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Instemmen met het Vrijwilligershandboek Brandweer.
In het handboek worden de volgende nieuwe beleidsregels
geïntroduceerd:
Leerwerkplekbegeleiding: 1 uur voor leergang
Bevelvoerder en 0,5 uur voor andere leergangen tegen
oefentarief;
Bij kazernering/langdurige aanwezigheid een
vergoeding per dagdeel van 6 uur volgens tarief
langdurige aanwezigheid;
Invoeren terugbetalingsplicht voor vrijwilligers;
Toekennen van een Koninklijke onderscheiding na een
inzet van 20 jaar, onbesproken gedrag en persoonlijke
en bijzondere verdiensten voor vrijwillige brandweer;
Eenduidige regels voor attenties;
Gebruik van formulier voor afleggen eed/belofte

Verantwoordelijke
portefeuillehouder bestuur

J.F. Mulder

Bijlagen

Vrijwilligershandboek Brandweer

ļ 1. Aanleiding
De regionalisering heeft onder meer t o t gevolg gehad, dat bepaalde richtlijnen,
i rechtspositieregelingen en verzekeringen zijn samengevoegd en veranderd. In de praktijk blijken
nog steeds verschillen en onduidelijkheden te bestaan over de toepassing van de genoemde
onderwerpen. Onder de vrijwilligers bestaat de nadrukkelijke wens om de informatie in één
digitaal document terug te kunnen vinden.
In oktober 2013 is een werkgroep opgestart met tien vrijwilligers, een lid van de
Ondernemingsraad (OR) en de voorzitter van de Onderdeelscommissie Brandweervrijwilligers
van de Ondernemingsraad (OC). Zij hebben in gezamenlijkheid het Vrijwilligershandboek t o t
' stand gebracht.
I Het handboek bevat voornamelijk verwijzingen naar bestaande regels en beleid. Er zijn echter
een aantal nieuwe beleidsregels opgenomen:
Paragraaf 3.4 Uren leerwerkplekbegeleiding. Hierin w o r d t op basis van ervaringen uit de praktijk
één lijn voorgesteld: leergang Bevelvoerder 1 uur per leerwerkopdracht en voor de overige
leergangen 0,5 uur per leerwerkopdracht tegen oefentarief.
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Paragraaf 3.4 Kazernering/ langdurige aanwezigheid. Vindt plaats bij incidenten bv uitval C2000
of buurgemeenten en bij geplande herbezetting te vergoeden per dagdeel van 6 uur volgens
tarief langdurige aanwezigheid. Een en ander conform de reeds ingezette rechtspositionele lijn
inzake het vergoeden van overige activiteiten.
Paragraaf 3.5 Terugbetalingsplicht vrijwilligers. Hierin wordt voorgesteld om voor vrijwilligers
een terugbetalingsplicht in te voeren. "Dat betekent dat wanneer je binnen een periode van
36 maanden zonder geldige reden stopt je een deel van de opleidingskosten moet
terugbetalen. Het gaat dan om 1/36 per maand die je eerder stopt."
Paragraaf 3.6 Onderscheidingen.
Er wordt voorgesteld om voor het toekennen van onderscheidingen één en dezelfde lijn te
hanteren: "In beginsel kunnen brandweervrijwilligers die van onbesproken gedrag zijn na een
I inzet van 20 jaren in aanmerking worden gebracht voor een Koninklijke onderscheiding indien
sprake is van persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de vrijwillige brandweer." Het
voorgaande past binnen de landelijke regels.
Paragraaf 3.7 Attenties. Hierin wordt op advies van de werkgroep het volgende voorgesteld:

Vrijwilligers
Bijdrage per vrlJwiHiger a a n lokale P ersoneelsvereniging

C I O per j a a r

I Huwelijk* I C a d e a u t.w.v. C 25
Geboorte*

C a d e a u geregeld door V R Z bv. brandweerlaarājes, r o m p e r t j e of t e d d y b e e r .

DIenstjubileum | Zie 3.6 o n d e r s c h e i d i n g e n

Langdurige z i e k t e * *

Overlijden

| B l o e m e n / f r u i t m a n d C25

B l o e m s t u k S advertentie

Afscheid na 12,5 j a a r

Afscheid v / d ploeg t.w.v. C 1 0 0

Afscheid na 25 Jaar
Afscheid na 4 0 j a a r

Afscheid v / d ploeg t.w.v. C 1 7 5
Afscheid v / d ploeg t.w.v. C 250

*De a t t e n t i e \woröt alleen uitgereikt mits er een kaart is o n t v a n g e n bij Team HRM e n / of
Operationeel M a n a g e r .
* * Ploegleider kan in overleg m e t de O p e r a t i o n e e l manager een a t t e n t i e bezorgen.

Paragraaf 11.4 Gebruik formulier ten behoeve van het afleggen eed/belofte. Er wordt
voorgesteld om de verplichte eed of belofte af te laten nemen via de ondertekening van een
formulier bíj aanstelling. Dat is praktisch en doelgericht.
2. Wettelijk kader en/of eerdere besluitvorming
De kaders zijn bepaald door landelijke wetgeving {ATW, ARBO, AWB, e t c ) , de CAR/UWO, De
lokaal vastgestelde uitwerking van de CAR/UWO, Verzekeringscontracten en (vastgestelde)
beleidsregels van de brandweer. Het document bevat voornamelijk verwijzingen naar het
voorgaande.
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3. Financiën
Financiële consequenties:

De voorgestelde lijn inzake Koninkiijke onderscheidingen heeft
tot gevolg dat regiobreed circa 150 vrijwilligers in aanmerking
zouden kunnen worden gebracht voor een onderscheiding.
Extra kosten voortkomend uit het organiseren van deze
Inhaalslag.

Dekking uit:

Lopende begroting

4. Consequenties
Operationele consequenties:

Geen

Consequenties voor
gemeenten:

Geen

Overige consequenties:

Geen

5. Communicatie
Het Vrijwilligershandboek Brandweer wordt intern gecommuniceerd.

Besluit Algemeen Bestuur

Registratienummer: B201400114

Akkoord

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur ^^^P

Datum; 27 juni 2014
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VeìligheidsRegìo
Zeeland

Voorwoord
Een heel hartelijk welkom bij Veiligheidsregío Zeeland.
Wij vinden het belangrijk dat je je als vrijwilliger thuis voelt in de organisatie en de weg binnen de
organisatie snel kunt vinden. Deze bundel helpt je daarbij. Schroom niet om een vraag te stellen, als
zaken niet duidelijk zijn. Duidelijkheid over je taak en rol en de manier waarop je daarmee omgaat is
heel belangrijk.
Meer dan 80 procent van jullie doet het werk op vrijwillige basis. We zijn met veel en helpen de
burger in nood professioneel en met passie. Onze visie is dat de vrijwilliger de kurk is waarop de
organisatie van de hulpverlening drijft. Kortom: We zijn trots op onze vrijwilligers! Onze doelgroep de
burger in nood en onze missie: "Samen voor een veilig Zeeland".
Warme groet,
Gerrie Ruijs
Directeur/Regionaal Commandant Veiligheidsregio Zeeland
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Organisatie brandweer
Veiligheîdsregio Zeeland vormt per ĩ januari 2013 één organisatie v^/aarin de brandw/eercapaciteit
van Zeeland, de Gemeensciiappelijke IVleldkamer Zeeland (GMZ), de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding zijn
samengebracht ten behoeve van de veiligheid van de burgers.
Link naar oľganisatieplaalje invoegen.
De organisatie staat onder leiding van de Directeur/ Regionaal Commandant en de Directeur
Publieke Gezondheid.
De Brandweer staat onder leiding van een Tactisch Manager. De Tactisch manager stuurt de
Teamleiders en de Operationeel managers binnen drie werkgebieden aan:
»

Walcheren /Schouwen-Duiveland

»

Bevelanden/Tholen

«

Zeeuws-Vlaanderen

De Operationeel managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van basis brandweerzorg in de
drie werkgebieden en sturen de ploegleiders van de vrijwilligersposten aan.
Daarnaast zijn er Teamleiders binnen de afdeling Brandweer die verantwoordelijk zijn voor het beleid
en de advisering op de volgende drie vakgebieden:
»

Vakbekwaamheid

«

Operationele Voorbereiding

»

Materieel, Techniek en Logistiek.

Vrijwilligers
Elke vrijwiíligersploeg kent een ploegleider die het eerste aanspreekpunt vormt voor de vrijwilligers.
De ploegleider is verantwoordelijk voor de paraatheid, de urenregistratīe en geoefendheid van de
vrijwilligers in zijn ploeg. Daarnaast waakt hij over de algehele gang van zaken op de post en heeft hij
een belangrijke taak in het werving- en selectieproces van vrijwilligers,

Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering is ondersteunend aan de gehele organisatie. Bedrijfsvoering staat onder
leiding van een Tactisch Manager en bestaat uit de volgende teams: Financiën, HRM, informatisering
S Automatisering (l&A), Bestuursondersteuning 8t Communicatie en Facilitair, leder team heeft een
Teamleider,
Veiligheidsregio Zeeland kent in totaal zo'n 1250 vrijwilligers en 214 beroepskrachten (peildatum: 1
februari 2014).
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Algemene regels
Vrijwilligers bij de brandweer zijn ambtenaren. Op grond van de ambtenarenwet dient
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een rechtspositieregeling vast te stellen. De rechtspositie van
vrijwilligers bij de brandweer is geregeld in hoofdstuk 19 van de CAR-UWO. Hierin staan de rechten
en plichten van de brandweervrijwìliiger omschreven. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers bij de
brandweer en vormen de basis voor dit reglement. De volledige rechtspositieregeling is hier terug te
vinden. LINK INVOEGEN.
Lokaal maatwerk
De rechtspositieregeling regelt niet alles. VRZ kent ook eigen regels en afspraken met betrekking tot
de dagelijkse gang van zaken op de posten. Deze afspraken zijn weergegeven in dit
vrìjwilligershandboek.
Afspraken op postniveau, die niet zijn geregeld in de rechtspositieregeling en het
vriwjilligershandboek, zijn lokaal maatwerk. Dat zijn de afspraken tussen de ploegleden en de
ploegleider. Uiteraard mogen deze niet strijdig zijn met de rechten en plichten van de vrijwilliger.
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Indiensttreding 8Í ontslag
Werving, selectie en aanstelling
Veiligheidsregio Zeeland investeert fors in de opleiding en uitrusting van haar vrijv^/iiligers. Daarom
w o r d t verwacht d a t j e als nieuwe vrijwilliger in principe minimaal vijfjaar in actieve dienst kan zijn bij
de brandweer.
Om voor een functie als vrijwilliger in aanmerking te komen moet je:
'
beschikken over een goede algemene ontwikkeling (minimaal VIVÎ80 niveau);
de vereiste karaktereigenschappen hebben voor de brandweerdienst;
*
"

beschikbaar zíjn om uit te rukken op basis van de woon- en werksituatie;
voldoen aan de gezondheidskundige keuringseisen;
een verklaring: omtrent het gedrag; kunnen overleggen; LINK İNVOEGEN

'

ten minste 18 jaar zijn.

Selectîegesprekken
Bij de werving van nieuwe vrijwilligers zijn de leden van de betreffende post belangrijke adviseurs.
De Operationeel manager zorgt er in samenspraak met de Ploegleider voor dat de kandidaten
worden geïnformeerd over wat van hen verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten als
vrijwilliger. De Operationeel manager zal in samenspraak met de ploegleider selectîegesprekken
voeren en een voordracht doen voor een benoembare kandidaat aan de Tactisch manager. Indien
nodig kunnen de Tactisch manager en een adviseur HRM aansluiten bij het selectietraject.
Aanstelling
Als nieuwe vrijwilliger word je eerst tijdelijk aangesteld bij wijze van proef voor maximaal twee jaar.
Deze termijn kan nog eens met een jaar worden verlengd wanneer er onvoldoende gelegenheid is
geweest om vast te stellen of je geschikt bent of als het diploma manschap A nog niet is behaald.
Na afloop van de tijdelijke aanstelling w o r d je in vaste dienst aangesteld, behalve als er redenen zijn
het dienstverband niet voort te zetten.
Ais aspirant vrijwilliger word je eigenlijk pas ingezet bij een uitruk als je voldoet aan de eisen die de

iLçMMŭ w_ed<e^dJ_ere^^^ daarvoor stelt LINK INVOEGEN. Tot die tijd kan in overleg met de
Operationeel manager en de toegewezen leerwerkplekbegeíeider worden uitgerukt naar een
incident als extra manschap op de TS onder begeleiding van een ervaren collega en is als zodanig
herkenbaar.

Ontslag
Er zijn verschillende redenen om een vrijwilliger ontslag te verlenen. We zullen de belangrijkste
hieronder opsommen. De volledige tekst met ontslaggronden kun je hier terugvinden. LINK
INVOEGEN
Ontslag op eigen verzoek komt in de praktijk het meest voor. Je vraagt dan zelf (schriftelijk) ontslag
aan via je Ploegleider. In de regel w o r d t het ontslag 1 t o t 3 maanden na het verzoek verleend.
Het komt echter ook voor dat de werkgever t o t ongevraagd ontslag kan overgaan. Daarbij kun je
denken aan situaties waarin je als vrijwilliger door ziekte of onbekwaamheid niet meer in staat bent
o m je werkzaamheden te verrichten, o f dat je te ver van de kazerne gaat wonen of werken.
Maar ook als de brandweerorganisatie anders w o r d t georganiseerd en er minder vrijwilligers nodig
zijn. Daarnaast kan uit een medische keuring blijken dat je niet meer kunt deelnemen aan de
brandweerdienst.
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Tot slot gaat de werkgever over tot ontslag wanneer de rechter besluit tot het toepassen van
lijfsdwang, je onder curatele wordt gesteld of wanneer je wegens een misdrijf w o r d t veroordeeld tot
een gevangenisstraf.
Als vrijwilliger word je eervol ontslagen tenzij je door de rechter wegens een misdrijf wordt
veroordeeld tot een gevangenisstraf. In die situatie vindt niet-eervol ontslag plaats.
Van vrijwilligers die eervol ontslag krijgen w o r d t binnen de desbetreffende post gepast afscheid
genomen.
Wanneer je tijdelijk aangesteld bent, loopt de aanstelling van rechtswege af op de einddatum.
Tussentijds kan de werkgever ongevraagd beëindigen op basis van de hiervoor genoemde redenen.
Bij uitdiensttreding dient de vrijwilliger alle eigendommen van VRZ bij de Ploegleider in te leveren.

Brandweerkeuringen
Voor het vervullen van een repressieve taak Is een goede lichamelijke conditie en vaardigheid vereist.
Als vrijwilliger heb je hierin een nadrukkelijke eigen verantwoordelijkheid.
Medische keuringen van het brandweerpersoneel zijn verplicht en vastgelegd in besluiten. Met de
invoering van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit personeel vetíigheidsregio's is het Besluit
brandweerpersoneel vervallen.
In afwachting van de invoering van het Preventief Periodiek Medisch Onderzoek (PPMO) worden
binnen VRZ de uitgangspunten van het Besluit brandweerpersoneel op dit onderdeel nog
gehandhaafd. Hierin zijn regels vastgelegd voor de keuring en de controle op lichamelijke en
geestelijke geschiktheid van brandweerpersoneel in repressieve dienst. De PPMO-systematiek wordt
vanaf 2015 gehanteerd bij VRZ. Zodra dit gebeurt, word je hierover geïnformeerd en wordt deze
paragraaf aangepast.
Doel van de keuring
Doel van de keuring is het bepalen of de op te dragen werkzaamheden medisch, fysiek en psychisch
naar behoren kunnen worden verricht.
Afhankelijk van de leeftijd w o r d t deze keuring herhaald en wel met de navolgende interval:
"
"
*

Eén keer per 4 jaar voor medewerkers jonger dan 40 jaar
Eén keer per 2 jaar voor medewerkers van 40 t o t 50 jaar
Eén keer per jaar voor medewerkers ouder dan 50 jaar
Eén keer per jaar voor brandweerduikers

Daarbij w o r d t de volgende richtlijn gebruikt:
Indien je niet opgeroepen wordt c.q. verschijnt in het jaar d a t j e 40 wordt, dan zal er wel een keuring
moeten plaatsvinden in het jaar d a t j e 42 w o r d t . Voorbeelden:
Je wordt gekeurd als je 39 jaar bent, als je 4 jaar erna op 43-jarige leeftijd weer voor
de keuring verschijnt is dit 1 jaar te laat. De volgende keuring is namelijk bij 42 jaar.
*
Stel d a t j e op staat voor een keuring wanneer je 38 jaar bent. De volgende keuring is
*

wel over 4 jaar op je 42^.
Als je gekeurd wordt bij 40 jaar, dan is de volgende keuring op je 42^.

De overgang van 40 naar 50 jaar is eenvoudiger, van een tweejaarlijkse naar een jaarlijkse keuring.
Voorbeelden:
"
Je wordt gekeurd op 49-jarige leeftijd. De volgende keuring is na 2 jaar op je 51^.
Je wordt gekeurd op 50-jarige leeftijd. De volgende keuring is dan 1 jaar later.
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Medisch ongeschíltt
Als je (gedeeltelijk) medisch ongeschikt w o r d t verklaard, kun je in principe niet deelnemen aan
brandweeroefeningen en uitrukken. Hiervan kan worden afgeweken door de Operationeel manager
na advies door de keuringsarts.
Als je drie keer achter elkaar medisch ongeschikt wordt bevonden volgt ontslag. Dit houdt in de
praktijk in dat je maximaal twee keer, om de drie maanden, wordt herkeurd. Deze situatie beslaat in
totaal een halfjaar. Uitzonderingen worden door de Operationeel manager voorgelegd aan de
Tactisch manager.
Let o p ! Eventuele medische kosten die voortvloeien uit de keuring worden niet vergoed.
Bijvoorbeeld als je naar aanleiding van de keuring een hartfilmpje moet laten maken in het
ziekenhuis.
Procedure keuring
Je w o r d t 6 à 8 weken voor de keuringsdatum uitgenodigd door de arbodienst. Mocht je op die dag
niet kunnen, dan moet voor het verlopen van de keuringsdatum een nieuwe afspraak worden
gemaakt.
Let op! Je dient altijd voor het verlopen van de keuringsdatum te worden gekeurd. Na het verlopen
van de keuringsdatum mogen er geen repressieve brandweeractiviteiten, zoals uitrukken en
brandweeroefeningen, worden uitgevoerd t o t het moment van goedkeuring. Wanneer om
gezondheidsredenen aan je inzetbaarheid w o r d t getwijfeld, kan de Operationeel manager besluiten
een keuring uit te laten voeren.
Verhindering
Indien je verhinderd bent op de geplande datum ben je verplicht dat uiterlijk 48 uur van te voren
door te geven aan de Arbodienst Įplanbureau.vlissìngen@arbounie.nl, 0113-886689). Zonder tijdige
afmelding zullen de gemaakte kosten worden verhaald. Een situatie van overmacht w o r d t ter
beoordeling en afhandeling voorgelegd aan de Operationeel manager.
De volledige procedure rondom keuringen is hier te lezen. LINK INVOEGEN

Vergoedingen
Als vrijwilliger ontvang je een vaste jaarvergoeding.
Daarnaast zijn er vergoedingen vastgelegd voor:
"
*

oefeningen, cursussen en overige werkzaamheden;
daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening;

*

langdurige aanwezigheid.

De hoogte van de vergoedingen Is hier terug te vinden. LINK INVOEGEN
De vergoeding is gebaseerd op de functie waarin je bent aangesteld. Een lijst met alle functies is hier
te bekijken. LINK INVOEGEN
Er gelden regionale afspraken rondom het uitbetalen van vergoedingen:
Repressieve inzet

Vergoeding na alarmering. Tenminste 1 uur wanneer
maximaal 10 minuten na alarmering is opgekomen. Bij
een inzet langer dan 1 uur wordt de werkelijke tijd
gedeclareerd, naar boven af te ronden op een kwartier
(tarief repressie).

Oefening

Standaardvergoeding 2 uur (oefentarief).
Oefenstaf heeft recht op 1 uur extra (oefentarief).
Oefenondersteuning maximaal 2 personen. Meer ondersteuning
in overleg met Operationeel manager.
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Vaardigheidstoets

Standaardvergoeding voor deelnemers 2 uur {oefentarief}.

Organisatie vaardigheidstoets

Het organiserend korps ontvangt C500 per wedstrijdbaan
voor het organiseren van de vaardigheidstoets.

Hitte-Zbaantraining/

Vergoeding per dagdeel van 6 uur (tarief langdurige aanv/ezigheid)

niet reguliere oefeningen
Operationele trainingsweek

Vrijwilligers 60 uur (tarief langdurige aanwezigheid),
daarnaast recht op 18 uur (tarief langdurige aanwezigheid) voor
activiteiten 's avonds en in het weekend
Overeenkomstig regeling reis- en verblijfkosten recht op kleine
vergoeding overdag en ontbijt, lunch en diner (indien niet inbegrepen]
Zie hier de hoogte van vergoedingen verblijfskosten. LINK INVOEGEN

Kazernering/ Langdurige
aanwezigheid

Vindt plaats bij incidenten bijvoorbeeld uitval C2000 of
buurgemeenten en bij geplande herbezetting te vergoeden per
dagdeel van 6 uren volgens tarief langdurige aanwezigheid.

Cursus en examen

Per bijgewoonde cursusavond uren te vergoeden aan de hand van het
lesrooster.
Cursus en/of examen overdag per dagdeel 6 uur
(tarief langdurige aanwezigheid)vergoeden.

Theorie examen

Vergoeding bepaald op maximaal 2 uren.

Reizen

Gebruik maken van dienstvoertuig, indien niet beschikbaar dan recht
op een reiskostenvergoeding- LINK INVOEGEN
Bij een reis (visa versa) langer dan 1 uur worden de reisuren vergoed.

Medische keuring

Standaardvergoeding per dagdeel van 6 uur (tarief langdurige aanwezigheid)
En reiskostenvergoeding.

Vergaderingen

Vergoeding werkelijke tijd minimaal 1 uur te verhogen met een
kwartier (oefentarief).
Vergadering medezeggenschap. V\Zerkelijke tijd op basis van de vergoeding
Manschap b(tarief repressie).

Onderhoud

In opdracht van Operationeel manager op basis
van de vergoeding manschap b (oefentarief).
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Uitvoeren activiteiten

In opdracht van Operationeel manager. Gebruik materiaal is toegestaan,

tbv lokale binding.

Uren zijn niet declarabel.

(Ijsbaan, Braderieën,
Kerstboomverbranding, etc.)
Leerw/erkplekbegeleiding

Uitgangspunt is dat de begeleiding plaatsvindt tijdens de oefenavond.
Startbijeenkomst: werkelijke uren (oefentarief)
Opleiding Bevelvoerder; 1 uur per leerwerkopdracht (oefentarief)
Overige leergangen: 0,5 uur per leerwerkopdracht (oefentarief)

Declareren
Meer informatie over de wijze van declareren is hier terug te vinden. LINK INVOEGEN
Uitbetaling
De vergoeding voor brandweeractiviteiten w o r d t per kwartaal uitbetaald.
1^ kwartaal

- uitbetaling omstreeks 15 april

T kwartaal

- uitbetaling omstreeks 15 juli

3^ kwartaal

- uitbetaling omstreeks 15 oktober

4^ kwartaal

- uitbetaling omstreeks 15 januari

Opleidingskosten
Veiligheidsregio Zeeland vergoedt de kosten voor het volgen van een opleiding of cursus,
deelname aan examens en h e t bijwonen van bijeenkomsten, voor zover deze in o p d r a c h t of met
t o e s t e m m i n g van de Operationeel manager zijn gemaakt.
De opleidingen die je moet volgen ais vrijwilliger kosten veel geld. Daarom zullen w e ín de
selectieprocedure goed m e t je d o o r n e m e n w a t de voor- en nadelen zijn van het
vrijwilligersschap. Wanneer je tussentijds of na het behalen van het d i p l o m a de opleiding
beëindigd zonder geldige reden h o u d t de organisatie zich het recht v o o r o m de
terugbetalingsplicht ten uitvoer te brengen. W a n n e e r je binnen een periode van 36 maanden na
het behalen van je diploma zonder geldige reden stopt kan een deel van de opleidingskosten
t e r u g g e v o r d e r d w o r d e n . Het gaat dan o m 1/35 per maand die je eerder stopt.

Onderscheidingen
Brandweeronderscheìdingen
Bij het behalen van onderstaand aantal dienstjaren vindt de volgende uitreiking plaats:
12,5 jaar

:

Bronzen brandweerkruis, uniformbaton -i- oorkonde

20 jaar

:

Bronzen brandweerkruis met kroon, uniformbaton -i- oorkonde

25 jaar

:

Verzilverd brandweerkruis, uniformbaton 4- oorkonde

30 jaar

:

Verguld brandweerkruis, uniformbaton-i-oorkonde

35 jaar

:

Verguld brandweerkruis met kroon, uniformbaton + oorkonde

40 jaar

:

Verguld brandweerkruis met lauwerkrans, uniformbaton 4- oorkonde

Bij het verlaten van de brandweer ontvang je een afscheidsoorkonde.
Koninklijke Onderscheiding
In beginsel kunnen brandweervrijwilligers, die van onbesproken gedrag zijn, na een inzet van 20 jaren
in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding indien sprake is van persoonlijke,
bijzondere verdiensten voor de vrijwillige brandweer.
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Vríjwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
Deze medaille -f eventueel jaarteken + oorkonde, w o r d t bij het verlaten van de brandweer uitgereikt
aan hen die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een
periode van tien jaren in repressieve dienst taken hebben verricht voor de brandweer.
Procedure
De Operationeel manager bepaalt na overleg met de Ploegleider voor wie een onderscheiding moet
w o r d e n aangevraagd. De aanvraag verloopt via HRM. Onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de
bindingsavond.

Attenties
Bij een speciale gelegenheid kan door de ploeg aandacht aan deze gebeurtenis worden besteed.
Denk aan een geboorte, huwelijk of een afscheid. De attentieregeling ziet er als volgt uit:
Vriiwílligers
ļ Bijdrage ļjeľvľìjwiliigeľ aan lokale Per įoneeSsverenigiiìg | CIQ per jaar
ļ Huwelijk* j Cadeau t.w.y. C 25

|

ļ

I Geboorte* | Cadeau geregeld dooi'VRZ bv. brandweerbarsjes, rompertje of teddybeer.

ļ

Dienstjubileum | Zie 3.6 onderscbeidingen
Ziekte > 30 dagen of
ziekeniuiis > 1 week

Bloemen/ fruitrnand C25

Overliļcíen

Bloemstuk S advertentie

Afscheid na 12,5 jaar
Afscheid na 25 jaar
Afscheid na 40 jaar

Afscheid v/d pioeg t.w.v. C 100
Afscheid v/d ploeg t.w.v. 1175
Afscheid v/d ploeg XM.V. ť 250

*De attentie wordt alleen uitgereikt mits er een kaart is ontvangen bij Team HRM e n / of
Operationeel Manager.

Bindingsavond
De bindingsavond w o r d t gemeentegebonden georganiseerd door de Operationeel manager in
samenwerking met een delegatie van de vrijwilligers.

Verzekeringen
VRZ heeft voor alle vrijwilligers verzekeringen afgesloten die dekking bieden tegen de financiële
gevolgen van een ongeval of overlijden tijdens de werkzaamheden in dienst van de (brandweer-)
organisatie. Het verzekeringspakket bestaat onder meer uit:
Aansprakelijkheid voor schade aan derden;
Aansprakelijkheid door medewerkers/ werkgeversaansprakelijkheid;
Letselschade en overlijden ten gevolgde van een ongeval;
Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen;
Rechtsbijstandverzekering.
De inhoud van het verzekeringspakket inclusief de verzekerde bedragen is hier terug te vinden.LINK
INVOEGEN
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Aansprakelijkheidsschade medewerkers
We spreken van aansprakelijkheidsschade als een medewerker of vrijwilliger de VRZ aansprakelijk
stelt voor:
«

Materiële schade: beschadiging, vernietiging of verdwijning v a n / aan eigendommen en de
daaruit voortvloeiende schade als gevolg van werkzaamheden of nalatigheid van VRZ als
werkgever.

»

Letselschade: letsel of benadeling van de gezondheid van medewerkers, al dan niet de dood t o t
gevolg hebbend en de daaruit vloeiende schade.

Letselschade ten gevolge van een ongeval
We spreken van letselschade als een medewerker of vrijwilliger van VRZ tijdens zijn functie
uitoefening een ongeval krijgt en daarbij tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt of blijvend invalide
w o r d t . Ook overlijden ten gevolge van een ongeval w o r d t hieronder verstaan. Daarnaast kan er
sprake zijn van materiële schade van de verzekerden: beschadiging aan, vernietiging of verdwijning
van eigendommen ten gevolge van een ongeval als gevolg van werkzaamheden voor de VRZ.
Werkgeversaansprakeliĵkheid bestuurders motorrijtuigen
Voor het geval dat een medewerker of vrijwilliger van de VRZ schade krijgt aan zijn eigen voertuig
tijdens de uitoefening van zijn werk, heeft de VRZ een verzekering afgesloten met een zogheten
secundaire dekking. Materiële - en letselschade aan de bestuurder e n / of het motorrijtuig ten
gevolge van een ongeval tijdens een dienstreis is meeverzekerd, indien de VRZ hiervoor aansprakelijk
is (zie ook 7.2).
Een secundaire dekking wil zeggen dat een medewerker een schade eerst moet melden bij zijn eigen
verzekeraar. Schade die niet gedekt wordt door de eigen verzekeraar, dan wel een verlies van de noclaim e n / o f het eigen risico als gevolg van een schade ontstaan tijdens de uitoefening van zijn werk
kan gemeld w o r d e n bij services@vr2eeland.nl.
De verzekeraar beoordeelt of de VRZ aansprakelijk is. Als dat het geval is, w o r d t overgegaan t o t
schadeloosstelling van de medewerker. Dit geldt ook voor schadegevallen aan voertuigen die
gebruikt w o r d e n tijdens een dienstreis.
VRZ is in beginsel niet aansprakelijk voor de schade die de medewerker lijdt onderweg van huis naar
het werk of omgekeerd en ook niet op parkeerterreinen (dit op basis van artikel 7:611 en 7:658). Een
uitzondering hierop is als de medewerker na afloop van het werk post naar het postkantoor brengt
of een carpooíregeling met een collega heeft. Er is dan nadrukkelijk sprake van een relatie met de
werkzaamheden voor de werkgever. Dit geldt ook voor de vrijwillige brandweer die voor een oproep
naar de brandweerkazerne moet en onderweg een ongeval krijgt. In dit geval kan VRZ aansprakelijk
zijn voor de schade, ook weer voor zover deze schade niet wordt gedekt door de eigen verzekering
van de medewerker.
Rechtsbijstandverzekering
Als een vrijwilliger bij de uitoefening van de functie w o r d t geconfronteerd met één van de volgende
zaken kan juridisch advies en/of rechtsbijstand w o r d e n verleend: voor strafrechtelijke vervolging,
civielrechtelijk aanspraken door derden, schade als gevolg van geweld of bedreiging; een klacht op
grond van toepasselijk tuchtrecht t.a.v. zijn handelen of nalaten.
Reisverzekering
VRZ heeft een reisverzekering afgesloten voor alle medewerkers en vrijwilligers die in opdracht een
reis naar het buitenland maken. Verzekerd zijn: persoonlijke ongevallen, medische kosten en
hulpverlening, reis hulpverlening, annuleren, persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting,
persoonlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, ontvoering en politieke evacuatie.
Contact
Het melden van schade kan via services@vrzeeland.nl.
13

Afwezigheid, ziekte 8Í nazorg
Afwezigheid
Indien je 1 dag of langer niet beschikbaar bent voor de uitruk terwijl er voor de paraatheid van de
post wel op jou w o r d t gerekend, dien je dit direct te melden bij de Ploegleider. Indien op de post een
aanwezigheidrooster in gebruik is m o e t j e dit gelijk melden in het rooster. De Ploegleider van de post
is verantwoordelijk voor de paraatheid.

Ziekte en herstel
Indien je bij de hoofdwerkgever ziek bent, dan ben je ook ziek voor de brandweer. Je meldt jezelf
daarom ook ziek bij je ploegleider. De Ploegleider informeert de Operationeel manager en in CC HRM
(hrm@vrzeeland.nl). In bijzondere gevallen kan, na advies van de bedrijfsarts, door de Operationeel
manager toestemming worden verleend om toch activiteiten uit te voeren voor de brandweer. De
Ploegleider onderhoudt de contacten met de vrijwilliger over het hersteltraject.
Wanneer de ziekmelding van dusdanige aard is dat een arts moet beoordelen of inzetbaarheid voor
de brandweer mogelijk is, dan word je opgeroepen voor een consult bíj de bedrijfsarts. De
beoordeling of een bezoek aan de bedrijfsarts moet worden gebracht is aan de Operationeel
manager in overleg met de Ploegleider.
Procedure herintreding
De Operationeel manager overlegt indien nodig met de medewerker opleiden 8t oefenen welke
noodzakelijke acties moeten plaatsvinden om de geoefendheid op het gewenste niveau terug te
brengen.

Zwangerschap
Ten aanzien van het uitvoeren van brandweerwerkzaamheden tijdens zwangerschap zijn regels
vastgelegd LINK INVOEGEN (CAR 19.29). De vrijwilliger meldt haar zwangerschap in een zo vroeg
mogelijk stadium aan de Ploegleider. De Ploegleider informeert de Operationeel manager en in CC
HRM (hrm(5)vrzeeland.nl). Gedurende de zwangerschap, tot zes maanden daarna en tijdens de
periode van borstvoeding w o r d t de vrijwilliger niet ingezet voor repressieve brandweeractiviteiten.
Deelname aan oefeningen vindt alleen plaats in overleg met de bedrijfsarts.

Nazorg
Als hulpverlener kun je te maken krijgen met beelden die t o t traumatische ervaringen kunnen leiden.
Binnen de VRZ is een collegiaal opvang team (COT) operationeel.
Wanneer je als vrijwilliger tijdens werkzaamheden voor de dienst te maken krijgt met een
traumatische ervaring, zal altijd onder leiding van een Officier van Dienst of een Bevelvoerder, een
evaluatie plaatsvinden. Als blijkt dat er behoefte is aan meer dan een evaluatiegesprek, dan zal een
lid van het COT aansluiten. Elke vrijwilliger kan de bevelvoerder of OVD verzoeken om het COT in te
schakelen. Voor het onderwerp nazorg is een protocol opgesteld. Deze is hier te vinden. LINK
INVOEGEN

14

Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Arbeidsomstandigheden
De brandweer dient tijdens de uitvoering van Inet werl< te handelen conform de regelgeving van de
Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet genoemd.
Deze wet heeft tot doel te zorgen voor een zo goed mogelijke veiligheid, gezondheid en welzijn op de
werkplek. De werkgever moet onder meer doeltreffende en passende persoonlijke
beschermingsmiddelen verstrekken, de medewerkers informeren over beveiligingen op
arbeidsmiddelen en toezien op het juiste gebruik hiervan.
Als vrijwilliger onderken je risico's en ga je doordacht te werk. Daarnaast heb je oog voor je eigen
veiligheid en gezondheid en die van anderen.

Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet stelt regels voor werktijden en rusttijden. Deze regels zijn er ter de
bescherming van je veiligheid, gezondheid en welzijn. Voor de Arbeidstijdenwet ben je als
brandweervrijwìliiger ook werknemer.De Arbeidstijdenwet geldt niet bij repressieve inzetten.
Klik hier voor meer informatie over de arbeidstijdenwet in relatie tot je werkzaamheden als
brandweervrijwilliger. LINK INVOEGEN naar VNG ATW vrijwilligers

Melden van ongevallen en bijna-ongevallen
Door het volgen van opleidingen en oefeningen bereid je jezelf zo goed mogelijk voor op de praktijk.
Het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het correct toepassen van procedures
beperken de risico's die aan het werk verbonden zijn. Desondanks kunnen ongevallen, bijnaongevallen en materiële schade zich voordoen.
Ongevallen kunnen herkend worden aan letsel of schade. Bijna-ongevallen zijn moeilijker te
herkennen. Een aantal gebeurtenissen/ reacties die kunnen duiden op een bijna-ongeval zijn:
»
dat ging maar net goed m.a.w. het ging bijna fout;
"
een narrow escape, een ongeval w o r d t op het nippertje afgewend;
*
een actie wordt voortijdig afgebroken door materiaalpech, ongenoegen o.i.d.;
*

discussie in de ploeg (eventueel achteraf) over de inzet.

Melden (bìjna-)ongevallen
Het melden van (bijna-)ongevallen en materiële schade is als leermoment van groot belang voor de
VRZ. leder incident dient via de ploegleider aan de Operationeel manager te worden gemeld en
vastgelegd. Zo kan worden bepaald welke maatregelen genomen moeten worden om herhaling te
voorkomen. Bij elk (bijna-)ongeval en materiële schade dient altijd het
(bijna-)ongevallenformulier per ommegaande te worden ingevuld. Het formulier is hier te vinden en
kun je versturen naar veiligheìdsincidenten@vrzeeland.nl. LINK INVOEGEN.
Meldingsplicht arbeidsongevallen
Meldingsplichtige arbeidsongevallen op het werk zijn ongevallen die leiden t o t blijvend letsel,
ziekenhuisopname of overlijden. Melding moet direct na het ongeval plaatsvinden via de Officier van
Dienst.

Inzetevaluatie
Om te kunnen leren van inzetten is het van belang om operationele inzetten daar waar nodig na te
bespreken en te evalueren.
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Afspraken, instructies 8L procedures
VRZ voert aís een van de hoofdtaken repressieve v^/erkzaamheden uit voor de gemeenten in Zeeland.
Om vorm en inhoud te geven aan deze taak gelden afspraken en procedures.

Oefenavonden
Vakbekwaamheid en dus veilig kunnen werken is het belangrijkste aandachtspunt voor de
repressieve taak van de brandweer.
Dit komt terug in het oefenprogramma dat is gebaseerd op de landelijke Leidraad Oefenen. De
Leidraad is hier terug te vinden en het uitvoeringsplan vakbekaamheid híer LINK INVOEGEN. Op
locaties en bij objecten in het verzorgingsgebied worden scenario's beoefend en door theorie
avonden w o r d t de vakkennis up to date gehouden.
Elke post heeft een vaste oefenavond. Over de gang van zaken op en rondom de oefenavond worden
per post tussen de ploegleider en de vrijwilligers afspraken gemaakt. Oefenen is verplicht. Een te
geringe oefenfrequentie kan beperking van de inzetbaarheid tot gevolg hebben. Meer informatie
over de hoogte van de oefenfrequentie is te vinden in het Oefenbeleidsplan Brandweerzorg.
Voor gezamenlijke oefeningen, realistisch oefenen en het beoefenen van specialisaties kan van de
vaste oefenavond worden afgeweken. Het deelnemen aan realistisch oefenen is verplicht.
Tijdens de oefenavond blijft de post paraat. Alleen in specifieke gevallen w o r d t een voertuig
uitgemeld (klik hiervoor de Procedure 'buitendienst stellen voertuigen').
De oefenavond wordt veelal informeel afgesloten. In alle gevallen geldt dat op de betreffende post
uitgerukt kan worden.

Verkeersdeelname
Meldingen van brand en ongevallen komen binnen op de Gemeenschappelijke Meldkamer. Na een
oproep wordt van je verwacht zo snel en zo veilig mogelijk op de kazerne arriveert. Bij het naar de
kazerne rijden, in verband met een uitruk, is het niet toegestaan de verkeersregels te overtreden!
Alle bekeuringen, voor overtredingen met eigen voertuig en voertuigen die rijden zonder prio voor
activiteiten in verband met de brandweer, zijn voor eigen rekening.
Bij constatering van een boete met een dienstvoertuig wordt achterhaald wie de chauffeur was en
w o r d t de boete door VRZ doorberekend aan de desbetreffende chauffeur. Het is daarom verplicht
dat de kilometerstand en het moment van rijden in het logboek worden vastlegd.
Brancheríchtlijn optische-en geluidssignalen
Bij uitrukken geldt de landelijke brancherichtliin optische- en geluidssignalen LINK INVOEGEN.
Kortweg houdt dit in dat alleen een hiervoor aangewezen voertuig bij een prio 1 melding met
signalen mag rijden. Alle chauffeurs zijn hiervoor opgeleid en aangewezen. Het spreekt voor zich dat
brandweerpersoneel zich aan de regels houdt. Het gebruik van de brancherichtlijn rechtvaardigt niet
dat het overige verkeer in gevaar w o r d t gebracht.

Materieel
Operationele middelen, dat wil zeggen materiaal en voertuigen aangemeld in de Kazerne Volgorde
Tabel (KVT) voor de uitruk, kunnen en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Voor
het gebruik van reservematerieel en operationele voertuigen (nadat zij bij de meldkamer zijn
uitgemeld) voor brandweeractiviteiten (bijvoorbeeld voorlichting, cursus) kan de Ploegleider, na
overleg met de Operationeel manager, toestemming verlenen. Deze activiteiten w o r d e n niet als
privégebruik aangemerkt.
Het mag voor zich spreken dat privégebruik en verhuur van materiaal en materieel aan derden ten
strengste verboden is.
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Pagers en proefalarm
Bij indiensttreding ontvang je een pager v/aarmee de alarmering voor incidenten plaats vindt.
Wekelijks op woensdag om 18.30 uur w o r d t er een proefalarm gegeven o m de pagers te testen op de
goede werking. Een defecte pager kan door de Ploegleider worden vervangen via Topdesk.

Alarmering- en uìtrukprocedures
De Gemeenschappelijke Meldkamer verzorgt de alarmering na incidenten. Zij stuurt een bericht naar
de pagers van de vrijwilligers met daarin de locatie en de aard van de melding. Afhankelijk van de
post komt de dienstdoende ploeg vrijwilligers op of wordt er via de zogenaamde vrije instroom
gewerkt.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij na oproep, met inachtneming van de geldende
verkeersregels, snel en veilig naar de kazerne komen om het voertuig te bemannen. In alle gevallen
w o r d t uitsluitend uitgerukt onder leiding van een aangestelde bevelvoerder.
Er w o r d t ten hoogste uitgerukt met een vastgestelde maximale bemanning per voertuig.
Indien de vrijwilligers op de kazerne komen nadat de gealarmeerde voertuigen zijn uitgerukt, wordt
niet achterna gereden. In noodzakelijke gevallen wordt gewerkt volgens het nakomprotocol. Dat
nakomprotocol kunt u hier vinden. LINK INVOEGEN via Gert Mulder

Kazernes toegang en gebruik
De brandweerkazernes zijn niet alleen stallingplaatsen voor materieel, maar mogen ook gezien
worden als het "huis" van de brandweer. De kazerne mag gebruikt worden voor activiteitenvan de
personeelsvereniging. Het is daarbij vanzelfsprekend dat de kazerne netjes en ordentelijk w o r d t
gebruikt en achtergelaten.Er dient verstandig omgesprongen te worden met energie en water. Het
mag duidelijk zijn dat privégebruik en verhuur van gebouwen en ruimtes aan derden ten strengste
verboden is.
Alle leden van een post ontvangen een sleutel of tag voor toegang tot de kazerne.Op de posten
liggen waardevolle spullen, waaronder het C2000 materieel. Hiervoor gelden regels ten aanzien van
beveiliging. Het uitlenen van een sleutel of tag is niet toegestaan.
Voorvragen omtrent verhuurmogelijkheden kan de ploegleider of Operationeel manager contact
opnemen met het team Facilitaire ondersteuning.

Rookbeleid
In de tabakswet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Dit omvat ook
trappen, gangen, toiletten, kantines, remise, etc. Op alle posten geldt het landelijk beleid voor roken
op de werkplek. Roken is in alle ruimten van de brandweerkazerne verboden. Ook in
dienstvoertuigen mag niet gerookt w o r d e n .

Alcohol, drugs en medicijnen
Alcohol en verdovende middelen horen niet thuis op de werkplek van de brandweer. Het gebruik
ervan tijdens het uitrukken, oefenen, opleiden of tijdens andere werkzaamheden voor VRZ is ten
strengste verboden.
Bij gebruik van medicijnen die een invloed hebben op het reactievermogen e n / o f het functioneren,
mogen er geen werkzaamheden voor de brandweer worden uitgevoerd.
Het mag duidelijk zijn dat we ons houden aan wet- en regelgeving inzake het onder invloed van
verdovende middelen besturen van voertuigen. Wanneer het vermoeden bestaat d a t j e in strijd
handelt met bovengenoemde regels, dan w o r d je uitgesloten van voorgenomen activiteiten. De
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Ploegleider meldt dit vervolgens zo spoedig mogelijlí aan de Operationeel manager. De Operationeel
manager neemt na een melding van de Ploegleider contact op met de betrokken vrijwilliger. Na
afloop van dit gesprek wordt hiervan een aantekening geplaatst in het personeelsdossier van de
betrokken vrijwilliger. Ingeval van herhaling word je voorgedragen voor ontslag.

Buiten dienst stellen posten
Binnen het werkgebied van VRZ ís h e t u i t g a n g s p u n t dat posten altijd in staat zijn de
noodzakelijke repressieve brandweerzorg te garanderen. In uitzonderlijke gevallen kunnen in
overleg met de O p e r a t i o n e e l m a n a g e r afspraken gemaakt worden over het b u i t e n dienst stellen
van een post of de onderlinge vervanging tussen posten; bijvoorbeeld in verband met het
jaarlijks uitstapje van de vrijwilligers van die post.

Persoonlijke hygíène en sieraden
Om de veiligheid bij repressief optreden te waarborgen is het niet toegestaan om de haardracht en
gezichtsbeharing zodanig te voeren dat deze onder de helm of buiten het binnenmasker van het
ademluchtmasker uitkomt. Daarnaast is het niet toegestaan sieraden te dragen die een risico
opleveren voor de veiligheid.

Opleidings- en bevorderingsbeleid
Bij VRZ is een beleidsplan voor opleidingen vastgesteld.
Voor iedere post Is een aantal formatieplaatsen beschikbaar voor specifieke functies en specialismen.
Om in aanmerking te komen voor een opleiding en daarmee een specifieke functie of specialisme
zijn de volgende punten van belang:
»
(in de nabije toekomst) beschikbare formatieruimte;
'
persoonlijke geschiktheid;
positieve beoordeling;
voldoende beschikbaarheid;
voldoende opleidingsbudget.
Als je een opleiding volgt, kun je niet eindeloos blijven herkansen. Vanuit
vakbekwaamheidoverwegingen is het gewenst om bij elke herkansing na te gaan welke competenties
eventueel verder ontwikkeld moeten worden of welke omstandigheden van invloed waren. De
kandidaat kan elk proeve-onderdeel standaard één keer herkansen. Een tweede of eventueel derde
mogelijkheid tot herkansen w o r d t bepaald in overleg met de trajectbegeleider, de
leerwerkplekbegeleider en de Operationeel manager.
Alle vrijwilligers moeten uiteindelijk binnen de regels van het Besluit personeel veliigheidregio's
aangesteld worden in de rang van manschap A.
Je kunt tot een hogere functie worden bevorderd indien de benodigde formatie beschikbaar is en je
voldoet aan de eisen die het Besluit personeel veiligheidsregio's daarvoor stelt.

Persoonlijke uitrusting
Bij je aanstelling verstrekt VRZ een persoonliike uitrusting LINK INVOEGEN, deze bestaat uit
uitrukkleding en kazernekleding. Vanuit de dienst word je gevraagd een afspraak te maken om de
kleding aan te meten op een locatie. Per werkgebied kan het aantal middelen afwijken ĩ.v.m. gebruik
verschillende merken apparatuur.
Voor de verstrekking, het gebruik en het onderhoud van de dienstkleding is een kledingbeleid
ontwikkeld. Meer informatie over de regels rondom dienstkleding is híer te vinden. LINK INVOEGEN
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Indien je briidragend bent en je deze nodig hebt bij het dragen van een ademluchtmasker kun je een
speciale bril op sterkte aanvragen. Deze aanvraag verloopt via de Operationeel manager.
Indien er persoonlijke uitrustingstukken kapot zijn, worden deze via de ploegleider ter reparatie of
vervanging aangeboden aan de afdeling MTL. Als je alarmontvanger defect is kan de ploegleider
tijdelijk in een reserve voorzien.

Relatie en afspraken met werkgevers
Als vrijwilliger bij de brandweer heb je naast je brandweerwerk meestal een reguliere baan. Niet
alleen van jou w o r d t iets gevraagd, ook van je hoofdwerkgever wordt een investering gevraagd. Het
verkrijgen van medewerking van de hoofdwerkgever is een belangrijk punt. Bij je aanstelling als
vrijwilliger dien je een verklaring door je werkgever te laten ondertekenen. Wanneer je wijzigt van
werkgever dien je dat aan te passen in AG5I
Goed overleg tussen jou en je werkgever en juiste informatieverschaffing vooraf is een absolute
voorwaarde. We verwachten van jou een correcte houding naar je werkgever en zelfdiscipline. Maak
geen misbruik maken van de bereidheid van je werkgever om een maatschappelijke bijdrage te
leveren. Ga daar altijd zorgvuldig en integer mee o m .
Uiteindelijk kan een brandweerorganisatie pas goed functioneren als ze beschikt over een adequaat
vrijwilligerskorps en medewerking krijgt van werkgevers.
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Klachten 8( disciplinaire maatregelen
Klachten
In de klachtenregeling is beschreven hoe om te gaan met in- en externe klachten. Deze regeling kun
je hier vinden. UNKli^JVOEGEN

Disciplinaire maatregelen
Wanneer je jezelf als v r i j w i l l i g e r schuldig maakt aan plichtsverzuim kunnen de volgende
disciplinaire straffen worden opgelegd:
»
"
«

schriftelijke berisping;
i n h o u d i n g van een deel van de vergoeding;
schorsing met of zonder i n h o u d i n g van de vergoeding;

«

ongevraagd ontslag.

Van plichtsverzuim is sprake als je een voorschrift o v e r t r e e d t of als je doet of nalaat te h a n d e l e n
zoals dat in gelijke omstandigheden verwacht mag worden. Het kan e c h t e r voorkomen dat je
genoodzaakt bent om af te wijken van een afspraak of p r o c e d u r e . Je dient dat bij de
eerstvolgende mogelijkheid te melden bij de ploegleider.
W a n n e e r plichtsverzuim zich toch voordoet w o r d t de volgende procedure gevolgd. Eerst wordt
h e t voornemen tot het opleggen van een straf aan de vrijwilliger bekendgemaakt. Je w o r d t
d a n in de gelegenheid gesteld om jouw kant van het verhaal te vertellen. Hierbij kun je jezelf
laten bijstaan door een raadsman en inzage vragen in r a p p o r t e n of documenten die iets zeggen
over het plichtsverzuim. Daarna wordt bepaald of en welke disciplinaire maatregel wordt opgelegd.
De volledige tekst over disciplinaire maatregelen kun je hier t e r u g v i n d e n . LINK INVOEGEN

Schorsing
Je kunt als vrijwilliger in de volgende situaties voor een bepaalde tijd worden geschorst:
*
*
»
»

de straf van disciplinair ontslag is opgelegd of het voornemen daartoe kenbaar is
gemaakt;
bij de tenuitvoerlegging van een bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige
hechtenis zoals bepaald in het wetboek van strafvordering;
bij strafrechtelijke vervolging wegens een misdrijf;
in alle gevallen waarin het belang van de dienst dit noodzakelijk maakt (bijvoorbeeld
wanneer sprake is van zodanige spanningen binnen het korps dat dit middel de rust terug
kan brengen);

In het schorsingsbesluit zijn de ingangsdatum en duur van de schorsing o p g e n o m e n .
De volledige tekst over schorsing kun je hier t e r u g v i n d e n . LINK INVOEGEN

Eed of Belofte
W a n n e e r je als v r i j w i l l i g e r in dienst t r e e d t leg j e de eed o f b e l o f t e af. Je o n d e r t e k e n t dan een
zo geheten i n t e g r i t e i t s v e r k l a r i n g . Hiermee ga je a k k o o r d m e t de plicht o m de opgedragen
taken nauwgezet en g e t r o u w t e vervullen w a a r b i j je de g r o n d w e t en alle w e t t e l i j k e
verplichtingen zult e e r b i e d i g e n .
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Gedragsrichtlìjn
Daarnaast is van het belang dat je bij de uitvoering van de opgedragen tal<en steeds de
volgende gedragslijn h a n t e e r t :
"
*
*

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt w o r d e n ;
Handel altijd zoals is afgesproken en doe dat integer;
Praat niet over, maar met elkaar, durf je kwetsbaar op te stellen;
Bouw aan een sterk onderling vertrouwen, wees open en eerlijk;

»
»
»

Richt je steeds op de goede gezamenlijke werking van het grote geheel;
Als je samen sterk wilt worden m o e t j e altijd eerst naar jezelf wijzen;
Sta steeds open voor bijsturing richting het gezamenlijke doel.

Omgang met media
Binnen VRZ hebben we afspraken over omgang met de pers. Als een journalist je aanspreekt of belt:
»
"

»

*

Sta de journalist vriendelijk te woord, vraag waarover het gaat en wat hij wil weten.
Geef aan dat je geen woordvoerder bent, en dat jij of de journalist contact opneemt
met team Communicatie. In de warme fase: bel het piketnummer voorlichting VRZ 0118421010, in de koude fase 0118-421100, o f c o m m u n i c a t i e @ v r z e e l a n d . n l .
In overleg w o r d t dan bekeken wie de vragen van de journalist het beste beantwoordt;
jijzelf, een leidinggevende, de directeur of voorzitter van VRZ, of een andere woordvoerder
van VRZ.
Ga niet zelf in op vragen van de media, tenzij je daar nadrukkelijk toestemming voor

heeft gekregen van de directeur of de Tactisch manager van VRZ.
Het is niet toegestaan om verklaringen en publieke uitingen bijvoorbeeld foto's en filmpjes
aangaande incidenten met de pers te bespreken o f t e verspreiden via de (sociale) media. Dit is alleen
voorbehouden aan de daartoe aangewezen personen of functionarissen.

Overig
Medezeggenschap en inspraak
Als vrijwilliger bij Veiligheidsregio Zeeland heb je de mogelijkheid mee te praten over het werk, de
arbeidsomstandigheden, de organisatie en het beleid. Vrijwilligers kiezen een vertegenwoordiging
van de Onderdeelscommissie. Vanuit die vertegenwoordiging worden enkele leden gekozen in de
Ondernemingsraad.
Samen met de andere leden (vrijwillig en beroeps) van de Ondernemingsraad voer je regelmatig
overleg met de V\ZOR-Bestuurder (directeur), geef je adviezen of stem je wel of niet in met
voorgelegde ontwerpbesluiten van de organisatie. Voor nadere informatie: LINK INVOEGEN naar
intranet

Jeugdbrandweer
Binnen VRZ zijn op meerdere posten jeugdbrandweerteams actief. Eén van de doelen van de
jeugdbrandweer is om jonge mensen kennis te laten maken met het brandweervak en te
enthousiasmeren voor een functie bij de brandweer.
Vanaf 18 jaar stopt de deelname aan de jeugdbrandweer en worden geschiktheid en bereidheid voor
VRZ getoetst en kunnen kandidaten binnen de geldende selectiecriteria en beschikbare formatie
worden aangesteld.
LINK INVOEGEN naar Beleidsnotitie Jeugdbrandweer!
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Vergoeding eten/drinken op plaats incident
Indien naar het oordeel van de leidinggevende op de plaats incident eten en drinken verzorgd dient
te worden komen de kosten hiervan voor rekening van VRZ.

Cafetariamodel
VRZ vindt het van belang dat onze medewerkers gezond zijn en fit blijven. Daarom bestaat de
mogelijkheid om deel te nemen aan het fietsplan e n / of bedrijfsfitness via het uitw/isselen van
arbeidsvoorwaarden.
De kosten van de aan te schaffen flets (tot een vastgesteld maximum) e n / of het fitnessabonnement
worden bruto van je loon ingehouden en dan netto aan je uitbetaald. Je hoeft over dit deel dan geen
belastingen te betalen, wat een fiscaal voordeel oplevert.
In de regeling w o r d t uitgegaan van fitness (conditie- en krachttraining) met fiscaal voordeel.
Andersoortige sportlidmaatschappen komen volgens de regels van de belastingdienst niet in
aanmerking. Hier vind je de formulieren om deel te kunnen nemen. Deze kun je inleveren bij het
team HRM via hrm@vrzeeland.nl.

Felixfonds
Het Felixfonds helpt (gezinnen van ) brandweermensen die buiten hun schuld in financiële
problemen zijn geraakt. Het is mogelijk om van je vergoeding een maandelijkse bijdrage te leveren
aan dit doel. Hier vind je meer informatie over het Felixfonds.
Wil jij (gezinnen van) brandweercollega's in Nederland een financieel duwtje in de rug geven? W o r d
dan donateur voor C 2,50 per jaar. Dit bedrag kan je automatisch afdragen van je
brandweervergoeding. Interesse? Het aanmeldformulier kun ie hier vinden. Stuur het door aan de
salarisadministratie van VRZ via hrmfSvrzeeìand.nl.

Evaluatie en beheer Handboek
Het vrijwilligershandboek is een dynamisch document. Het zal dan ook waar nodig worden
aangescherpt. Evaluatie van het handboek vindt daarmee doorlopend plaats. Het beheer van het
handboek is in handen van de afdeling Brandweer. Zij brengt wijzigingen aan na overleg met de
redactiecommissie. Deze commissie bestaat uit een afgevaardigde uit de OC, een Operationeel
manager en een medewerker van zowel de afdeling HRM als Communicatie. Nadien worden de
wijzigingen vastgesteld op basis van reguliere besluitvorming. Vragen en opmerkingen kunnen
worden doorgegeven aan brandweer@vrzeeland.nl.

Adresgegevens
Veiligheidsregio Zeeland, Postbus 8016,4300 EA Middelburg.
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