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Waar gaan we het over hebben? 
 

• Brainstorms veiligheidsregio’s  

• Uitkomst 1: kennis delen 

• Uitkomst 2: thema 2014 

• Invulling thema 2014 

 



  

 
 

Brainstormsessies 



  

 
 

6 gebouwde huizen 



  

 
 

Uitkomst ivm brandveiligheid bij senioren 

• Probleem: beperkt brandveiligheidsbewustzijn 
Probleem: mobiliteit – veilig vluchten 
 

• Doel: brandveiligheidsbewustzijn & 
kennis over veilig vluchten vergroten 

 

• DE PERFECTE oplossing voor DE senior is er (nog) 
niet 
 

• De oplossingen/goede projecten van elkaar kennen 
we nog niet 

 



Kennis delen op nummer 1! 



Op welke manieren? 

1. Bijeenkomst zoals vandaag 

2. Brandpreventieweek.nl nu al enkele  
best cases senioren, wordt aangevuld. 

3. En internationale best cases 

      BPW stevig gelinkt aan FSP 

4.  En best cases van andere preventieprojecten: 

  Andere organisaties en goede doelen doen ook       
  stevig aan preventie & hebben expertise opgebouwd    

  (mogelijk zelfs handig soms samen op te trekken) 

 



Kennis delen op nummer 1! 
 

Patiëntenorganisaties  

European Burns Association  



Volledig vernieuwde site: DEEL-focus 

1. Projecten: groot, klein, aanpak, to do  
en not to do 

2. Nuttig materiaal: brochure, rookhuisje…etc. 

3. Zelf te delen via de website 

4. Contactgegevens van je collega’s in het  
land, internationaal, bij goede doelen  
en andere organisaties, die met  
deze projecten bezig zijn 

 
-www.brandpreventieweek.nl- 

 

 



Volledig vernieuwde site: DEEL-focus 

4. Te zoeken én vinden op thema,  
(sub)doelgroep, activiteit 

5.  Iets gevonden: snel te delen via:  

6.  Expertise-oproep: wie heeft ervaring in … ? 
Kennis van zowel binnen als buiten 
de brandweer zo te vinden.       

7.  Ook als je zelf niet actief zoekt:  
altijd op de hoogte door nieuwsbrief. 

      
-www.brandpreventieweek.nl- 

 

 



Brandpreventieweken 2014 

 
Doelgroep: 

Thuiswonende senioren 

 

Hoofddoel:  

Brandveiligheidsbewustzijn & Veilig Vluchten 
 
 
 



Senioren en brandveiligheidsoplossingen 

• Brandpreventieweken is samen  
met de Brandweeracademie bezig 
met een probleemanalyse en  
er wordt onderzoek gedaan naar  
de oplossingsrichtingen  
die er internationaal al zijn. 

 

• En dat wordt natuurlijk gedeeld! 



Thema brandpreventieweken 2014 
 

 

Wat doe JIJ bij brand? 
 
Vluchten moet je oefenen 



Vluchtoefenmaand 
 

Veiligheidsbewustzijn en gedragsverandering: 

• Hele maand persaandacht voor gevaar van  brand en 
vluchtprobleem thuiswonende senior 

• Iets ervaren is de beste stimulans  
om actie te ondernemen 
 

Veilig Vluchten: 

• Maand lang in teken van  
veilig vluchten 

• HET grote leermoment voor ons als professionals:  
wij gaan dit namelijk real time benutten! 



  

 
 

Startactie 1 oktober 2014:  
De vluchtende senior 

• Thuis allemaal veilig vluchten oefenen  
met de senior 

• Met hulp van de brandweer 

• Met hulp van de buurman 

• Met hulp van de familie 

• Met hulp van de thuiszorg 

• Met hulp van de seniorenorganisatie 

• Met hulp van de flatconciërge... 

• In de week van de jaarlijkse dag van de ouderen 

 

 



  

 
 

Actie 1 oktober: Vluchtoefeningen 

• Tijdens dit vluchten ontdekken we de risico's/ uitdagingen 

• We ontdekken ook welke oplossingen er al snel ontstaan 

• Of met welke ideeën de buurman/familie komt… 

 

 

 



Actie 1 oktober: Leren en delen 

We gaan deze meteen met elkaar DELEN,  
die dag nog 

Zo doen we samen praktijkonderzoek  

En leren we meteen zelf en  
van elkaar waar kansen liggen 

 



Landelijk voorlichtingsmateriaal 

• Is een oproep aan mensen om bewust te zijn 
dat ze voorbereid zijn op brand.  

• Communiceert de oefenmaand die start op  
1 oktober. 

• Geeft vooral praktische handvatten. 

• De test watdoejijbijbrand (welke tot 
vluchtoefening aanzet!) in versie 3.0. 



 
• Actiz: brancheorganisatie voor de  

zorg-organisaties in NL: 440 leden  
met 450.000 medewerkers en  
2 miljoen cliënten.  

2014: samen met Actiz en Aedes 

 
• Aedes: brancheorganisatie voor de  

woning-corporaties in NL:  
2,1 miljoen huishoudens.  

• Gaan dit jaar met ons in oktober aan de slag!  



• In december 2014 vergroot veiligheidsbewustzijn t.o.v. nu?  

• Aantal geplaatste, werkende rookmelders in 
campagneperiode aantoonbaar vergroot t.o.v. nu? 

• Aantal afgesproken en geoefende vluchtplannen vermeerderd 
t.o.v. nu?  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://hosting.ber-art.nl/wp-content/uploads/facebook-seo-google.png&imgrefurl=http://hosting.ber-art.nl/facebook-google-seo/&usg=__eV_OAy4VPxKzvJW6_Lj9N1MhBh0=&h=256&w=256&sz=41&hl=nl&start=2&zoom=1&tbnid=25zoyY73hMA4YM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=Gn7LT-XJLMyn8gOAnYz6Dw&prev=/search?q=facebook&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1I7ADFA_nlNL374&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.deschoneschrijfster.nl/wp-content/uploads/2012/02/Twitter_logo2.jpg&imgrefurl=http://www.deschoneschrijfster.nl/tag/twitter/&usg=__E9hRSfz8PhZOXJlQGsHb6h1pY3o=&h=1129&w=1153&sz=76&hl=nl&start=2&zoom=1&tbnid=-9pcu7db62D6WM:&tbnh=147&tbnw=150&ei=S37LT_3oHpCG8gPyuNXuDw&prev=/search?q=twitter&um=1&hl=nl&rlz=1I7ADFA_nlNL374&tbm=isch&um=1&itbs=1

