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Willem Buruma (links) en Wayne Yeoman doen brandweerpakken in de wasmachine.
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Wayne en Willem: van Caparis
naar de brandweerlogistiek
INES JONKER

LEEUWARDEN Wayne Yeoman is
trots. Zijn leven lang al had hij een
fascinatie voor de brandweer,
sinds januari heeft de Caparismedewerker er zelf een werkplek.

,,Ik zat elke dag op P2000 voor de 112meldingen, en altijd was ik als eerste
bij een brand’’, vertelt Wayne met
brede grijns. Willem Buruma is naar
eigen zeggen niet zo’n brandweergek als Wayne, maar ook hij mag
graag vooraan staan bij een flinke
fik. Dus toen ze via de jobcoach van
Caparis werden gepolst voor de vacature van logistiek medewerker bij
de brandweer, hoefden ze daar niet
lang over na te denken.
Wayne werkt op de brandweerpost in Heerenveen, Willem in Leeuwarden. Ze hebben een breed takenpakket.
,,Ademluchttoestellen

schoonmaken, testen en drogen’’,
somt Wayne op. Willem zit het liefste op de weg. ,,Brandweerpakken
wegbrengen, toestellen ophalen.’’
Kort gezegd moeten de mannen er
voor zorgen dat alle brandweerposten beschikken over schoon materiaal.
Hiervoor deed Willem postritten
voor Businesspost, een onderdeel
van Caparis. ,,Ik kwam al regelmatig
bij de brandweer, maar nooit verder
dan de receptie’’, vertelt hij, net als
zijn collega gekleed in donkerblauwe polo met het brandweerlogo.
Hun detachering is het resultaat
van een samenwerking tussen Caparis en Brandweer Fryslân. Die laatste
zocht in het kader van het project
‘Arbeidshygiëne binnen de brandweer’ mensen voor het reinigen van
materiaal. ,,Sinds 2016 promoten wij
het schoon werken, omdat rook en
roet niet gezond zijn’’, legt project-

leider Marco Veenstra uit. Sindsdien
heeft elke brandweerman en -vrouw
een tweede bluspak en is er een extra voorraad materiaal aangelegd.
Veenstra: ,,Dat moet natuurlijk allemaal gewassen en gereinigd worden.’’
Via de Participatiewet is de brandweer bovendien verplicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen.
,,Het mooiste zou natuurlijk zijn als
iemand kan doorstromen naar een
reguliere werkplek.’’
Vooral op oefendagen is het aanpoten voor de mannen. Wayne:
,,Dan moeten we na afloop alle toestellen bijvullen en de maskers
schoonmaken.’’ Na een paar maanden voelen Wayne en Willem zich al
helemaal thuis bij de brandweer.
Willem: ,,Voordat je het weet word je
in zo’n organisatie getrokken. Ik kijk
tegenwoordig ook op 112 Fryslân.’’

