordeel voor u als werkgever
Een brandweervrijwilliger is in het bezit van een goede conditie en
gezondheid. Voordat de vrijwilliger mag starten met de opleiding krijgt hij een
aanstellingskeuring om te testen of hij medisch en fysiek geschikt is voor het
werk. Is hij eenmaal opgeleid? Dan blijven medische keuringen een periodiek
onderdeel van de brandweeraanstelling.
Als werkgever kunt u er van op aan dat uw medewerker zich bewust is van zijn
gezondheid en intrinsiek gemotiveerd is om fysiek in conditie te zijn en te blijven.
Daarnaast zijn vrijwilligers er op getraind gevaar en risico’s te herkennen, het zijn
maatschappelijk betrokken en hulpvaardige medewerkers die trots zijn op hun vak.
Deze eigenschappen worden door diverse werkgevers ingezet binnen het eigen
bedrijf. Bijvoorbeeld door de vrijwilligers mee te laten denken of een taak te geven in
vraagstukken over bedrijfshulpverlening of arbeidsomstandigheden.
Bovendien heeft een werknemer die brandweervrijwilliger is, recht op een ontheffing

Uw medewerker als brandweervrijwilliger
Het werk van een brandweervrijwilliger is zeer gevarieerd. Natuurlijk is de
brandweer er om branden te blussen. Maar we doen veel meer, zoals het
bevrijden van mensen bij verkeersongevallen, waterongevallen, ongevallen
met gevaarlijke stoffen, reddingen op hoogte of van dieren in nood.
Naast de basisbrandweertaken kan een vrijwilliger ook een specialistische taak hebben,
zoals chauffeur, pompbediener, bevelvoerder, bedienaar redvoertuig of hoogwerker.
Brandweervrijwilligers zijn, naast hun dagelijkse werkzaamheden, beschikbaar voor
calamiteiten overdag en ’s nachts, zowel op werkdagen als in de weekenden.

voor jaarlijkse BHV-cursussen bij uw bedrijf. Dit levert u financieel voordeel op.

Ongeval en verzekering
Als Brandweer IJsselland besteden we de grootste zorg aan de veiligheid van
vrijwilligers. De opleiding, uitgebreide veiligheidsmaatregelen en de werkwijze die
gehanteerd wordt, zijn volledig gericht op het voorkomen van ongevallen.
Maar geheel zonder risico is het brandweervak niet. We hebben daarom een goede
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met verzekeringen@vrijsselland.nl.

De werkzaamheden bij de brandweer zijn onvoorspelbaar. Het kan voorkomen dat
de vrijwilliger tijdens werktijd opgeroepen wordt vanwege een brandmelding of een
andere spoedeisende hulpvraag. Brandweer IJsselland vraagt aan u als werkgever
of u uw medewerker toestemming wilt geven om uit te rukken wanneer hij tijdens
werktijd wordt gealarmeerd. Uiteraard maakt u hier met uw medewerker afspraken
over, bijvoorbeeld in welke gevallen uw medewerker niet kan uitrukken voor
brandweertaken.
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We hopen op uw hulp en medewerking bij het beschikbaar stellen van
medewerkers voor de vrijwillige brandweer.
Samen met u werken wij graag aan een veilig IJsselland.
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Praktische informatie
Opleiding

Vergoeding

Om brandweervrijwilliger te kunnen

Voor de werkzaamheden die

worden moet uw werknemer de opleiding

brandweervrijwilligers uitvoeren krijgen ze

Manschap volgen. Dit is een tweejarige

een jaarlijkse vaste vergoeding. Daarnaast

basis brandweeropleiding die in de

krijgt de vrijwilliger een vergoeding per

avonduren wordt gevolgd.

uur voor de uitrukken en oefeningen. Als

In overleg is het mogelijk om een eenjarige

werkgever bepaalt u zelf of u afspraken

dagopleiding te volgen, van een dag per

wilt maken met uw medewerker over zijn

week. Welke opleiding ook gevolgd wordt,

afwezigheid voor een uitruk tijdens werktijd.

de brandweervrijwilliger wordt geacht
dit, waar nodig, af te stemmen met de

Arbeidstijden

hoofdwerkgever.

Het is voor u belangrijk om te weten dat
de werkzaamheden die verricht worden

Oefenen

als vrijwilliger bij Brandweer IJsselland

Om vaardig te blijven in het brandweervak

ook als arbeidstijd worden aangemerkt

is er wekelijks of tweewekelijks (afhankelijk

(m.u.v. de uitrukuren). De vrijwilliger wordt

van de brandweerpost) ‘s avonds een

bij indiensttreding geïnformeerd over de

oefening in of in de buurt van de kazerne.

arbeidstijdenwet en het arbeidstijdenbesluit.

In een oefenschema komen alle aspecten

Op basis van de informatie van de

aan bod om vaardig te worden en blijven.

brandweervrijwilliger kunnen zowel de

Brandweervrijwilligers staan hun hele

hoofdwerkgever als de brandweerleiding

Colofon

brandweercarrière in de ‘leerstand’. Er wordt

de werktijden van de brandweervrijwilliger

Deze brochure is een uitgave van Veiligheidsregio IJsselland. Citeren en overname is

geleerd van eerdere incidenten en er wordt

goed registreren.

toegestaan, mits bronvermelding wordt toegepast. Tijdens kantooruren zijn we bereikbaar
via telefoonnummer 088 - 119 70 00.

ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
Veelal vindt het opleiden en oefenen in de

Wij streven ernaar om samen met de

avonduren plaats.

vrijwilliger de werkzaamheden zo in te

www.brandweer.nl/ijsselland

richten, dat u hier als werkgever zo min

@VRIJsselland

mogelijk mee wordt geconfronteerd. Mocht

Veilig in IJsselland

u nog vragen hebben, dan kunt u altijd

Vrijsselland

contact opnemen met team HRM

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

via hrm@vrijsselland.nl.
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