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1. Samenvatting
De Stichting Nationale Brandpreventieweek heeft in 2006, 2007 en 2008 in oktober campagnes
rondom het thema rookmelders georganiseerd. In lijn met eerdere brandveiligheidcampagnes van
de stichting werden deze campagnes in nauwe samenwerking met de brandweerkorpsen
uitgevoerd. Voor 2009 is gekozen voor een nieuw thema: het oefenen van een ontruiming. Hierbij
is de succesvolle campagnestrategie van de eerder campagnes benut: enerzijds een massamediale campagne (inclusief veel free publicity) en anderzijds lokale acties van de brandweer.
Medewerkers en facilitair managers worden met middelen, geënt op het idee van
ontruimingspictogrammen, gewezen op hun verantwoordelijkheden bij ontruimen en het
assisteren van minder zelfredzamen. De uitgebeelde, herkenbare niet zelfredzaamheid wordt in
het concept inhoudelijk verbonden aan kennis, bewustwording, gedragsintentie en gedrag rond
ontruimen en het periodiek oefenen.
Veel media-aandacht
Op 1 oktober zijn we de campagne gestart met een ontruimingsoefening bij een peuterspeelzaal
in Haarlem. Hier werd onder toeziend oog van de nationale pers de aftrap gegeven voor de de
vele ontruimingsoefeningen in het hele land. In het begeleidende persbericht werden cijfers over
ontruimingsoefeningen in ziekenhuizen, zorgcentra, scholen en kinderopvang gecommuniceerd
en de oproep tot oefeningen gedaan. Het nieuws haalde die dag alle journaals (voor detail zie
bijlage 1). Met de tv-journaals waarin over de opening bericht werd, werden 6.629.000 kijkers
bereikt. Daarnaast zijn er gedurende de hele campagne een groot aantal artikelen (510)
verschenen in de gedrukte media met een totale oplagebereik van 15.158.102.
Tevens is er veel gecommuniceerd via vakbladen, om zo de doelgroep medewerkers goed te
bereiken. Dit leverde een totale oplage van ruim 49.000 op.
Na de aftrap werd er drie weken lang campagne gevoerd met radiospots, tv-spots, advertenties,
het informatieve www.ontruimenmoetjeoefenen.nl, maar vooral ook actie van de lokale
brandweerkorpsen. Nederland heeft drie weken massaal ontruimd: van ziekenhuis tot basisschool
tot stadion tot Ikea tot penitiaire inrichting tot zwembad tot kinderdagverblijf tot peuterspeelzaal tot
verpleeghuis tot zorgcentrum tot gemeentehuis (tijdens huwelijksvoltrekking!) tot…. In totaal zijn
er in die periode 513 ontruimingsoefeningen gemeld.
Resultaat uit onderzoek
Tijdens de voormeting bleek dat vooral bij de eerste twee doelgroepen erg weinig aandacht was
voor ontruimingsoefeningen: in ziekenhuizen oefent slechts 43% en in zorgcentra/verpleeghuizen
is dat 50%. Bij de nameting is er, om deze reden en ter kostenbesparing, voor gekozen om
specifiek bij de ziekenhuizen en zorgcentra te meten wat het resultaat van de campagne was.
Enerzijds werd ‘de bekendheid van de campagne’ en anderzijds ‘de effecten van de campagne
gemeten’.
Bij zowel de ziekenhuizen als de zorgcentra/verpleeghuizen is het aantal organisaties met een
ontruimingsplan gestegen met 3%. Het aantal ziekenhuizen en zorgcentra, dat een ontruiming
heeft geoefend, is ook gestegen. Bij ziekenhuizen met 6% (van 43% naar 49%). Bij zorgcentra
met 1% van (50% naar 51%).
Bij de vraag of ze denken dat iedereen, bij een grote brand in hun organisatie, veilig het pand kan
verlaten, blijkt dat het aantal medewerkers dat denkt dat dit kan met 1% gedaald is. De
bewustwording onder het personeel is dus (licht) groeiende.
Onder de medewerkers van de ziekenhuizen heeft 25% de campagne gezien of gehoord en bij de
zorgcentra is dit 32%.
Wat betreft de scholen en kinderopvang: In de voormeting bleek dat 82% van de scholen en 77%
van de kinderopvang jaarlijks een ontruiming oefende. In oktober hebben er van de 513
aangemeldde ontruimingen, 65% bij scholen plaatsgevonden en 20% bij kinderopvang. Hoewel er
geen nameting is gedaan, laten deze daadwerkelijke ontruimingen wel zien dat het aantal scholen
en kinderopvangorganisaties dat hun ontruiming heeft geoefend na deze campagne gestegen is.
Het belangrijkste effect is dat de bewustwording van het probleem met alle media-aandacht
gestegen is en dat het aantal organisaties dat jaarlijks haar ontruiming oefent ook duidelijk
groeiende is.
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2. Doelstellingen en doelgroepen
Hoofddoelstelling
• Toename van het aantal organisaties dat jaarlijks een ontruimingsoefening houdt.
Hierbij wordt speciaal ingezoomd op de minder zelfredzame mensen in ziekenhuizen, zorgcentra,
scholen en kinderopvang.
Afgeleide doelstellingen
• Toename van de bewustwording van nut en noodzaak van ontruimingsoefeningen bij
werknemers en werkgevers.
• Faciliteren van organisaties bij het opstellen van goede ontruimingsplannen
De campagne is erop gericht het percentage werknemers dat jaarlijks een ontruimingsoefening
houdt binnen een jaar te doen toenemen met minimaal 5%.
In paragraaf 4 wordt aangeven in hoeverre deze doelen bereikt zijn.
Doelgroepen
Ziekenhuizen
Zorgcentra/verpleeghuizen
Kinderopvang
Scholen

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 door de korpsen (en free publicity)
4. Acties van derden
Deze vier onderdelen en de bijbehorende activiteiten worden hieronder kort beschreven.
3.1. Landelijke free publicity
Bij de persstart van de campagne werd uitgebreid aandacht gevraagd voor het feit dat vooral de
minder zelfredzamen een groot risico lopen als een ontruiming niet geoefend wordt.
Op 1 oktober werd bij een peuterespeelzaal in Haarlem onder toeziend oog van de nationale pers
de aftrap gegeven voor de de vele ontruimingsoefeningen in het hele land. Het nieuws haalde die
dag alle journaals (voor detail zie bijlage 1 en 2).
In deze perscampagne werden de volgende drie items gepresenteerd:
 een eigen onderzoek (zie bijlage 8) dat inzicht gaf in het gedrag en de verwachtingen onder
de medewerkers van ziekenhuizen, zorgcentra, scholen en kinderopvang.
 de oproep aan alle organisaties om te gaan oefenen (Ontruim en Win-actie)
 de campagne zelf met al haar uitingen
Vakbladen
Er is daarnaast veel gecommuniceerd via vakbladen, om zo de doelgroep ‘medewerkers’ goed te
bereiken. Dit betrof vakbladen op het gebied van veiligheid, bedrijfshulpverlening en
gebouwenbeheer (zie bijlage 9).
3.2 Massamediale campagne
De belangrijkste ingrediënten van de massamediale campagne waren:
•
radiospots (via landelijke zenders, veelal via betaalde zendtijd – op lokaal/regionaal
niveau aangeboden met 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).
•
de internetsite, www.ontruimenmoetjeoefenen.nl, met alle informatie over hoe je een
ontruiming kan oefenen en voorbeelden van collega-organisaties die al geoefend hebben.
Radio- en tv-spots
De massamediale campagne stak vooral in op attitudevorming: mensen doordringen van het nut
en de noodzaak van een ontruimingsoefening. In de radio- en tv-spots (bijlage 3) werd mensen
kritisch gewezen op het feit dat minder zelfredzamen hulp nodig hebben om weg te komen bij
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brand. De tv-spot werd gemaakt door de stichting Nationale Brandpreventieweek en de
uitzending werd betaald door de Nederlandse Brandwonden Stichting. De radio-spots zoomden
nog verder in op de vier verschillende doelgroepen. 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.
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 doelgroepen (zie bijlage 4):
- advertenties gericht op ziekenhuizen
- advertenties gericht op zorgcentra
- advertenties gericht op scholen
- advertenties gericht op kinderopvang
Internetsite
Alle campagne-elementen verwezen naar de publiekssite www.ontruimenmoetjeoefenen.nl
(bijlage 7). Op deze site werd veel informatie geboden over het maken en oefenen van een
ontruimingsplan met gemakkelijk te gebruiken voorbeeldplannen. Deze waren voor elke
organisatie te gebruiken en daarnaast werden er ook ‘best case’ voorbeelden van
ontruimingsoefeningen, specifiek voor de vier doelgroepen, aangeboden.
Doelgroep nummer vijf: penitiaire inrichtingen
In het oorspronkelijke plan was ook deze groep organisaties als doelgroep aangeduid voor deze
campagne. Deze doelgroep bleek na nader onderzoek het beste te bereiken via interne
communicatie vanuit het programmabureau brandveiligheid van de Rijksgebouwendienst. Zij
beheren 2000 gebouwen, waaronder de 100 penitiaire instellingen. Zij hebben eigen materialen
ontwikkeld, deze intern verspreidt en intern ook veel andere voorlichtingsmiddelen ingezet.
3. 3 Lokale en regionale voorlichtingsacties
De lokale voorlichtingsacties van de brandweer vormen de ‘backbone’ van de campagne. 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 ontruimingsacties. 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:
- Ontruimingen van basisscholen in hele provincies, in nauwe samenwerking met de brandweer
- 100 organisaties in één stad, welke allemaal tegelijk ontruimden
- De ontruiming van gemeentenhuizen met veel pers erbij
- En nog veel meer! (zie bijlage 10 en de vier grote persbijlages)
Lokale brandweer en de media
De brandweer heeft zich op bijzondere wijze ingezet om de algemene campagne-uitingen (radioen tv-spots en advertenties) bij de lokale media te promoten met een verzoek om gratis plaatsing.
Dit heeft veel effect gehad op de 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, zoals in de vele artikelen terug te zien is. (zie de persbijlagen)
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 ontruimingscampagne (zie bijlage 13).
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de speciale internetsite www.brandpreventieweek.nl, (zie bijlage 11) voorzag de
brandweerkorpsen van achtergrondinformatie, nieuws en de voorlichtingsdraaiboeken van de
campagne (zie bijlage 12).
ook de vele artikelen in brandweerbladen zorgden dat de campagne ging leven onder de
korpsen. (zie bijlage 9)
begin juni 2009 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 150 brandweerlieden waren hierbij aanwezig.
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 (zie bijlage 14)
alle korpsen kregen bovendien een ontruimingspakket met gratis posters, flyers en stickers
toegestuurd om te kunnen gebruiken bij hun voorlichtingsacties zie bijlage 5).
In samenwerking met een externe partner is een speciale ‘ontruimen moet je oefenen’
brochure met cd-rom ontwikkeld. Hierop vonden de korpsen alle informatie, welke zij weer
naar bederijven konden sturen, presenteren.

3.4. Acties van derden
Naast de brandweer waren er in de campagneperiode ook andere organisaties actief met
speciale acties.
- Vooral de samenwerking met het NIBHV, welke ook sponsor is geworden van de campagne,
was erg interessant. Zij hebben een speciale “Ontruimen moet je oefenen’ brochure met cd-rom
ontwikkeld en gratis aan de korpsen geleverd. Deze was zeer populair en is dan ook veel
bijbesteld.

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 ontruimingscampagne 2009‘ op pagina 13 en bijlage 8 met de
onderzoeksresultaten.
Enige bereikcijfers
Met de tv-journaals waarin over de opening bericht werd, werden 6.629.000 kijkers bereikt.
Daarnaast zijn er gedurende de hele campagne een groot aantal artikelen (510) verschenen in de
gedrukte media met een totale oplagebereik van 15.158.102.
Tevens is er veel gecommuniceerd via vakbladen, om zo de doelgroep medewerkers goed te
bereiken. Dit leverde een totale oplage van ruim 49.000 op.
Op internet heeft dit tot 413 artikelen/pagina’s over de ontruimingscampagne geleid.
In samenwerking met (en investering door) de Brandwonden Stichting zijn de tv-spots met een
mediawaarde van ongeveer € 140.000 uiteindelijk 54 keer uitgezonden op landelijke televisie.
De investering van de Brandpreventieweek in radiozendtijd is verdriedubbeld door de
Brandwonden Stichting en zo werd het een mediawaarde van ongeveer € 240.000 en zijn de
spots 990 keer uitgezonden.
Na de aftrap werd er drie weken lang campagne gevoerd met radiospots, tv-spots, advertenties,
het informatieve www.ontruimenmoetjeoefenen.nl, maar vooral ook actie van de lokale
brandweerkorpsen. Nederland heeft drie weken massaal ontruimd: van ziekenhuis tot basisschool
tot stadion tot Ikea tot penitiaire inrichting tot zwembad tot kinderdagverblijf tot peuterspeelzaal tot
verpleeghuis tot zorgcentrum tot gemeentehuis (tijdens huwelijksvoltrekking!) tot…. In totaal zijn
er in die periode 513 ontruimingsoefeningen gemeld.
Onderzoek
Om de effecten van de campagne te meten werd er voorafgaand en na afloop van de campagne
door het onderzoeksbureau Right Marktonderzoek. Zij hebben een representatieve steekproef
gehouden onder medewerkers van de vier doelgroepen. Deze medewerkers zijn degenen die bij
een ontruiming op de hoogte moeten zijn van de benodigde acties.
Hierbij wordt speciaal ingezoomd op de minder zelfredzame mensen in ziekenhuizen, zorgcentra,
scholen en kinderopvang. Tijdens de voormeting bleek dat vooral bij de eerste twee doelgroepen
erg weinig aandacht was voor ontruimingsoefeningen: in ziekenhuizen oefent slechts 43% niet en
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in zorgcentra/verpleeghuizen is dat 50%. Tijdens de campagne bleek dat dit ook de moeilijkste
groep was om daadwerkelijk aan het ontruimen te krijgen. Bij de nameting is er, om deze reden
en ter kostenbesparing, voor gekozen om specifiek bij de ziekenhuizen en zorgcentra te meten
wat het resultaat van de campagne was. 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 8 treft u meer details aan.
• Ziekenhuizen en zorgcentra/verpleeghuizen
Bij zowel de ziekenhuizen als de zorgcentra/verpleeghuizen is het aantal organisaties met een
ontruimingsplan gestegen met 3%.
Gevraagd naar de ontruimingsplattegrond aan de muur blijkt in de ziekenhuizen dat nog evenveel
medewerkers hiervan op de hoogte zijn en bij de zorgcentra is dat aantal met 6% gestegen. Als
gekeken wordt naar het aantal medewerkers dat deze plattegrond kan aanwijzen, blijkt dat dit bij
de ziekenhuizen met 1% gestegen is en bij de zorgcentra met 4%.
Het aantal ziekenhuizen en zorgcentra, dat een ontruiming heeft geoefend, is gestegen. Bij
ziekenhuizen met 5% (van 43% naar 49%). Bij zorgcentra met 1% van (50% naar 51%).
Dit komt bij de ziekenhuizen overeen met het antwoord op de vraag of er in oktober een
ontruimingsoefening gehouden is: 5% bevestigt dit. Bij de zorgcentra zegt 7% dat er een
ontruimingsoefening is gehouden in oktober, dus dat zou er op kunnen duiden dat er toch een
grotere stijging is in het aantal ontruimingsoefeningen in zorgcentra. Dit ligt echter volledig in de
interpretatie van de vraag door de medewerker..
Bij de vraag of ze denken dat iedereen, bij een grote brand in hun organisatie, veilig het pand kan
verlaten, blijkt dat het aantal medewerkers dat denkt dat dit kan met 1% gedaald is! De
bewustwording onder het personeel is (licht) groeiende. Als resultaat van de campagne is men er
nu ernstig over na gaan denken en realiseert zich het probleem beter.
Onder de medewerkers van de ziekenhuizen heeft 25% de campagne gezien en bij de zorgcentra
is dit 32%. Vooral de communicatie via televisie is veel gezien, gevolgd door de radio en internet.
De boodschap die het meest is bijgebleven is dat een ontruimingsoefening noodzakelijk is voor
de veiligheid. Ook dat er niet geoefend wordt en dat medewerkers in de zorg dit wel willen, is
helder aangekomen bij de respondenten.
• Scholen en kinderopvang
Wat betreft de scholen en kinderopvang: In de voormeting bleek dat 82% van de scholen en 77%
van de kinderopvang jaarlijks een ontruiming oefende. In oktober hebben er van de 513
aangemeldde ontruimingen, 65% bij scholen plaatsgevonden en 20% bij peuterspeelzalen.
Hoewel er geen nameting is gedaan, laten deze daadwerkelijke ontruimingen wel zien dat het
aantal scholen en kinderopvangorganisaties dat hun ontruiming heeft geoefend na deze
campagne gestegen is.
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5. Financiering
Al enige jaren zijn de brandpreventieweken 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 2009 trad BRK/First Alert op als sponsor voor de campagne. Als
rookmelderleverancier en groot voorstander van brandveiligheid is zij al jaren een trouwe
sponsorpartner van de brandpreventieweken. Tevens hebben de brandpreventieweken dit jaar
een nieuwe sponsor aan zich weten te binden, namelijk het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening, het NIBHV. 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 kocht zendtijd ter
waarde van € 35.000 in voor de tv-spot.
Naast de € 20.000, die de Brandpreventieweek investeerde in radiozendtijd, stelde de
Brandwonden Stichting ook een extra budget van € 40.000 ter beschikking voor de inkoop van
radiospots. 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:
- de genoemde tv-spots van de Brandwonden Stichting met een mediawaarde van ongeveer
€ 140.000.
- de genoemde extra radiozendtijd ingekocht door de Brandwonden Stichting (media waarde
ongeveer € 240.000).
- de door het NIBHV ontwikkelde ‘ontruimen moet je oefenen’ brochure met cd-rom.
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6. Schematisch overzicht: output
Schematisch overzicht van de producten die gerealiseerd zijn binnen het kader van de ontruimingscampagne 2009. 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
Voorlichtingsproduct
en

Resultaat

Site:
www.ontruimenmoetjeo
efenen.nl
Radiospot
Landelijke en
Regionaal

457.440 pageviews
en 8.448 bezoekers
in de maand oktober.
Totaal werd ter
waarde van €
240.000 zendtijd
ingekocht.

Radiospots
Lokaal

Tv-spots
Landelijk

Flyer Ontruimen moet
je oefenen
Poster
Ontruimen moet je
oefenen
Stickers
Ontruimen moet je
oefenen
Ontruimingsadvertenties
Free publicity
Persconferentie 1
oktober

Perscampagne
regionaal/lokaal

Artikelen in vakbladen

Totaal aantal
uitzendingen: 990.
Plaatsingscijfers
onbekend. Wel veel
berichten ontvangen
dat spot door vele
lokale zenders is
uitgezonden.
In totaal werd door
de Brandwonden
Stichting
tv-zendtijd ter
waarde van
€ 140.000 ingekocht.
Totaal aantal
uitzendingen: 54.
Oplage: 318.000

Communicatiewaarde

Opmerking

Goede informatieve site, waarbij we zien dat er
ook na oktober nog vaak op gekeken wordt.
Advertentiewaarde:
€ 240.000

De investering van de SNBW was beperkt: €
20.000. De Brandwonden Stichting vulde dit aan
met € 40.000. Doordat de Brandwonden Stichting
inkoopt met 75% korting werd hiermee zendtijd ter
waarde van € 240.000 ingekocht.

Advertentiewaarde
(schatting)
€ 75.000

Verspreiding naar lokale stations en via
brandweer is zinvol gebleken.

Advertentiewaarde
€ 140.000

De NBS investeerde € 35.000 in de inkoop van
reclametijd. Door de 75% Chari-korting werd
hiermee zendtijd ter waarde van € 140.000
ingekocht.

Oplage: 22.000

Oplage: 510.000

Flyers werden ongevraagd verspreid naar alle
korpsen. Daarna volgde een ongekend aantal
nabestellingen.
Posters werden ongevraagd verspreid naar alle
korpsen. Daarna volgde een ongekend aantal
nabestellingen.
Posters werden ongevraagd verspreid naar alle
korpsen. Daarna volgde een ongekend aantal
nabestellingen.
Deze advertentie is ingekocht door de
Brandwonden Stichting.

Beperkt aantal
plaatsingen in de
Volkskrant.

Advertentiewaarde: 2.000

Vele malen op
landelijke
radiostations (o.a.
NOS) en op
landelijke tv (o.a.
NOS, RTL Nieuws)
(ruim 6.629.000
kijkers) 2 x landelijke
dagblad en vele
regionale dagbladen
Aantal artikelen: 510
Oplage: 15.158.102

Advertentiewaarde:
€ 195.000

Grote respons op persbericht en cijfers en de tvploegen waren ook erg geïnteresseerd in de
ontruiming van de peuterspeelzaal.

Advertentiewaarde:
€415.776

Een totaaloplage van
49.325

Advertentiewaarde:
€ 12.000

De campagne is goed opgepakt door lokale
korpsen. Zij hebben de concept persberichten in
het ideeënboek goed gebruikt. De pers vond het
een interessant onderwerp.
Dit jaar is er ook veel gecommuniceerd in
vakbladen. Vaak kwam dit tot stand via
partnercontacten en gedeeltelijk door ons
persbericht. Mogelijk zit hier bij een volgende
campagne nog meer in.
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Ontruimingsonderzoek

Communicatie naar
korpsen
Permanent onderhoud
van de site
www.brandpreventiew
eek.nl
bedoeld om korpsen te
informeren over de
campagne.
Bijeenkomst 9 juni Kick Off – Introductiebijeenkomst voor
brandweer.

Mailing naar brandweercommandanten
Digitale nieuwsbrieven

Ideeënboek voor
korpsen
Ontruimingsinfomap
Laat organisaties
ontruiming oefenen!
Geef een presentatie
met ontruiminginfo op
cd-rom!
(of stuur de
bedrijfsbrochure met
cd-rom op)
Bereik zorgorganisaties
via personeelsblaadjes!
Stimuleer
kinderdagverblijven om
te oefenen!
Doe het grote
ontruimingsspel!
Controleer het
schoolontruimingsplan!

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

Juli t/m Oktober:
43,950 pageviews
van 8,661 bezoekers

Begin dit jaar is de nieuwe site live gegaan,
waardoor de kosten lager zijn, hij minder
arbeidsintensief is en hij meer mogelijkheden
biedt.

150 deelnemers

Hoog gewaardeerd, goede interactie en positieve
reacties. De opkomst was hoger dan in 2008.
Mogelijk komt dit door het nieuwe thema.

1x 420 brieven

Belangrijk om de campagne in te bedden en aan
te kondigen.
Effectief middel om korpsen te informeren. Er
blijven nieuwe aanmeldingen van
brandweermannen binnenkomen.

Tot nu toe 7 digitale
nieuwsbrieven
verstuurd aan 950
mailcontacten.

Ontzettend veel
gebruikt.
Het meest populaire
idee
Door verschillende
korpsen opgepakt.

Beperkt opgepakt.
Veel gedaan.

Ook regelmatig
benut.
Door een aantal
korpsen ingezet.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

Dit was zowel voor bedrijven als voor de korpsen
DE basis om mee werken. Zeer nuttig.
Vooral de opsplitsing in een kleine, middelgrote en
grote variant werd erg gewaardeerd.
Door de hoge kwaliteit van de brochure met cdrom (van het NIBHV) is deze breder opgepakt dan
vooraf verwacht.

Erg specifiek.
Een aantrekkelijke doelgroep voor korpsen om
mee te gaan ontruimen.
Veel benut richting scholen.

N.v.t.
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BIJLAGEN
Bijlage 1. Ontruiming Peuterspeelzaal Haarlem, 1 oktober 2009
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Bijlage 2. Persbericht 1 oktober 2009

Verzorgers zien kans op overleving bij ontruiming somber in
Brandweer: zorgcentra, ziekenhuizen, scholen en kinderopvang oefenen te weinig
Onderzoek van de Brandwonden Stichting toont aan dat verzorgers vrezen dat bij brand niet iedereen veilig
het gebouw kan ontvluchten. Simpelweg omdat de praktische kennis over ‘hoe te handelen’ ontbreekt.
Stichting Nationale Brandpreventieweek organiseert met de brandweer van 1 tot 20 oktober de landelijke
campagne: www.ontruimenmoetjeoefenen.nl. Met deze campagne hoopt de brandweer werknemers te
stimuleren om een ontruiming te oefenen en de risico’s bij brand zo veel mogelijk te beperken.
Uit recent onderzoek blijkt dat ziekenhuizen (42%) en zorgcentra/verpleeghuizen (34%) vaak geen
ontruimingsoefening doen. Ook binnen de kinderopvang en basisscholen moet er meer aandacht komen voor
ontruimen. Cijfers tonen aan dat 15 tot 20 % van deze groep nog niet oefent. Juist voor de brandveiligheid is het van
cruciaal belang dat vaardigheden, die leiden tot veilig ontruimen, geoefend worden. De medewerkers van deze
organisaties, die gemiddeld meer dan 16 personen onder hun hoede hebben, geven aan dat ze het wel zeer
belangrijk vinden dat er geoefend wordt.
‘Patiënten, cliënten, leerlingen, kleuters en peuters zijn afhankelijk van mensen die in staat zijn om adequaat te
handelen als er brand uitbreekt. Daarom is het alarmerend, dat er te weinig ontruimingsoefeningen worden
gehouden.’, aldus René Hagen, voorzitter van de Stichting Nationale Brandpreventieweek en Lector Brandpreventie.‘
Met deze campagne proberen we elke werknemer te wijzen op hun verantwoordelijkheden om niet-zelfredzamen te
helpen vluchten’, zegt René Hagen.
Landelijke oproep tot ontruimingsoefening
De brandweer roept bedrijven en instellingen op om hun ontruiming te oefenen. Tussen 1 en 20 oktober staan er elke
dag, in heel het land, meerdere ontruimingsoefeningen op het programma. De organisaties ontvangen praktische
informatie en kunnen zich opgeven voor de ‘Ontruim en Win’-actie. Dit kan via www.ontruimenmoetjeoefenen.nl, waar
ze ook alles vinden over ontruimingsoefeningen, van een voorbeeld ontruimingsplan, praktische tips voor een
ontruimingsactie tot een evaluatieformulier.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
De ontruimingscampagne wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de
Nederlandse Brandwonden Stichting en gesponsord door First Alert en het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De site www.brandpreventieweek.nl biedt de nodige achtergrondinformatie, inclusief
een serie relevante nieuwsbrieven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marjorie Holtus
Persvoorlichter Marketing en Communicatie
Nederlandse Brandwonden Stichting
Zeestraat 29, Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk
(0251) 27 55 53 / 06 - 20 45 72 84
mholtus@brandwonden.nl
Bijlagen
Onderzoek Brandwonden Stichting Ontruiming
Via link naar website www.brandpreventieweek.nl/ontruimingscampagne
- Onderzoek Brandwonden Stichting Ontruiming
- Campagnematerialen van de brandweer
- 10 mythen over zelfredzaamheid van mensen bij brand
- Wat zijn de brandpreventieweken?
- Logo Brandpreventieweek
- Foto brandweerauto met spandoek
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Bijlage 3. TV- en radiospots
Tv-spot, ook te zien op www.ontruimenmoetjeoefenen.nl

Radiospots

De vier radiospots voor de vier doelgroepen zijn te beluisteren op www.ontruimenmoetjeoefenen.nl

De opzet is als volgt
Tijd:

20 a 25 seconden

Stem 1:

jonge radio 1-interviewer

Stem 2:

medewerker van de betreffende organisatie

Setting:

ontruimingsalarm, sirenes

Idee:

Doordat een interviewer in radio 1 stijl de setting goed kan neerzetten, wordt de aanspreking van de

boodschap gevoeld. De lijn richt zich eerst op de onmogelijkheid waarna de aanspreking van de luisteraar plaatsvindt.
Daarna wordt de oplossing voor de ontstane situatie gegeven door de brandweer.
=> je moet het voelen, alsof je ernaast staat.

Spotvoorbeeld: zorgcentra/verpleeghuizen
Interviewer:

Ik sta hier in zorgcentrum de Lindeboom op de vierde verdieping bij mevrouw De Groot. Beneden is

brand uitgebroken. Zeg, mevrouw de Groot, u zit in een rolstoel. Hoe eh.. denkt u het pand eigenlijk te kunnen gaan
verlaten?
Geluid:

Aankomende brandweersirenes op de alarmachtergrond

Brandweer:

Help mensen die niet zelf kunnen vluchten.

www.ontruimenmoetjeoefenen.nl
Dit was een bericht van de brandweer.
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Bijlage 4. Stopperadvertenties (enkele van de vele beschikbaar gestelde formaten)
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Bijlage 5. Poster, flyer en stickers
Poster:

Stickers:

Flyer voorkant:

Flyer achterkant:
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Bijlage 6. A4-Brochure met cd-rom ‘Ontruimen moet je oefenen’
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Bijlage 7. Consumentensite www.ontruimenmoetjeoefenen.nl
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Bijlage 8. Belangrijkste resultaten onderzoek voor- en nameting

Voormeting in september 2009 door de Nederlandse Brandwonden Stichting
Wat is uw functie binnen de organisatie?

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

Totaal

100%

100%

100%

100%

ondersteunend/facilitair

37%

25%

15%

9%

directe zorg voor patiënt, cliënt of kind

51%

63%

73%

70%

directie/management

5%

6%

11%

2%

anders, namelijk...

7%

6%

1%

18%

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

Totaal

100%

100%

100%

100%

ja

89%

87%

95%

93%

nee

1%

2%

2%

3%

weet ik niet

10%

12%

3%

4%

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

100%

100%

100%

100%

ja

92%

87%

95%

88%

nee

4%

6%

4%

9%

weet ik niet

4%

7%

1%

2%

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

Totaal

100%

100%

100%

100%

ja

43%

50%

82%

77%

nee

42%

34%

15%

18%

niet dat ik weet

15%

16%

3%

5%

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

100%

100%

100%

100%

53%

43%

29%

23%

8%

9%

20%

17%

Heeft uw organisatie een
ontruimingsplan?

Hangt bij u op het werk ergens een
plattegrond aan de muur waarop getekend
staat hoe u moet vluchten bij brand?
Totaal

Is er het afgelopen jaar een
ontruimingsoefening gedaan op uw werk?

Hoe is deze ontruimingsoefening
aangekondigd?
Totaal
vantevoren was bekendgemaakt op welke
dag en tijd de ontruiming zou plaatsvinden
vantevoren was bekendgemaakt in welke
week of op welke dag de ontruiming zou
plaatsvinden
vantevoren was bekendgemaakt dat er een
ontruiming zou plaatsvinden, maar niet
wanneer
vantevoren was het personeel niet
ingelicht

19%

21%

30%

28%

17%

23%

22%

32%

weet ik niet

2%

5%

0%
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Hoe is de ontruimingsoefening
uitgevoerd?

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

Totaal

100%

100%

100%

100%

het hele pand is ontruimd

13%

27%

96%

78%

er is een afdeling/verdieping ontruimd

59%

37%

1%

8%

er is 1 kamer/lokaal ontruimd

5%

6%

0%

4%

de BHV-ers hebben het pand doorgelopen o

11%

15%

0%

3%

alleen het personeel is ontruimd, de cliënte

7%

11%

0%

4%

anders, namelijk...

5%

2%

2%

4%

weet ik niet

1%

2%

0%

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

100%

100%

100%

100%

zeer ONbelangrijk

1%

2%

2%

2%

ONbelangrijk

1%

0%

0%

1%

neutraal

13%

8%

1%

2%

belangrijk

42%

34%

22%

24%

zeer belangrijk

43%

55%

75%

70%

weet niet/geen mening

0%

0%

0%

1%

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

100%

100%

100%

100%

ja

69%

64%

93%

94%

nee

31%

36%

7%

6%

Ziekenhuis

Zorgcentrum

Basisschool

Kinderopvang

100%

100%

100%

100%

0 (alleen voor mezelf)

27%

14%

5%

3%

1-5

11%

12%

4%

8%

6 - 10

5%

14%

5%

24%

11 - 15

8%

11%

7%

24%

16 of meer

26%

29%

77%

36%

weet ik niet

23%

19%

3%

5%

In welke mate vindt u het belangrijk dat er
op uw werk een ontruimingsoefening
wordt gedaan?
Totaal

Denkt u, wanneer er nu een grote brand in
uw organisatie uitbreekt, dat iedereen
veilig het pand kan verlaten?
Totaal

Voor hoeveel personen bent u
verantwoordelijk tijdens een ontruiming
binnen uw organisatie?
Totaal
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Voor- versus Nameting Ziekenhuizen en zorgcentra/verpleeghuizen in december 2009

Wat is uw functie binnen de organisatie?
ondersteunend/facilitair
directe zorg voor patiënt, cliënt of kind
directie/management
anders, namelijk...

Heeft uw organisatie een ontruimingsplan?
ja
nee
weet ik niet

Hangt bij u op het werk ergens een
plattegrond aan de muur waarop getekend
staat hoe u moet vluchten bij brand?
ja
nee
weet ik niet

Is er het afgelopen jaar een
ontruimingsoefening gedaan op uw werk?
ja
nee
niet dat ik weet

Hoe is deze ontruimingsoefening
aangekondigd?
vantevoren was bekendgemaakt op welke
dag en tijd de ontruiming zou plaatsvinden

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

37%

34%

25%

26%

51%

59%

63%

65%

5%

4%

6%

7%

7%

3%

6%

2%

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

89%

92%

87%

90%

1%

0%

2%

1%

10%

8%

12%

9%

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

92%

92%

87%

93%

4%

4%

6%

3%

4%

4%

7%

4%

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

43%

49%

50%

51%

42%

37%

34%

33%

15%

14%

16%

15%

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

53%

41%

43%

35%

vantevoren was bekendgemaakt in welke
week of op welke dag de ontruiming zou
plaatsvinden

8%

14%

9%

10%

vantevoren was bekendgemaakt dat er een
ontruiming zou plaatsvinden, maar niet
wanneer

19%

18%

21%

23%

17%

22%

23%

26%

2%

6%

5%

6%

vantevoren was het personeel niet ingelicht
weet ik niet
Vraag niet gekregen

Stichting Nationale Brandpreventieweek – Januari 2010 - 20 / 33

Evaluatie Ontruimingscampagne 2009 - Nationale Brandpreventieweken

Hoe is de ontruimingsoefening uitgevoerd?
het hele pand is ontruimd
er is een afdeling/verdieping ontruimd
er is 1 kamer/lokaal ontruimd
de BHV-ers hebben het pand doorgelopen om
alleen het personeel is ontruimd, de cliënten/p
anders, namelijk...
weet ik niet

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

13%

12%

27%

18%

59%

60%

37%

37%

5%

3%

6%

7%

11%

7%

15%

15%

7%

10%

11%

17%

5%

3%

2%

0%

1%

5%

2%

4%

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

Vraag niet gekregen
In welke mate vindt u het belangrijk dat er op
uw werk een ontruimingsoefening wordt
gedaan?
zeer ONbelangrijk

1%

8%

2%

7%

ONbelangrijk

1%

1%

0%

1%

neutraal

13%

12%

8%

10%

42%

39%

34%

31%

43%

40%

55%

50%

0%

0%

0%

1%

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

69%

68%

64%

63%

31%

32%

36%

37%

belangrijk
zeer belangrijk
weet niet/geen mening
Denkt u, wanneer er nu een grote brand in uw
organisatie uitbreekt, dat iedereen veilig het
pand kan verlaten?
ja
nee, want...

In de maand oktober is er een landelijk ontruimingscampagne geweest. Spotjes, advertenties, artikelen, posters en dergelijke maakten
onderdeel uit van deze campagne. De onderstaande vragen hebben betrekking op deze campagne. Geef van de onderstaande zaken aan
of u deze in oktober heeft gehoord of gezien. Als u niets gehoord of gezien heeft van deze ontruimingscampagne dan kunt u dat ook
aangeven.
Ziekenhuis
voormeting
%
radiospotje over ontruimingsoefening
tv-spotje over ontruimingsoefening
nieuwsitem in een tv-programma
nieuwsitem in een radio programma
advertentie over ontruimingsoefening
artikel over ontruimingsoefening
poster over ontruimingsoefening

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

7%

10%

12%

18%

4%

6%

2%

1%

2%

5%

1%

2%

3%

6%
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Heeft u deze commercial wel eens op TV
gezien?

Ziekenhuis
voormeting
%

ja
nee
kan niet worden afgespeeld
weet niet/geen mening

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

11%

16%

73%

63%

11%

16%

5%

5%

vraag niet gehad

Heeft u deze commercial wel eens op de
radio gehoord?

Ziekenhuis
voormeting
%

Totaal
ja
nee
kan niet worden afgespeeld
weet niet/geen mening

Ziekenhuis
nameting
%
100%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%
100%

12%

15%

83%

78%

3%

3%

1%

3%

vraag niet gehad

Wie de afzender van de boodschap?

Ziekenhuis
%

Ziekenhuis
%

Zorgcentrum
%

Zorgcentrum
%

brandweer

3%

5%

overheid/Rijk/ministerie

25%

14%

12%

7%

5%

7%

3%

4%

51%

62%

Postbus 51
SIRE
anders, namelijk
weet ik niet
vraag niet gehad

Welke voorlichtingsboodschappen zijn u
bijgebleven?
een ontruimingsoefening is noodzakelijk
voor de veiligheid
een ontruimingsoefening is verplicht
een ontruimingsoefening wordt door veel
organisaties niet geoefend
medewerkers in de zorg willen dat er
ontruimingsoefeningen gehouden worden
anders, namelijk
geen

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

75%

73%

20%

25%

23%

27%

18%

27%

5%

4%

10%

10%

vraag niet gehad
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Heeft u naar aanleiding van de campagne één
van onderstaande acties gezien/ondernomen
in mijn organisatie is in oktober een
ontruimingsoefening gehouden
in mijn organisatie is de discussie over een
ontruimingsoefening gevoerd
in mijn organisatie is een
ontruimingsoefening aangekondigd
in mijn organisatie is besloten dat een
ontruimingsoefening onmogelijk is
nee, ik heb geen enkele actie
gezien/ondernomen
nee, want wij doen al regelmatig een
ontruimingsoefening

Ziekenhuis
voormeting
%

Ziekenhuis
nameting
%

Zorgcentrum
voormeting
%

Zorgcentrum
nameting
%

5%

7%

4%

8%

7%

8%

1%

1%

56%

47%

27%

29%

vraag niet gehad

Stichting Nationale Brandpreventieweek – Januari 2010 - 23 / 33

Evaluatie Ontruimingscampagne 2009 - Nationale Brandpreventieweken

Bijlage 9. Artikelen in vakbladen (enkele voorbeelden)

Vakblad Brand en brandweer

Vakblad Security management
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Bijlage 10. Enkele voorbeelden van acties van brandweerkorpsen
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Bijlage 11. Website voor brandweer: www.brandpreventieweek.nl
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Bijlage 12. Voorbeeld van een van de draaiboeken uit het Ideeënboek

Geef een presentatie met ontruimingsinfo op cd-rom! (idee 49)
(of stuur de bedrijfsbrochure met cd-rom op)
Korte omschrijving
Er zijn 2 varianten:
1. Houd een presentatie bij een organisatie over het belang van brandveiligheid en een ontruimingsoefening in het
bijzonder. Hiervoor kunnen zij directie, MT en/of personeel uitnodigen. Zorg met hulp van de voorlichtingsmiddelen
voor voldoende uitdeelmateriaal. Maak met de cd-rom materialen een interactieve presentatie.
2. Stuur een mailing naar door jou gekozen organisaties waarmee zij zelf met behulp van de cd-rom hun directie,
MT, facilitair manager kunnen overtuigen van:
- het nut van een ontruimingsoefening
- de professionaliteit en het gemak van de Ontruimingsinfomap
- het nut van het oefenen in de brandpreventieweken (eventueel mooie persactie)
Doel
Organisaties attenderen op het dragen van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het oefenen van het
ontruimingsplan en hen stimuleren het plan te oefenen (liefst in de Nationale Brandpreventieweken).
Doelgroep
Organisaties, bedrijven, instellingen. Gericht op de facilitair manager, directeur of raad van bestuur. Dit is extra
belangrijk bij organisaties met minder zelfredzame mensen, zoals:
• Ziekenhuizen
• Zorgcentra en verpleeghuizen
• Basisscholen
• Kinderdagverblijven
• Penitiaire Instellingen
Benodigdheden actie, variant 1
- Lijst met namen, telefoonnummers en contactpersonen van organisaties in uw gemeente
- Voorbeeldbrief aan medewerkers (hier te downloaden)
- Ontruimingsflyers (leverbaar vanaf begin september en in pakket)
- Ontruimingsposters (leverbaar vanaf begin september en in pakket)
- Ontruimingsstickers (leverbaar vanaf begin september en in pakket)
- Zaal met goede presentatieapparatuur
- Ondersteunend demonstratiemateriaal, zoals bijvoorbeeld het ontruimingsplan (liefst van het bedrijf zelf, anders
een voorbeeld), kleine blusmiddelen, BHV jasjes en dergelijke.
- Ontruimings cd-rom-brochure met input voor uw presentatie en om af te geven bij de verantwoordelijke na de
presentatie (leverbaar vanaf begin september en in pakket)
Presentatiemiddelen op de cd-rom (vanaf september leverbaar):
- Powerpointpresentatie
- De film 'BHV Ontruimingsoefening’
- Digitale ontruimingsinfomap (hier te downloaden)
- De 10 mythes van zelfredzaamheid bij brand

Stichting Nationale Brandpreventieweek – Januari 2010 - 27 / 33

Evaluatie Ontruimingscampagne 2009 - Nationale Brandpreventieweken

Stappenplan actie, variant 1
1. Benader een organisatie en bied aan een lezing te willen houden. Wanneer u daarvoor de
brandpreventieweken benut, bedenk dan dat u 6 a 8 weken van tevoren een datum moet plannen.
3. Om de organisatie van dienst te zijn bij het uitnodigen voor de lezing van hun MT-leden, personeelsleden en
dergelijke kunnen zij gebruik maken van de uitnodigingsbrief. Bied ook de posters aan, die ze dan op kunnen
hangen, mogelijk met een sticker erop met de datum van de lezing.
4. Bereid uw lezing heel goed voor. Benut de basispresentatie en zorg voor dia’s met branden (in uw gemeente).
Benut in uw presentatie de andere hulpmiddelen van de cd-rom (film, mythes, ontruimingsinfomapdocumenten) en
draag naderhand eventueel de cd-rom-brochure over aan de betreffende verantwoordelijke.
5. Laat ook wat middelen zien zoals: het ontruimingsplan (liefst van het bedrijf zelf, anders een voorbeeld), kleine
blusmiddelen, BHV jasjes en dergelijke.
6. Neem de ontruimingsflyers en -stickers mee om uit te delen.
Benodigdheden actie, variant 2
- Lijst met namen, telefoonnummers en contactpersonen van organisaties in uw gemeente
- Voorbeeldbrief aan organisaties (hier te downloaden)
- Ontruimingsflyers (leverbaar vanaf begin september en in pakket)
- Ontruimingsposters (leverbaar vanaf begin september en in pakket)
- Ontruimingsstickers (leverbaar vanaf begin september en in pakket)
- Ontruimings cd-rom-brochure (leverbaar vanaf begin september en in pakket)
- Digitale Ontruimingsinfomap (hier te downloaden)
Stappenplan actie, variant 2
1. Maak een lijst van de organisaties in uw gemeente, die u zou willen benaderen. Bijv. via www.goudengids.nl of
via de gemeente.
2. Nodig deze organisaties uit deel te nemen aan de Nationale Ontruimingsoefening van de Brandpreventieweken.
Schrijf een brief of maak gebruik van de voorbeeldbrief aan organisaties.
3. De inhoud van de brief richt zich op:
a. het oefenen van het ontruimingsplan in de Brandpreventieweken, mogelijk op een specifieke dag. Dat deelname
ook mogelijk is als er nog geen gebruiksvergunning is verstrekt door de Brandweer;
b. de cd-rom-folder met daarop de BHV-Ontruimingsfilm, de 10 mythes bij brand, de digitale Ontruimingsinfomap
en de website: www.ontruimenmoetjeoefenen.nl.
c. Vertel over de Ontruim en Win actie: Ontruim en maak kans op een ludiek personeelsuitje!
d. Sluit een Ontruimingsposter, -flyer en -sticker bij. Vraag of ze de poster willen ophangen en geef aan dat ze meer
materialen kunnen bestellen voor personeel.
5. Bel de organisaties na en informeer of ze nog vragen hebben of hulp nodig hebben.
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Voorbeeldbrief/mail: Organisatie aan medewerkers (bij variant 1)

Pyrodam, dd mm jjjj
Alle medewerkers.
Betreft: Personeelsbijeenkomst met de brandweer

Geachte medewerker,
Als organisatie hebben wij de veiligheid van ons personeel hoog in het vaandel staan. Zo ook de brandveiligheid.
Als het alarm gaat is het zaak om zo snel en efficiënt mogelijk het gebouw te ontruimen. Brand is vliegensvlug en
iedereen moet snel en veilig naar buiten geleid worden.
De brandweer komt langs
De brandweer komt lang om u alles te vertellen over brandveiligheid, de 10 mythes van vluchten en laat zien met
welke blus en meldmaterialen gewerkt wordt.
Ook hoort u er alle details van een bijzondere actie: de actie 'Nationale Ontruimingsoefening'. In oktober staat
het hele land in teken van de Nationale Brandpreventieweken en dan maken alle organisaties die een ontruiming
oefenen kans op een ludiek personeelsuitje!
Dus blokkeer ….. september … uur in je agenda, want deze personeelsbijeenkomst belooft zeer speciaal te
worden.

Met vriendelijke groet,
H. van As
Directie X
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Voorbeeldbrief: Commandant brandweer aan organisaties (bij variant 2)
Pyrodam, dd mm jjjj
De Directeur van ….

Geachte heer/mevrouw,
Misschien is uw organisatie al eens opgeschrikt door een brandalarm. En of het nu om een echt of een vals alarm
gaat, op zo'n moment is het zaak om zo snel en efficiënt mogelijk het gebouw te ontruimen. Brand is vliegensvlug
en iedereen moet veilig naar buiten geleid worden. Oefen een ontruiming tussen 1 en 20 oktober en doe zo mee
aan de actie 'Nationale Ontruimingsoefening'. Ontruim en maak kans op een ludiek personeelsuitje!
Oefenen is een noodzaak en loont!
In een tijd waarin veiligheid een steeds belangrijker onderwerp op de politieke agenda is, is aandacht voor
brandveiligheid en brandpreventie geen luxe, maar noodzaak. Om het goed functioneren van het ontruimingsplan
en de bijbehorende instructies te waarborgen, is het belangrijk dat uw organisatie dit plan regelmatig, en minstens
eenmaal per jaar, oefent. U zult merken dat u allerlei praktische uitdagingen tegenkomt tijdens het oefenen.
Alles makkelijk voor u beschikbaar
In de bijgevoegde brochure met cd-rom vindt u alles om:
- een ontruimingsoefening voor te bereiden (in de Ontruimingsinfomap vindt u voorbeelden van plannen,
plattegronden, oefeningen en dergelijke)
- een heldere powerpointpresentatie te geven:
- de BHV-Ontruimingsfilm: voor uw MT of personeel ter heldere uitleg
- de 10 mythes bij brand: voor uw MT of personeel ter heldere uitleg
U kunt personeel ook verwijzen naar www.ontruimenmoetjeoefenen.nl
Daarnaast ondersteunen we u graag met ontruimingposters, -flyers en -stickers.
Antwoordformulier
Graag ondersteunen we u met bovenstaande materialen. In deze brief is een antwoordformulier ingesloten. Hierop
kunt u aangeven of uw organisatie ook interesse heeft om met de 'Nationale Ontruimingsoefening' mee te doen en
of u iets wilt bestellen (zolang de voorraad strekt). U kunt de fax tot uiterlijk .… september aan ons toesturen.
Voor alle duidelijkheid: ook als uw organisatie nog geen gebruiksvergunning heeft, kunt u uw organisatie gewoon
aanmelden voor deelname. Wij hopen daarom spoedig uw aanmelding voor deelname aan de Nationale
Ontruimingsoefening in oktober tegemoet te zien, omdat ons inziens een organisatie nooit veilig genoeg kan zijn.
Met vriendelijke groet,
J. Alert
Commandant Brandweer
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Antwoordformulier (bij variant 2)
AAN
Brandweer Pyrodam.
t.a.v. J. Alert
Fax: 112-112112
Mail: jalert@pyrodam.nl
Adres: Asweg 1, 1122GO Pyradam

JA, WIJ GAAN MEEDOEN AAN DE NATIONALE ONTRUIMINGSOEFENING IN DE BRANDPREVENTIEWEKEN
2009.

Naam Organisatie:
Adres:
Postcode en Plaats:
Tel. nummer:
Contactpersoon dhr/mevr:
Datum:
Graag bestel ik het volgende om onze ontruiming te ondersteunen:
… posters
… ontruimingsflyers

(maximaal. …)
(maximaal. …)

… stickers

(maximaal …)

Zolang de voorraad strekt!
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Bijlage 13. Voorbeeld van e-mail nieuwsbrief
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Bijlage 14. Brief commandanten

«Organisatie» «Aanvulling1»
T.a.v. de Commandant
«Straat» «Huisnummer»«Huisnummertoevoeging»
«Postcode» «Plaats»

Beverwijk, 10 februari 2010
Onderwerp: Preventiecampagne ‘Ontruimen moet je oefenen’
Geachte commandant,
Op 9 juni jongstleden werd op het NIFV al het startschot gegeven voor de voorbereidingen voor de ontruimingscampagne
van de Nationale Brandpreventieweken (1-20 oktober). De campagne ‘Ontruimen moet je oefenen’ is de opvolger van de
Rookmeldercampagnes van afgelopen jaren. Deze campagnes hebben, mede dankzij de inzet van vele honderden
korpsen, in een stijging van 10% in het aantal huishoudens met rookmelder geresulteerd.
Thema: Met ‘Ontruimen moet je oefenen’ worden organisaties gestimuleerd jaarlijks te gaan oefenen. Onderzoek van de
Brandwonden Stichting toont aan dat een zeer groot aantal van de werknemers bij organisaties geen jaarlijkse ontruiming
oefent. Vooral bij organisaties zoals ziekenhuizen, zorgcentra, verpleeghuizen, scholen en kinderdagverblijven is dat
zorgelijk.
Graag willen we deze preventiecampagne stevig neerzetten. De hulp van uw korps is daarbij van belang. Hoe meer
korpsen de campagne ondersteunen, hoe veiliger Nederland wordt.
Hoe? Op de site www.brandpreventieweek.nl staan gedetailleerde draaiboeken voor lokale en regionale
voorlichtingsacties (klein en groot) waarmee organisaties gestimuleerd kunnen worden om hun ontruiming te gaan
oefenen. Daarnaast ontvangt uw korps komende week een uitgebreid pakket met voorlichtingsmaterialen dat gebruikt
kan worden voor deze voorlichtingsactiviteiten.
Mogelijk is degene binnen uw korps die verantwoordelijk is voor de (preventie)voorlichting nog niet op de hoogte van
deze campagne. Wij zouden het in dat geval enorm op prijs stellen als u hem/haar van onze aanstaande campagne op
de hoogte kunt brengen en deelname van uw korps aan de ‘Ontruimen moet je oefenen’ wilt bevorderen.
Met vriendelijke groet,

René Hagen
Voorzitter Stichting Nationale Brandpreventieweek
De Stichting Nationale Brandpreventieweek is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Brandwonden Stichting, de NVBR
(Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding), het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid) en Consument en
Veiligheid. De Stichting wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gesponsord door First Alert
en het NIBHV.
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