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Je bent meer brandweer dan je denkt 
 

Op 13 juli 2016 heeft Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de nieuwe 
nationale rekruteringscampagne voor brandweervrijwilligers voorgesteld in het Provinciaal Instituut 
voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse. Met deze campagne wil hij aan de brandweerzones de 
hulpmiddelen aanreiken om meer mensen te bereiken die brandweervrijwilliger willen worden. Het 
idee achter de campagne? Er zit eigenlijk al een beetje brandweer in elk van ons.  

 

Minister Jan Jambon: “Met deze moderne campagne willen we de vrijwillige brandweerman of vrouw 
in de schijnwerper zetten. De vrijwilliger die dag en nacht 24 op 7 klaar staat  en op die wijze mee 
bouwt aan een duurzame samenleving gebaseerd op engagement, solidariteit en wederzijdse 
bijstand. We zijn op zoek naar mensen met een grote hulpvaardigheid, naar mensen met een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel, naar mensen met teamspirit.“ 

 

Brandweer zoekt 608 vrijwilligers in 2016 

 

De brandweerzones gaan dit jaar nog op zoek naar minstens 410 brandweervrijwilligers in Vlaanderen 
en 198 vrijwilligers in Wallonië. Deze cijfers zullen vermoedelijk nog verhogen nadat de 
brandweerzones hun personeelsplannen op punt gesteld hebben.  

 

Rekruteringscampagne brandweervrijwilligers 

 

Met de rekruteringscampagne wil de minister meer mensen en ook een meer divers publiek 
aansporen om het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) te behalen. Dit is de eerste stap als je 
brandweer wilt worden. Daarom heeft de FOD Binnenlandse Zaken de nationale rekruteringswebsite 
ikwordbrandweer.be laten ontwikkelen als centraal informatiepunt voor iedereen die brandweerman of 
-vrouw wilt worden. Daar kan je meer uitleg vinden over het FGA, hoe en wanneer je je kan 
inschrijven en welke vacatures er zijn in elke zone.  

 

De brandweerzones kunnen de komende jaren telkens wanneer zij vrijwilligers nodig hebben, dit via 
deze website bekend maken, door de film en het campagnemateriaal te verspreiden. Dit materiaal 
bestaat uit affiches, flyers, banners en advertenties met hun eigen zonale rekruteringsambassadeur 
op. De verspreiding hiervan kan via sociale media, hun website, in de gemeentes, bij infosessies, 
tijdens opendeurdagen, via de (lokale) pers…  

 

De campagne is uitgewerkt door het communicatiebureau LDV United in opdracht van de Algemene 
Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 
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Federaal geschiktheidsattest 

 

Om te mogen solliciteren bij een brandweerzone moet je een Federaal Geschiktheidsattest behalen. 
Dit is ingevoerd op 1 januari 2015 als een van de initiatieven in de hervorming van de brandweer om 
het basisniveau van alle brandweermensen gelijk te trekken over heel België. Om het FGA te behalen, 
moet je de federale geschiktheidsproeven afleggen. Deze bestaan uit een reeks van kennisvragen, 
een handvaardigheidstest en fysieke proeven.  

 

De brandweerscholen Campus Vesta en Paulo hebben op respectievelijk 1 en 13 juni 2015 de eerste 
federale geschiktheidsproeven georganiseerd in Vlaanderen. In Wallonië hebben de provinciale 
opleidingscentra van Luik en Henegouwen op 8 en 21 september 2015 de spits afgebeten. In dit 
eerste “FGA-jaar” zijn er in totaal al 2188 federale geschiktheidsattesten uitgereikt, waarvan 1376 in 
Vlaanderen en 812 in Wallonië. Gemiddeld 92% van de deelnemers slaagt op de competentietest. 
Daarvan slaagt 60% op de handvaardigheidstest. En van de personen die daarvoor geslaagd zijn, 
slaagt 86% op de fysieke proeven.  

 

De verschillende brandweerscholen in België organiseren het hele jaar door federale 
geschiktheidsproeven. De data hiervoor zullen vanaf deze zomer opgenomen worden op de nieuwe 
website ikwordbrandweer.be .  

 

Een overzicht van de eerstkomende federale geschiktheidsproeven in Vlaanderen: 

 WOBRA, West-Vlaanderen 
Inschrijving tot 15 augustus 
http://www.campuspov.be/ 

 PIVO, Vlaams-Brabant 
Inschrijving tot 14 september 
http://www.vlaamsbrabant.be/pivo/brandweer/aanwerving-bevordering-bij-de-brandweer/basiskader-niveau-
brandweerman/index.jsp#paragraph5 

 PAULO, Oost-Vlaanderen: 
Inschrijving doorlopend 
http://www.pbo.be/public/korpsen/algemene_info/federaal_geschiktheidsattest/index.cfm  

 PLOT, Limburg 
inschrijving: 1-15 oktober 2016 
http://brandweerschool.plot.be/federale-geschikheidsattest/  

 Campus Vesta, Antwerpen 
Zal 1 à 2 vaste dagen per maand proeven organiseren vanaf het najaar 
http://www.campusvesta.be/opleidingen/brandweer/brandweerman.masterdetail.html/p_detail_url/nl/doe/cam
pus-vesta/opleidingen/brandweer/federaal-geschiktheidsattest.html  

 

De brandweerscholen in Wallonië hebben nog maar net federale geschiktheidsproeven georganiseerd. Ten 

laatste begin 2017 organiseren zij nieuwe sessies.  

 

 

Meer info 

 Brandweervrijwilliger. Ook iets voor jou? Ontdek het op www.ikwordbrandweer.be   

 U kan het campagnemateriaal tot 19/07/2016 downloaden via volgende link: 
https://we.tl/Yp7d7Yr95h   

 

http://www.campuspov.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/pivo/brandweer/aanwerving-bevordering-bij-de-brandweer/basiskader-niveau-brandweerman/index.jsp#paragraph5
http://www.vlaamsbrabant.be/pivo/brandweer/aanwerving-bevordering-bij-de-brandweer/basiskader-niveau-brandweerman/index.jsp#paragraph5
http://www.pbo.be/public/korpsen/algemene_info/federaal_geschiktheidsattest/index.cfm
http://brandweerschool.plot.be/federale-geschikheidsattest/
http://www.campusvesta.be/opleidingen/brandweer/brandweerman.masterdetail.html/p_detail_url/nl/doe/campus-vesta/opleidingen/brandweer/federaal-geschiktheidsattest.html
http://www.campusvesta.be/opleidingen/brandweer/brandweerman.masterdetail.html/p_detail_url/nl/doe/campus-vesta/opleidingen/brandweer/federaal-geschiktheidsattest.html
http://www.ikwordbrandweer.be/
https://we.tl/Yp7d7Yr95h

