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De Utrechtse brandweer zit middenin het Diversiteitproject,
dat het 'witte mannenbolwerk'wil doorbreken. San Peeters
(27), projectmedewerker Diversiteit: "Het brandweervak is

nog steeds een jongensdroom voor velen. We hebben altijd
genoeg aanmeldingen, maar die komen vooral van witte
mannen.,Dus hebben we ambassadeurs aangesteld: brand-
weermensen met flair en enthousiasme met een groot
netwerk in de eigen kring. En dat werkt! "Lu"rrn"uroppasina20
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Door Frank Flippo

ÍlMooi zoals de campagnefolders persoon-

lijke eigenschappen combineren met

beroepseisen. Bij portretfotol van nieu-

we medewerkers staat: 'Positief, volhar-
dend en stijldanser' of'Coedlachs, sterk
en voormalig marinier.' Het maakt dat
je als lezer onmiddellijk de persoon zelf
voor je hebt, en niet de min of meer

toevallige afkomst van deze en gene.

San: 'Dat sluit ook aan bij waar wij voor
staan: teamwork, maar vol respect voor
iemands persoonlijkheid. Dat is volgens
mij ook de enige manier waarop een

team kan werken.'
De afgelopen vier jaar is er een derde aan

nieuwe medewerkers bijgekomen. Het

Europees Arbeidstijdenbesluit bepaalt het

maximale urenaantal van een baan.

Dus moest de brandweer meer mensen

aannemen. Daarnaast gingen er ineens

veel met pensioen. San: "Er zijn veel

leuke, positieve mensen bij gekomen."

Hoe gaat de brandweer om met cul-
tu u rve rsch i I le n?
"Drie voorbeelden. lemand met een

baard kan ons rookvrij masker niet
dragen omdat het gezicht dan niet lucht
dicht kan worden afgesloten. Dus die

Co lofo n

moet er af. Maar in Engeland proberen

ze er speciale brandweerkleding voor te
ontwikkelen. Zo sluit je niemand uit."
"Een zwemdiploma moet ook, maar in

sommige culturen speelt dat niet. We los-

sen dat op met het selectietraject van drÍe

maanden, voorafgaand aan de brandweer-

opleiding. ln die tijd kan een volwassene

in principe leren zwemmen. Dat gebeurt

vaak dankzij hun contact met de eerste

brandweermedewerkers die ze spreken:

de ambassadeurs. Die komen in buurt-
huizen, op sportverenigingen, noem maar

op. Onze ambassadeurs hebben altijd een

netwerk in hun cultuur. Een van hen bleek

zelfs voorzitter van twee moskeeën.

Sociaal vaardige persoonlUkheden die

anderen kunnen enthousiasmeren voor
de brandweer. Die ambassadeurs gaan

vaak ook mee bij de zwemles."
"Bidden op vaste tijden kan niet als er

dan net een uitruk is, richting een brand.

Of als je aan het oefenen bent. Maar in

overleg met de imam hoeft dat geen

probleem te zUn."

En homo's?
"Er bestaat een landelijk brandweer-
homonetwerk. Wordt discriminatie vast-
gesteld, dan treedt de staf streng op.

Brandweermensen werken in kleine zelf-
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sturende teams die 24 uur op de post zit-
ten en samen een eigen auto beheren. Je

werkt zo nauw samen, dat je elkaars fami-
lie wordt. Conflicten worden in de regel in
de kiem gesmoord. Binnen de teams heb-

ben wij alle categorieën zoveel mogelijk
gemengd. Je moet samenwerken, want je

zit op elkaars lip. Als je de grenzen niet
snapt, functioneer je niet. Wij spreken van

de koude situatie en de warme. Vooral
in de warme leer je elkaar goed kennen."
De sfeer is zeer positief en dat moet ook.
"Een slimme ploegleider complimenteert
zijn collegal na een geslaagde of moeilijke
actie. Biedt ondersteuning na een emotio-
nele gebeurtenis. En biedt brandweerlieden
ruimte om dingen zelf in te vullen."

Wat heb jij met de brandweer?
"lk ben een wit meisje van de koude kant,

zoals ze dat hier noemen. Wit spreekt voor
zich, koude kant betekent datje op kan-

toor zit, dus niet actief branden blust. Na

grafisch ontwerpen, mediawetenschappen
en nog wat omzwervingen belandde ik
hier. Fijn vind ik, dat ze hier eerst kUken

naar wat je kunt en minder naar je papier-

tje. lk mocht mijn eigen functie scheppen

en me daarin ontwikkelen. Je werkt hier

vanuit de passie voor je vak en dat spreekt

mij enorm aan."
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