
 

 

Factsheet 

 
Jeugdhulpverleningsteam Markermeergebied  
 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op dit moment twee jeugdbrandweerkorpsen: 

Purmerend en Zaanstad. Vanaf begin 2019 wordt de gemeente Edam-Volendam de thuisbasis voor 

het derde jeugdkorps in de regio. Dit wordt niet alleen zoals de andere korpsen een traditioneel 

‘brandweerrood’ jeugdkorps. Maar een innovatief, divers en breed georiënteerd 

jeugdhulpverleningsteam. Je leert ‘alles’ over het brandweervak. Maar er is meer! Je neemt een kijkje 

in de keuken van andere hulpdiensten zoals de reddingsbrigade, het Rode Kruis en politie. En je doet 

in wedstrijdverband mee aan vaardigheidsproeven van de brandweer.  
 
Wij zoeken wij? 

In eerste instantie zoeken we jongeren in de 
leeftijd van 13-15 jaar in het Markermeergebied 
(gemeenten Edam-Volendam, Waterland en 
Landsmeer).  
 
Wat moet je in huis hebben?  

Een goede conditie én een flinke dosis 
doorzettingsvermogen! Daarnaast is het belangrijk 
dat je goed moet kunnen samenwerken met je 
maatjes en dat je vertrouwen hebt in elkaar.  
 
Medisch onderzoek  
Als je door bent, maak zelf een afspraak voor een 
basis medisch sportonderzoek bij een 
deelnemend instituut. De uitslag van dit 
onderzoek deel je met de veiligheidsregio. Zijn er 
afwijkingen geconstateerd dan bespreken we 
deze met jou en je ouders.  
 
Standplaats 

De standplaats van dit jeugdhulpverleningsteam  
is onze brandweerpost in Volendam. De jeugd-
leden hebben een eigen ruimte voor de opslag 
van kleding en materiaal. Het betekent niet dat je 
alle avonden op deze post bent. Het idee is dat je 
naar locaties verspreid over het hele gebied gaat. 
Je gaat naar brandweerposten. Maar ook naar 
locaties die andere partijen, zoals bijvoorbeeld de 
reddingsbrigade, beschikbaar stellen.  
 

Oefenavond  

Je oefent iedere donderdagavond van 19:00 uur 

tot 21:00 uur. Dit doe je onder begeleiding van 

jeugdleiders. De jeugdleiders werken met een 

oefenprogramma. Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland heeft dit oefenprogramma samen met 

de reddingsbrigade, het Rode Kruis en de politie 

opgesteld. Je oefent het hele jaar met 

uitzondering van de schoolvakanties. Na afloop 

kun je nog wat drinken en met elkaar napraten in  

 

 

 

 

de kantine. Kun je een keer niet komen dan ben je 

verplicht je, (minstens 1 dag van tevoren) af te 

melden bij je jeugdleider. Tijdens oefenavonden 

staan mobiele telefoons uit. 

 

Kleding 
Je krijgt van ons kleding die je draagt tijdens 
oefenavonden, oefeningen, demonstraties en 
wedstrijden. Dit pakket bestaat uit: bluskleding 
(een bluspak, een paar laarzen, een stel 
handschoenen, een helm en een werktenue (een 
poloshirt, een T-shirt en een zwarte broek). Je 
draagt deze kleding alleen als je voor het 
jeugdhulpverleningsteam actief bent.  
 

Wedstrijden 

Door het jaar heen worden er jeugdbrandweer-
wedstrijden georganiseerd. Soms in de buurt van 
waar je woont. Maar soms ook op andere 
plaatsen in Nederland. Je laat zien wat je allemaal 
hebt geleerd tijdens de eigen oefenavonden. 
Tijdens deze wedstrijden is er extra begeleiding 
en uiteraard zorgen we voor vervoer. 
 

Verzekering 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft voor 
alle leden van het jeugdhulpverleningsteam een 
verzekering afgesloten tegen de financiële  
gevolgen van ongevallen en in geval van 
wettelijke aansprakelijkheid. Je bent alleen 
verzekerd als je via de snelste weg naar de 
oefenavond komt en als je na afloop weer 
rechtstreeks naar huis gaat. Als jij of je ouders 
hierover meer willen weten, kunnen jullie de 
voorwaarden van de verzekering nalezen in de 
bijgevoegde informatiebrochure.  
 

Contributie 

De eigen bijdrage is € 50,- per jaar. Met dit 

bedrag dekken we een aantal kosten. 

Meer informatie hierover krijg je per 

brief  zodra je bent toegelaten tot 

het jeugdhulpverleningsteam.  
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