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woordigers van de Nederlandse Brandwonden Stichting, het Nederlands Instituut voor 
Fysieke Veiligheid, Consument en veiligheid en de Nederlandse Vereniging voor 
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1. Samenvatting 
 
De Nationale Brandpreventieweken heeft oktober 2009 haar campagne rondom het thema 
ontruimingsoefening georganiseerd. Voor 2010 is gekozen om het ontruimingsthema van 2009 
voort te zetten en het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid bij particulieren te vergroten. 
Hiervoor is het begrip ‘Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken!’ gelanceerd.  
In lijn met eerdere brandveiligheidscampagnes werd deze campagne in nauwe samenwerking met 
de brandweerkorpsen uitgevoerd. Hierbij is de succesvolle campagnestrategie van eerdere 
campagnes benut: enerzijds een massamediale campagne (inclusief veel free publicity) en 
anderzijds lokale acties van de brandweer.  
 
Veel media-aandacht 
Dit jaar is ervoor gekozen om niet alleen bij de start op 1 oktober, maar ook later in de maand 
(halverwege en aan het eind) extra aandacht te vragen voor de campagne. Begin oktober was dit 
gericht op brandveiligheidsbewustzijn, halverwege op ontruimen in de zorg en aan het eind van de 
campagnemaand op het belang van rookmelders. In de perscampagne werden de volgende drie 
items gepresenteerd: een eigen onderzoek, de oproep tot brandveilig handelen en de campagne. 
Het nieuws haalde de journaals, actualiteiten- en praatprogramma’s.  Hiermee werden 5.109.000 
kijkers bereikt. Daarnaast zijn er gedurende de hele campagne een groot aantal artikelen (524) 
verschenen in de gedrukte media met een totale oplage van 16.580.348. Tevens is er veel 
gecommuniceerd via vakbladen en het magazine van vereniging eigen huis, met een totaaloplage 
van 730.000. 
Na de aftrap werd er vier weken lang campagne gevoerd met radiospots, tv-spots, advertenties,  de 
websites www.watdoejijbijbrand.nl en www.ontruimenmoetjeoefenen.nl, maar vooral ook acties van 
de lokale brandweerkorpsen. In Nederland is de hele maand oktober breed aandacht geweest voor 
het voorkomen en het overleven van brand. De acties liepen uiteen van een voorlichtende 
brandweerkaravaan tot brandpreventieve huiscontroles tot ontruimingsoefeningen in ziekenhuizen 
en zorgcentra. 
 
Resultaat uit onderzoek  
‘Wat doe JIJ bij brand?’ Gericht op particulieren 
Om de effecten van de campagne, gericht op particulieren, te meten is voor en na de campagne een 
internetmeting gedaan. Per deelthema zijn de uitkomsten als volgt: 
1. Veiligheidsbewustzijn (‘Maak uw huis brandveilig.’): vóór de campagne gaf 14,6% het juiste antwoord 
op de vraag hoe groot de kans op brand is: namelijk 1 op 1.000. Na de campagne beantwoordde 
17,1% dit correct. Dit is een stijging van 2,5%. 
2. Aandacht veiligheidsproducten (‘Plaats rookmelders.’): vóór de campagne had 84% een rookmelder, 
combimelder of koolmonoxidemelder in huis. Na oktober is dit gestegen naar 87%, dus 3% hoger. 
3. Zelfredzaamheid/ontruimen/vluchten’ (‘Weet wat u doet bij brand.’): op de vraag of er met 
huisgenoten/gezinsleden een vluchtplan is afgesproken, antwoordde 23% vóór de campagne met ja. 
Na de campagne was dit 27%. Dit is een stijging van 4%. Er wordt ook geoefend. Dit ging van 7% naar 
10%”: een stijging van 3%. 
 
Ontruimingsoefening in ziekenhuizen en zorgcentra 
Dit deel van de campagne was erop gericht het percentage werknemers dat jaarlijks een 
ontruimingsoefening houdt binnen een jaar te doen toenemen met minimaal 5%. Hiervoor is onder 
medewerkers van zorginstellingen een representatieve steekproef gehouden, als voormeting, in 
oktober 2010. De nameting kan pas plaatsvinden in oktober 2011. De 2009 campagne heeft ons 
namelijk laten zien, dat men in de campagnemaand ‘wakker geschud’ wordt en vaak ook vooral NA 
de maand actief gaat ontruimen (vanwege de voorbereidingstijd).  
Er zijn ons echter wel al 85 ontruimingsoefeningen in zorginstellingen in de maand oktober gemeld: 
een mooi resultaat in een branche waar het opstarten van deze oefening vaak niet makkelijk is. 
 
Campagne-onderzoek: zichtbaarheid en actie  
• 37% van de respondenten heeft de brandveiligheidscampagne gezien. Dit is een stijging van 
4% ten opzichte van 2009. 
• Gevraagd naar de acties die zij hebben ondernomen, gaf 39% aan actie te hebben ondernomen 
(van nadenken over het gevaar tot het huis nalopen op brandgevaarlijke situaties tot het kopen, 
ophangen, controleren van de rookmelder). 42% gaf aan nog geen actie te hebben ondernomen, 
maar dit wel te gaan doen. De overige 19% is dit niet van plan. 
Na de 2009 campagne had slechts 28% actie ondernomen, was 42% dit van plan en 30% niet. 
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2. Doelstellingen en doelgroepen 
Voor 2010 is er gekozen om het ontruimingsthema van 2009 door te zetten, omdat vooral in de zorg 
nog veel geoefend moet worden, en het  veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid bij 
particulieren te vergroten. Hiervoor is het begrip kreet ‘Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over 
nadenken!’ gelanceerd.  
 
Hoofddoelstelling 
Toename van brandveiligheidsbewustzijn en gedragsintentie thuis en tevens een toename in het 
aantal zorginstellingen dat jaarlijks een ontruimingsoefening houdt. 
 
Afgeleide doelstellingen 
• Stijging van 5% in de deelonderwerpen: 

- Veiligheidsbewustzijn:   => ‘Maak uw huis brandveilig.’ 
- Aandacht veiligheidsproducten:  => ‘Plaats rookmelders.’ 
- Zelfredzaamheid/ontruimen/vluchten’.=> ‘Weet wat u doet bij brand.’ 

• De campagne is erop gericht het percentage werknemers dat jaarlijks een ontruimingsoefening 
houdt binnen een jaar te doen toenemen met minimaal 5%. Dit is meetbaar in oktober 2011. 

In paragraaf 4 wordt aangeven in hoeverre deze doelen bereikt zijn. 
 
Doelgroepen 
Mensen in thuissituatie. 
Ziekenhuizen & Zorgcentra/verpleeghuizen. 
 
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 
Dit jaar is ervoor gekozen om op drie momenten aandacht te vragen voor de campagne, namelijk 
aan het begin, halverwege en aan het eind van de maand. Zie ook bijlage 2 voor de persberichten. 
Begin oktober was dit gericht op brandveiligheidsbewustzijn, halverwege op ontruimen in de zorg 
en op het eind ging het over rookmelders. 
In deze perscampagne werden de volgende drie items gepresenteerd: 
• een eigen onderzoek (zie bijlage10), gericht op brandveiligheid thuis en in zorgorganisaties.  
• de oproep aan mensen thuis en zorgorganisaties om brandveilig te handelen 
• de campagne zelf met al haar uitingen 
 
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 en op bussen). 
• de internetsite, www.watdoejijbijbrand.nl met een brandveiligheidsadvies op maat 
• 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 
gevaar van brand: ja, het kan ook U overkomen! In de radio- en tv-spots (bijlage 3) werd mensen 
kritisch gewezen op de drie thema’s van onoplettendheid, rookmelder en vluchten. De tv-spot werd 
gemaakt door de Nationale Brandpreventieweken en de uitzending werd betaald door de 
Brandwonden Stichting. De radio-spots vroegen aandacht voor de noodzaak van een rookmelder. 
De Brandwonden Stichting heeft naast het budget van de Brandpreventieweken ook geld 
geïnvesteerd om meer radiospots uit te kunnen zenden. Het uitzenden van de spots is relatief 
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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 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. Daarnaast hebben in het hele land ook wekenlang bussen gereden met achterop het 
beeldmerk ‘Wat doe JIJ bij brand?’ om zo de zichtbaarheid nog verder te vergroten. 
 
Internetsite en online aandacht 
Alle campagne-elementen verwezen naar de publiekssite www.watdoejijbijbrand.nl en 
www.ontruimenmoetjeoefenen.nl (bijlage 9).  
Daarnaast is door de Brandwonden Stichting ook online gebannerd met het beeldmerk ‘Wat doe JIJ 
bij brand?’   
 
3. 3  Lokale en regionale voorlichtingsacties 
De lokale voorlichtingsacties van de brandweer vormen de belangrijkste basis 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 acties binnen de diverse thema’s. 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:
- Brandweerkaravaan met voorlichting en het aanbieden van rookmelder 
- Controles aan huis, gericht op brandpreventie 
- Brandveiligheidstest op beurzen en markten 
- Ontruimingen van ziekenhuizen en zorgcentra 
- En nog veel meer! (zie bijlage 12 en de vier grote persbijlages) 
 
Lokale brandweer en de media 
De korpsen hebben hun eigen lokale activiteiten op zeer adequate wijze in de lokale en regionale 
pers gepresenteerd, zoals in de vele artikelen terug te zien is (zie de persbijlagen).
De brandweer heeft zich ook ingezet om de algemene campagne-uitingen (radio- en tv-spots en 
advertenties) bij de lokale media te promoten met een verzoek om gratis plaatsing. 
 
Voorbereiding korpsen 
De brandweerkorpsen werden door de Nationale Brandpreventieweken 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 naar en na de campagne werden zeven digitale nieuwsbrieven verstuurd om de 

korpsen te informeren en te motiveren voor de brandpreventieweken (zie bijlage 15). 
- de speciale internetsite www.brandpreventieweek.nl, (zie bijlage 13) voorzag de brandweer-

korpsen van achtergrondinformatie, nieuws en de draaiboeken (zie bijlage 14). 
- ook de artikelen in brandweerbladen zorgden dat de campagne ging leven onder de korpsen. (zie 

bijlage 11) 
- begin juni 2010 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 bij deze Kick-Off aanwezig. 

- alle korpsen kregen een voorlichtingspakket met gratis posters, folders, pennen, stickers, vlaggen 
en uitdeelkaartjes toegestuurd om te kunnen gebruiken bij hun voorlichtingsacties zie bijlage 7 en 
16). De variatie in materialen is nog nooit zo groot geweest als dit jaar. De korpsen konden dit erg 
waarderen en hebben veel extra bijbesteld voor hun activiteiten. 

- In samenwerking met een externe partner is een speciale ‘ontruimen moet je oefenen’, de 
zorgeditie, brochure met cd-rom ontwikkeld. Hierop vonden de korpsen alle informatie, welke zij 
weer naar de zorginstellingen konden sturen, presenteren. 

 
3.4. Acties van derden 
Naast de brandweer waren er in de campagneperiode ook andere organisaties actief met speciale 
acties. 
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- 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. 
- De Brandwonden Stichting maakte een huis-aan-huis kaartje dat haar collectanten tijdens de 
collecte afgaf in heel Nederland. Hiermee kon de ontvanger een rookmelder tegen zeer goede prijs 
bestellen. Er zijn 17.500 rookmelders besteld en naar deze mensen gestuurd. 
- Het Ministerie van VROM heeft in samenwerking met de Brandwonden Stichting een actie richting 
studenten opgezet, zie hiervoor www.watdoejijbijbrand.nl/studenten.  
 
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 Campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’ 2010‘ in hoofdstuk 7 en in 
bijlage 10 met de onderzoeksresultaten. 
 
Enige bereikcijfers  
Met de tv-uitzendingen waarin over de campagne bericht werd, werden 5.109.000 kijkers bereikt. 
Daarnaast zijn er gedurende de hele campagne een groot aantal artikelen (524) verschenen in de 
gedrukte media met een totale oplagebereik van 16.580.348.  
Tevens is er veel gecommuniceerd via vakbladen, consumentenbladen. Dit leverde een totale 
oplage van ruim 730.000 op. Daarnaast is het thema ook opgepakt in winkelfolders. 
 
In samenwerking met (en investering door) de Brandwonden Stichting zijn de tv-spots met een 
mediawaarde van ongeveer €257.000 uiteindelijk 323 keer uitgezonden op landelijke televisie. 
De investering van de Brandpreventieweken in radiozendtijd had een mediawaarde van ongeveer 
€53.000 en de spots zijn 142 keer uitgezonden. 
 
Na de aftrap werd er vier weken lang campagne gevoerd met radiospots, tv-spots, advertenties,  
het informatieve www.watdoejijbijbrand.nl, maar vooral ook actie van de lokale brandweerkorpsen. 
Nederland heeft vier weken massaal brandpreventie gezien: van rookhuizen op pleinen, 
ontruimingen zorginstellingen, rookmelderacties, vuurnabootsing, voorlichtingsbijeenkomsten bij 
verengingen van eigenaren tot….   
 
Onderzoek 
• Wat doe JIJ bij brand? 
Om de effecten van de campagne te meten werd er voor en na de campagne een internetmeting 
gedaan. In bijlage 10 treft u meer details van deze steekproef aan.  
1. Veiligheidsbewustzijn => ‘Maak uw huis brandveilig.’ 
Vóór de campagne gaf 14,6% het juiste antwoord op de vraag hoe groot de kans op brand is: 
namelijk 1 op 1.000. Na de campagne beantwoordde 17,1% dat dit 1 op 1.000 is. Dit is een stijging 
van 2,5%. 
2. Aandacht veiligheidsproducten => ‘Plaats rookmelders.’ 
Vóór de campagne had 84% een rookmelder, combimelder of koolmonoxidemelder in huis. Na 
oktober is dit gestegen naar 87%, dus 3% hoger. 
Vóór de campagne had 25% een blusdeken in huis. Na oktober was dit 28%, dus 3% hoger. 
3. Zelfredzaamheid/ontruimen/vluchten’ => ‘Weet wat u doet bij brand.’ 
Op de vraag of er met huisgenoten/gezinsleden een vluchtplan is afgesproken, antwoordde vóór de 
campagne 23% ja. Na de campagne was dit 27%. Dit is een stijging van 4%. 
Er wordt ook geoefend. Dit ging van 7% naar 10%, dus een stijging van 3% 
 
• Ontruimingsoefeningen in ziekenhuizen en zorgcentra 
De campagne is erop gericht het percentage werknemers dat jaarlijks een ontruimingsoefening 
houdt binnen een jaar te doen toenemen met minimaal 5%. Hiervoor is onder medewerkers van 
zorginstellingen een representatieve steekproef gehouden, als voormeting, in oktober 2010. 
De nameting kan pas plaatsvinden in oktober 2011. Eerdere campagnes heeft ons namelijk laten 
zien, dat men in de campagnemaand ‘wakker geschud’ wordt en vaak ook vooral NA de maand 
actief gaat ontruimen.  
Het vergt namelijk wel enige voorbereiding. We weten echter wel al dat in de maand oktober 85 
ontruimingen in zorginstellingen geoefend zijn. Dit is een mooi resultaat in een branche waar het 
opstarten van een ontruimingsoefening vaak als erg moeilijk wordt bezien. 
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• Campagne-onderzoek: zichtbaarheid en actie 
In de internetmeting zijn ook enkele vragen gesteld over de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’, 
waarvan hieronder de resultaten. In bijlage 10 treft u meer details van deze steekproef aan.  
37% van de respondenten heeft de brandveiligheidscampagne gezien. Dit is een stijging van 4% 
ten opzichte van 2009. 
Gevraagd naar de acties die zij hebben ondernomen, gaf 39% aan actie te hebben ondernomen 
(van nadenken over het gevaar tot het huis nalopen op brandgevaarlijke situaties tot het kopen, 
ophangen, controleren van de rookmelder). 42% gaf aan nog geen actie te hebben ondernomen, 
maar dit wel te gaan doen. De overige 19% is dit niet van plan. 
Na de 2009 campagne had slechts 28% actie ondernomen, was 42% dit van plan en 30% niet. 
 
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 
Veiligheid en Justitie (vóór het aantreden van het huidige kabinet per 14 oktober 2010 het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de investering van de Brandwonden Stichting 
zorgen commerciële sponsoren voor aanvullende gelden. In 2010 traden vier organisaties op als 
sponsor van de campagne, nl.  
• BRK/First Alert: rookmelderfabrikant 
• Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV): ontwikkelt bhv-studiemateriaal 
• VARTA: batterijfabrikant 
• Verbond van Verzekeraars (VVV): belangenvereniging verzekeraars 
Zij zijn alle vier groot voorstander van brandveiligheid. First Alert is al jaren een trouwe sponsorpartner 
van de brandpreventieweken en sinds 2009 heeft ook het NIBHV zich hier bij aangesloten. Tevens 
hebben de brandpreventieweken dit jaar twee nieuwe sponsoren aan zich weten te binden, namelijk 
VARTA en het VVV. De opbrengst uit sponsoring werd ingezet voor de inhuur van personeel, 
kantoorhuisvesting en uitbreiding van de voorlichtingsmaterialen. 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 Brandwonden Stichting. De Stichting kocht zendtijd ter waarde van €257.000 in voor de tv-spot. 
De Brandwonden Stichting stelde ook een extra budget van €6.000 ter beschikking voor de inkoop 
van radio-spots. 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 Nationale Brandpreventieweken hebben gedrukt. De belangrijkste zaken zijn: 
- De genoemde tv-spots van de Brandwonden Stichting met een mediawaarde van ongeveer  

€257.000. 
- De genoemde extra radiozendtijd ingekocht door de Brandwonden Stichting (media waarde 

ongeveer €240.000). 
- De extra materiaalkosten in pennen, folders en kaartjes, welke grotendeels door de 

Brandwonden Stichting bekostigd zijn en gedeeltelijk door gezochte sponsoren. 
- De paginagrote advertentie in de Metro met een oplage van ruim 500.000, welke door 

samenwerking met het Verbond van Verzekeraars bekostigd is. 
- Het huis-aan-huis kaartje van de Brandwonden Stichting in samenwerking met Varta en First 

Alert, waarmee 17.500 rookmelders zijn besteld door de ontvangers. 
- De door het NIBHV ontwikkelde ‘ontruimen moet je oefenen’ (2010 zorgeditie) brochure met cd-

rom, met een waarde van meer dan €15.000. 
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 6. Schematisch overzicht: output 2010 
Schematisch overzicht van de producten die gerealiseerd zijn binnen het kader van de campagne 2010. Van elk product is het directe resultaat in 
termen van oplage, verspreiding of advertentie/mediawaarde genoemd. In de vierde kolom zijn diverse opmerkingen/leerpunten opgenomen.  

 
Product Resultaat Communicatie-

waarde 
Opmerking 

Voorlichtingsproducten    
Site: www. 
watdoejijbijbrand.nl 

64.142 paginaweergaves 
en 22.324 bezoekers in 
de maand oktober. 

 Duidelijke en drukbezochte site met puur de 
belangrijkste informatie. Gebruiksvriendelijk. Blijft 
bestaan na de campagne. 

Brandveiligheidsadvie-
zen op maat (via www. 
watdoejijbijbrand.nl) 

6.630 adviezen, waarvan 
1.805 deze ook nog per 
mail hebben ontvangen. 

 Ook na oktober blijft dit aantal oplopen. 

Site:  
www.ontruimenmoetje 
oefenen.nl 

11.763. paginaweer-
gaves en 2.011 
bezoekers in oktober. 

 Gebruiksvriendelijk. Blijft bestaan na de campagne. 

Radiospot 
Landelijke en 
Regionaal 

Totaal werd ter waarde 
van €53.300  zendtijd 
ingekocht. 
Totaal aantal Uitzen-
dingen: 142 (netto bereik: 
39% van de doelgroep). 

Mediawaarde: 
€53.300 
 
 

Dit jaar is er relatief meer geïnvesteerd in televisie dan 
radio. Doordat de Brandwonden Stichting inkoopt met 
56% korting werd hiermee zendtijd ter waarde van 
€53.300 ingekocht. 

Radiospots 
Lokaal  

Plaatsingscijfers 
onbekend. Enkel 
mondeling vernomen. 

Mediawaarde 
(schatting) 
€40.000 

Verspreiding naar lokale stations en via brandweer is 
zinvol gebleken. Echter, als dit beter gestimuleerd 
wordt, kan het aantal plaatsingen zeker hoger. 

Tv-spots 
Landelijk 

In totaal werd door de 
Brandwonden Stichting 
tv-zendtijd ter waarde 
van €257.000 ingekocht.  
Totaal aantal uitzen-
dingen: 323 (netto bereik: 
28% van de doelgroep) 

Mediawaarde 
€257.000 

De Brandwonden Stichting investeerde €180.000 in de 
inkoop van reclametijd. Door de 30% Chari-korting 
werd hiermee zendtijd ter waarde van €257.000 
ingekocht.  
Sinds 2009 wordt adverteren op tv (in o.a. oktober) 
steeds duurder door de grote concurrentie. De normale 
75% Chari-korting is zelden meer haalbaar. 

NIEUW: Kaartje 
(creditcardformaat)  
Wat doe JIJ bij brand? 

Oplage: 500.000  Deze werden ongevraagd verspreid naar alle korpsen. 
Er volgde een ongekend aantal nabestellingen. Hierin is 
flink geïnvesteerd door de Brandwonden Stichting en 
sponsors. 

NIEUW: Folder A5 (de 
test) Wat doe JIJ bij 
brand? 

Oplage: 250.000 + 
20.000 extra = 270.000  

 Deze werden ongevraagd verspreid naar alle korpsen. 
Er volgde een ongekend aantal nabestellingen. Hierin is 
flink geïnvesteerd door de Brandwonden Stichting en 
sponsors. 

NIEUW: Pen Wat doe JIJ 
bij brand? 

Oplage: 140.000  Deze werden ongevraagd verspreid naar alle korpsen. 
Er volgde een ongekend aantal nabestellingen. Hierin is 
flink geïnvesteerd door de Brandwonden Stichting en 
sponsors. 

Vlag Wat doe JIJ bij 
brand? 

Oplage: 600  Deze werden ongevraagd verspreid naar alle korpsen. 
Daarna volgde nabestellingen. 

Poster Wat doe JIJ bij 
brand? 

Oplage: 20.000 + 2.000 
extra = 22.000 

 Deze werden ongevraagd verspreid naar alle korpsen. 
Daarna volgde een groot aantal nabestellingen. 

Poster Ontruimen moet je 
oefenen 

Oplage: 2.000  Deze konden in beperkte oplage kosteloos besteld 
worden door de korpsen. 

Stickers Ontruimen moet 
je oefenen 

Oplage: 50.000  Deze konden in beperkte oplage kosteloos besteld 
worden door de korpsen. 

Ontruimingsbrochure met 
cd-rom voor de ZORG 

Ontzettend veel gebruikt 
en besteld. 

 Deze is met het NIBHV gemaakt en was zowel voor 
bedrijven als korpsen DE basis om mee werken, met 
perfecte tips voor de zorg. Kosteloos te bestellen. 

NIEUW: Filmpjes ter 
voorbeeld van ontruimen 
in de zorg 

Beschikbaar op website 
en verspreid via cd-rom 

 Perfect voorbeeld van makkelijk oefenen, dus OOK in 
de zorg! Start met de tabletop, daarna de oefening. 
Veel gebruikt door korpsen en zorginstellingen 

NIEUW: Huis-aan-huis 
kaartje via collectanten 

Oplage: 4.000.000. 
17.500 rookmelders door 
besteld. 

 Gemaakt door de Brandwonden Stichting, i.s.m. Varta 
en First Alert en verspreid via haar collectanten. Men 
kon voordelig een rookmelder bestellen, die kosteloos 
werd toegestuurd. 

Advertenties oktober 
(volkskrant) 

Oplage: 780.000 Advertentiewaard
e: €3.500 

Dit zijn door de Brandwonden Stichting ingekochte 
stopperadvertenties.  
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Gratis stopper-
advertenties 

Totaal aantal plaatsingen 
okt-dec: 220 

Advertentiewaard
e: €3.500 

Deze worden geplaatst als er ruimte voor is, 
kostenloos. Het aantal liep per maand op (okt.60, 
nov.70 en dec.=90), dus komend jaar mogelijk iets 
vroeger starten omin oktober meer te realiseren. 

NIEUW: Advertentie 
paginagroot in de Metro 

Oplage:  502.000 Advertentie-
waarde: €10.000 

Deze advertentie is ingekocht door samenwerking met 
het Verbond van Verzekeraars. 

NIEUW: Online 
advertenties (bannering) 

Oplage: 15.383.769 
vertoningen (17.389 
clicks, clickratio 0,11%) 

Advertentie-
waarde: €13.660 

Dit zijn door de Brandwonden Stichting ingekochte 
online advertenties. 

Free publicity    
Persmomenten: 
1 okt (start WDJBB) 
18 okt (ontruiming zorg) 
29 okt (rookmelderdag) 

Vele malen op lan-delijke 
radiostations (o.a. NOS) 
en op landelijke tv (o.a. 
RTL Nieuws, Editie 
NL,NOS Headlines) Ruim 
5.109.000 kijkers. 
Daarnaast vele regionale 
dagbladen 

Advertentie- 
Waarde 
(schatting): 
€190.000 

Het was moeilijk concurreren met ander nieuws dit jaar, 
o.a. door de kabinetsformatie op 1 oktober. Doordat we 
echter drie momenten hebben gekozen met telkens 
actueel nieuws (cijfers) was de totale respons 
vergelijkbaar met eerdere jaren. Daardoor is ook voor 
het eerst een aandachtsspreiding over de hele maand 
gerealiseerd, wat voor de korpsen erg nuttig was. 

Perscampagne 
regionaal/lokaal 

Aantal artikelen: 524      
Oplage: 16.580.348 

Advertentie-
waarde:             
€404.162 

De campagne is goed opgepakt door lokale korpsen, al 
gaven sommige aan hier meer aandacht aan te willen 
besteden volgende keer. De pers vond het een 
interessant onderwerp. 

Artikelen in bladen als 
Eigen huis, Brand & 
Brandweer, Veiligheid en 
Arbo  

Een totaaloplage van 
730.000 

Advertentie-
waarde: 
€200.000 

Dit jaar is er 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. 

Brandpreventieweken in 
folders Blokker, 
Hornbach, Karwei en 
Digros. 

Totaaloplage onbekend, 
maar groot. 

 De afgelopen jaren is de maand oktober ook voor 
winkels de brandpreventiemaand geworden. Komend 
jaar zullen wij hen tijdig zelf benaderen om onze eigen 
boodschap hier breder in te krijgen. 

Onderzoek Wat doe JIJ 
bij brand? consument. 

Cijfers zijn o.a. door 
concurrentie beperkt door 
de pers opgepakt. 

 De onderzoekscijfers waren beperkt interessant voor de 
pers en door concurrentie met de kabinetsformatie 
minimaal opgepakt. 

Ontruimingsonderzoek 
zorginstellingen 

Cijfers zijn redelijk goed 
opgepakt door de pers, 
vooral online en door de 
vakpers 

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

Communicatie naar 
korpsen 

   

Permanent onderhoud 
van www.brandpreven-
tieweek.nl bedoeld om 
korpsen te informeren 
over de campagne. 

Mei t/m Oktober 
50.063 pagina-
weergaves en 
10.998 bezoekers 

 De site wordt rondom de juni Kick-Off en in aanloop 
naar de oktobermaand goed bezocht. Vooral de 
pagina’s over de te ontvangen middelen, informatie 
over de campagne van dit jaar en Kick-Off informatie 
worden veel bekeken. 

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

140 deelnemers  Hoog gewaardeerd, goede interactie en positieve 
reacties. De opkomst was gelijk aan 2010. Er moet 
steeds harder aan getrokken worden. Veel korpsen 
lijken hun informatie puur uit de nieuwsbrieven en 
www.brandpreventieweek.nl te halen. 

Digitale nieuwsbrieven 7 digitale nieuws-brieven 
verstuurd naar 1090 
mailcontacten. 

 Effectief middel om korpsen te informeren. Er blijven 
nieuwe aanmeldingen van preventie-brandweermannen 
binnenkomen (jaarlijks 100 extra). 

NIEUWE Ideeënboek 
voor korpsen 

   

Ontruiming oefenen: start 
met lego 

Het meest populaire idee  Erg nuttig bevonden, vooral ook met de 
voorbeeldfilmpjes. 

Doe de 
brandveiligheidstest: welk 
type bent u? 

Door verschillende 
korpsen opgepakt.  Dit idee was een logische stap voor de korpsen, welke 

veel is uitgevoerd. 

Supertip voor thuis: oefen 
uw vluchtplan als spel! 

Beperkt opgepakt.  Weinig gebruikt, niet erg praktisch voor veel korpsen. 

Meet het resultaat van 
uw preventie-actie 

Bij grotere korpsen 
geprobeerd.  Hoewel er veel vraag is naar meten, was dit online idee 

beperkt populair. De inhoud hier van overbrengen zal 
beter live werken: face to face. 
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BIJLAGEN  
Bijlage 1. Persaandacht op televisie in oktober 2010: 1, 18 en 29 oktober. 
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Bijlage 2. Persberichten 1, 18 en 29 oktober 2010 
 
1 oktober: Driekwart Nederlanders onderschat kans op brand 
Brandweer: gebrek veiligheidsbewustzijn blokkeert brandveilig gedrag 
  
Een recente steekproef1 van de Brandwonden Stichting toont aan dat 74% van de Nederlanders de kans onderschat 
dat er in de eigen woning brand uitbreekt. Hoewel het merendeel van de ondervraagden wel zegt veel te kunnen doen 
om de brandveiligheid thuis te verbeteren, blijft het opvallend dat men over het algemeen nog onvoldoende maatregelen 
neemt om brand te voorkomen, brand te melden en veilig te kunnen vluchten bij brand. De Brandweer komt daarom 
vanaf 1 oktober met de kritische vraag: ‘Wat doe JIJ bij brand?’. Gevolgd door de oproep: Daar moet je NU over 
nadenken.  
 
Ricardo Weewer, plaatsvervangend commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland en adviseur van de 
Brandpreventieweken, verbaast zich niet over de uitkomst van de steekproef. ‘Mensen hebben over het algemeen het 
gevoel: brand overkomt mij toch niet. Helaas is het brandveiligheidsbewustzijn dus nog steeds onvoldoende ontwikkeld. 
Daardoor nemen mensen minder eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk maatregelen te nemen om brand te 
voorkomen, brand te ontdekken en snel te kunnen vluchten. Simpel gezegd: te weinig veiligheidsbewustzijn blokkeert 
het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Daar gaan we door acties in de Brandpreventieweken verandering in 
brengen.’ 
 
Onderzoek verklaart gebrek aan daadkrachtig handelen 
Eerder onderzoek2 spreekt van ‘cognitieve dissonantie’: mensen hebben de neiging om het voor zichzelf goed te praten 
dat zij (te) weinig aan brandveiligheid hebben gedaan. Zij weten bijvoorbeeld dat zij niet genoeg maatregelen hebben 
getroffen. Maar omdat zij denken dat het hen niet overkomt, berusten zij in deze gedachte. Zo ontstaat onderschatting 
van brandgevaar. De resultaten van de steekproef van de Brandwonden Stichting onderschrijven dergelijk gedrag. 
74,2% van de ondervraagden achtte de kans op brand in huis kleiner dan 1 op 10.000. Maar met gemiddeld 7.000 
woningbranden op 7 miljoen woningen, is de echte kans 1 op 1.000.  
 
Brandweer gaat actief de strijd aan 
De hele maand oktober voeren de Nederlandse brandweerkorpsen de actie ‘Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu 
over nadenken!‘. Door een korte brandveiligheidstest  op www.watdoejijbijbrand.nl worden consumenten geconfronteerd 
met hun eigen gedrag. De campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’ richt zich op veiligheidsbewustzijn, het plaatsen van een 
werkende rookmelder en het oefenen van een vluchtplan. Deze actie wordt actief ondersteund door de Brandwonden 
Stichting met tv-spots en het verspreiden van de boodschap dat de kans op het meemaken van een woningbrand zeer 
reëel is. (1 op 1000 wordt afgezet tegenover de kans op het winnen van de hoofdprijs in de loterij: 1 op 10.000.000.)  
 
Verstikkende ervaring 
De aftrap van de Brandpreventieweken vindt plaats op 1 oktober in de Gemeente Horst aan de Maas (Noord-Limburg). 
Op de grote regionale beurs ‘Hiltho’ zal de lokale brandweercommandant samen met de duizendste bezoeker van de 
beurs als eerste een rookcontainer ingaan. In deze nagebouwde woonkamer kan worden ervaren hoe donker en 
verstikkend een huisbrand kan zijn. Iedereen die dat meemaakt, snapt direct het belang van het nemen van 
brandveilige maatregelen.  
 
1 Steekproef ‘Brandveiligheid’ 23-09-2010 in opdracht van de Brandwonden Stichting.   
2 Hertog, E. den, Brandveiligheid, inventariserend onderzoek naar brandveiligheidsmaatregelen, Ruigrok, Amsterdam: 2007 
 
18 oktober: Gebrek aan ontruimingservaring leidt tot schijnveiligheid in zorginstellingen 
Ziekenhuizen en zorgcentra hebben wel een plan; maar in praktijk vaak geen idee 
 
Onderzoek van de Brandwonden Stichting toont aan dat ziekenhuizen en zorgcentra wel een ontruimingsplan hebben, 
maar dat de helft van de instellingen dit niet oefent. Een derde van de medewerkers meent dat zij, ondanks de 
aanwezigheid van een ontruimingsplan in de organisatie, bij brand niet in staat zal zijn alle patiënten en cliënten veilig 
het pand uit kunnen helpen. Tijdens de Nationale Brandpreventieweken confronteren de brandweer en de 
Brandwonden Stichting instellingen met deze schijnveiligheid. Met een bewustzijnscampagne gericht op de zorg willen 
zij deze organisaties stimuleren een ontruiming te oefenen om zo de risico’s bij brand zo veel mogelijk te beperken. 
 
Een recente steekproef toont aan dat slechts de helft van de ziekenhuizen (53%) en zorgcentra en/of verpleeghuizen 
(57%) een jaarlijkse ontruimingsoefening houdt. Dit impliceert dat de overige organisaties voor de veiligheid van hun 
patiënten en cliënten vertrouwen op papier. Het is echter van cruciaal belang dat vaardigheden, die leiden tot veilig 
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ontruimen, geoefend worden. Patiënten en cliënten zijn bij brand immers volledig afhankelijk van de praktijkervaring van 
zorgmedewerkers.  
 
‘Zorginstellingen denken vaak hun zaken op orde te hebben, want ‘ze hebben toch een ontruimingsplan’. Maar daarmee 
creëer je nog geen veiligheid, enkel schijnveiligheid.’ aldus René Hagen, voorzitter van de Brandpreventieweken en 
Lector Brandpreventie. ‘Als zorgverleners niet weten hoe ze adequaat moeten handelen als er brand uitbreekt zijn de 
gevolgen voor patiënten en cliënten bij brand niet te overzien. Alleen al deze maand is er in zes  zorginstellingen een 
brand uitgebroken; het is geen ‘ver van je bed-show’ maar realiteit. Met deze campagne proberen we elke organisatie te 
wijzen op haar verantwoordelijkheid om niet-zelfredzamen te helpen vluchten’, zegt René Hagen. 
 
Landelijke actie voor veiligheid in de zorg 
De brandweer roept ziekenhuizen en zorgcentra op om hun ontruiming te oefenen. Gedurende de maand oktober staan 
er in het gehele land, geplande en ongeplande ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen op het programma. Half 
september hebben Raden van Bestuur een schrijven vanuit de Brandpreventieweken ontvangen, waarbij gewezen is op 
de noodzaak van het oefenen van een ontruiming. Er is tevens een speciaal voor de zorg gerelateerde website 
ontwikkeld, waar zorginstellingen terecht kunnen voor specifieke informatie met betrekking tot ontruimingen: 
www.watdoejijbijbrand.nl/zorg 
 
29 oktober: Verstikkende ervaring Den Haag is een feit 
 
Vandaag geeft Mark Frequin, directeur generaal van het ministerie van BZK, om 13.00 uur het startsein voor de 
Nationale Rookmelderdag op zaterdag 30 oktober. In een namaakwoning op het Plein in Den Haag simuleert de 
brandweer een huisbrand. De directeur generaal ondervindt aan den lijve hoe verstikkend dat kan zijn en onderstreept 
daarmee het belang van een werkende rookmelder. 
 
Om zelf te ervaren hoe donker en benauwend een huisbrand is, staat op het Plein in Den Haag een rookcontainer van 
de brandweer waarin een woning is nagebouwd. Binnenin wordt door knetterkasten, nepvuur, een rookmachine en 
geluidseffecten een huisbrand nagebootst. René Hagen, lector Brandpreventie en voorzitter Brandpreventieweken, 
begeleidt Mark Frequin tijdens de gesimuleerde brand naar de oefenwoning. Warmtecamera’s registreren hun 
verstikkende ervaring.  
 
Rookmelders redden levens 
René Hagen: “Bij een brand heb je slechts enkele minuten om te vluchten. Een rookmelder is het enige effectieve 
middel om tijdig gealarmeerd te worden. Rookmelders redden dus levens.” De Nationale Rookmelderdag op zaterdag 
30 oktober, vormt de afsluiting van de Brandpreventieweken, een gezamenlijke campagne van de Brandweer en de 
Brandwonden Stichting. De hele maand oktober werden Nederlanders geconfronteerd met de kritische vraag ‘Wat doe 
JIJ bij brand?’ gevolgd door de oproep ‘Daar moet je NU over nadenken!’  
 
Waarom een Nationale Rookmelderdag? 
De Nationale Rookmelderdag, jaarlijks op de laatste dag van de zomertijd, onderstreept het belang van het plaatsen 
van een werkende rookmelder. Nederlanders worden die dag gestimuleerd de batterij van hun rookmelder te checken, 
hem op de juiste plaats op te hangen of er één aan te schaffen. En dat is, gezien een onderzoek van de Brandwonden 
Stichting, geen overbodige boodschap: 50% van de Nederlanders controleert een rookmelder nooit meer na bevestiging 
en 1 op de 4 Nederlanders heeft überhaupt geen rookmelder.  
 
Wat doe JIJ bij brand? 
Tijdens de Brandpreventieweken zijn huis-aan-huiskaartjes uitgedeeld waarmee iedereen een rookmelder tegen 
gereduceerd tarief kon kopen. De actie was een succes: meer dan 14.000 mensen bestelden een rookmelder. Op de 
drukbezochte campagnesite www.watdoejijbijbrand.nl staan tips hoe je brand kan voorkomen en wat je moet doen als 
er brand uitbreekt. De campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’ wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. De VROM-inspectie deed eerder onderzoek naar de brandveiligheid in studentenhuizen. 
De uitkomst was zorgelijk: de helft van de onderzochte panden voldeed niet aan de brandveiligheidseisen. De 
Brandwonden Stichting concludeerde met een ander onderzoek dat slechts de helft van alle zorginstellingen jaarlijks 
een ontruiming oefent. Reden genoeg om deze groepen (studenten en zorgprofessionals) op geheel eigen wijze voor te 
lichten via www.watdoejijbijbrand.nl/studenten en www.watdoejijbijbrand.nl/zorg. 
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 Bijlage 3. TV- en radiospots 
 
TV-spots: zie ook http://www.watdoejijbijbrand.nl/site/hoe-brandveilig-is-uw-huis.html  
 
Maak je huis brandveilig 

 

Plaats rookmelders 

 

Wat doet u bij brand? 

 

Radiospot 
 

Een spot in dezelfde vragende trant van de tv-spots, gericht op rookmelders.
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Bijlage 4. Stopperadvertenties (enkele van de vele beschikbaar gestelde formaten) en advertentie metro 
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Bijlage 5. Busreclame  
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Bijlage 6. Huis-aan-huiskaartje via collectanten Brandwonden Stichting (4 miljoen) 
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Bijlage 7. Alle materialen: poster, folder, pen etc. 

   Poster (A2):       Vlag:        Pen     

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Folder voorkant:      Folder binnenwerk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   De types: 

 

 

 

 

 

Uitdeelkaartjes (creditcardformaat) 
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Materialen ontruimingsoefening in de zorg: 

Poster (A2):       Stickers: 

 

 

 

 

Filmpjes ontruiming oefenen in de zorg 
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Bijlage 8. A4-Brochure met cd-rom ‘Ontruimen moet je oefenen’ en 

Brief aan Raden van bestuur zorginstellingen 
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Bijlage 9. Consumentensite www.watdoejijbiijbrand.nl , het advies per mail en en ontruimenmoetjeoefenen.nl  

 

www.watdoejijbijbrand.nl 

 

 

 

Brandveiligheidsadvies per mail 
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www.ontruimenmoetjeoefenen.nl / www.watdoejijbijbrand.nl/zorg 

 

 



Evaluatie 2010 ‘Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken!’

                     

 

 

                                                                      Nationale Brandpreventieweken – Januari 2011 – Pag. 22 / 35  

 

Bijlage 10. Belangrijkste resultaten onderzoek vóór- en nameting. 

 

A. Vóórmeting door de Brandwonden Stichting 

 

Particulier 

 

- September 2010 

1. Wat is uw geslacht?    

Aantal respondenten bij deze vraag: 1004  

Man   46.8%  470  

Vrouw   53.2%  534  

2. Wat is uw leeftijd?    

Aantal respondenten bij deze vraag: 1004  

jonger dan 18 jaar >> 19   0.0%  0  

18-24   11.2%  112  

25-34   21.0%  211  

35-44   23.9%  240  

45-54   24.3%  244  

55-65   19.5%  196  

ouder dan 65 jaar >> 19   0.1%  1  

3. In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen. Hoe groot is de kans dat er in uw woning een 

brand uitbreekt?    

Aantal respondenten bij deze vraag: 1004  

de kans van 1 op 100   11.2%  112  

de kans van 1 op 1000   14.6%  147  

de kans van 1 op 10.000   28.2%  283  

de kans van 1 op 100.000   29.7%  298  

de kans van 1 op 1000.0000   16.3%  164  

4. Hoeveel kunt u zelf doen om de brandveiligheid in uw woning te vergroten?    

Aantal respondenten bij deze vraag: 1004  

Heel weinig   1.5%  15  

Weinig   2.9%  29  
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Niet veel, niet weinig   11.6%  116  

Veel   51.4%  516  

Heel veel   30.8%  309  

Weet niet   1.9%  19  

 

- Preventiemonitor 2009 

1. Wat is uw leeftijd? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1051 

Jonger dan 18 jaar >> 55 0.0 0 

18 tot en met 25 jaar 14.0 147 

26 tot en met 35 jaar 17.0 179 

36 tot en met 50 jaar 39.5 415 

51 tot en met 65 jaar 29.5 310 

Ouder dan 65 jaar >> 55 0.0 0 

2. Van welk geslacht bent u? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1051 

Man 54.6 574 

Vrouw 45.4 477 

3. Welke brandveiligheidsproducten heeft u in huis? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1051 

Rookmelder 71.3 749 

Combimelder (rook- en koolmonoxide in één) 9.3 98 

Koolmonoxidemelder 4.2 44 

Hittemelder 1.8 19 

Uitwerpbare vluchtladder 2.1 22 

Blusdeken 25.8 271 

Brandblusser 34.1 358 

Anders namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 0.8 8 

Geen 17.1 180 

4. Weet u wat een vluchtplan is? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1051 
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Ja 96.0 1009 

Nee 4.0 42 

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als er bij u thuis brand uitbreekt. Bijvoorbeeld: Welke 

vluchtweg gebruikt u? Wie haalt de kinderen uit bed? Waar liggen de huissleutels? Al deze afspraken 

tezamen noemen we een vluchtplan. 

5. Heeft u met uw gezinsleden een vluchtplan afgesproken? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1051 

Nee,ik woon alleen. >> 18 18.5 194 

Nee, ik heb geen vluchtplan afgesproken met mijn gezinsleden. 58.3 613 

Ja 23.2 244 

6. Heeft u thuis wel eens een vluchtplan met uw gezinsleden geoefend? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 857 

Nee, ik heb nog nooit een vluchtplan geoefend met mijn gezinsleden. 92.5 793 

Ja, ik heb wel eens het vluchtplan geoefend. 7.5 64 

7. Geef van de onderstaande zaken aan of u deze in het najaar 2009 heeft gehoord of gezien. Als u 

niets gehoord of gezien heeft van deze campagne dan kunt u dat ook aangeven. 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1051 

Nieuws-item over mensen met brandwonden in een tv-programma 26.0 273 

Nieuws-item over rookmelders in een tv-programma 20.3 213 

Nieuws-item over het maken (en/of oefenen) van een vluchtplan in een tv-programma 7.2 76 

Anders namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 2.2 23 

Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne. 58.4 614 

 

Zorginstellingen 

meting 1: sept 2009 

meting 2: dec 2009 

meting 3: sept 2010 
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Zorgcentrum

n= % n= % n= %
Totaal 391 100% 367 100% 389 100%

ja 209 53,5% 181 49,3% 169 40,3%

nee 123 31% 134 37% 163 39%

niet dat ik weet 59 15% 52 14% 57 14%

Ziekenhuis

n= % n= % n= %
Totaal 392 100% 395 100% 375 100%

ja 224 57,1% 203 51,4% 188 44,7%

nee 120 31% 132 33% 127 30%

niet dat ik weet 48 12% 60 15% 60 14%

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

Ziekenhuis 
meting 3

Ziekenhuis 
meting 2

Ziekenhuis 
meting 1

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

Zorgcentrum Zorgcentrum Zorgcentrum

 

 

B. Nameting door de Brandwonden Stichting 

 

Particulier, preventiemonitor 2010 

1. Wat is uw leeftijd?     

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000  

Jonger dan 18 jaar >> 44   0.0%  0  

18 tot en met 25 jaar   7.8%  78  

26 tot en met 50 jaar   51.0%  510  

51 tot en met 65 jaar   41.2%  412  

Ouder dan 65 jaar >> 44   0.0%  0  

2. Van welk geslacht bent u?     

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000  

Man   47.9%  479  

Vrouw   52.1%  521 

3. Welke brandveiligheidsproducten heeft u in huis?    

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000  

Rookmelder   71.6%  716  

Combimelder (rook- en koolmonoxide in één)   9.4%  94  

Koolmonoxidemelder   6.3%  63  

Hittemelder   2.2%  22  
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Uitwerpbare vluchtladder   1.3%  13  

Blusdeken   28.6%  286  

Brandblusser   31.7%  317  

Anders namelijk   1.0%  10  

Geen   17.8%  178 

4. Weet u wat een vluchtplan is? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000 

Ja 94.9 949 

Nee 5.1 51 

Het is belangrijk dat u weet wat u moet doen als er bij u thuis brand uitbreekt. Bijvoorbeeld: Welke 

vluchtweg gebruikt u? Wie haalt de kinderen uit bed? Waar liggen de huissleutels? Al deze afspraken 

tezamen noemen we een vluchtplan. 

5. Heeft u met uw gezinsleden/ huisgenoten een vluchtplan afgesproken? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000 

Nee, ik woon alleen. 17.7 177 

Nee, ik heb geen vluchtplan afgesproken met mijn gezinsleden/ 

huisgenoten. 

55.1 551 

Ja 27.2 272 

6. Heeft u thuis wel eens een vluchtplan met uw gezinsleden geoefend? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000 

Nee, ik heb nog nooit een vluchtplan geoefend met mijn gezinsleden. 89.7 897 

Ja, ik heb wel eens het vluchtplan geoefend. 10.3 103 

7. In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen. Hoe groot is de kans dat er in uw woning een brand 

uitbreekt?    

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000  

de kans van 1 op 100   6.7%  67  

de kans van 1 op 1.000   17.1%  171  

de kans van 1 op 10.000   31.4%  314  

de kans van 1 op 100.000   34.6%  346  

de kans van 1 op 1.000.0000   10.2%  102 
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8. Geef van de onderstaande zaken aan of u deze in het najaar 2010 op televisie heeft gezien. Als u niets gezien 

heeft van deze campagne, dan kunt u dat ook aangeven. 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000 

Nieuws-item over mensen met brandwonden. 20.6 206 

Nieuws-item over brandgerelateerde zaken: woningbrand, brandweer, doden. 21.4 214 

Nieuws-item over het ontruimen van een zorginstelling. 11.0 110 

Nieuws-item over preventie-acties van de brandweer. 8.6 86 

Anders namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 1.1 11 

Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne. 62.8 628 

9. Welke voorlichtingsboodschap(pen) zijn u bijgebleven na deze brandveiligheidscampagne?    

(Meerdere antwoorden mogelijk ) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000  

Ik moet nadenken over wat ik doe bij brand.   33.6%  336  

Ik moet een rookmelder aanschaffen (als je ze nog niet hebt).   15.6%  156  

Ik moet de batterijen van mijn rookmelder controleren of vervangen.   19.8%  198  

Ik moet in huis opletten met brandgevaarlijke situaties.   29.3%  293  

Ik moet mijn huis brandveilige maken.   12.6%  126  

Ik moet een vluchtplan maken met mijn gezin/huisgenoten.   20.2%  202  

Ik moet mijn vluchtplan oefenen met mijn gezin/huisgenoten.   16.9%  169  

Ik moet bij zorginstellingen in mijn omgeving controleren of er een ontruiming geoefend wordt.   2.3%  23  

Geen, want ik heb niets gezien   43.5%  435  

10. Heeft u één van onderstaande acties ondernomen tussen oktober en nu?    

(Meerdere antwoorden mogelijk ) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1000  

Ik heb nagedacht over wat te doen bij brand.   20.0%  200  

Ik heb met mijn gezin/ huisgenoten/ vrienden besproken wat te doen bij brand.   6.5%  65  

Ik heb een rookmelder gekocht via het huis-aan-huis kaartje van de brandwonden stichting.   1.1%  11  

Ik heb een rookmelder gekocht via de bouwmarkt of vakhandel.   4.2%  42  

Ik heb de batterijen van mijn rookmelder gecontroleerd of vervangen.   18.6%  186  

Ik heb de rookmelder, die ik al had, nu opgehangen.   3.0%  30  

Ik heb in huis gezocht naar brandgevaarlijke situaties en deze verbeterd.   7.3%  73  
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Ik heb een vluchtplan gemaakt met mijn gezin/huisgenoten.   4.3%  43  

Ik heb het vluchtplan geoefend met mijn gezin/huisgenoten.   2.4%  24  

Ik heb bij een zorginstelling in mijn omgeving gecontroleerd of er een ontruiming geoefend wordt.   1.2%  12  

Nee, maar ik ben wel van plan één van deze acties te ondernemen.   42.5%  425  

Nee en dat ben ik ook niet van plan.   19.8%  198 
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Bijlage 11. Artikelen in (vak)bladen (enkele voorbeelden) 

Vakblad Veiligheid      Blad Eigen Huis  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakblad Arbo
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Bijlage 12. Enkele voorbeelden van acties van brandweerkorpsen 
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Bijlage 12. Website voor brandweer: www.Brandpreventieweek.nl 
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Bijlage 14. Voorbeeld van een van de draaiboeken uit het Ideeënboek  

 
 
Ontruiming oefenen: start met lego (idee 58) 
 

 
Korte omschrijving 
Ga met de medewerkers van een afdeling van een zorgorganisatie een laagdrempelige en leuke ontruimingsoefening 
doen: namelijk een lego tabletop. 
Met een plattegrond en legopoppetjes boots je de afdelingssituatie na en loop je met de medewerkers door hoe de 
ontruiming zou kunnen/moeten lopen. 
Hieraan gekoppeld kan je dan een oefening op de afdeling doen. 
 
Doel 
Zorgorganisaties stimuleren hun ontruiming te oefenen. 
 
Doelgroep 
Via hoofden van afdelingen en bhv-ers de medewerkers op de zorgafdelingen in: 
• Ziekenhuizen 
• Zorgcentra en verpleeghuizen 
 
Benodigdheden 
- voorbeeldfilmpje (tabletop) om een goed idee te krijgen hoe het kan werken 
Deze is online te downloaden (http://www.brandpreventieweek.nl/page/448)  en staat op de cd-rom Handleiding Ontruimen 
moet je oefenen 2010 van het NIBHV (http://www.brandpreventieweek.nl/page/393)  
- grote plattegrond van de afdeling 
- set legopoppetjes (http://www.ebricks.nl/portfolio.htm) of zelfgemaakte papieren poppetjes/ vuursymbolen e.d. 
- zorgposter als vooraankondiging (in septemberpakket) zie voorbeeld online 
(http://www.brandpreventieweek.nl/page/448)  
- zorgstickers bij de brief (in septemberpakket) zie voorbeeld online 
(http://www.brandpreventieweek.nl/page/448)  
- mocht u na de tabletop meteen een ontruiming willen doen, zie de tips van zorgontruimingen 
(http://www.brandpreventieweek.nl/page/448) 
- bij een ontruimingsoefening erna: de cd-rom van de Handleiding van het NIBHV 
 
Stappenplan 
1. Contacteer uw lokale zorgcentrum of ziekenhuis en vraag naar de BHV- verantwoordelijke. 
2. Stel voor om een laagdrempelige oefening te doen met het personeel op een rustig moment. Leg uit wat het inhoudt. 
Benut hiervoor ook de films van het ziekenhuis in Amersfoort (tabletop en ontruimingsoefening). 
3. Nodig de personeelsleden samen met de bhv-er uit met de bijgevoegde voorbeeldbrief en sluit hier een zorgsticker bij 
in.  
4. Start de oefening met een ronde over de afdeling, waarbij uitleg gegeven kan worden over brandscheidende deuren en 
de brandveiligheidsmaterialen e.d. 
Zie hiervoor ook cd-rom van de de handleiding Ontruimen moet je oefenen 2010 van het NIBHV. 
5. geef alle personeelsleden een poppetje, waaruit blijkt of zij patiënt/cliënt, verplegend personeel of bhv-er zijn. 
6. Laat hen hun poppetje op de plek plaatsen waar ze op een bepaald moment van de dag zouden zijn. 
7. Vraag hen wat ze zouden doen. Leg tussendoor uit wat slim is, wat niet en waarom. Laat het hen ook op de plattegrond 
uitvoeren. 
8. Doe na de tabletop mogelijk ook een oefening op de afdeling zelf. Zie hiervoor de zorgtips op de cd-rom van de 
Handleiding van het NIBHV. 
 
Bijlage: Voorbeeldbrief/mail: Organisatie aan medewerkers 
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Voorbeeldbrief/mail: Organisatie aan medewerkers 
 
Hoorndam, dd mm jjjj 
Alle medewerkers. 
 
 
Betreft: Ontruimingsoefening: Tabletop met lego/  met de brandweer 
 
 
Geachte medewerker, 
 
Als organisatie hebben wij de veiligheid van ons personeel en onze patiënten 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, inclusief iedereen waar wij de 
zorg voor dragen. Brand is vliegensvlug en iedereen moet snel en veilig naar buiten geleid worden. Dit is niet gemakkelijk 
en het is noodzaak dat we dit samen oefenen. 
 
Start met tabeltop oefening  
We zullen eerst op een laagdrempelige manier een ontruimingsoefening doen: namelijk met een lego tabletop. Met een 
plattegrond en legopoppetjes boots je de afdelingssituatie na en loop je samen door hoe de ontruiming zou 
kunnen/moeten lopen. 
 
(Eventueel) De echte oefening 
Hieraan gekoppeld zullen we dan een oefening op de afdeling doen. Hierbij zul je alles wat je tijdens de tabletop geleerd 
hebt nadoen in het echt. Je zult zien dat het op jouw afdeling, live, extra moeilijk is. Met de oefening kom je alles tegen dat 
je bij een echte brand ook zou zien. 
 
(Eventueel) De brandweer komt langs 
De brandweer komt langs om ons te steunen bij de oefening. Met hen kunnen we alle vragen bespreken, die we hebben. 
Ook zullen zij  vertellen wat zij zullen doen bij brand en wat onze rol is in het veilig stellen van onze patiënten.  
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 zullen een groot aantal zorgorganisaties hun ontruiming gaan 
oefenen. 
 
Dus blokkeer ….. september … uur in je agenda, want deze oefening belooft zeer speciaal te worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
A. van Vuren 
 
Directie Z



Evaluatie 2010 ‘Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken!’

                     

 

 

                                                                      Nationale Brandpreventieweken – Januari 2011 – Pag. 34 / 35  

 

Bijlage 15. Voorbeeld van e-mail nieuwsbrieven 
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Bijlage 16. Begeleidende brief bij voorlichtingspakketten korpsen 
 
t.a.v. Contactpersoon Brandpreventieweken 
 
 
  
 
 
 
 
 
Geachte Brandpreventist,      Beverwijk, 9 september 2010 
 
Bijgaand ontvangt u het gratis pakket met voorlichtingsmaterialen voor de landelijke campagne van de Brandpreventieweken 
‘Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken.’ van 1 tot 30 oktober 2010. U ontvangt speciale posters, folders, 
stickers, pennen en een vlag. Daarnaast sluiten we een voorbeeld bij van de brochures met cd-rom Ontruimen moet je 
oefenen 2010. Wilt u materiaal bijbestellen? Dit kan tegen kostprijs via www.brandpreventieweek.nl/bijbestellen.  
 
Combinatie landelijke en lokale acties 
De campagne kan alleen slagen als zij ondersteund wordt door voorlichtingsactiviteiten van de brandweerkorpsen. 
Gelukkig is dát de afgelopen jaren nooit een probleem geweest, want jaarlijks organiseert meer dan de helft van de 
korpsen lokale voorlichtingsacties in lijn met het thema van de Brandpreventieweken. 
 
Op landelijke niveau krijgt deze campagne vorm door bij de start veel persaandacht te creëren. We zullen de speciaal 
ontwikkelde website www.watdoejijbijbrand.nl inzetten, waar bezoekers door enkele vragen te beantwoorden een 
eigen brandveiligheidsadvies kunnen vinden. En we zullen advertenties plaatsen en de tv- en radiospots landelijk 
uitzenden. 
 
Informatie en Ideeënboek 
Mogelijk heeft u in onze e-mail nieuwsbrief al gelezen hoe uw korps dit jaar kan bijdragen aan het slagen van deze 
campagne. Dit kunt u ook altijd even op onze site www.brandpreventieweek.nl doorlezen. Zie onder het kopje 
‘campagnes’ de details van deze campagne. Onder het kopje ‘Ideeënboek’ vindt u de draaiboeken voor diverse 
voorlichtingsacties (van klein tot groot). De bijgevoegde materialen kunt u hierbij inzetten. 
 
Contacteer ook uw lokale pers 
Via persberichten over uw acties en met de stopperadvertenties op de website kunt u uw contacten bij 
regionale/lokale dag- en weekbladen benaderen met het verzoek tot plaatsing.  
 
Wij hopen dat u ook dit jaar weer kunt meehelpen met de campagne en een brandveiliger Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
             Sponsoren: 
 
Ing. R. Hagen           
voorzitter Nationale Brandpreventieweken                 
 
 
De Nationale Brandpreventieweken zijn 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.  
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