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Brandweer zoekt parttime hero’s 
 
Brandweer Midden- en West-Brabant start vandaag, 10 mei, een nieuwe parttime hero 
wervingscampagne. De campagne loopt tot en met 23 mei en is gericht op het werven van nieuwe 
collega’s voor de brandweerposten Oisterwijk, Riel, Spang-Capelle, Waspik, Waalwijk, Gilze en 
Rijen. 
 
Op de social media kanalen (Facebook, Instagram) van Brandweer Midden- en West-Brabant wordt 
gedurende 14 dagen actief aandacht besteed aan de zeven wervende posten. Deze berichten worden 
ondersteund door posters en flyers die de posten zelf verspreiden en banners die opgehangen 
worden in het betreffende dorp. De term ‘parttime hero’ maakt duidelijk dat je het werk bij de 
brandweer goed kunt combineren met een reguliere (fulltime) baan.  
 
Informatieavond 
Op dinsdag 8 en woensdag 9 juni om 19.30 uur is er een digitale informatieavond voor potentiële 
parttime hero’s uit Oisterwijk, Riel, Spang-Capelle, Waspik, Waalwijk, Gilze en Rijen. Aanmelden kan 
via parttimehero@brandweermwb.nl of via het interesseformulier op 
www.brandweer.nl/parttimehero. Op deze website staat ook meer informatie over werken bij de 
brandweer als parttime hero.  
 
Werk van betekenis 
Als parttime hero doe je werk van betekenis: je redt mens en dier, blust branden, bestrijdt 
ongevallen met gevaarlijke stoffen, bevrijdt verkeersslachtoffers uit auto’s en nog zoveel meer. Een 
parttime hero is 18 jaar of ouder, woont of werkt maximaal 5 minuten van een kazerne, is regelmatig 
beschikbaar, heeft een goede fysieke en mentale conditie en is een teamspeler. 
 
Opleiding en vergoeding 
Bij interesse doe je na de informatieavond een sporttest en maak je kennis met het betreffende 
brandweerteam. Na een succesvolle stageperiode van ca. 3 maanden en een wederzijdse klik, ga je in 
opleiding. Je start met een (avond)opleiding Manschap A, wat 1 tot 2 jaar duurt. De opleiding bestaat 
uit theorie en praktijk, met aandacht voor brandbestrijding, technische hulpverlening, bestrijding van 
incidenten met gevaarlijke stoffen en levensreddend handelen. De inhoud van deze opleiding is exact 
hetzelfde als die van de beroepsbrandweer. Daarnaast zijn er regelmatig oefenavonden. Voor 
uitrukken en oefenuren ontvang je een marktconforme vergoeding.  
 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Meer informatie of in contact komen met een van de wervende posten voor een verdiepend 
interview? Neem contact op met Suzanne van Gijzel, communicatieadviseur, 0638165254, 
suzanne.van.gijzel@vrmwb.nl of Lars Kemmeren, adviseur brandweerzorg Hart van Brabant,  
0610330056, lars.kemmeren@brandweermwb.nl.  
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