
Bijzondere samenwerking tussen 
brandweer en thuiszorg 
In het kader van het 
programma Brandveilig 
Leven is de brandweer 
een – nu al succesvolle – 
samenwerking gestart. 
Om specifiek ouderen 
beter te bereiken heeft 
de regionale brandweer 
contact gezocht met een 
organisatie die letter-
lijk bij deze doelgroep 
thuis komt, de thuiszorg 
van De Zorggroep. Met 
deze nieuwe manier van 
samenwerken zijn de 
Regionale Brandweer 
Limburg-Noord en De 
Zorggroep echt Om!

Nieuwe benadering
Voor Jack Thiessen 
(projectleider Ambas-
sadeurs Brandveilig Leven) 
was het een nieuwe manier 
van verbindingen leggen: 
“de brandweer was op zoek 
naar ambassadeurs in het 
programma Brandveilig 
Leven, die samen met ons 
de brandveiligheid in de 
regio kunnen vergroten. 
Want dat kunnen wij 
niet alleen”. Waar hij 
vanuit de brandweer 
normaal gesproken bij de 
gemeente contact heeft 
met ambtenaren en de 
wethouder op het gebied 
van veiligheid, kwam hij nu 
in contact met de afdeling 
Welzijn. “Ons idee werd 
meteen goed opgepakt: 
de gemeente, die 
de thuiszorg van De 
Zorggroep betaalt, 
zag direct het belang 
van ons project in. De 
thuiszorgmedewerkers 
worden de oren en de 
ogen van de brandweer.”  

Ambassadeurs Brandveilig Leven
Ongeveer dertig thuiszorgmedewerkers 
van De Zorggroep hebben deelgeno-
men aan interactieve bijscholingsbij-
eenkomsten over brandveiligheid. De 
deelnemers kwamen meteen met allerlei 
praktijkvoorbeelden. Jack Thiessen: “De 
thuiszorgmedewerkers zien bijvoorbeeld 
bij hun cliënten het klepje van de brand-
melder vaak open staan met de batterij 
eruit. Voor deze mensen is een rookmel-
der echt een onding. Met de bijscholing 
brengen we het belang van brandveilig-
heid extra onder de aandacht. Zodanig 
dat onze nieuwe ambassadeurs naar 
aanleiding van bijvoorbeeld de uitge-
schakelde rookmelder het gesprek met 
hun cliënten kunnen aangaan. 

Om! ... naar nieuw samenleven staat voor een nieuwe manier van samenleven en 
-werken. Daarbij gaan we meer dan voorheen uit van de kracht van de samenleving. 
Inwoners, organisaties en ondernemers zijn als eerste aan zet. Het is onze rol 
als gemeente om hen te stimuleren en te ondersteunen. Samen maken we van 
Roermond een stad waar mensen van alle leeftijden en uit alle bevolkingsgroepen 
goed kunnen wonen, werken en recreëren. Bovendien houden we de kwaliteit en 
de betaalbaarheid van onze samenleving in stand. Ga je, net als Jack Thiessen, 
mee Om!? Kijk voor meer informatie op www.roermond.nl/om!

Bijscholing van de ambassadeurs van De Zorggroep over “brandveiligheid in de woning”.

De bijscholing van de thuiszorgmede-
werkers van De Zorggroep bestaat uit 
voorlichting en uitwisseling van prak-
tijkervaringen. Om een praktijksituatie 
na te bootsen wordt met behulp van 
een modelwoning (van hout, op schaal 
nagebouwd en volledig ingericht) de 
les beknopt herhaald. De deelnemers 
zijn zeer enthousiast en positief. Daar-
om wordt op korte termijn bekeken 
of het project in meerdere gemeentes 
kan worden opgestart. 

Meer weten over deze succesvolle 
pilot? Kijk dan op 
www.tipsvoorbrandveiligleven.nl 
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