
Je bent lid van de jeugdbrandweer Brabant-Noord. 
En daar horen nu eenmaal regels bij. Regels over hoe 
jij je gedraagt bij de brandweer, maar ook in je vrije 
tijd. Want klopt jouw gedrag, ook met de beste 
bedoelingen, wel altijd? 

De grens tussen wat wel en echt niet kan, is niet altijd 
duidelijk. De regels uit de gedragscode helpen je op 
weg, maar er blijft altijd een grijs gebied over. Waar 
de een zegt ‘moet kunnen’, zegt een ander ‘dat kan 
echt niet’. En hoe ga je daar dan mee om?

Nou gewoon, door erover te praten. Door het gesprek 
te voeren, leer je hoe een ander erover denkt. Zodat 
je daarna samen een afspraak kunt maken. Dat past 
bij de normen en waarden van de brandweer. Door 
elkaar vragen te stellen, houden we elkaar scherp en 
blijven we altijd eerlijk en open.

Marie-Louise van Schaijk, commandant brandweer: 
“Wij hebben respect voor anderen en vertrouwen elkaar. 
Maar kom je toch een keertje terecht in een situatie die 
niet goed voelt? Laat dit dan vooral niet door sudderen 
en kom in actie met de stappen 1, 2 of 3!”
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Wij hebben respect 
voor anderen 

Wij vertrouwen elkaar. Wij zijn allemaal anders en dat mag, 
daar houden we rekening mee. Pesten, discrimineren of 

anderen buitensluiten doen wij niet. Onze begeleiders helpen 
ons om veilig te leren, hun aanwijzingen volgen wij op.

Wij behandelen 
iedereen gelijk: 

pesten, discrimineren 
en buitensluiten 
doen we nooit.

Wij zeggen eerlijk 
wat we vinden.

Wij spreken 
geen kwaad 

over anderen.

Wij letten op ons 
eigen gedrag en doen 

niets wat anderen 
niet fijn vinden.

Als wij ons 
ongemakkelijk voelen 

bij het gedrag van 
een ander, geven 

wij dat aan.



Wij zijn betrouwbaar
Wij leren om de hulp te geven die nodig is. Daarom mogen 

wij bij de brandweer zijn en de materialen gebruiken. 
Dat doen we veilig en volgens de regels. We nemen niets 

mee voor eigen gebruik. 

Wij houden ons
 aan de afspraken en 
regels van Brandweer 

Brabant-Noord.

Wij nemen 
geen spullen van 

de brandweer mee 
naar huis.

Wij gebruiken 
geen alcohol en drugs

 als we bij de brandweer 
zijn (ook niet vooraf).

Mensen in nood 
laten wij niet 

zonder hulp achter.
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Wij richten ons 
op de samenleving

Wij zijn de jeugdbrandweer van onze post in 
onze gemeente. Wij leren mensen te helpen en de 

veiligheid van onze omgeving te verhogen. Dat doen 
we omdat wij het leuk vinden anderen te helpen.

 Wij helpen 
anderen in 

de samenleving.

 Wij geven 
onze kennis over 

hulpverlenen 
door aan anderen.

 Wij houden 
altijd rekening 

met onze 
voorbeeldfunctie.

Wij presenteren
ons netjes.
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Wij werken samen
Wij werken samen voor een goed resultaat. Daarom 

helpen wij elkaar en durven zelf ook hulp te vragen. Het 
gedrag van ieder van ons straalt af op de hele (jeugd)

brandweer. Daar houden wij altijd rekening mee.

 Wij helpen elkaar 
om het werk zo goed 

mogelijk te doen.

Wij zijn 
allemaal een 

voorbeeld voor 
elkaar.

Wij staan voor 
elkaar klaar.

 Wij vragen aan 
elkaar hoe het 

moet als we het 
niet weten.

 Wij komen 
op tijd op 

de oefening.

Wij melden ons
op tijd af als 
we er niet bij 
kunnen zijn.



Wij zijn de organisatie
Wij horen bij Brandweer Brabant-Noord. Wij zijn daar trots 
op en dat laten we zien! Iedereen mag best fouten maken, 
die bespreken we en dan leren wij daarvan. Er is altijd hulp 
voor je als het nodig is.

✔    Wij verstrekken geen informatie aan anderen  
(journalisten) zonder overleg met de jeugdcoördinator 
of jeugdleiders. 

✔     Wij brengen niets via social media naar buiten wat 
onszelf, andere jeugdleden of de brandweer schade  
toebrengt.

✔     Ongewenst gedrag of een vervelende situatie?  
Daar doen we wat aan!

Gegevens jeugdcoördinatoren
•  Ger Adriaanse – Jeugdbrandweer Vught 

g.adriaanse@brwbn.nl – 06-12090444
•  Corne Beerends – Jeugdbrandweer Heusden 

c.beerends@brwbn.nl – 06-21118275
•  Geert den Brok – Jeugdbrandweer Grave 

g.denbrok@brwbn.nl – 06-31764108
•  Theo Abbenes – Jeugdbrandweer Oss 

t.abbenes@brwbn.nl – 06-38165809
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1 Twijfel je over het gedrag van een ander? 
Bespreek dit dan door vragen te stellen.

2
Geen oplossing? Bespreek het met  
je jeugdcoördinator, jeugdleider of  
met je ouders.

3
Te lastig onderwerp? Bel de 
vertrouwenspersoon, Gonny Driessen, 
op 06-10938093 of stuur haar een e-mail 
via g.driessen@gimd.nl


