
UITNODIGING
Graag komen we met je in gesprek over deelname  
aan dit traject. Neem contact op met de projectleider 
van het Young Fire & Rescue Team, Robin Alblas,  
088 - 751 20 00 of jeugd@vrzw.nl.

Begin 2019 zijn we in Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland gestart met een unieke pilot: het Young 
Fire & Rescue Team. Een innovatief, divers en breed 
georiënteerd jeugdhulpverleningsteam, waar jongeren 
van 13-18 jaar ervaren hoe het is om bij verschillende 
hulpdiensten te werken.

SAMEN VERDER
We zijn nu klaar voor een landelijke uitrol en dat doen 
we graag met alle veiligheidsregio’s in Nederland 
en in samenwerking met een aantal landelijke 
hulpverleningsdiensten. Hiervoor willen we in januari  
2020 een subsidieaanvraag Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT) indienen.

Uiteraard hebben wij bij de subsidieverstrekker gecheckt  
of de aanvraag kansrijk is. Zoals het er nu uitziet, is dit zo.  
We hebben hier wel meer veiligheidsregio’s voor nodig.  
Door de handen ineen te slaan is de kans namelijk groter  
dat de aanvraag wordt gehonoreerd, zodat we in 2020 een 
budget beschikbaar krijgen om minimaal 100 jongeren  
van 13-18 jaar te laten instromen.

WAT IS BELANGRIJK OM IN AANMERKING  
TE KOMEN VOOR SUBSIDIE?

 ² Samenwerking veiligheidsregio’s met landelijke  
veiligheidspartners, zoals brandweer, ministerie van  
Defensie, politie, KNRM, reddingsbrigade en het Rode Kruis.

 ² De subsidie wordt gegeven voor een afgebakende  
periode van twee jaar.

 ² Elke veiligheidsregio start met minimaal 15 jongeren 
(diversiteit is essentieel).

 ² Jongeren krijgen een aantrekkelijk traject aangeboden 
(theorie, praktijk en meedraaien bij de organisatie).

 ² Het traject biedt jongeren een kans om hun talent te  
ontdekken en is gericht op persoonlijke ontwikkeling en de 
vrijwillige inzet voor anderen (maatschappelijke impact).

 ² Alle partners committeren zich aan het doel.

DOE MEE
LANDELIJKE  
UITROL YOUNG  
FIRE & RESCUE TEAM

De pilot van het Young Fire & Rescue Team is opgezet door Brandweer Zaanstreek-Waterland (onderdeel van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland), 
gemeenten in het Markermeergebied (Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland), Politie Basisteam Purmerend, KNRM Reddingstation Marken, KNRM gelieerd 
Reddingsstation Warder, Reddingsbrigade Zaanstad, Ministerie van Defensie en Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland.




