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1. Samenvatting 
 

De stichting Nationale Brandpreventieweek* heeft in oktober 2008 haar derde rookmeldercampagne (van een serie van 

drie) georganiseerd. De eerste rookmeldercampagne vond plaats in oktober van 2006, de tweede in oktober 2007. In 

oktober 2008 volgde de derde. In lijn met eerdere brandveiligheidcampagnes van de stichting werd deze campagne 

wederom in nauwe samenwerking met de brandweerkorpsen uitgevoerd. Voor u ligt het evaluatierapport van deze 

Rookmeldercampagne 2008. 

 

De succesvolle campagnestrategie van de Rookmeldercampagne 2006 en 2007 werd in 2008 wederom toegepast. 

Enerzijds een massamediale campagne (inclusief veel free publicity) en anderzijds lokale acties van de brandweer 

waarbij rookmelders vaak ‘tot aan de voordeur’ werden gebracht.  

 
Veel media-aandacht 

De campagne ging dit jaar van start met het persbericht ‘Brand discrimineert’ en een ludieke verkoopactie op de 

Beverwijkse Bazaar/ Zwarte Markt. Op deze bijzondere wijze werd onder toeziend oog van de nationale pers de aftrap 

gegeven voor de rookmeldercampagne. Op de markt, die druk bezocht wordt door allochtonen, werden ‘rookmelders 

tegen bodemprijzen aan geboden. Het was een ware stormloop toen ‘marktkoopman’ Brandweerman Cor met hulp van 

de jeugdbrandweer de rookmelders verkocht. Het nieuws haalde die dag alle journaals (voor detail zie bijlage 2). Met 

de tv-journaals waarin over de opening bericht werd, werden  4.000.000 kijkers bereikt. Daarnaast zijn er gedurende de 

hele campagne een groot aantal artikelen (447) verschenen in de gedrukte media met een totale oplagebereik van 

12.156.22. Na de aftrap werd er 3 weken lang campagne gevoerd met radiospots, tv-spots, advertenties, winkelacties, 

maar vooral ook actie van de lokale brandweerkorpsen. 
 
Opnieuw 4% meer rookmelders 
In november 2008 werd, evenals in het vorige jaar, het effect van de campagne gemeten door onderzoeksbureau 
MWM2. In de drie campagnejaren nam het aantal huishoudens met rookmelders toe van 64% naar 74% 
De campagne 2008 was zichtbaar: 64% van de onderzoeksrespondenten gaf aan de campagne waargenomen te 
hebben. Naast de toename van de rookmelderpenetratiegraad en de campagnezichtbaarheid waren er nog een aantal 
andere belangrijke winstpunten. Van alle respondenten, is een groot deel ook naar aanleiding van de campagne in 
actie gekomen. 8% van deze  mensen heeft een rookmelder gekocht naar aanleiding van de campagne, 21% heeft de 
rookmelders gecheckt en 12% verving naar aanleiding hiervan de batterijen. 
 
Bij de allochtonen had 54% de campagne gezien. Van alle allochtone respondenten heeft 10% een rookmelder gekocht, 
17% heeft de rookmelders gecheckt en 8% verving naar aanleiding hiervan de batterijen. 
 
Het belangrijkste effect blijft dat na drie campagnes (2006, 2007 en 2008) het aantal woningen met rookmelders 
in Nederland gestegen is van 64% naar 74%. 
 
Beverwijk, januari 2009 
 
Het bestuur  van de Stichting Nationale Brandpreventieweek bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Brandwonden 

Stichting, het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid, Consument en veiligheid en de Nederlandse Vereniging voor 

Brandweerzorg en Rampenbestrijding.  

De Brandwonden Stichting in Beverwijk zorgt voor  de ontwikkeling en uitvoering van de campagnes. 
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2. Doelstellingen en doelgroepen Rookmeldercampagne 
 
Doelstellingen 
De hoofddoelstelling van de rookmeldercampagne is een meetbare toename van het aantal woningen met werkende 
rookmelders. De hiervan afgeleide doelstellingen waren: 

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

• Aanschaf van rookmelders stimuleren  

(o.a. door betere beschikbaarheid, makkelijke bestelmethode, e.d.) 

• Plaatsing van rookmelders (die nog in de kast liggen) stimuleren; 

• Geplaatste rookmelders goed onderhouden: schoonmaken en tijdig vervangen van batterijen. 

In paragraaf 4 wordt aangeven in hoeverre deze doelen bereikt zijn. 

 
Doelgroepen 
De rookmeldercampagne 2009 kende naast het algemeen Nederlands publiek ook een specifieke doelgroep: de lage 
inkomensgroepen en allochtonen. Uit eigen onderzoek is gebleken dat deze gemiddeld bevolkingsgroepen veel vaker 
geen rookmelders hebben (zie bijlage 9). 

 

3. Campagne-opzet 
 
De campagne bestond uit een viertal verschillende onderdelen: 

1. Landelijke free publicity.  

2. Een massamediale campagne met radio- en tv-spots en advertenties. 

3. Lokale/regionale voorlichtingsacties (en free publicity) 

4. Acties van derden 

Deze vier onderdelen en de bijbehorende actiiviteiten worden hieronder kort beschreven. 

 

3.1. Landelijke free publicity 

In de perscampagne die vooraf ging aan de derde rookmeldercampagne werd uitgebreid aandacht gevraagd voor het 

feit dat lage inkomensgroepen en allochtonen veel minder rookmelders hebben dan ‘gemiddelde Nederlanders’.  

Ter ondersteuning van de perscampagne werd een persbijeenkomst georganiseerd op de Zwarte Markt in Beverwijk. 

Naast de inhoudelijke presentatie van de campagne en onderzoekscijfers aan pers werd er ook ludieke verkoopactie 

georganiseerd. Op de markt die druk bezocht wordt door allochtonen werden ‘rookmelders tegen bodemprijzen aan 

geboden.. Het was een ware stormloop toen ‘marktkoopman’ Brandweerman Cor met hulp van de jeugdbrandweer de 

rookmelders voor € 1,-  verkocht..Het nieuws  haalde die dag alle journaals (voor detail zie bijlage 2). 

In deze perscampagne werden beurtelings drie items met afzonderlijke nieuwswaarde gepresenteerd: 

 een eigen internetonderzoek (zie bijlage 9) dat inzicht gaf in de aanwezigheid van rookmelders, waarbij er een 

duidelijk verschil was tussen het rookmelderbezit onder allochtonen/ mensen met een laag inkomen en de rest van 

Nederland. De onderzoeksresultaten werden tijdens een persconferentie voorafgaand aan de actie op de Bazaar 

bekend gemaakt.  

Dit is op televisie, radio en in de schrijvende pers breed uitgemeten. Zie details onder ‘Campagne-effecten’. 

 de campagne zelf met al haar uitingen. 

 de Nationale Rookmelderdag (voor een korte toelichting, zie volgende pagina). 
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Nationale Rookmelderdag 

De ‘Nationale rookmelderdag’- 25 oktober 2008’ nam een belangrijke plaats in zowel in de free publicity als in de 

betaalde media-uitingen. Op deze dag, de laatste dag van de campagneperiode, werden 50 - aselect door de 

notaris gekozen - adressen door een team van de plaatselijke brandweer en medewerkers van de Brandwonden 

Stichting bezocht. Als er op dit adres geen werkende rookmelder werd aangetroffen, werden er volgens een 

vaststaand protocol andere huizen in dezelfde 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. 

 

De keuze voor de datum van 25 oktober werd mede ingegeven doordat 25 oktober in 2008 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 van hun rookmelders gaan controleren en tevens de rookmelders even 

schoonmaken. Dit was het derde jaar dat rondom dit moment campagne gevoerd werd. Hierdoor wordt een zekere 

mate van gewoontevorming gestimuleerd om jaarlijks op een vast moment de batterijen van de rookmelder te 

controleren en/of te vervangen.  

 

De Nationale Rookmelderdag is bedoeld om mensen extra te motiveren om NU een rookmelder aan te schaffen. 

Voor mensen waarvoor veiligheid alleen geen voldoende motivatie is, kan een prijs dat wellicht wel zijn.  

 

3.2  Massamediale campagne 

De belangrijkste ingrediënten van de massamediale campagne waren: 

• radiospots via landelijke en regionale zenders (veelal via betaalde zendtijd) 

• radiospots via lokale zenders (veelal aangeboden met een verzoek om gratis plaatsing) 

• tv-spots (via landelijke zenders, veelal via betaalde zendtijd – op lokaal/regionaal niveau aangeboden met 

verzoek om gratis plaatsing) 

• een advertentiecampagne (gedeeltelijk betaald en daarnaast aangeboden middels een verzoek tot gratis 

plaatsing in dag- en weekbladen - zie bijlage 5). 

• de internetsite, www.rookmelders.NU, met publieksinformatie (werd in alle campagne-uitingen genoemd - zie 

bijlage 1). 

 

Radio- en tv-spots 

De massamediale campagne stak vooral in op attitudevorming: mensen doordringen van het nut en de noodzaak van 

rookmelders. In de radio- en tv-spots werd mensen kritisch gevraagd waarom ze NOG STEEDS geen rookmelder in 

huis hadden. Zie ook bijlage 3. De tv-spots werden gemaakt en betaald door de Nederlandse Brandwonden Stichting, 

die hiervoor een samenwerking was aangegaan met de Vebon (de branchevereniging voor veiligheidsondernemers). 

De tv-spots van de Brandwonden Stichting werden afgestemd op de radio-spots van de Brandpreventieweek, zodat 

naar buiten toe een eenvormig campagnebeeld ontstond.  

De Brandwonden Stichting heeft buiten het budget om van de Brandpreventieweek ook geld geïnvesteerd om meer 

radiospots uit te kunnen zenden. Het uitzenden van de spots is relatief goedkoop omdat de Brandwonden Stichting als 

goed doel grote kortingen krijgt bij het plaatsen van spots. 
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Advertenties 

Daarnaast werd ook een advertentiecampagne gevoerd. Omdat het budget hiervoor bijzonder klein was, werd sterk 

geleund op de goodwill van kranten en tijdschriften om de advertenties gratis te plaatsen. De advertenties werden 

aangeboden aan alle huis-aan-huisbladen en de landelijke en regionale dagbladen. Een beperkt deel van de 

advertenties werd betaald geplaatst in een aantal dagbladen. 

Er waren diverse advertenties gericht op de verschillende campagnedoelen (zie bijlage 5): 

- advertenties gericht op de Nationale Rookmelderdag 

- advertenties gericht op het aanschaffen van rookmelders 

- advertenties gericht op het schoonmaken van rookmelders 

- advertenties gericht op het controleren van de werking van de rookmelders en de batterijen 

 

Internetsite 

Bijna alle campagne-elementen verwezen naar de publiekssite www.rookmelders.nu. Op deze site werd veel informatie 

over aanschaf en onderhoud van rookmelders gepubliceerd.  

 

3. 3  Lokale en regionale voorlichtingsacties 

 
De lokale voorlichtingsacties van de brandweer vormen de ‘backbone’ van de rookmeldercampagne. De 

brandweerkorpsen werden in de aanloop naar de campagne op verschillende manieren van informatie voorzien over 

de campagne zelf, maar vooral ook over de rol die zij als korps daarbij kunnen spelen. Alle korpsen werden bovendien 

voorzien van voorlichtingsmaterialen en draaiboeken voor diverse verschillende lokale rookmelderacties. Elke korps 

kon op deze manier een keuze maken welke activiteiten het beste paste bij de eigen mogelijkheden of wensen. Het 

resultaat was een veelheid aan lokale acties waaronder: 

- rookmeldervoorlichting in de moskee in samenwerking met de Imam de wijk in. 

- acties waarbij werkgevers rookmelders cadeau geven aan personeel (Zie bijlage 12). 

- rookmeldervoorlichting op scholen waarbij schoolkinderen met een opdracht naar huis gaan.  

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

- acties voor het huis-aan-huis promoten en verkopen van rookmelders. 

- voorlichtingsactie op markten, winkelcentra e.d. eventueel in combinatie met directe verkoop van rookmelders. 

- actie waarbij rookmelders door de brandweer gratis werden opgehangen. 

- gratis verstrekken van rookmelders in bepaalde wijken met verhoogd risico. 

- een handtekeningenactie voor het verkrijgen van handtekeningen ter ondersteuning van een verzoek tot 

introductie van een rookmelderwet die rookmelder verplicht moet gaan stellen. 

- verspreiden van speciale rookmelderfolder (totaal werden 350.000 folders door de brandweer verspreid). 

- ophangen van speciale rookmelderposters (totaal werden 22.000 posters opgehangen - zie bijlage 3. 

- rookmelders aanbieden via een link op de website van het korps. 

- naar de Moskee gaan na een drukbezocht gebed. 

- met woningcorporporaties afstemmen over het opnemen van rookmelders in hun onderhoudsprogramma. 

- met woningcorporporaties afstemmen om samen met scholieren rookmelders op te gaan hangen. 

 
Lokale brandweer en de media 

De brandweer heeft zich ook op bijzondere wijze ingezet om de algemene campagne-uitingen (radio- en tv-spots en 

advertenties) bij de lokale media te promoten met een verzoek om gratis plaatsing. Dit heeft veel effect gehad op de 

http://www.rookmelders.nu/
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zichtbaarheid van de campagne in de regio. Daarnaast hebben de korpsen hun eigen lokale activiteiten op adequate 

wijze in de lokale en regionale pers gepresenteerd. 

 

Voorbereiding korpsen 

De brandweerkorpsen werden door de Stichting Brandpreventieweek op verschillende wijze gemotiveerd en van 

informatie voorzien over de campagne. De medewerking van de korpsen is vrijwillig. Dus de communicatie gericht op 

het informeren en motiveren van de korpsen is van wezenlijk belang voor het slagen van de campagne. De volgende 

elementen droegen daar aan bij: 

- in aanloop en na afloop van de campagne werden zeven digitale nieuwsbrieven verstuurd om de korpsen te 

informeren en te motiveren voor de rookmeldercampagne (zie bijlage 13-14). 

- de speciale internetsite (www.brandpreventieweek.nl) voorzag de brandweerkorpsen van achtergrondinformatie, 

nieuws en de voorlichtingsdraaiboeken van de campagne (zie bijlage 11). 

- ook artikelen in brandweerbladen zorgden dat de campagne ging leven onder de korpsen. 

- 17 juni werd er een trainings/informatiebijeenkomst georganiseerd over hoe de campagne op landelijk en lokaal 

niveau vorm zou krijgen. De korpsen werden ontvangen bij het NIFV in Arnhem. Meer dan 130 brandweerlieden 

waren hierbij aanwezig. 

- burgermeesters en brandweercommandanten ontvingen brieven van de Stichting Brandpreventieweek om hen te 

informeren over de aanstaande campagne en om hen te wijzen op de noodzaak tot het ondersteunen van deze 

campagne vanuit veiligheidsperspectief. 

- alle korpsen kregen bovendien gratis folders en poster toegestuurd om te kunnen gebruiken bij hun 

voorlichtingsacties. 

- speciaal voor de doelgroep allochtonen, waren de voorlichtingsteksten vertaald naar het Arabisch en Turks, opdat 

het ook voor deze groep Nederlanders goed toegankelijk werd. 

 

Symposium Woning-corporaties 

In 2007 hebben verschillende woningcorporaties samen met de brandweer het initiatief genomen om rookmelders in 

hun woningen op te hangen. Dit is een zeer effectieve manier om de twee doelgroepen (allochtonen en lage SES) te 

bereiken. Om deze vorm van samenwerking tussen de brandweer en woningcorporaties te bevorderen, werd in het 

kader van de derde rookmeldercampagne op dinsdag 17 juni in Arnhem het landelijke Symposium Rookmelders & 

Woningcorporaties georganiseerd,. De directeuren en hoofden van de afdelingen onderhoud van alle 440 corporaties 

in Nederland ontvingen een uitnodiging. 

Tijdens het symposium hoorden de aanwezigen meer over de ervaringen van rookmelderprojecten bij andere 

woningcorporaties. Daarnaast werd hen inzicht geboden in de verschillende manieren waarop ‘rookmelderprojecten’ 

door de Stichting en de brandweer ondersteund kunnen worden. 14 woningcorporaties namen aan het symposium 

deel. 

 

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. In 2006 en 2007 is al gebleken dat 

brandweerlieden het als erg boeiend en stimulerend ervoeren om direct in contact te treden met het publiek in deze 

adviserende rol. Dit hebben we in 2008 opnieuw benut. Het publiek ziet in de brandweer ‘de’ specialist op het gebied 

van brandpreventie. Voor veel brandweerlieden was het een positieve ervaring om deze waardering van het publiek 

‘aan den lijve’ te ondervinden. In die zin heeft de campagne ook zeker bijgedragen aan de verstrekking van het imago 

van de brandweer en een praktische bijdrage geleverd aan het idee van ‘Meer rood op straat’. 
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3.4. Acties van derden 

Naast de brandweer waren er in de campagneperiode ook andere organisaties actief met speciale acties. Vooral de 

woningbouwverenigingen, maar ook de bouwmarkten speelden hierbij een prominente rol. Advertentie-acties in de 

eigen huis-aan-huisbladen van bouwmarkten zoals Gamma, Formido, Aldi en Dork vd Broek/Digros vormden een 

belangrijke bijdrage aan de campagne. Er werd aandacht gevraagd voor rookmelders, voorlichting gegeven en er 

werden speciale aanbiedingen gedaan, mede ondersteund door de sponsor First Alert (zie bijlage 6). In alle winkels 

van Gamma waren er bovendien ‘kopstellingen’ waarbij rookmelders extra gepromoot werden.   

 
4. Campagneresultaten en -effecten 
 

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste resultaten (in termen van output) en (gedrags)effecten. Voor 
meer gedetailleerde gegevens verwijzen we graag naar het ‘Schematisch overzicht van de output van de 
rookmeldercampagne 2008‘ op pagina 12 en  bijlage 9 met de onderzoeksresultaten. 
 

Enige bereikcijfers  

De start van de Rookmeldercampagne (‘Brand discrimineert’) is door pers uitgebreid in het nieuws gebracht. Maar liefst 
zeven maal kwam het nieuws op de landelijke tv (o.a. NOS-journaal van 20.00 uur). Dit nieuws bereikte 7 x op 
landelijke tv (o.a. NOS), ruim 4.000.000 kijkers. Daarnaast is het rookmeldernieuws de hele dag vele malen op het 
nieuws van landelijke radiostations (o.a. NOS) uitgezonden. De landelijk en regionale dagbladen hebben het ook breed 
opgepakt (zie bijlage 2). 
 
Gedurende hele campagne zijn er 447 artikelen verschenen in de gedrukte media (oplagebereik: 12.156.22 - zie de 
speciale bijlage ‘Persmonitor Rookmeldercampagne 2008’). Deze free publicity was goed voor maar liefst  
€ 695.551 aan advertentiewaarde. Zonder de nauwe samenwerking met de korpsen was dit niet haalbaar geweest. 
Veel van de artikelen verschenen door toedoen van de lokale/regionale brandweer in de lokale/regionale huis-aan-
huisbladen en regionale dagbladen. Daarnaast werden er op lokaal en regionaal niveau ook diverse radio-interviews 
verzorgd door brandweerlieden en medewerkers van de Brandwonden Stichting. 
 

In aanvulling op de campagne van de Stichting Brandpreventieweek plaatste de Brandwonden Stichting tv-spots op 
landelijke tv-zenders ter waarde van € 260.000.  De tv-spot werd 151 maal uitgezonden. Voor de radiospot is 
gezamenlijk met de Brandwonden Stichting zendtijd ter waarde van € 324.000 ingekocht; de radiospot werd 580 maal 
uitgezonden (in het betaalde circuit).  
 
Onderzoek 

Om de effecten van de campagne te meten werd er voorafgaand en na afloop van de campagne door het 
onderzoeksbureau MWM2 onderzoek gedaan bij een representatieve steekproef Nederlanders en daarnaast bij de 
groep allochtonen.. Enerzijds werd ‘de bekendheid van de campagne’ en anderzijds ‘de effecten van de campagne 
gemeten’. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten. In bijlage 9 treft u meer details aan.  
 
De campagne had gezien het beperkte budget een groot bereik. Dit is voor een belangrijk deel ook te verklaren 
vanwege de grote hoeveelheid free publicity. 

- 64% wist dat er een rookmeldercampagne was geweest;  

- 39% had de tv-spot gezien;  

- 18% had de radiospot gehoord.  
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Ook werd er gevraagd in hoeverre de respondenten naar aanleiding van de campagne ook daadwerkelijk hun gedrag 
hadden veranderd. De onderstaande cijfers geven hiervan een duidelijk beeld. Van alle geintervieuwden had: 
- 21% de rookmelders gecheckt;  
- 12% de batterijen vervangen;  
- 5% de rookmelder op een andere plek opgehangen;  
- 5% de rookmelder schoongemaakt.  
- 8% aangegeven naar aanleiding van de campagne rookmelders gekocht te hebben 
 
Bij de allochtonen had 54% de campagne gezien. Van alle allochtone respondenten had: 
- 17% de rookmelders gecheckt;  
- 8% de batterijen vervangen;  
- 4% de rookmelder op een andere plek opgehangen;  
- 6% de rookmelder schoongemaakt.  
- 10% aangegeven naar aanleiding van de campagne rookmelders gekocht te hebben 
 
Het meest in het oogspringende effect was de toename van het aantal huishoudens met rookmelders. Het aantal woningen 
met rookmelders bleek net zoals in het voorgaande gestegen te zijn, ditmaal naar 74%. Deze cijfers worden ondersteund 
door de informatie van rookmelderleveranciers die over de maanden oktober en november een enorme omzetpiek lieten 
zien. In deze maanden (zowel in 2006 als in 2007) lag de omzet van rookmelders meer dan 140% hoger dan in voorgaande 
jaren. De Vebon (de vereniging van  brandveiligheidondernemers) heeft dit beeld bevestigd. Exacte cijfers van detaillisten 
en distributeurs voor wat betreft 2008 waren nog niet voorhanden bij het verschijnen van dit rapport. 
 
Na drie campagnes (2006, 2007 en 2008) is het aantal woningen met rookmelders gestegen van 6% naar ruim 74% 

 
5. Financiering 
 

Al enige jaren is de Brandpreventieweek een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking ten aanzien van de 

financiering van de campagnes. Naast de subsidiering van het Ministerie van de Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties zorgen commerciële sponsoren voor aanvullende gelden. In 2008 trad BRK/First Alert op als 

sponsor. De opbrengst uit sponsoring werd ingezet voor de inhuur van personeel en kantoorhuisvesting. De  subsidie 

van het Ministerie werd ingezet voor de directe kosten die verband hielden met de campagne.  

 

Het volume van de massamediale campagne werd sterk vergroot doordat deze ondersteund werd door de 

Nederlandse Brandwonden Stichting. De Brandwonden Stichting liet voor eigen rekening een tv-spot maken en kocht 

hiervoor zendtijd ter waarde van € 65.000 in. Daarnaast stelde de Brandwonden Stichting ook extra budget (€ 56.000) 

ter beschikking voor de inkoop van radio-spots. De Brandwonden Stichting ontving op haar beurt steun van de Vebon 

(Vereniging van brandveiligheidondernemers). Zij traden als sponsor op van dit deel van rookmeldercampagne. 

 

Naast de in het onderstaande overzicht genoemde kosten zijn er, door samenwerking met derden aan te gaan, veel 

communicatieproducten ontwikkeld die niet op het budget van de Stichting Nationale Brandpreventieweek hebben 

gedrukt. De belangrijkste zaken zijn: 

- advertenties in bladen van de bouwmarkten (met dank aan Gamma, Dirk vd Broek/Digros, Formido en Aldi) 

(advertentiewaarde onbekend - zie bijlage 6). 

- de genoemde tv-spots van de Brandwonden Stichting met een mediawaarde van ongeveer € 260.000. 

- de genoemde extra radiozendtijd ingekocht door de Brandwonden Stichting (media waarde ongeveer  

€ 324.000). 
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6. Schematisch overzicht: output rookmeldercampagne 2008 
Schematisch overzicht van de producten die gerealiseerd zijn binnen het kader van de rookmeldercampagne 2008. 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 

Waarde 
Opmerking 

Voorlichtingsproducten    
Site:  
www.rookmelders.NU 

Hits: 325.139 hits in de 
maanden oktober en 
november. 

 Goede informatieve site 
 

Radiospot 
Landelijke en 
Regionaal 

Totaal werd ter waarde 
van € 324.000  zendtijd 
ingekocht. 
 
Totaal aantal 
uitzendingen: 580. 

Advertentie-
waarde: 
€ 324.000 
 
 

De investering van de SNBW was beperkt: € 25.000. De 
Brandwonden Stichting vulde dit aan met € 56.000. Doordat 
de Brandwonden Stichting inkoopt met 75% korting werd 
hiermee zendtijd ter waarde van € 324.000 ingekocht. 

Radiospots 
Lokaal  

Plaatsingscijfers 
onbekend. Wel veel 
berichten ontvangen dat 
spot door vele lokale 
zenders is uitgezonden. 

Advertentie-
waarde 
(schatting) 
€ 50.000 

Verspreiding naar lokale stations en via brandweer is zinvol 
gebleken. 

Tv-spots 
Landelijk 

In totaal werd door de 
Brandwonden Stichting  
tv-zendtijd ter waarde van  
€ 260.000 ingekocht.  
Totaal aantal 
uitzendingen: 151. 

Advertentie-
waarde 
€ 260.000 

De NBS investeerde € 65.000 in de inkoop van reclametijd. 
Door de 75% Chari-korting werd hiermee zendtijd ter waarde 
van € 260.000 ingekocht. De sponsorbijdrage van de Vebon 
bedroeg € 25.000. 

Folder Rookmelders Redden 
Levens 

Oplage: 360.000   Folders werden ongevraagd verspreid naar alle korpsen. 
Daarna volgden nog vele nabestellingen. 

Poster  
Rookmelders redden Levens 

Oplage: 27.000  Posters werden ongevraagd verspreid naar alle korpsen. 
Daarna volgden nog vele nabestellingen. 

Rookmelderadvertenties Beperkt aantal 
plaatsingen in grote 
dagbladen. 
Oplage: 1.238.575 

Advertentie-
waarde: 5.000 

 

Rookmelderadvertentie-
campagne Brandwonden 
Stichting (bestel nu: 0800..) 

Beperkt aantal 
plaatsingen in grote 
dagbladen. 
Oplage: 2.391.115 
Totaal aantal bestellingen 
tot nu toe: 559 

Advertentie-
waarde 
€ 15.000 

In relatie met de advertentiewaarde is het een verantwoorde 
investering voor de Brandwonden Stichting geweest. Groot 
aantal bestellingen! 

Rookmelderadvertentie 
bannering online (bestel nu) 

Totaal aantal bestellingen 
tot nu toe: 2.250 

 De webshop van de Brandwonden Stichting loopt zo goed 
dat rookmelderleveranciers het amper kunnen bijbenen. 

Free publicity    
Persconferentie 4 oktober Vele malen op landelijke 

radiostations (o.a. NOS) 
7 x op landelijke tv (o.a. 
NOS) 
(ruim 4.000.000 kijkers) 
2 x landelijke dagblad en 
Vele regionale dagbladen 

Advertentie- 
waarde: 
€ 120.000 

Grote respons op persbericht en cijfers. Beperkte opkomst 
van de pers voor het evenement op de Beverwijkse Bazaar. 

Perscampagne 
regionaal/lokaal 

Aantal artikelen: 447     
Oplage: 12.156.228 

Advertentie-
waarde:             
€ 695.551 

Campagne is goed opgepakt door lokale korpsen. Zij hebben 
de concept persberichten in het ideeënboek goed gebruikt. 
De pers vond het een interessant onderwerp. 

Artikel brandveilig.com Een artikel over de 
campagne in het blad 
voor de brandweer. 

Advertentie-
waarde: 
€ 750 

 

Rookmelderadvertentie in 
weekblad Dirk vd 
broek/Digros. 

Oplage: 2.000.000 Advertentie-
waarde: 
onbekend 

 

Rookmelderadvertentie in 
Aldi krant. 

Oplage: onbekend Advertentie-
waarde: 
onbekend 
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Rookmelder advertentie in 
Formido krant. 

Oplage: onbekend Advertentie-
waarde: 
onbekend 

 

Rookmelder advertentie in 
Gamma krant. 

Oplage: 6.500.000 Advertentie-
waarde: €10.000 

 

Rookmelderonderzoek Cijfers zijn goed 
opgepakt door de pers. 

 Prima cijfers die campagne in de pers goed ondersteunden 
en die het effect van de campagne goed in beeld brengen 

Nationale rookmelderdag 
Prijsvraag 

   

Communicatie publiek  Advertenties, radio-spot, 
site, folders, posters en 
pers 
(zie hiervoor) 

Zie producten.  

Trekking 100 adressen Een trekking door de 
notaris met behulp van 
interactieve postcode-
database. 

 Uit de 100 adressen werden uiteindelijk 50 woningen 
gedestilleerd, die door de brandweer gecontroleerd werden. 

Huisbezoeken –controle op 
werkende rookmelders 

50 huisbezoeken in heel 
Nederland door 
consulenten NBS en 
brandweer. 

Lokale pers pikt 
het goed op. 

Brandweer zeer enthousiast om assistentie te verlenen. In 
bijna alle gevallen werd de actie ondersteund door de lokale 
brandweer. 

Prijsuitreiking 5 huisbezoeken. En 
mobili-seren van 
regionale pers 

Advertentiewaar
de: zie knipsels. 

 

Communicatie naar 
korpsen 

   

Permanent onderhoud van 
de site  
www.brandpreventieweek.
nl 
bedoeld om korpsen te 
informeren over de 
campagne. 

Juli t/m Oktober:  
2.135.184 hits 
 

 Onderhoud is arbeidsintensief.  
Site wordt door korpsen intensief geraadpleegd en vertoont 
het gebruik grote stijging t.o.v. 2008. 
 
Kosten voor de CMS-licentie zijn hoog. 

Bijeenkomst 17 juni -  
Kick Off – Introductie-
bijeenkomst voor brandweer. 
 
 

130 deelnemers  Hoog gewaardeerd, goede interactie en positieve reacties. 
Dat gaf de korpsen tijd om hun acties voor te bereiden. 
De opkomst was ongeveer 20% lager dan in 2008. Mogelijk 
komt dit door de herhaling van het thema voor het derde jaar. 

Mailing naar 
brandweercommandanten 

2 x 440 brieven  Belangrijk om de campagne in te bedden en aan te kondigen. 

Mailing naar burgemeesters 440 brieven  Belangrijk om de campagne in te bedden en aan te kondigen. 
Digitale nieuwsbrieven Tot nu toe 7 digitale 

nieuwsbrieven verstuurd 
aan 900 mailcontacten. 

 Effectief middel om korpsen te informeren. Er blijven nieuwe 
aanmeldingen van brandweermannen binnenkomen. 

Ideeënboek voor korpsen    
Uitbreidingen Ideeënboek Vier nieuwe ideeën zijn 

toegevoegd en 
gecommuniceerd naar de 
korpsen (zie hieronder) 

  

1. Bied rookmelders aan via 
een link op uw website. 

Veel gedaan door 
korpsen. 

  

2. Ga naar de Moskee na 
een drukbezocht gebed. 

Enkele korpsen hebben 
hieraan gehoor gegeven. 

 Voor een aantal korpsen stond het mogelijk wat ver van hun 
belevingswereld af. 

3. Woningcorporporaties 
nemen rookmelders op in 
hun onderhoudsprogramma. 

Vele korpsen hebben de 
corporaties in hun 
gemeente benaderd en 
daarnaast zijn enkele 
corporaties ook zelf tot dit 
initiatief gekomen. 

 Interessante route. 

4.Woningcorporaties hangen 
samen met scholieren 
rookmelders op. 

Idem   

Symposium Woning-
corporaties 17 juni 08 

Uitnodiging inclusief 10-
jarige rookmelder naar 
420 corporaties gestuurd. 

 De aanmelding voor de dag was laag, nl. 10 corporaties (14 
pers.). Daarnaast hebben nog 8 corporaties gebeld voor 
informatie. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Consumentensite www.rookmelders.NU
 

http://www.rookmelders.nu/
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Bijlage 2: Persbijeenkomst ‘Rookmelders tegen bodemprijzen’ op de Beverwijkse Bazaar op 4 oktober 2008 
 

  

 

                                      Sticht

 

op dinsdag 17 juni 2008 plaats vond te Arnhem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Met onder andere 4.400.000 kijkers op landelijke televisie….. 

   
Met vele artikelen in de schrijvende pers: 
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Bijlage 3: TV- en radiospots Rookmeldercampagne 2008 (ook te zien en beluisteren op www.rookmelders.nu) 
 

Radiospot 

 

Spot 1: Rookmelder noodzaak (30 seconden) 

De brandweer vraagt uw aandacht voor het volgende. Elke dag zijn er ruim 20 woningbranden in Nederland. Gelukkig hebben de meeste mensen 

tegenwoordig een rookmelder. Daarmee worden veel slachtoffers voorkomen. Heeft u nog geen rookmelder? Koop ze dan nu en maak kans op 250 

gratis staatsloten. Meer weten over deze actie? Ga naar www.rookmelders.nu of bel uw brandweer. 

 

Spot 2: Rookmelderdag  (30 seconden) 

 (piep, piep, piep) Met dit signaal vraagt de brandweer uw aandacht voor het volgende. Zaterdag 25 oktober is het nationale rookmelderdag. Op die dag 

belt de brandweer bij 50 willekeurige huishoudens aan. Wie dan een werkende rookmelder heeft, maakt kans op 250 gratis staatsloten. Nog geen 

rookmelders? Koop ze dan nu en win die staatsloten! Meer weten? Ga naar www.rookmelders.nu of bel uw brandweer. 

 

Tag-on (15 seconden): 

Rookmelders kopen, maar geen tijd om naar de bouwmarkt te gaan? Bestel ze dan nu direct via de Bandwonden Stichting. Ga naar 

brandwondenstichting.nl of bel (nu) 0800-1936. 0800-19 wat? 0800-1936. 

 

Tv-spot 

 

Ruim 20 woningbranden per dag 

Daardoor 1153 slachtoffers per jaar 

100% meer overlevingskans met rookmelders 

WAAROM HEEFT U EIGENLIJK NOG GEEN ROOKMELDERS? 

Bestel nu rookmelders 

Bel 0800-1936 

www.brandwondenstichting.nl 
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Bijlage 4: Folder Rookmelders redden levens 
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Bijlage 5: Poster Rookmelders redden levens 
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Bijlage 6: Stopperadvertenties (enkele van de vele beschikbaar gestelde formaten) 
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 Bijlage 7: Advertentie van First Alert in Gamma-krant 
 

 
Instore actie van First Alert in Gamma-krant 
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Advertentie in Aldi krant, Dirk v/d Broek/ Digros & Formido. 
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Bijlage 8: Persbericht persconferentie 4 oktober 
 
PERSBERICHT 
 
Beverwijk, 4 oktober 2008 
 
 
 
Brand discrimineert 
Lage inkomens hebben vaker brand en minder rookmelders 
 
Onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting toont aan dat vooral de lagere sociale klasse 
geen rookmelders in huis heeft. Allochtonen binnen deze klasse scoren nog eens extra laag. De Stichting 
Nationale Brandpreventieweek start vandaag samen met de Brandwonden Stichting en de brandweer 
een campagne om het aantal rookmelders in de Nederlandse woningen te verhogen. De campagne richt 
zich dit jaar extra op mensen met een laag inkomen en op  de allochtone gemeenschap. 
 
In de lagere sociale klasse (inkomen lager dan € 30.000) heeft 63% een rookmelder in huis. Dit staat in 
schril contrast met de 87% van de huishoudens met een hoger inkomen (meer dan € 40.000). 
De brandveiligheid van allochtonen is nog ernstiger in het gedrang. Van deze groep heeft 43% geen 
rookmelder.  
 
Gemiddeld heeft 72% van de Nederlandse huishoudens één of meerdere rookmelders. 
 
Dubbel risico 
Door het ontbreken van rookmelders, lopen de lagere sociale klassen, en allochtonen in het bijzonder, 
dubbel risico. Recent Brits onderzoek (2007) toont aan dat in wijken met een lagere welstand tot 2,5 keer 
meer woningbranden zijn dan in ‘rijkere’ wijken. Volgens René Hagen, voorzitter van de Stichting 
Nationale Brandpreventieweek en lector Brandpreventie, wijst de praktijk in Nederland hetzelfde uit. Als 
daarbij wordt opgeteld dat mensen zonder rookmelder 100% meer kans hebben te overlijden tijdens een 
woningbrand, leidt dit tot een verontrustende situatie. 
 
Het onderzoek van de Brandwonden Stichting uit juni van dit jaar, gaf aan dat 42% van de allochtonen 
zonder rookmelder er nog nooit aan gedacht heeft om een rookmelder te kopen. Bij de autochtonen is dat 
19%. Blijkbaar schiet de voorlichting over brandveiligheid te kort en bereikt zij de groep allochtonen 
slecht. Ook de kennis over onderhoud en testen is bij allochtonen lager. 
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Meer gericht op allochtonen 
De rookmeldercampagne bestaat uit een massamediale campagne met radio- en televisiespots, 
advertenties in dagbladen en banners op internet. De lokale brandweerkorpsen zullen per gemeente op 
hun eigen manier aandacht vragen voor de rookmelders. 
Gezien het extra risico dat de lagere sociale klassen lopen, zal de rookmeldercampagne zich dit jaar 
meer richten op deze klassen en op allochtonen. Zo zullen bijvoorbeeld plaatselijke brandweerkorpsen en 
woningbouwcorporaties voorlichtings- en verkoopacties houden gericht op deze doelgroepen. Daarnaast 
geeft de Brandwonden Stichting meer aandacht voor rookmelders in presentaties aan allochtone groepen 
en zijn preventieteksten vertaald in het Turks en Arabisch.  
 
De Stichting Nationale Brandpreventieweek heeft ook actief contact met diverse woningbouwcorporaties, 
om via deze corporaties rookmelders in ieder huurhuis te laten plaatsen. Sommige corporaties hebben dit 
al opgepikt en inmiddels zijn al enkele tienduizenden huurwoningen voorzien van een rookmelder. 
 
Brandpreventieweken  
In 1999 is de Stichting Nationale Brandpreventieweek opgericht met het doel om voorlichting over 
brandveiligheid en -preventie effectiever, via de brandweer, bij het Nederlands publiek te brengen. Dit 
doet zij onder andere door jaarlijks de nationale Brandpreventieweken te organiseren. Sinds 2006 worden 
de nationale Brandpreventieweken gecoördineerd vanuit de Brandwonden Stichting. 
 
2008 is het laatste jaar van een driejarige rookmeldercampagne, die de laatste twee jaar bijzonder 
succesvol was. Het aantal rookmelders is sinds 2006 gestegen van 62% naar 72% van de Nederlandse 
huishoudens. 
 
De Stichting Nationale Brandpreventieweek is een initiatief van: 
- de Nederlandse Brandwonden Stichting,  
- de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding,  
- het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (voorheen Nibra) en  
- Consument en Veiligheid 
 
De rookmeldercampagne wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, De Nederlandse Brandwonden Stichting en gesponsord door First Alert. 
  
Dit persbericht is samen met alle onderzoeksgegevens en andere statistieken digitaal te downloaden op 
www.brandwonden.nl/pers.  
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Bijlage 9 – Belangrijkste resultaten Rookmeldercampagne-onderzoek 
 
a. Alle Nederlanders: voormeting (november 2007) en nameting (november 2008)  
b. Allochtone Nederlanders: voormeting (mei 2008) en nameting (november 2008) 
 
a. Alle Nederlanders: voormeting (november 2007) en nameting (november 2008)  

2007 2008
nov nov

1. In de maand oktober is er een landelijke rookmeldercampagne geweest. 
Spotjes, advertenties, artikelen, posters en dergelijke maakten onderdeel uit 
van deze campagne. De onder-staande vragen hebben betrekking op deze 
campagne. Geef van de onderstaande zaken aan of u deze de laatste twee 
maanden heeft gehoord of gezien. Als u niets gehoord of gezien heeft van 
deze rookmeldercampagne dan kunt u dat ook aangeven.
 Radiospotje over rookmelders 29% 18%
 TV-spotje over rookmelders 47% 39%
 Nieuws-item in een tv-programma (journaal of nieuwsrubriek) 13% 10%
 Nieuws-item in een radioprogramma 6% 4%
 Advertentie over rookmelders (in de krant, tijdschriften, huis-aan-huisbladen, 
reclamefoldertjes) 26% 23%
 Artikel over rookmelders in een tijdschrift, krant of huis-aan-huisblad. 15% 15%
 Poster over rookmelders. 7% 8%
 Folder over rookmelders. 8% 8%
 Brandweerlieden die rookmelders promoten!. 9% 6%
 Op internet. 10% 13%
 Anders namelijk: 3% 2%
 Ik heb niets gehoord of gezien van deze rookmeldercampagne. 29% 36%

2. Welke voorlichtingsboodschap(pen) zijn u bijgebleven na deze 
rookmeldercampagne? 
 Rookmelders aanschaffen (als je ze nog niet hebt) 69% 71%
 Rookmelder-batterijen vervangen 42% 36%
 Rookmelder regelmatig testen 54% 48%
 Rookmelder regelmatig schoonmaken 13% 10%
 Rookmelder op juiste plek ophangen 48% 44%
 Er zijn nieuwe rookmelders met batterijen die 10-jaar meegaan 8% 7%
 Geen. 6% 6%

3. Heeft u naar aanleiding van de campagne één van onderstaande acties 
ondernomen? 
 Rookmelder gekocht via de brandwonden stichting (per telefoon of via website) 1%
 Rookmelders elders gekocht 5% 11%
 Rookmelder batterijen vervangen 11% 19%
 Rookmelder getest 33% 33%
 Rookmelder schoongemaakt 8% 7%
 Rookmelder op juiste plek hangen 6% 8%
 Rookmelder gekregen 2% 5%
 Nee, maar ik ben wel van plan één van deze acties te ondernemen 34% 30%

4. Heeft u één of meerdere rookmelders in huis? 
 Ja, één 24% 26%
 Ja, meerdere 48% 48%
Subtotaal: Ja 72% 74%
 Nee, ik heb er geen 28% 26%

5. Waar hang(t)en uw rookmelder(s)? 
 Op de overloop 66% 62%
 In de hal 48% 54%
 In de woonkamer 22% 22%
 In de slaapkamer 15% 14%
 Op zolder 31% 27%
 In de bijkeuken 6% 5%
 In de keuken 16% 14%
 Elders, namelijk: 8% 8%  
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6. Op welke plaatsen zijn/is uw rookmelder(s) gemonteerd? 
 Aan het plafond 78% 85%
 Op de wand 27% 20%
 Ergens anders 9% 3%
 Ze zijn nergens aan vast gemaakt 2% 3%

7. Wanneer heeft u uw rookmelder(s) voor het laatst schoon gemaakt? 
 Minder dan 1 maand geleden 19% 15%
 Tussen de 1 maand en 6 maanden geleden 25% 20%
 Tussen 6 maanden en 1 jaar geleden 13% 15%
 Ik maak de rookmelder(s) zelden of nooit schoon 43% 50%

8. Wanneer heeft u voor het laatst uw rookmelder(s) getest. 
 Minder dan 1 maand geleden. 35% 26%
 Tussen 1 maand en 6 maanden geleden. 29% 29%
 Tussen 6 maanden en 1 jaar geleden 15% 18%
 Langer dan 1 jaar geleden 8% 8%
 Ik test mijn rookmelder zelden of nooit. 13% 19%

9. Heeft u wel eens de batterijen in uw rookmelder(s) vervangen? 
 Ja 73% 69%
 Nee 27% 31%  
 
b. Allochtone Nederlanders: voormeting (mei 2008) en nameting (november 2008) 

2008 2008
mei Allocht nov Allocht

1. In de maand oktober is er een landelijke rookmeldercampagne geweest. 
Spotjes, advertenties, artikelen, posters en dergelijke maakten onderdeel uit 
van deze campagne. De onder-staande vragen hebben betrekking op deze 
campagne. Geef van de onderstaande zaken aan of u deze de laatste twee 
maanden heeft gehoord of gezien. Als u niets gehoord of gezien heeft van 
deze rookmeldercampagne dan kunt u dat ook aangeven.
 Radiospotje over rookmelders 17%
 TV-spotje over rookmelders 32%
 Nieuws-item in een tv-programma (journaal of nieuwsrubriek) 6%
 Nieuws-item in een radioprogramma 3%
 Advertentie over rookmelders (in de krant, tijdschriften, huis-aan-huisbladen, 
reclamefoldertjes) 13%
 Artikel over rookmelders in een tijdschrift, krant of huis-aan-huisblad. 6%
 Poster over rookmelders. 7%
 Folder over rookmelders. 10%
 Brandweerlieden die rookmelders promoten!. 4%
 Op internet. 15%
 Anders namelijk: 3%
 Ik heb niets gehoord of gezien van deze rookmeldercampagne. 46%

2. Welke voorlichtingsboodschap(pen) zijn u bijgebleven na deze 
rookmeldercampagne? 
 Rookmelders aanschaffen (als je ze nog niet hebt) 58%
 Rookmelder-batterijen vervangen 34%
 Rookmelder regelmatig testen 38%
 Rookmelder regelmatig schoonmaken 13%
 Rookmelder op juiste plek ophangen 35%
 Er zijn nieuwe rookmelders met batterijen die 10-jaar meegaan 6%
 Geen. 15%

3. Heeft u naar aanleiding van de campagne één van onderstaande acties 
ondernomen? 
 Rookmelder gekocht via de brandwonden stichting (per telefoon of via website) 7%
 Rookmelders elders gekocht 12%
 Rookmelder batterijen vervangen 14%
 Rookmelder getest 31%
 Rookmelder schoongemaakt 11%
 Rookmelder op juiste plek hangen 7%
 Rookmelder gekregen 7%
 Nee, maar ik ben wel van plan één van deze acties te ondernemen 35%  
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4. Heeft u één of meerdere rookmelders in huis? 
 Ja, één 27% 25%
 Ja, meerdere 30% 37%
Subtotaal: Ja 57% 62%
 Nee, ik heb er geen 43% 39%

5. Waar hang(t)en uw rookmelder(s)? 
 Op de overloop 40% 51%
 In de hal 63% 66%
 In de woonkamer 29% 23%
 In de slaapkamer 13% 12%
 Op zolder 26% 20%
 In de bijkeuken 6% 4%
 In de keuken 21% 20%
 Elders, namelijk: 3% 6%

6. Op welke plaatsen zijn/is uw rookmelder(s) gemonteerd? 
 Aan het plafond 79% 83%
 Op de wand 22% 19%
 Ergens anders 4% 1%
 Ze zijn nergens aan vast gemaakt 4% 2%

7. Wanneer heeft u uw rookmelder(s) voor het laatst schoon gemaakt? 
 Minder dan 1 maand geleden 20% 18%
 Tussen de 1 maand en 6 maanden geleden 20% 24%
 Tussen 6 maanden en 1 jaar geleden 14% 15%
 Ik maak de rookmelder(s) zelden of nooit schoon 46% 43%

8. Wanneer heeft u voor het laatst uw rookmelder(s) getest. n=150
 Minder dan 1 maand geleden. 25% 28%
 Tussen 1 maand en 6 maanden geleden. 27% 25%
 Tussen 6 maanden en 1 jaar geleden 9% 13%
 Langer dan 1 jaar geleden 10% 7%
 Ik test mijn rookmelder zelden of nooit. 29% 27%

9. Heeft u wel eens de batterijen in uw rookmelder(s) vervangen? 
 Ja 45% 61%
 Nee 55% 39%  
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Bijlage 10: Procedure trekking prijswinnaars prijsvraag Nationale Rookmelderdag 
  

1.In Nederland bestaan meer dan 630.000 verschillende postcodes. 
Deze postcodes staan geregistreerd in de database van www.postcode.nl   
 
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 de notaris van Notariskantoor Batenburg te Beverwijk begin oktober 
2008 willekeurige adressen in Nederland selecteren. De notaris zal via deze toepassing een 50-tal winnende 
adressen selecteren en een 50-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 (25 oktober 2008) wordt het adres bekend gemaakt aan de 
korpsen. De consulent kan dan samen met de brandweer het winnende adres bezoeken. 
 
7. Op zaterdag 25 oktober 2008 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.  
N.B. De werking wordt vast gesteld 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 

http://www.postcode.nl/
http://postcode.nl/zinloos/adres
http://zoekopnummer.ath.cx/index.php
http://www.webservices.nl/
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beschreven onder punt 9. Consulenten kunnen de mensen die geen rookmelder hebben, een gratis 
rookmelder aanbieden (zolang de voorraad strekt). 
 
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, gaat 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 11: Website voor brandweer: www.brandpreventieweek.nl
 

 

http://www.brandpreventieweek.nl/
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Bijlage 12: Voorbeeld van een van de draaiboeken uit het Ideeënboek Rookmeldercampagne 2008  
(gepubliceerd op de site www.brandpreventieweek.nl) 
 
Idee 45.  Ga naar de Moskee na een drukbezocht gebed 
 
Korte omschrijving 
Het aantal rookmelders onder Turken en Marokkanen is laag. Via de Moskee kan je hen goed bereiken. Op 
vrijdagmiddag na het gebed is een moment waarop het altijd erg druk is in de Moskee. Dan is het een sociaal 
gebeuren, waarbij iedereen nog even blijft hangen om bij te praten. 
 
De Imam kan op dat moment, eventueel samen met de brandweer, goed aandacht vragen voor het belang van 
rookmelders.  
Als brandweer kunt u daarna met een kraampje en een in het oog springende brandweerwagen 
rookmelderfolders uitdelen. Eventueel kunt u het kraampje ook inrichten met andere voorlichtingsmaterialen. U 
kunt vragen beantwoorden en/of rookmelders uitdelen. 
 
Met behulp van de rookmelderfolders of een print van de in Turks & Arabisch vertaalde folder kan op een 
efficiënte manier aandacht gevraagd worden voor het nut en de noodzaak van rookmelders, en zeker ook voor 
de aanstaande rookmelderdag. 
 
Doel 
Mensen motiveren om rookmelders aan te schaffen, en om ze goed te onderhouden. 
 
Doelgroep 
Algemeen publiek, specifiek allochtonen. 
 
Benodigdheden 
• Enthousiaste brandweerlieden 
• Rookmelderfolders (om te zien welke hoeveelheid folders u krijgt, klik hier)  
• Prints van de in het Turks/Arabisch vertaalde folder (hier te downloaden) 
• Eventueel Posters en spandoeken op de boel aan te kleden 
• Eventueel een kraampje 
• Eventueel een brandweerwagen 
• Eventueel rookmelders als u zelf gaat verkopen 
(voor het bestelformulier: bel First Alert: 040-2844453) 
 
 
Stappenplan 
 
Stap1 
Bepaal op welke datum u het liefst de actie zou willen doen en welke van de volgende acties u mogelijk wilt 
doen: 
- samen met de Imam een woordje houden in de Moskee 
- in een kleinere groep mensen die vanuit de Moskee het contact hebben met de mensen een presentatie 
geven over brandveiligheid (met veel attributen en interactie) 
- na afloop van een gebed met een brandweerstand bij de moskee staan om advies te geven en rookmelders 
uit te delen 
- samen met de Imam of zijn betrokkenen huizen bezoeken/ op de thee gaan 
 

http://www.brandpreventieweek.nl/cms/show/id=649381
http://www.brandpreventieweek.nl/cms/show/id=649381
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Stap 2 
Er is al door meerdere korpsen in Nederland samengewerkt met de lokale Imam, en met veel succes en mooie 
verhalen. Het is niet ongebruikelijk in de Moskee als er na het gebed aandacht wordt gevraagd voor een 
maatschappelijk relevante zaak. 
 
Kies een Moskee waar u de actie wil opzetten. Neem contact op met de Imam van de Moskee en leg uit wat u 
wilt doen. Probeer een afspraak te maken om kennis te maken en uw plan toe te lichten. 
 
Gebruik zonodig het argument dat rookmelders 100% meer kans op het overleven van brand garanderen. 
 
Stap 3 
Spreek goed af wat u als korps doet: 
- woordje in de moskee met de Imam 
- evt. presentatie voor kleinere groep, die dan weer de wijk ingaan 
- met kraampje bij de moskee na gebed, evt. met gratis rookmelders 
- samen met de Imam op huisbezoek/thee 
 
Spreek goed met de Imam af wat u zou willen dat hij doet: 
- wat hij precies kan zeggen tegen zijn mensen 
- of er hulp nodig is van iemand anders in de Moskee of wijk 
 
Kom samen een datum overeen. 
 
Stap 4 
Mobiliseer en enthousiasmeer een aantal brandweerlieden om aan de actie deel te nemen. Kijk ook of er 
brandweermannen beschikbaar zijn met een moslim achtergrond. 
 
Vertel vooral hoe zij mensen op straat kunnen benaderen: welke openingsvragen je kunt stellen, hoe kun je 
mensen motiveren rookmelders aan te schaffen, wat zeg je als mensen zeggen: ‘Ach, dat overkomt mij niet.’, 
etc.  
 
 
Stap 5 
Naast het uitdelen van folders, kunt u de actie natuurlijk nog wat uitbreiden. Voorbeelden: 
- wellicht dat u een plaatselijke doe-het-zelfzaak kunt motiveren om naast u te komen staan met een kraampje 
met rookmelders, zodat mensen direct een rookmelder kunnen komen. 
- U kunt wellicht ook zelf de rookmelders (tegen een bodemprijs) verkopen. Er is niets beters dan wanneer u 
iemand gemotiveerd hebt om rookmelders aan te schaffen om dan ook direct tot actie over te gaan.  
- Zorg ook dat u de rookmelders kunt demonstreren. Zorg dat u een werkende rookmelder bij de hand heeft 
(en wellicht dat u ook wat rook kunt maken). Het feit dat het alarm van de rookmelder regelmatig afgaat, is 
goed. Het trekt de aandacht van het publiek. 
- wellicht kunt u ook de collecte van de Brandwonden Stichting ondersteunen. Neem contact op met de 
plaatselijke collecteorganisator en vraag wat er mogelijk is. U kunt vragen om een ‘kleine bijdrage’ en hen ‘in 
ruil daarvoor’ de folder aanbieden. 
Bel de Brandwonden Stichting (0251-275555) en vraag daar het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde 
promotor in uw regio. 
 
Stap 6 
Wanneer duidelijk is wat u, waar en wanneer gaat doen, informeer dan de lokale of regionale pers en nodig 
hen uit om te komen kijken en een plaatje te schieten. Wellicht dat u ook nog een plaatselijk coryfee kunt 
uitnodigen om te helpen bij het uitdelen van de folders of om de trekking van de loterij te verrichten (als u dat 
gaat doen). 
 
Stap 7 
Ga naar de Moskee! 
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Bijlage 13: voorbeeldstukje van de naar het Turks en Arabisch vertaalde voorlichtingsteksten 
 
Yangın ihbar cihazının sürekli çalışmasını nasıl sağlayabilirim? 
1. Yaz saati bitiminde pili kontrol edin. Çoğu yangın ihbar cihazı belli bir süre ömrü olan pil ile çalışır. Pilin 
ömrünün ne kadar olacağını tahmin etmek zordur. Bu yüzden pillerin düzenli olarak kontrol edilip gerektiğinde 
değiştirilmesi tavsiye edilir*. Bu kontrolü yıllın belli bir zamanında yapmasını tavsiye ederiz, yoksa 
unutabilirsiniz. Yaz saatinden kış saatine veya kış saatinden yaz saatine geçiş zamanı bunun için uygun 
olabilir. 
* Üretici tarafından farklı belirtilmediği sürece çinko karbon pilin ömrü +/- 1 yıl, alkalin pilin ömrü +/- 2-3 yıl 
ve lityum pilin ömrü minimum 5 yıldır.  
 
2. Yangın ihbar cihazını düzenli olarak temizleyin. Toz ve kir cihazın çalışmasını etkileyip gereksiz alarm 
verebilir. Bunun için düzenli olarak elektrikli süpürge (yumuşak fırçasını kullanarak) ile cihazın tozunu alın. 
Gerektiğında cihazın tozunu hafif nemli bezlede alabilirsiniz. 
 
3. Cihazı düzenli olarak test edin. Bunun için test düğmesine basıp bir süre bekleyin. Hiçbir zaman ateş ile test 
etmeyin. Alarm sesi gelmiyorsa, pilin iyi oturduğunu kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. Hemen sonra yine 
kontrol edin ki cihazın çalışmamasının başka nedeni varsa onu öğrenebilesiniz. 
 

؟آيف أسهر على عدم تعطل الجهاز  
 . راقب بطاريتك عند انتهاء التوقيت الصيفي. تشتغل الكثير من أجهزة اإلنذار بالحريق ببطاريات تنتهي 1

لذلك فإنه من المهم . مع العلم أنه من الصعب جدا تحديد مدة صالحية البطاريات. صالحيتها في وقت معين
 ذلك في وقت محدد في السنة حتى ال ننصحك في هذا اإلطار أن تفعل*. جدا مراقبتها بشكل منتظم وتغييرها

هنا يمكن لك تحديد يوم االنتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي أو العكس لمراقبة . تنسى ذلك
. صالحية البطارية  

البطاريات المصنوعة من زنك الكربون تشتغل لمدة سنة واحدة تقريبا، أما البطاريات القلوانية فتشتغل * 
 5نوات تقريبا، في الوقت الذي تشتغل فيه البطاريات المصنوعة من مادة الليتيوم لمدة  س3 إلى 2لمدة 

. سنوات على األقل ما عدا إن ذآر الصانع مدة أخرى  
 

 . نظف جهاز اإلنذار بشكل منتظم. ألنه يمكن للغبار والوسخ أن يؤثران على فعالية الجهاز ويسببان بالتالي 2
لذلك يجب بشكل منتظم إزالة الغبار من الجهاز باستعمال المكنسة . ومزعجةفي إنذارات غير مرغوب فيها 

آما يمكن لك أيضا تنظيف الجهاز بخرقة مبللة عند . للحفاظ على نظافة الجهاز) بفرشاة خفيفة(الكهربائية 
. الضرورة  

 
 . اختبر الجهازبانتظام. تفعل ذلك عن طريق الضغط على زر االختبار لفترة وجيزة. ال تختبر الجهاز أبدا 3

بعد . إن لم تسمع جهاز اإلنذار يجب مراقبة وضع البطارية وتغييرها في حالة انتهاء صالحيتها! بواسطة النار
. ذلك يجب ومن جديد مراقبة الجهاز ألنه قد يكون وراء عدم اشتغال الجهاز سبب أخر  
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Bijlage 14: Voorbeeld van de digitale nieuwsbrief (eerste pagina). 
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Bijlage 15: Enkele voorbeelden van acties van brandweerkorpsen 
 
Gedurende de maand oktober 2008 hebben vele brandweerkorpsen acties neergezet, gericht op het verhogen van de rookmelderdichtheid in 
Nederlandse huishoudens. Hierbij is vaak gebruik gemaakt van de draaiboeken op www.brandpreventieweek.nl en heeft men een eigen acties 
bedacht. Hieronder vindt u een paar voorbeelden van deze acties. 
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16. Uitnodigingsfolder voor het  

     Symposium Woningcorporaties 
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