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Ik heb afgesproken met Claudia Prins. Claudia is 

kazernemanager Gouda| Sector Brandweerzorg| 

Brandweer Hollands midden en Adviseur Ge-

vaarlijke stoffen| Veiligheidsregio Haaglanden en 

Hollands Midden. 

 

 

 

Was brandweervrouw worden een droom? 

Als dochter van een brandweerman ging ik als 

klein meisje met mijn vader naar de kazerne. Ik 

vond het fantastisch als de rolluiken opengingen 

en de grote rode wagens naar buiten reden. 

Toen ik ouder werd trok mij vooral het onvoor-

spelbare, het avontuur.  

 

Brandweermannen en -vrouwen  

Binnen het cluster Beroeps van Brandweer Hol-

lands Midden zijn er 140 mannen en vrouwen in 

vaste dienst, verdeeld over 4 beroepskazernes. 

In Gouda zijn 36 van deze beroepsbrandweerlie-

den gestationeerd. Zij hebben als taak de basis-

brandweerzorg: het optreden bij brand en onge-

vallen. Daarnaast heeft Gouda specialistische ta-

ken; er is een eenheid gevaarlijke stoffen en 

een duikersteam.  

 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

Daarnaast  zijn er in Gouda 22 vrijwilligers ac-

tief. Zij hebben dezelfde taak als hun 36 be-

roepscollega’s, zoals het optreden bij brand en 

ongevallen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk 

voor het groot water transport en het faciliteren 

van de COPI-bak, een unit waar overleg in 

plaats vind bij grootschalige incidenten. 

 

Jeugdbrandweer 

“Zelf ben ik begonnen bij de jeugdbrandweer”, 

zegt Claudia. De jeugdbrandweer is bedoeld 

voor jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar. 

Tijdens de opleiding leer je, tijdens theorie- en 

praktijklessen, alles over brand, hulpverlening 

en de brandweerorganisatie. Ook doe je mee 

aan wedstrijden waarbij je tegen jeugdkorpsen 

uit het hele land speelt.  

 

Opleiding tot brandweerman of -vrouw 

Bij de beroepsbrandweer volg je een dagoplei-

ding van enkele maanden en als vrijwilliger volg 

je de opleiding in de avonduren. Deze duurt 

twee jaar. Beide opleidingen worden afgesloten 

met hetzelfde examen. 

 

Hoe worden de vrijwilligers opgeroepen? 

De vrijwilligers wonen of werken meestal in de 

omgeving van de kazerne. Sommigen werken 

thuis of draaien nachtdiensten op hun werk en 

zijn dan overdag beschikbaar. Zij worden opge-

roepen via een pieper. Degenen die het eerst ar-

riveren gaan met de wagen mee. De laatkomers 

hebben pech. Soms staat iemand zijn plek af 

aan een collega die een paar keer net iets te 

laat was om bij de eersten te zijn. De vrijwil-

ligers worden per uur betaald. Is er geen plaats 

meer op de wagen dan krijgen ze een kleine 

vergoeding voor hun opkomst. 

 

Wanneer wordt er een beroep gedaan op 

korpsen in de omgeving?  

Vroeger kwam de Goudse brandweer tot aan de 

gemeentegrenzen van Gouda. Sinds een aantal 

jaren hebben ze operationele grenzen en daarbij 

kijken we welke brandweerkazerne het snelst 

ter plaatste kan zijn. Als Haastrecht het eerste 

ter plaatse kan zijn in dat deel van Gouda, dan 

wordt Haastrecht opgeroepen. Bij incidenten 

rond de A12 spelen Reeuwijk, Moordrecht en 
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Nieuwerkerk een rol. Brand in een container of 

een automatische brandmelding zijn bijna dage-

lijkse kost. De brand bij Croda was van een an-

dere orde. Op maandagochtend 18 januari brak 

brand uit in een opslagtank van vetten. De be-

drijfsbrandweer van Croda is direct zelf begon-

nen met blussen. De brandweer van Gouda 

rukte uit met veel materieel. De brand was snel 

onder controle. 

 

 

 

 

Hoeveel vrouwen werken er bij de Goudse 

brandweer. 

Claudia lacht en zegt ‘veel te weinig’. Bij de be-

roepsbrandweer werken 2 vrouwen en 34 man-

nen, bij de vrijwillige brandweer werken 2 vrou-

wen en 20 mannen. Bij de jeugdbrandweer zit-

ten 15 jongens en 2 meisjes. 

 

Een mannenberoep? 

Uit de aantallen zou je kunnen afleiden dat het 

een typisch mannenberoep is. Claudia is het 

daar niet mee eens. Als je sportief, actief en so-

ciaal bent en je hebt technisch inzicht, is het een 

beroep dat zowel door mannen als door vrouwen 

uitgeoefend kan worden. De een is wat leniger, 

de ander wat sterker. Je bent nooit alleen. Het is 

juist de kwaliteit van de verschillen die elkaar 

aanvullen in een ploeg.  

 

Het werken in een mannenwereld  

Claudia werkt inderdaad met veel mannen, maar 

dat ervaart ze als heel positief. Ze houdt van de 

directheid van mannen. De grote onderlinge ka-

meraadschap vindt ze mooi. Als kazernemana-

ger geeft ze leiding aan de operationele dienst 

van de kazerne Gouda. Haar taak als adviseur 

gevaarlijke stoffen houdt in dat ze adviseert bij 

incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken 

zijn. Als voorbeeld noemt ze de brand bij Croda. 

Je bent ter plaatse om te adviseren hoe je het 

incident het beste kan oplossen. Je bent daar de 

verbindende factor tussen de bedrijfsspecialist 

van Croda en onze brandweer officieren. 

 

 

 

 

Kom je wel eens voor een verrassing te 

staan?  

Meestal, zegt Claudia. Ze vertelt het verhaal van 

een man die meldde dat de CO-melder van zijn 

buren was afgegaan. Hij heeft daarmee zijn bu-

ren gered van een CO-vergiftiging door een ka-

potte geiser. Vervolgens zag de politie via zijn 

openstaande voordeur, dat hij allemaal potjes 

en flesjes in zijn huis had staan. In totale on-

schuld knutselde hij wat met chemicaliën. Ze is 

er toen bij geroepen en moest hem vertellen dat 

een privé laboratorium niet in een woning thuis 

hoort. De man was zich niet van het gevaar be-

wust. 
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Tip voor thuis 

Claudia zegt met klem dat naast een rookmelder 

in ieder huis ook een CO-melder moet hangen. 

CO is een sluipmoordenaar. Vaak is een kapotte 

geiser of een CV-ketel de boosdoener, maar ook 

met een nieuwe installatie kan iets aan de hand 

zijn. Voor meer tips verwijst ze naar de website 

www.brandweer.nl. 

 

Het werken bij de brandweer verbindt 

We hebben allemaal andere achtergronden, an-

dere opleidingen, andere religies, als vrijwilliger 

andere werkkringen, man of vrouw, maar wat 

ons verbindt is de brandweer. Daarnaast is het 

een sociaal beroep, je komt om te helpen en je 

staat midden in de maatschappij. Ik vind dat 

mooi. 

 


