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Inleiding
De Stichting Nationale Brandpreventieweek organiseert sinds 1992 activiteiten om het publiek en
bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van brandveilig gedrag. De campagneactiviteiten
concentreren zich standaard in het najaar, waarbij altijd één thema centraal staat.
De campagnes kennen alle een landelijke massamediale component die ter ondersteuning dient van
lokale voorlichtingsacties, uitgevoerd door de brandweer.
Naar aanleiding van een uitgebreide evaluatie werd in 2005 het beleid van de Stichting
Brandpreventieweek op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigen waren:
•

Versterking van de inzet van massamediale middelen (met name radio);

•

Profileren van ‘de brandweer’ als afzender van de campagnes;

•

Loskoppeling van de Brandpreventieweek van de collecteweek van de Brandwonden
Stichting, qua tijdstip.

De eerste campagne die op deze nieuwe leest werd geschoeid, was de campagne ‘Veilig gebruik van
elektrische apparatuur’ en vond succesvol plaats in november 2005 (zie Evaluatieverslag campagne
2005 ‘Veilig gebruik van elektrische apparatuur’). In 2006 werden de ingeslagen nieuwe beleidslijnen
doorgetrokken, ditmaal met ‘rookmelders’ als centrale thema. De rookmeldercampagne vond plaats in
de periode van 3 tot 28 oktober 2006.
In de voorgaande jaren was het NIFV (voorheen Nibra) de organisatie die Brandpreventieweek
uitvoerde in opdracht van de Stichting Nationale Brandpreventieweek. In 2006 werd deze rol over
genomen door de Nederlandse Brandwonden Stichting te Beverwijk.
De Stichting Nationale Brandpreventieweek streeft samenwerking en afstemming na met alle partijen
die actief zijn op het gebied van brandpreventievoorlichting. Dat is ondermeer de reden waarom
Consument en Veiligheid, de NVBR, het NIFV en de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn
vertegenwoordigd in het bestuur. De inhoud van de campagnes sluit zoveel mogelijk aan het
Nationaal Veiligheidsplan Brandpreventie 2 en dus ook bij de beleidsdoelstellingen van het Ministerie
van BZK.
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Doelstellingen en doelgroep Rookmeldercampagne
Algemeen: toename van het aantal woningen met een werkende rookmelder.
-

Positieve attitude ten aanzien van het nut en de noodzaak van rookmelders bevorderen.

-

Aanschaf en installatie van rookmelders en installatie stimuleren (o.a. door betere
beschikbaarheid, makkelijke bestelmethode, e.d.)

-

Geplaatste rookmelders goed onderhouden: schoonmaken en tijdig vervangen van
batterijen;

Doelgroep
-

Huishoudens zonder (functionerende) rookmelders.

Algemene campagneopzet
De campagneperiode liep van 3 oktober tot en met 28 oktober 2006. In de campagne nam de
‘Nationale rookmelderdag’- 28 oktober 2006’ een belangrijke plaats. Op die dag ging de brandweer ‘at
random’ en onaangekondigd overal in het land bij mensen aanbellen om te controleren of zij een
werkende rookmelder in huis hebben. Mensen, waarvan bleek dat zij een werkende rookmelder
hadden, deden automatisch mee aan een prijsvraag met vele mooie prijzen.
De campagne voorafgaand aan deze dag, moest mensen ervan doordringen:
-

dat aanschaf van rookmelders een ‘must’ is in het kader van je eigen brandveiligheid.

-

dat rookmelders niet alleen gekocht moeten worden, maar ook geplaatst.

-

dat men weet maar men rookmelders koopt.

-

dat er naast aankoop in de winkel, makkelijke alternatieven zijn om aan rookmelders te
komen (beschikbaarheid vergroten).

-

dat men het beste nu in actie kan komen (aanschaffen, installeren of batterijen vervangen)
als men geen werkende rookmelder heeft, omdat men dan kans maakt op prachtige
prijzen.

-

dat geplaatste rookmelders goed onderhouden moeten worden (schoonmaken, batterijen
vervangen);

Als afsluiting van de campagne werd er aselect een aantal adressen in Nederland gekozen. Op
zaterdag 28 oktober werden deze adressen door een team van de plaatselijke brandweer en een
afgevaardigde van de Nationale Brandpreventieweek bezocht. Als er op dit adres geen werkende
rookmelder werd aangetroffen, werden er volgens een vaststaand protocol andere huizen in deze
straat bezocht. Net zolang tot dat er een huishouden werd aangetroffen dat wel over een werkende
rookmelder beschikte.
Uit deze groep mensen werden uiteindelijk 5 prijswinnaars geloot door de notaris. De
hoofdprijswinnaar kreeg 250 Staatsloten, de 4 anderen elk een prijs van 100 staatsloten. De prijzen
zijn medio november uitgereikt aan de winnaars.
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De keuze voor de datum van 28 oktober werd mede ingegeven doordat 28 oktober in 2006 de dag
was dat in Nederland de wintertijd inging. Dit moment bood een interessant aanknopingspunt om te
bewerkstelligen dat mensen op een vast tijdstip de batterijen controleren van hun rookmelders en
tevens de rookmelder even schoonmaken. Eventueel kan jaarlijks rondom dit moment campagne
gevoerd worden. Hetzij door de Brandpreventieweek, hetzij door andere (commerciële) partners,
zodat er een zekere mate van gewoontevorming gaat optreden om jaarlijks op een vast moment de
batterijen van de rookmelder te controleren en/of te vervangen.
Opbouw campagne
In het eerste deel van de campagne werd via pers en massamedia vooral ingestoken op
attitudevorming: mensen doordringen van het nut en de noodzaak van rookmelders. Belangrijk
element hierin was de boodschap dat mensen zonder rookmelders 100% meer risico lopen om te
overlijden ten gevolge van brand, dan mensen met rookmelders.
Daarna werd door het communiceren van de Nationale rookmelderdag aan mensen een extra
motivatie geboden om NU een rookmelder aan te schaffen. Voor mensen waarvoor veiligheid alleen
geen voldoende motivatie is, kan een prijs dat wellicht wel zijn. Dit gebeurde zowel via de
massamedia (radio, tv, advertenties), als via de brandweer op lokaal niveau.
In de derde fase werd vooral ingestoken op het ‘naar de mensen toebrengen’ van rookmelders. O.a.
via een donateursactie van de Brandwonden Stichting, waarbij bij 4.000.000 huishoudens een kaart,
werd uitgereikt met mogelijkheid om de rookmelders thuis bezorgd te krijgen. Daarnaast waren er
talloze lokale acties van brandweerkorpsen, waarbij voorlichting, directe verkoop en zelfs gratis
verstrekking en plaatsing van rookmelders aan de orde was.
Meer rood op straat voor preventie
Een grote uitdaging bij de campagne was om de brandweerlieden, veelal begaan met het blussen van
branden, te motiveren,om ook actief aan preventieactiviteiten deel te nemen, waarbij de brandweer
als ‘preventiespecialist’ direct in contact komt met het publiek.. Daartoe werden specifieke
draaiboeken ontwikkeld. Hoewel er bij sommige korpsen enige weerstand tegen deze nieuwe
werkvormen bestond, kon achteraf geconstateerd worden dat brandweerlieden het als erg boeiend en
stimulerend ervoeren om direct in contact te treden met het publiek in deze adviserende rol. Het
publiek ziet in de brandweer ‘de’ specialist op het gebied van brandpreventie. Voor veel
brandweerlieden was het een positieve ervaring om deze waardering ‘aan den lijve’ te ondervinden.
In die zin heeft de campagne ook zeker bijgedragen aan de idee van ‘Meer rood op staraat’.
Daarnaast waren ook ander organisaties, meestal aangespoord door de brandweer, ook in de
campagneperiode actief met speciale acties. De woningbouwverenigingen en bouwmarkten speelden
hierbij een prominente rol.
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Campagne-elementen
De rookmeldercampagne bestond uit een aantal samenhangende onderdelen, waarbij een
onderscheid gemaakt kan worden tussen landelijk en regionaal/lokaal niveau.
Landelijk niveau
Op landelijk niveau bestond de campagne uit:
o

uit het uitzenden van radiospots (via landelijke zenders, veelal via betaalde zendtijd) –
radiospots

o

het uitzenden van tv-spot (via landelijke zenders, veelal via betaalde zendtijd)

o

advertentiecampagne (via een verzoek tot gratis plaatsing in dag- en weekbladen)

o

een internetsite met publieksinformatie (werd in alle campagne-uitingen genoemd)

o

de perscampagne gericht op landelijke media. Drie items met afzonderlijke nieuwswaarde
werden hierbij beurtelings gepresenteerd:


een eigen internetonderzoek dat inzicht gaf in de aanwezigheid van rookmelders,
maar vooral ook in de problemen die zich voordoen bij het gebruik. Daarnaast
werden ook buitenlandse onderzoeksresultaten in kaart gebracht. De
onderzoeksresultaten werden vervolgens tijdens een persconferentie in Deventer en
via een persbericht bekend gemaakt aan de landelijke media. Doel van deze actie
was het onderstrepen van het maatschappelijke belang van rookmelders en het
constateren van een maatschappelijk probleem.



de campagne zelf met al haar uitingen



de Nationale Rookmelderdag (de aankondiging, de huisbezoeken en de
prijsuitreiking)

o

het verspreiden van 4.000.000 rookmelderfolders door de collectanten van de Brandwonden
Stichting met als belangrijkste boodschap: wordt donateur en ontvang gratis 2 rookmelders
thuisgestuurd en…onderdeel van het donateurschap is dat men 2-jaarlijks bij het wisselen
van de winter- naar de zomertijd twee gratis batterij (ter vervanging van de oude
rookmelderbatterijen) krijgt opgestuurd door de Brandwonden Stichting.

o

Een instore-actie met Gamma, waarbij in een speciaal ontwikkelde kopstand met First Alert
rookmelders een speciale donateursactie van de Brandwonden Stichting werd
gecommuniceerd met de boodschap: koop nu een rookmelder en wordt donateur. Donateurs
krijgen gratis elke twee jaar gratis rookmelderbatterijen van Duracell opgestuurd.

o

Advertentieacties in de eigen (huis-aan-huis verspreide) bladen van de Gamma en Praxis,
ook ondersteund door de sponsors Duracell en First Alert, die in deze bladen adverteerden
met gerichte aanbiedingen van rookmelders en rookmelderbatterijen.

o

Twee uitzendingen bij het populaire tv-programma Klokhuis over de brandweer en
rookmelders.

Op regionaal niveau bestond de campagne uit:
-

het uitzenden van radiospots (via regionale/lokale zenders, veelal onbetaalde zendtijd)

-

het uitzenden van tv-spot (via regionale/lokale zenders, veelal onbetaalde zendtijd)
Stichting Nationale Brandpreventieweek – Januari 2007 -- 5

Evaluatie Rookmeldercampagne 2006 - Nationale Brandpreventieweek

-

een advertentiecampagne (gericht op onbetaalde plaatsing in lokale/regionale media)

-

de verspreiding van voorlichtingsproducten door brandweer (300.000 flyers, 20.000 posters).
De korpsen kregen de middelen hiervoor gratis toegestuurd (extra materialen konden worden
bijbesteld).

-

de brandweerkorpsen hebben aan een groot deel van de voorlichtingsactiviteiten op lokaal en
regionaal niveau uitvoering gegeven. Zij ontvingen hiervoor van de Stichting draaiboeken
gericht op:
-

acties voor het ter beschikking stellen van rookmelders aan huurders van
woningbouwverenigingen

-

acties voor het huis-aan-huis voorlichting geven over rookmelders eventueel in

-

voorlichtingsactie op markten, winkelcentra e.d. eventueel in combinatie met directe

combinatie met directe verkoop
verkoop van rookmelders
-

het promoten van de radiospots en advertenties bij de lokale media

-

het verspreiden van de posters en folders

-

een handtekeningenactie voor het verkrijgen van handtekeningen ter ondersteuning van
een verzoek tot introductie van een rookmelderwet die rookmelder verplicht moet gaan
stellen.

Daarnaast waren er voor de korpsen:
-

handleidingen over hoe zij de lokale pers konden mobiliseren rond het thema van de
campagne (inclusief persberichten).

-

een speciale internetsite (www.brandpreventieweek.nl) bedoeld om brandweerkorpsen te

-

(in aanloop en na afloop van de campagne) een vijftal digitale nieuwsbrieven om hen te

voorzien van achtergrondinformatie en nieuws ten aanzien van de campagne.
informeren en te motiveren voor de rookmeldercampagne.
-

artikelen in brandweerbladen.

-

een trainings/informatiebijeenkomst over hoe de campagne op landelijk en lokaal niveau
vorm zou krijgen worden. Op 5 september werden de korpsen ontvangen bij het NIFV in
Arnhem. De belangrijkste agendapunten waren:
1.

Terugblik op de campagne van 2005 betreffende ‘Veilig gebruik van
elektrische apparatuur’ ; o.a. aan de hand van de uitkomsten en analyse van
de internetenquête;

2.

Presentatie van de nieuwe campagne in het najaar 2006;

3.

Presentaties van één of meerdere gastsprekers over het onderwerp;

4.

Een informatie/demonstratiemarkt, georganiseerd i.s.m. de sponsors van de
Brandpreventieweek;

5.

Uitreiken van een campagnepakket met voorlichtingsmaterialen.

Voor een overzicht van de verschillende producten die het kader van de campagne werden
ontwikkeld, zie pagina 11 en de bijlagen vanaf pagina 15.
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De boodschap van de campagne (in hoofdlijnen)
a.

koop een rookmelder, als u er nog geen heeft
(of wordt donateur van de Brandwonden Stichting, dan krijgt u ‘m gratis);

b.

vervang jaarlijks uw batterijen en maak de rookmelders schoon, als u al een
rookmelder heeft geïnstalleerd, (slogan: Zomertijd voorbij, check je
rookmelderbatterij).

c.

Doe het nu! Want als u vóór 28 oktober (Nationale rookmelderdag) een
werkende rookmelder in huis heeft, maakt u nu niet alleen aanzienlijk minder
kans om slachtoffer te worden van een woningbrand, maar u maakt nu ook kans
op een prijs van 250 staatsloten.

Effecten
Het budget van de Brandpreventieweek staat helaas geen groot evaluatieonderzoek toe. Toch
kunnen er wel enige gefundeerde uitspraken gedaan worden over het effect van de campagne.
Via een eigen internetonderzoek hebben we vastgesteld dat de attitude ten aanzien van nut en
noodzaal van rookmelders erg positief is. Meer dan 96 % van de ondervraagden meldde dat het
zinvol is om rookmelders in huis te hebben. Dit campagnedoel werd gaandeweg het project minder
relevant, omdat het feitelijk reeds vooraf gerealiseerd was.
De distributeur van First Alert, marktleider in rookmelders en sponsor van de Brandpreventieweek, is
gerapporteerd dat er in de maand oktober 2006 140 % meer rookmelders zijn verkocht dan in
dezelfde maand van het vorig jaar. Dus meer dan een verdubbeling. Doordat First Alert marktleider is,
kan aangenomen worden dat deze cijfers ook vergelijkbaar zijn met de verkoopgroei van andere
leveranciers. De Vebon (de vereniging van brandveiligheidsondernemers) heeft dit beeld bevestigd.
Begin november 2006 werd opnieuw (nadat het ook in juni was gemeten) de penetratiegraad
gemeten van rookmelders. Het aantal woningen zonder rookmelders bleek daarbij met 3 % te zijn
afgenomen. Naar aanleiding hiervan kan geschat worden dat er in de maand oktober en begin
november ongeveer 120.000 extra rookmelders verkocht zijn.
Via persoonlijke contacten met rookmelderleveranciers en brandweerkorpsen is bekend dat er alleen
al via de campagne gericht op woningbouwverenigingen eind 2006 en in de eerste helft van 2007
meer dan 120.000 huurwoningen voorzien zullen worden van rookmelders.
Via de donateursactie van de Brandwonden stichting werden 15.000 rookmelders uitgeleverd.
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In februari 2007 zal nog een nameting plaats vinden, omdat de Brandpreventieweek dan in de
gelegenheid gesteld wordt om voor een beperkt bedrag mee te lopen in een onderzoek van de
Brandwonden Stichting. Daarbij zal ook de kennis en het gedrag ten aanzien van het onderhoud van
rookmelders onderzocht worden. Het internetonderzoek dat ter ondersteuning van de perscampagne
werd gehouden wordt daarbij dan als nul meting gehanteerd.
Daarnaast zijn twee gevallen bekend geworden waarbij de speciaal in het kader van de campagne
aangeschafte rookmelders levens gered hebben, zie omslag en bijlage 16.
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Financiering en kosten
Al enige jaren is de Brandpreventieweek een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking ten
aanzien van de financiering van de campagnes. De bij de thema’s betrokken sponsoren enerzijds, en
het Ministerie van de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties anderzijds, dragen bij in de kosten.
Ook voor de campagne van 2006 werd dit concept gehandhaafd.
Rockwool, BRK/First Alert en Duracell traden op als sponsors. De opbrengsten uit sponsoring werden
ingezet voor de inhuur van personeel en kantoorhuisvesting.
De zichtbaarheid van de massamediale campagne werd sterk vergroot doordat de campagne
financieel werd ondersteund doordat de Vebon (Vereniging van brandveiligheidsondernemers) en de
Nederlandse Brandwonden Stichting, die voor eigen rekening extra zendtijd inkochten voor radio- en
tv-spots. De Brandwonden Stichting ondersteunde de massamediale campagne door uit haar budget
een bedrag vrij te maken voor ondersteuning van de rookmeldercampagne. Ook de Vebon droeg hier
aan bij.
Naast de in dit overzicht opgenomen kosten zijn er door samenwerking met andere partijen aan te
gaan ook communicatieproducten gemaakt die campagne extra ondersteunden, maar die niet op het
budget van de Stichting Nationale Brandpreventieweek hebben gedrukt. De belangrijkste zaken:
-

advertenties in bladen van de bouwmarkten (met dank aan Gamma, Praxis en First Alert en
Duracell) (advertentiewaarde onbekend, oplage 2 x 6.000.000)

-

tv-spots, met dank aan de Brandwonden Stichting en de Vebon, die de productie en
uitzendkosten voor hun rekening namen. Doordat de spots met chari-korting konden worden
geplaatst was de advertentiewaarde ongeveer 200.000 Euro).

-

er werd extra radiozendtijd ingekocht door de Brandwonden Stichting. Doordat de spots met
charikorting konden worden geplaatst was de advertentiewaarde ongeveer 240.000 Euro.

-

het drukken en verspreiden van 4.000.000 rookmelderkaartjes die verspreid werden door de
collectanten van de Brandwonden Stichting. (verspreidingswaarde: 100.000 Euro)

-

het drukken en verspreiden van 300.000 huis-aan-huiskranten in de eerste week van oktober
met daarin een volle A3-pagina over de rookmelderactie (advertentiewaarde 10.000 Euro).

-

Ohra voerde in campagneperiode een actie waarbij woonhuis- en inboedelverzekerden door
simpel weg te bellen een gratis rookmelder konden ontvangen. Om deze actie onder de
aandacht van het publiek te brengen plaatste de Brandwonden Stichting een aantal advertenties
op de voorpagina’s van Spits, Metro, Telegraaf en AD.
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Schematisch overzicht van de output van de rookmeldercampagne 2006
Schematisch overzicht van de producten die gerealiseerd zijn binnen het kader van de
rookmeldercampagne 2006. Van elk product is het directe resultaat in termen van oplage,
verspreiding of advertentiewaarde genoemd. In de vierde kolom zijn diverse opmerkingen/leerpunten
opgenomen.
Product

Resultaat

Communicatie

Opmerking

Bijlagen

Waarde

Voorlichtingsproducten
Site:

Hits: 380.000 hits in de

Goede informatieve site

Zie: bijlage 1

www.nationalerookmelderdag.nl

maanden oktober en

Minder hits dan verwacht, maar gezien de

www.nationale-

november.

relatief lage kosten toch kosten-effectief.

rookmelderdag.

Lastige URL.; de URL

nl

www.rookmelderdag.nl was reeds door
een andere partij geregistreerd. We waren
daarom genoodzaakt
www.nationalerookmlederdag.nl te
gebruiken.
Radiospot

Vanwege de Chari-korting

Advertentiewaarde:

Het aantal spots kon worden uitgebreid

Landelijke en

kon met een beperkt budget

312.000

door extra budget dat door de

Regionaal

voor 312.000 Euro zendtijd

Brandwonden Stichting werd ingezet.

ingekocht worden.

Verspreiden van radiospots met verzoek

Zie CD

om gratis plaatsing is zinvol gebleken
(Arrow Rock en BNR en 538 hebben
geplaatst).
Radiospots - Lokaal

Plaatsingscijfers onbekend.

Advertentiewaarde

Verspreiding naar lokale stations en via

Zie CD

Wel veel berichten ontvan-

(schatting)

brandweer is zinvol gebleken.

Zie bijlage 6

gen dat spot door vele lokale

50.000

Zie CD

zenders is uitgezonden.
Tv-spots Landelijk

Totaal aantal uitzendingen: ?

Advertentiewaarde

1. Betaald door NBS en Vebon.

Via Chari-korting kon met

220.000

2. Verspreiden van tv-spots met verzoek

een beperkt budget voor

om gratis plaatsing is zinvol

220.000 Euro aan zendtijd in

(Nat. Geographic / Discovery hebben de

ingekocht.

spot geplaatst.).

Folder

Oplage gedrukt en verspreid:

Folders werden ongevraagd verspreid

Rookmelders Redden Levens

350.000

naar alle korpsen. Daarna volgde nog vele

Zie bijlage 2

nabestellingen en was herdruk nodig.
Poster

Oplage gedrukt en verspreid:

Rookmelders redden Levens

20.000

Zie bijlage 3
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Donateurfolders NBS

Oplage gedrukt en verspreid:

Advertentiewaarde:

Geslaagde actie: 7000 woningen voorzien

4.000.000

60.000

van rookmelders. De actie kreeg ook veel

Via postorder verspreid:

aandacht in de pers.

15.000 rookmelders.

Goed voor NBS: veel nieuwe donateurs.

Zie bijlage 4

Goed voor sponsors: veel exposure
Goed voor preventie: 7000 woningen
Advertentiecampagne

Beperkt aantal plaatsingen

Advertentiewaarde

Het resultaat was gezien de

(75).

50.000

verwachtingen teleurstellend. In relatie

Zie bijlage 5

met de advertentiewaarde is het een
verantwoorde investering geweest.
Huis-aan-huiskrant NBS

Advertentieactie Ohra

Een A3 pagina in verspreide

Advertentiewaarde:

Extra aandacht..slechts verspreid in een

oplage van 300.000

15.000

beperkt aantal regio’s.

4 advertenties in landelijke

Advertentiewaarde:

Respons was laag.

dagbladen.

10.000

Spin off: Ohra heeft aangeboden om de

Respons (naar zeggen van

Zie bijlage 6

advertentie op haar kosten te herplaatsen.

Ohra):1000 rookmelders.
Advertenties van Duracell en

Oplage: 2 x 6.000.000

First Alert in

Verkoop FA- rookmelders

10.000

Bijlage:7

bouwmarktenbladen

steeg met 140 %

Instore-actie bij Gamma in

Gedrukte verspreide

De respons op de donateurskaartjes was

samenwerking met First Alert/

kaartjes: 15.000

laag.

Duracell/ NBS/

Verkoop rookmelders:

Verkoop First Alert in winkels is met 140

in de maand oktober

% gestegen ten opzichte van vorig jaar.,

Zie bijlage 8

gestegen met 140%
Free publicity
Perscampagne regionaal/lokaal

Ruim 400 artikelen in

Advertentie-waarde

Campagne is goed opgepakt door lokale

gedrukte media.

voorzichtige

korpsen. Zij hebben de concept

schatting:

persberichten in het ideeënboek goed

400.000

gebruikt. De pers vond het een interessant

Zie knipsels

onderwerp
Artikelen 1-1-2 en B&B

Twee artikelen over de

Advertentiewaarde:

campagne in bladen die door

1500

Artikel in B&B was een beetje laat.

Zie Knipsels

brandweer goed gelezen
worden.
Persconferentie 3 oktober

5 x op landelijke

Advertentie-

Zinvolle actie met veel spin off in de

Zie bijlage 9 en

radiostations

waarde:

media.

Knipsels

3 x op landelijke tv

40.000

Inzet rookhuis en Cor de Brandweerman

1 x regionale tv

hadden duidelijke meerwaarde.

3 x landelijke dagbladen

Medewerking Deventer Brandweer was

Diverse regionale dagbladen

lovenswaardig.
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Rookmelderonderzoek

Prima cijfers die campagne

Zie bijlage 10

in de pers goed
ondersteunden.
Nationale rookmelderdag
Prijsvraag
Communicatie publiek

Trekking 100 adressen

Advertenties, tv- , radio-spot,

Zie producten.

Via de aangemelde donateurs van de

Zie hiervoor

site en pers

NBS merkten we dat veel mensen

(zie hiervoor)

reageerden vanwege de kans op prijzen.

Een trekking door de notaris

Met dank postcode.nl. Uit de 100

Bijlage 11

met behulp van interactieve

adressen werden uiteindelijk 50 woningen

Procedure

postcode-database.

gedestilleerd, die door de brandweer

trekking

gecontroleerd werden.
Huisbezoeken –controle op

50 huisbezoeken in heel

Brandweer zeer enthousiast om

Bijlage: 11

werkende rookmelders

Nederland door consulenten

assistentie te verlenen. In bijna alle

Procedure

NBS en brandweer.

gevallen werd de actie ondersteund door

trekking

de lokale brandweer.
Genereerde nieuwe media-aandacht.

Prijsuitreiking

5 huisbezoeken. En

Advertentiewaarde

Genereerde regionaal veel extra free

mobiliseren van regionale

(zie knipsels)

publicity.

Zie knipsels

pers
Communicatie naar korpsen
Onderhoud is arbeidsintensief.

Zie: bijlage 12

site

Site wordt door korpsen intensief

www.brandpreve

www.brandpreventieweek.nl

geraadpleegd.

ntieweek.nl

bedoeld om korpsen te

Ondersteuning NIFV beperkt.

informeren over de campagne.

Kosten hebben uitsluitend betrekking op

Permanent onderhoud van de

Hits onbekend.

de licentie.
Bijeenkomst 5 september -

250 deelnemers

Hoog gewaardeerd, goede interactie en

Kick Off – Introductie-

positieve reacties. Kostenbesparend

bijeenkomst voor brandweer.

doordat poster en folders meegegeven

Zie bijlage 13

konden worden.

Mailing naar

450 brieven

brandweercommandanten
Digitale nieuwsbrieven

Belangrijk om de campagne in te bedden
en aan te kondigen.

5 x 1000 digitale

Effectief middel om korpsen te informeren

Zie: bijlage 15

nieuwsbrieven verstuurd

Arbeidsintensief om e-maillijst up-to-date

www.brand-

(ook in downloadable als

te krijgen. Oude lijst was ernstig

prventieweek.nl

printversie)

gedateerd. Aanbeveling: altijd printversie
meegeven.
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Ideeënboek voor korpsen
Uitbreidingen Ideeënboek

Zie bijlage 14
Vijf nieuwe ideeën zijn

Zie www.brand-

toegevoegd en

preventieweek.nl

gecommuniceerd naar de
korpsen (zie hieronder)
1. Handtekeningenactie

Voorlopig resultaat: 15.000

Moeilijk uitvoerbaar voor Brandweer

Zie www.brand-

stuks

vanwege politieke beladenheid.

preventieweek.nl

Gaandeweg werd een alternatief
ontwikkeld: de collecteorganisatoren van
de NBS werden ingeschakeld om
handtekening te vergaren bij hun
collectanten.
2. Verspreiden posters en

20.000 posters (de folders)

Weinig zicht op hoeveel poster

Zie www.brand-

folders

verspreid naar korpsen

daadwerkelijk verspreid zijn.

preventieweek.nl

3. Huis-aan-huis voorlichting

Via knipsels blijkt dat vele

Verkoop aan de deur, bleek bij sommige

Zie www.brand-

geven over rookmelders

korpsen hieraan gehoor

korpsen op problemen te stuiten: men

preventieweek.nl

hebben gegeven.

kreeg geen ventvergunning of in
algemene zin bleek in- en verkoop van
producten voor de brandweer een
probleem te zijn.

4. Voorlichting op markten en

Via knipsels blijkt dat vele

Verkoop van rookmelders werd vaak in

Zie www.brand-

winkelcentra

korpsen hieraan gehoor

combinatie gedaan met een doe-het-

preventieweek.nl

hebben gegeven.

zelfzaak. Brandweer geeft voorlichting, de
bouwmarkt verkoopt. Veel korpsen
hebben ook op het terrein van de
bouwmarkt gestaan.

5. Rookmelders verspreiden via

Voorzichtige schatting leert

Een actie die veel inspanning van de

Zie www.brand-

woningbouwvereniging

dat er minimaal 150.000

korpsen vroeg, maar die daar waar

preventieweek.nl

rookmelders via dit circuit

ingezet ook uiterst effectief bleek, omdat

Zie bijlage 14

zijn/worden uitgezet.

het direct over grote aantallen ging. In een
aantal gevallen ging de brandweer over
tot de plaatsing van rookmelders.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: homepage www.nationalerookmelderdag.nl
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Bijlage 2: Folder Rookmelders redden levens, pagina 1 en 2
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Bijlage 2: Folder Rookmelders redden levens, pagina 3 en 4
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Bijlage 2: Folder Rookmelders redden levens – pagina 5 en 6
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Bijlage 3: Poster Rookmelders redden levens
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Bijlage 4: Donateursfolder Brandwonden Stichting
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Bijlage 5: stopperadvertenties
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Bijlage 6 Stopperadvertenties
en cd met radiospots verspreid naar brandweerkorpsen en lokale radiostations
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Bijlage 6: Ohra advertentie - geplaatst op de voorpagina van 4 landelijke dagbladen.
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Bijlage 7 Advertenties van Duracell in Gamma-krant
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Bijlage 8 - Instore-actie bij Gamma in samenwerking met First Alert/ Duracell/ NBS
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Bijlage 9 Persbericht persconferentie 3 oktober

Persbericht – Beverwijk – 3 oktober 2006

Huizen zonder rookmelders:
100% meer doden door brand
Brandweer start grootscheepse rookmeldercampagne
Beverwijk - Recent onderzoek toont aan dat de overlijdenskans bij brand 100% hoger is in
huizen zonder rookmelders. Daarbij komt dat iets minder dan de helft van de Nederlandse
huishoudens nog steeds geen rookmelders heeft. Reden genoeg voor de brandweer om in de
maand oktober met een uitgebreide rookmeldercampagne van start te gaan.
Jaarlijks komen ruim 70 mensen om door brand. De meesten van deze slachtoffers vallen in
woningen. Dit aantal kan drastisch omlaag als er in alle huizen rookmelders zouden hangen. Dat is
echter niet het geval. In bijna de helft van de Nederlandse woningen hangen nog steeds geen
rookmelders. En als ze er wel hangen, is het nog maar de vraag of ze het doen.
Uit Engels onderzoek (Fire Statistics United Kingdom) blijkt dat rookmelders in huis hebben op zich
geen garantie voor veiligheid is. Ze moeten het ook nog doen! En op de goede plek gemonteerd zijn.
Bij 39% van de branden (in huizen waar rookmelders hingen) gaf de rookmelder geen alarm. Wat was
het probleem? In de helft van de gevallen ontbrak er een batterij of was deze leeg. Nog eens een
kwart werd veroorzaakt door het feit dat de rookmelders niet op de juiste plek hingen.
Dit alles is voor de Stichting Nationale Brandpreventieweek reden om dit jaar samen met de
brandweer en Brandwonden Stichting een grootschalige rookmeldercampagne te starten. Het doel
van de campagne is tweeledig. Enerzijds wil men mensen stimuleren rookmelders aan te schaffen;
anderzijds wil men mensen die wel rookmelders hebben, wijzen op de noodzaak van het controleren
en vervangen van de batterijen en op het ophangen van rookmelders op de juiste plek. Onderzoek
(Brandwonden Stichting/First Alert) toont nl. aan veel mensen hun rookmelder nooit controleren (25
%) en dus ook nooit hun (lege) batterijen vervangen (22%). Deze schijnveiligheid kan dodelijk zijn.
Rookmelders worden vergeten
Uit onderzoek (Brandwonden Stichting/First Alert) blijkt dat 97% van de Nederlandse bevolking
rookmelders belangrijk vindt. Toch heeft bijna de helft van de huishoudens er geen in huis. Laksheid
(het komt er nooit van) en vermeende hoge kosten blijken een belangrijke barrière te zijn om tot
aanschaf over te gaan. Daarom streeft de campagne ernaar om rookmelders op een goedkope en
gemakkelijke manier bij mensen thuis te krijgen.
Campagne tot aan de voordeur
Advertenties, radio- en tv-spots en een internetsite leggen de basis voor de campagne. Daarnaast
zullen honderden brandweerkorpsen in hun eigen gemeenten voorlichtingsacties ondernemen. Ze
gaan huis-aan-huis straten controleren, informatie verspreiden en zelfs rookmelders aan de deur
aanbieden. De 60.000 collectanten van de Brandwonden Stichting zullen aan de deur 4.000.000
kaartjes verspreiden met informatie over rookmelders plus een bestelmogelijkheid. En alsof dat nog
niet genoeg is: ook woningbouwverenigingen worden bij de campagne ingeschakeld. Vele
woningbouwverenigingen hebben aangeboden de rookmelders goedkoop (soms zelfs gratis) aan hun
huurders aan te bieden.
Nationale Rookmelderdag
De campagne sluit op zaterdag 28 oktober: Nationale Rookmelderdag. Op deze dag zal de
brandweer een 50-tal aselect gekozen Nederlandse huishoudens gaan bezoeken. Wie een werkende
rookmelder heeft, maakt dan kans op 250 gratis staatsloten of een van de andere prijzen. Alle
campagnematerialen verwijzen naar deze bijzondere actiedag. Met deze prijsvraag wil de brandweer
het aanschaffen van rookmelders extra aantrekkelijk maken en op speelse wijze in de kijker spelen.
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Een speciale site informeert mensen over de actie en over rookmelders in het algemeen:
www.NationaleRookmelderdag.nl.
De campagne is een initiatief van de Stichting Nationale Brandpreventieweek; een samenwerkingsverband
van de Brandwonden Stichting, Consument en Veiligheid, de brandweer (NVBR; Nederlandse Vereniging
voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding ) en het Nationaal Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV). De
campagne is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en door
sponsors (Rockwool, First Alert en Duracell).
Voor meer informatie:
Stichting Nationale Brandpreventieweek
P/A Nederlandse Brandwonden Stichting
Afdeling Communicatie – Bas de Boer
Postbus 1015 - 1940 EA Beverwijk
Tel. 0251-275555 –06 – 51018438 - bdeboer@brandwonden.nl
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Bijlage 10 Resultaten rookmelderonderzoek

Resultaten Rookmelderonderzoek Brandwonden Stichting/First Alert:
Juni 2006

1. Wat is uw leeftijd?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Jonger dan 18 jaar >> 26

0.0%

0

18 tot en met 25 jaar

17.5% 92

26 tot en met 35 jaar

20.4% 107

36 tot en met 50 jaar

23.4% 123

51 tot en met 65 jaar

33.3% 175

Ouder dan 65 jaar

5.3% 28

2. Van welk geslacht bent u?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Man

41.5% 218

Vrouw

58.5% 307

3. Heeft u thuiswonende kinderen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Ja

37.1% 195

Nee

62.9% 330

4. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Lager onderwijs
Voortgezet onderwijs (Mavo, Havo, VWO)
Middelbaar beroepsonderwijs onderwijs
(MBO)
Hoger onderwijs (HBO, Universitair)

7.4% 39
39.0% 205
29.7% 156
23.8% 125

5. Woont u in een huurwoning?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
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Ja

52.6% 276

Nee

47.4% 249

6. In wat voor woning woont u?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Een eengezinswoning in een rij

47.4% 249

Twee onder een kap

12.4% 65

Een vrijstaande woning

10.3% 54

Een appartement/etagewoning

22.1% 116

Anders

7.8% 41

7. Welke brandveiligheidsproducten heeft u in huis?
Meerdere antwoorden mogelijk - Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Rookmelder

60.0% 315

Koolmonoxide (CO)-melder

3.6% 19

Rook- en Koolmonoxide-combimelder

6.7% 35

Brandladder

5.7% 30

Blusdeken/Branddeken

11.0% 58

Brandblusser

30.7% 161

Anders, te weten [Open antwoorden]

22.5% 118

8. Wist u dat aannemers verplicht zijn rookmelders te plaatsen in nieuw te bouwen huizen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Ja

38.5% 202

Nee

61.5% 323

9. Zou u het een goed idee vinden als rookmelders ook verplicht werden in alle (bestaande)
woningen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Ja
Nee

93.7% 492
6.3% 33
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10. Is het volgens u zinvol om rookmelders in huis te hebben?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Ja

96.6% 507

Nee

3.4% 18

11. Hoelang denkt u dat de batterijen van een rookmelder meegaan?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
Ongeveer een jaar

52.8% 277

Minimaal 2 jaar

19.0% 100

2 tot 4 jaar

7.8% 41

4 tot 6 jaar

2.9% 15

Geen idee

17.5% 92

12. Wat denkt u dat een rookmelder kost?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525
5-20 Euro

37.3%

196

20-35 Euro

40.6%

213

35-50 Euro

16.2%

85

50-80 Euro

5.9%

31

Ja

34.3%

180

Nee

65.7%

345

Ja, één

20.0%

105

Ja, meerdere

44.0%

231

Nee, ik heb er geen

36.0%

189

13. Wist u dat u een rookmelder regelmatig schoon moet maken?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525

14. Heeft u één of meerdere rookmelders in huis?
Aantal respondenten bij deze vraag: 525

15. Waar heeft u de rookmelder(s) gekocht?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336
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In de bouwmarkt

66.7%

224

Bij de ijzerwarenwinkel

2.1%

7

In een meubelzaak

0.9%

3

Bij de supermarkt

1.5%

5

28.9%

97

Aan het plafond

81.0%

272

Op de wand

14.6%

49

Ergens anders

2.4%

8

Ze zijn nergens aan vast gemaakt.

2.1%

7

88.4%

297

Nee, er zitten geen batterijen (meer) in.

3.6%

12

Nee, de stroom komt via het lichtnet (220 V).

5.1%

17

3.0%

10

Op de overloop

62.8%

211

In de hal

42.0%

141

In de woonkamer

30.1%

101

In de slaapkamer

17.6%

59

Op zolder

33.0%

111

8.0%

27

25.3%

85

Elders
16. Op welke plaatsen zijn/is uw rookmelder(s) gemonteerd?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336

17. Bevat(ten) de rookmelder(s) werkende batterijen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336
Ja

Nee, ik moet er nog nieuwe batterijen in
doen.
18. Waar hang(t)en uw rookmelder(s)?
Meerdere antwoorden mogelijk - Aantal respondenten bij deze vraag: 336

In de bijkeuken
In de keuken
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In de badkamer

0.9%

3

In de garage

4.2%

14

Ergens anders

9.8%

33

11.9%

40

49.1%

165

Ja, dat doe ik één keer per jaar.

25.9%

87

Nee, dat doe ik nooit.

13.1%

44

Minder dan 1 jaar

17.3%

58

Tussen 2 en 5 jaar

68.8%

231

Tussen 5 en 10 jaar

13.4%

45

Langer dan 10 jaar

0.6%

2

19. Heeft u uw rookmelder(s) wel eens gecontroleerd?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336
Ja, alleen toen ik ‘m installeerde, maar
daarna niet meer
Ja, dat doe ik regelmatig (meer dan één keer
per jaar).

20. Hoelang is het geleden dat u uw huidige rookmelder(s) heeft gekocht?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336

21. Heeft u wel eens de batterijen in uw rookmelder(s) vervangen?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336
Ja

71.7% 241

Nee

28.3% 95

22. Heeft u wel eens de batterijen uit uw rookmelder(s) gehaald? En wat was de reden?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336
Nee, ik heb ze er nog nooit uitgehaald.
Ja, omdat de rookmelder op hinderlijke moment
alarm gaf (koken, douchen, roken, etc.)
Ja, omdat ik steeds een klein piepje hoorde dat
aangaf dat de batterij bijna leeg was.
Ja, omdat ik de batterij voor een andere apparaat
nodig had.

29.8% 100
17.0% 57
44.3% 149
0.9%

3
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Ja, omdat ik er via een test achterkwam dat de

8.0% 27

batterij het niet meer deed.
23. Hoe vaak maakt u uw rookmelder(s) schoon?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336
Nooit >> 25

50.6% 170

Eén keer per jaar

33.9% 114

Twee keer per jaar

14.9% 50

Elke twee jaar

0.6%

2

24. Hoe maakt u uw rookmelder(s) schoon?
Aantal respondenten bij deze vraag: 166
Met de stofzuiger aan de binnen- en de buitenkant

21.7% 36

Met de stofzuiger aan de binnenkant

2.4%

4

Met de stofzuiger aan de buitenkant

5.4%

9

Afnemen met een vochtig doekje aan de binnenkant
en de buitenkant

30.7% 51

Afnemen met een vochtig doekje aan de binnenkant

1.2%

Afnemen met een vochtig doekje aan de buitenkant

7.2% 12

Afnemen met een droge stofdoek aan de binnenkant
en de buitenkant

2

20.5% 34

Afnemen met een droge stofdoek aan de binnenkant

1.8%

3

Afnemen met een droge stofdoek aan de buitenkant

3.0%

5

Anders, te weten [Open antwoorden]

6.0% 10

25. Heeft u wel eens een brand(je) gehad, waarbij een rookmelder afging?
Aantal respondenten bij deze vraag: 336
Ja
Nee

4.5% 15
95.5% 321

Stichting Nationale Brandpreventieweek – Januari 2007 -- 32

Evaluatie Rookmeldercampagne 2006 - Nationale Brandpreventieweek

Bijlage 11 Procedure trekking prijswinnaars prijsvraag Nationale Rookmelderdag

Procedure
Trekking prijswinnaars Nationale Rookmelderdag
Beverwijk 30 augustus 2006
1.Nederland bestaan meer dan 630.000 verschillende postcodes.
Deze postcodes staan geregistreerd in de database van www.postcode.nl
Postcode.nl B.V. - Wilhelminastraat 18 - 2011 VM Haarlem - Tel. 023 532 56 89
2. Op verzoek van de Brandwonden Stichting heeft Postcode.nl een specifieke toepassing gemaakt die at random adressen
selecteert uit de totale database van Nederlandse woonadressen. De toepassing is toegankelijk via
http://postcode.nl/zinloos/adres
3. Door een simpele druk op de knop zal notaris Westen van Notariskantoor Batenburg te Beverwijk begin september 2006
willekeurige adressen in Nederland selecteren. De notaris zal via deze toepassing een 50-tal winnende adressen selecteren en
een 20-tal reserve-adressen. De reserveadressen worden gebruikt wanneer blijkt dat zich op het getrokken adres geen woning
bevindt. Via de sites: http://zoekopnummer.ath.cx/index.php - www.webservices.nl zal hierop gecontroleerd worden.
4. De prijzen kunnen alleen uitgereikt worden aan huishoudens / privé-personen en dus niet aan bedrijven, stichtingen,
verenigingen, organisaties of postbussen. Om eventuele fouten van dit systeem te kunnen herstellen, worden er reserve-adressen
getrokken door de notaris. Indien een van de gekozen winnende adressen geen woonadres is, wordt een van de reserveadressen
gebruikt. Deze controle heeft reeds plaats gevonden voordat de adressen aan de consulenten van de Brandwonden Stichting
bekend gemaakt worden (zie 6).
5. Elk adres wordt om en om voorzien van een code “oplopend” of “aflopend”.
6. De adressen worden door de Brandwonden Stichting doorgegeven aan de consulenten van de Brandwonden Stichting binnen
wiens regio de adressen vallen. Zij benaderen vervolgens het plaatselijke korps van de gemeente met het verzoek om
medewerking te verlenen aan de controle van de woning. Hierbij wordt het adres nog niet door gegeven, in eerste instantie wordt
alleen gemeld dat een van de winnaars in hun gemeente is gevallen. Pas op de dag van de huiscontroles (28 oktober 2006) wordt
het adres bekend gemaakt aan de korpsen. De consulent kan dan samen met de brandweer het winnende adres bezoeken.
7. Op zaterdag 28 oktober 2006 wordt er bij het betreffende huis aangebeld. Indien de trekking verwijst naar een huisnummer
zonder toevoeging a,b,c etc. en ter plekke blijkt dat er wel een a,b,c –verdeling is, dat zal at random door de consulent en
brandweer de toevoeging gekozen worden door trekking.
8 . In het geval er iemand thuis is, wordt eerst de aard van het bezoek toegelicht en vervolgens gevraagd of het toegestaan is het
huis te betreden en te controleren of er een werkende rookmelder is. Indien er niemand thuis is of indien de controle niet wordt
toegestaan, wordt het volgende woonadres bezocht volgens de methode omschreven bij regel 9.
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N.B. De werking wordt vastgesteld door of het indrukken van de testknop, hetzij door een test met de rook van een sigaret of
sigaar.
Indien er geen rookmelder is, of geen werkende rookmelder, ontvangt men een folder over rookmelders, waarin men kan lezen
over nut en noodzaak van rookmelders. Vervolgens gaat de brandweer verder zoals beschreven onder punt 9. Consulenten
kunnen de mensen die geen rookmelder hebben, een gratis rookmelder aanbieden (zolang de voorraad strekt).
Indien er wel een werkende rookmelder wordt aangetroffen, wordt één naam (of de familienaam) van de bewoners genoteerd op
het speciaal hiervoor gemaakte ‘Formulier Controle Prijsvraag Nationale Rookmelderdag’. De bewoners ontvangen schriftelijke
informatie over de verdere voortgang van de trekking van de prijs. Alle namen van de mensen die een werkende rookmelder
hadden, gaan uiteindelijk in de hoge hoed en daar worden 5 winnaars uit getrokken. Een hoofdprijswinnaar, goed voor 250
Staatsloten, en drie winnaars elk goed voor 100 staatsloten.
9. Vervolgens wordt afhankelijk van de code “oplopend” of “aflopend”
a.
bij de woning met het eerst volgende oplopende huisnummer aangebeld of
b.
of bij de woning met het voorgaande huisnummer.
In geval van een straat waarbij even en oneven nummers gescheiden zijn (aan weerszijde van de straat), heeft de code ‘oplopend”
of ‘aflopend” bij een even nummer betrekking op het volgende even huisnummer en bij een oneven prijswinnend huisnummer op
het volgende oneven nummer.
Indien er met toevoegingen als a,b,c, of d gewerkt worden deze lettercodes ook als op of aflopende huisnummers beschouwd.
N.B. bij een ‘niet thuis’ en een code “oplopend” en een winnend huisnummer 34b, gaat men door naar 34c. Als c de laatste
toevoeging is, gaar men vervolgens naar 34 of 34 a (als er nog toevoegingen zijn).
10.Wordt in geval van de code “oplopend” het hoogste huisnummer bereikt zonder dat men een prijs heeft kunnen uitreiken, dan
treedt de code “aflopend” inwerking, uitgaande van het initiële huisnummer.
11.Wordt in geval van de code “aflopend” het laagste huisnummer bereikt zonder dat men een prijs heeft kunnen uitreiken, dan
treedt de code “oplopend’ inwerking, uitgaande van het initiële huisnummer (zie 4).
12.Mochten de procedure 10 en 11 niet tot een woonadres met een werkende rookmelder leiden, dan wordt de huiscontrole
afgebroken.
13.Wanneer er op het prijswinnende adres meerdere personen wonen, die de mogelijke prijs niet met elkaar willen of kunnen
delen, zodat het onmogelijk is om een naam of een familienaam te noteren, dan treedt het al oude lotjes trekken in werking. De
namen van de aanwezige bewoners (met werkende rookmelders) worden op papiertjes geschreven en de consulent verricht een
trekking.
14.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, houdt de prijsuitreikende instantie ruggespraak met Hein Zoete van de
Nederlandse Brandwonden Stichting (06-53-885508).
15. Medewerkers van de Stichting Nationale Brandpreventieweek, de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Stichting Euro
Skin Bank zijn uitgesloten van deelname. Mocht de trekking van de notaris één van hun adressen aanwijzen, dan zal dit adres
vervangen worden door een reserve- adres.
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Bijlage 12 www.brandpreventieweek.nl
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Bijlage 13 – Uitnodiging Kick Off bijeenkomst Rookmeldercampagne 2006

Ruim 100% meer doden bij branden
in huizen zonder werkende rookmelder
Beste redactie,
Graag nodig ik u uit voor de persbijeenkomst op dinsdag 3 oktober 11.00 uur te Deventer ter gelegenheid van de start een
grootschalige landelijke rookmeldercampagne.
Op de bijeenkomst presenteert de Stichting Nationale Brandpreventieweek nieuwe onderzoeksresultaten inzake de effectiviteit
en noodzaak van rookmelders bij het voorkomen van brandslachtoffers. Enkele spraakmakende conclusies geef ik u alvast–
onder embargo tot 3 oktober 12.00 uur:
-

Er vallen ruim 100% meer doden bij woningbranden in huizen zonder werkende rookmelders dan in huizen met
werkende rookmelders.
Bij 39% van de branden (in huizen met rookmelders), geeft de rookmelder geen alarm; meestal omdat de batterijen
ontbreken!
97% van de Nederlandse bevolking vindt rookmelders belangrijk, toch heeft bijna de helft van de huishoudens er geen
in huis.

Om iets aan deze schrijnende situatie te doen, hebben de Stichting Nationale Brandpreventieweek, de Brandwonden Stichting en
de Nederlandse brandweer de handen ineengeslagen. Met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken rollen zij in oktober
een grootschalige rookmeldercampagne over Nederland uit. Doel: rookmelders in alle Nederlandse huishoudens.
Tijdens de persbijeenkomst worden alle elementen van deze campagne belicht. Naast een grootschalige massamediale
campagne (met advertenties, tv- en radiospots, een eigen internetsite, drukwerk, een landelijke prijsvraag, etc.) wordt in de
maand oktober ook de gehele Nederlandse brandweer gemobiliseerd om in hun eigen gemeentes rookmelders te promoten.
Maar er is meer te horen en te zien in Deventer. In een speciaal ‘Rookhuis’ kunt u ervaren wat het is om een beginnende brand
mee te maken. Daarnaast trekt de Deventer brandweer ter plekke de stad in om woonhuizen te controleren op werkende
rookmelders en om voorlichting te geven. Bovendien kunnen deskundigen u te woord staan over de achtergronden van de
campagne en de onderzoekscijfers.
In verband met de planning en afstemming, vernemen wij graag of u bij deze bijeenkomst aanwezig bent. U kunt hiervoor de
bijgaande antwoordfax gebruiken of een email sturen naar bdeboer@brandwonden.nl. Als u niet komt, maar wel graag de
uitgebreide persinformatie wilt ontvangen, kunt u dat op de antwoordfax of via email aangeven.
Uiteraard kunt u me ook altijd bellen met specifieke vragen over dit onderwerp.
Ik hoop u dinsdag 3 oktober te mogen begroeten!
Bas de Boer
Persvoorlichter - bdeboer@brandwonden.nl - 0251-275555 - Mobiel: 06 - 51018438
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Bijlage 14 – Voorbeeld van een van de draaiboeken uit het Ideeënboek Rookmeldercampage 2006

Idee 33
Gratis rookmelders voor huurders van woningbouwverenigingen
Doel:
Woningbouwverenigingen motiveren om gratis (of heel goedkoop) rookmelders in (een deel van) hun huurwoningen te plaatsen of
(gratis) te verstrekken aan hun huurders.
Doelgroep:
Woningbouwverenigingen, hun huurders en de lokale media.
Benodigdheden:
•

Lijst van locale en regionale woningbouwverenigingen

•

Voorbeeldbrief naar Woningbouwcorporaties (zie bijlage)

•

Voorbeeldbrief richting huurders

•

Bestelformulier/leveringsvoorwaarden Rookmelders

•

Voorbeeldpersbericht (Bijvoorbeeld: 'Gratis rookmelders voor de bloemenbuurt'

•

Folder: Rookmelders redden levens

De actie is stappen.
Stap 1
Zoek in de telefoongids de telefoonnummers en adressen op van de woningbouwverenigingen bij u in de buurt. Probeer, indien
mogelijk, er achter te komen welke persoon u het beste kunt benaderen bij de woningbouwcorporatie. De directie is meestal geen
slecht idee. Je kunt maar beter hoog insteken.
Stap 2
Stuur een brief (Zie voorbeeldbrief) of bel en leg uw idee uit.
Stap 3
Indien u besluit een brief te sturen, is het raadzaam enige dagen daarna te bellen om na te gaan of er interesse voor het idee
bestaat.
Als u in eerste instantie gebeld heeft, is het goed in aanvulling hierop een brief te sturen.
Stuur eventueel de folder ‘Rookmelders redden levens’ mee. Bel vervolgens nog een tweede keer.
Stap 4
In alle gevallen probeert u tot een afspraak te komen. Verschiet daarom niet meteen al uw kruit in het telefoongesprek. Wek vooral
interesse en houd het een beetje spannend.
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Stap 5
Tijdens het gesprek kunt u wat meer details geven.
-

de argumenten:
o

brandveiligheid is een must voor een verhuurder.

o

het is goed voor het imago van de corporatie. Als verhuurder neemt u uw zorgplicht serieus

o

het spaart mogelijk brandschadekosten uit. U bent zuinig op uw bezit.

o

als u gebruik maakt van deze actie koopt u heel voordelig in.

o

Als u gebruik maakt van deze actie is het voor de woningbouwcorporatie een minimale inspanning. Alles is
voorgeprogrammeerd:

-

de inkoop en de toelevering is geregeld;

-

er zijn voorbeeldbrieven om aan uw huurders te sturen;

-

er zijn voorbeeldpersberichten om aan de pers te sturen.
o

als u nu gebruik maakt van deze actie, kunnen wij u als brandweer ondersteunen. Bijvoorbeeld door te helpen bij
het verstrekken van de rookmelders (af te halen bij brandweer)

Stap 6
Indien een woningbouwvereniging akkoord gaat met het idee om gratis ( of goedkope) rookmelders te verstrekken aan haar
huurders. Is het belangrijk om goede afspraken te maken.
-

De corporatie regelt de inkoop (Zie bestelformulier). Bestel tijdig zodat u de spullen op tijd in huis heeft.

-

U maakt afspraken over eventuele ondersteuning van de brandweer. Dat kan zijn:
o

Aanleveren digitale voorbeeldbrief voor huurders

o

Aanleveren digitaal voorbeeldpersbericht

o

Optreden als gezamenlijke afzender in de actie (zowel in de brief als in het persbericht).

o

Ondersteunen van de corporatie bij perscontacten. Het levert altijd mooie plaatjes op als de commandant
bijvoorbeeld symbolisch een rookmelder overhandigt aan de directeur van de corporatie. Of laat de burgemeester
of brandweercommandant de eerste rookmelder plaatsen en stel de pers hiervan op de hoogte van deze actie.

o

Eventueel hulp bij de distributie (indien mogelijk en gewenst). De rookmelders kunnen bijvoorbeeld afgehaald
worden bij de kazerne.

o

U kunt er ook voor kiezen om als start van de actie gratis rookmelders uit te delen in een buurt. De brandweer kan
dan door de straten rijden en aanbellen. Wie thuis is en geen rookmelders heeft, krijgt er een. Wie niet thuis, krijgt
een brief en een folder in de bus. Op de brief staat waar ze de rookmelder kunnen afhalen.

o

N.B. het is natuurlijk ook gewoon mogelijk dat huurders de rookmelders af kunnen komen halen bij een van de
locaties van de woningbouwcorporatie.
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Voorbeeld persbericht
Pyrodam, dd mm jjjj
GRATIS ROOKMELDERS VOOR DE BLOEMENBUURT
Ter gelegenheid van de Nationale Brandpreventieweek geeft de Woningbouwvereniging ‘Het Huis’ aan alle bewoners van de
Bloemenbuurt deze week een rookmelder cadeau. De woningbouwvereniging wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de
veiligheid van haar huurders. Commandant ‘Brandmeester’ overhandigde gisteren de eerste rookmelder aan mevrouw Jansen.
Mevrouw Jansen was zeer enthousiast over deze gezamenlijke actie van de woningbouwvereniging en de brandweer: 'Het is toch
fantastisch dat je zomaar gratis een rookmelder krijgt. Met zo'n ding aan je plafond slaap je toch een stuk rustiger. Als er eens wat
gebeurt, word je tenminste op tijd wakker'.
Optie 1
De woningbouwvereniging had de actie reeds vorige week schriftelijk bij de bewoners van de Bloemenbuurt/de huurders van ‘Het
Huis’ aangekondigd. Gisteren reed de brandweer door de straten en deelde de gratis rookmelder uit. De mensen die niet thuis
waren, kregen een brief in de bus waarop stond, hoe zij de rookmelder alsnog konden krijgen.
Optie 2
De woningbouwcorporatie stuurde vorige week alle mensen in de Bloemenbuurt/alle huurder van ‘Het Huis’ een brief waarin werd
aangekondigd dat iedereen vandaag een gratis rookmelder bij de brandweer kazerne aan de ‘Brandsteeg’ konden afhalen. Op de
vraag waarom voor deze actie in deze buurt gekozen is, liet de heer Huisman van Het Huis weten dat:……
Nationale Rookmelderdag
Deze uniek actie van ‘Het Huis’ maakt onderdeel uit van de landelijke campagne van de brandweer rondom ’Nationale
Rookmelderdag’ die in oktober in heel Nederland gevoerd wordt. Zaterdag 28 oktober 2006 is het nl. uitgeroepen tot ‘Nationale
rookmelderdag’. Op die dag gaat de brandweer op diverse plaatsen in het land huizen controleren op werkende rookmelders. Wie
een werkende rookmelder heeft, maakt kans op 250 gratis staatsloten.
Met behulp van radiospots, advertenties en het huis-aan-huis verspreiden van informatie over rookmelders, worden mensen
gemotiveerd om nu rookmelders te kopen. Immers, wie voor 28 oktober een werkende rookmelder aan zijn plafond heeft, maakt
kans op 250 staatsloten.
Rookmelders redden levens
Jaarlijks woeden er zo'n 7.000 branden in woningen. Hierbij komen gemiddeld 40 mensen om het leven en vallen er zo'n 700
gewonden. Het gebruik van rookmelders kan dit aantal beduidend omlaag brengen. Uit Engels onderzoek blijkt dat mensen met
een werkende rookmelder 100 % meer kans hebben om levend uit een woning te komen dan mensen zonder rookmelders.
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Rookmelders zijn een uitermate effectief middel om mensen te waarschuwen in geval van een beginnende brand. Met name 's
nacht wanneer men ligt te slapen. Wanneer het kleinste beetje rook een rookmelder bereikt, gaat er direct een alarm af, waardoor
de bewoners van het pand gewekt worden. Dan is er meestal nog voldoende tijd om uit het huis te komen of de brand te blussen.
Nieuwbouwhuizen worden inmiddels standaard voorzien van rookmelders. Helaas geldt deze verplichting nog niet voor bestaande
huizen. De actie van woningbouwvereniging Het Huis speelt in op dit hiaat.
---------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
H. Huisman, voorlichter woningbouwvereniging Het Huis
Tel. 011 – 2112112
J. Brandhaard, voorlichter Brandweer
Tel. 011 – 2112112

Stichting Nationale Brandpreventieweek – Januari 2007 -- 40

Evaluatie Rookmeldercampagne 2006 - Nationale Brandpreventieweek

Bijlage 14 – Voorbeeld van een van de draaiboeken uit het Ideeënboek Rookmeldercampage 2006

Voorbeeld brief
Woningbouwvereniging ‘Het Huis’
Vlamdijk 34
1122 AB PYRODAM
Pyrodam, dd mm jjjj

Geachte heer/mevrouw,
Wilt u bekend staan als een verhuurder die haar klanten serieus neemt en zorg draagt voor hun veiligheid. Dan willen wij als
brandweer u een interessant voorstel doen. Wij kunnen u helpen uw huurders te voorzien van gratis rookmelders.
Aandacht voor brandpreventie is een van de zaken die de brandweer en uw woningbouwvereniging gemeen hebben. In de weken
van 6 oktober tot 28 oktober voert de brandweer landelijke campagne ter bevordering van het gebruik van rookmelders. In die
weken zijn er radiospots te horen en zullen er ook advertenties verschijnen in landelijke dagbladen.
In dit kader van deze campagne benaderen de Nederlandse brandweerkorpsen woningbouwcorporaties in heel het land met de
vraag of zij bereid zijn rookmelders aan hun huurders aan te bieden. Zo ook wij.
De landelijke campagne maakt het voor woningcorporaties extra aantrekkelijk om hier nu op in te stappen. De voordelen zijn:
-

goedkope inkoop van rookmelders,

-

bestellen en distributie is centraal geregeld en kan met minimale inspanning gedaan worden.

-

er zijn voorbeeldbrieven om aan uw huurders te sturen;

-

er zijn voorbeeldpersberichten om aan de pers te sturen.

-

als u gebruik maakt van deze actie, kunnen wij u als brandweer ondersteunen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het

verstrekken van de rookmelders (af te halen bij brandweer) en/of in de pers.
Graag zouden wij met u binnenkort van gedachten willen wisselen over dit initiatief om de brandveiligheid van (een gedeelte van)
uw woningen te vergroten.
Ik zal daartoe binnenkort telefonisch contact met u opnemen. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen, wij zijn gaarne bereid
een en ander nader aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
J.Alert
commandant brandweer
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Voorbeeldbrief huurder
Plaats, datum
Betreft: GRATIS ROOKMELDER

Geachte fam. Brand,
Als woningbouwvereniging hebben wij de veiligheid van onze huurders hoog in het vaandel staan. Zo ook de brandveiligheid. Om
die reden hebben wij besloten dat u als huurder in aanmerking komt voor een gratis rookmelder.
Rookmelders waarschuwen u met een luid alarm wanneer zij rook signaleren. Met name ’s nachts is dat van groot belang, Als u
slaapt, is uw waarneming beperkt, ruikt u niets en hoort u minder. Elke seconde telt dan, wanneer u moet vluchten. Rookmelders
kunnen dan het verschil maken tussen leven en dood. Recent onderzoek heeft aangetoond dat u 100% meer kans heeft om een
woningbrand te overleven, wanneer u werkende rookmelders heeft.
Daarom zijn rookmelders een must voor elk huishouden. Wanneer u leven en dat van uw gezinsleden u lief is, zijn rookmelders
een absolute must. En daar willen wij u graag bij helpen.
U kunt de rookmelder gratis afhalen in de periode van … tot … oktober tijdens kantooruren bij de brandweerkazerne aan de
….straat.
Maak kans op 250 Staatsloten!
Op zaterdag 28 Oktober is het Nationale Rookmelderdag. Als u op die dag een werkende rookmelder heeft, maakt u kans op 250
Staatsloten. Overal in het land bellen die dag brandweerlieden aan bij willekeurige huizen (door de notaris bepaald). Zij komen
controleren of u een werkende rookmelder heeft. Heeft u die, dan maakt u kans op maar liefst 250 gratis Staatsloten (voor meer
informatie: www.nationalerookmelderdag.nl).
Kortom, een reden temeer om van dit gratis aanbod gebruik te maken! Wij zien uw komst graag tegemoet; de rookmelders liggen
op u te wachten.
Met vriendelijke groet,
H. van As
Directie Woningbouwvereniging ‘Het Huis’
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Bijlage 15 Voorbeeld van e-mail nieuwsbrief en de printbare nieuwsbrief (eerste pagina).
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Bijlage 15 Voorbeeld van e-mail nieuwsbrief en de printbare nieuwsbrief (eerste pagina).
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Bijlage 16 – Twee bijzondere berichten die duidden op direct effect van de campagne.
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