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1.

Samenvatting Nationale Brandpreventieweken 2016

In 2015 is het thema ‘Verklein de kans op brand’ geïntroduceerd. Wat kun je zelf doen om brandrisico thuis te
verlagen? Hiermee spreken de Brandweer en de Brandwonden Stichting de burger direct aan op hun eigen
verantwoordelijkheid. In het projectvoorstel Nationale Brandpreventieweken 2016, ingediend bij het ministerie,
was aangegeven dat de nationale campagne richting het algemene publiek thema’s zou omvatten als
veiligheidsbewustzijn, het plaatsen van werkende rookmelders en het vluchtplan. Met speciale focus op de minder
zelfredzame groep: thuiswonende senioren.
Op 3 augustus 2016 hebben wij met het ministerie van Veiligheid en Justitie besproken de focus van het thema
iets te verleggen. Reden daarvoor is dat onderzoek aantoont dat het sluiten van de binnendeuren en het plaatsen
van hoorbare rookmelders evident en significant voordeel oplevert op de vluchttijd bij brand. Deze twee simpele
maatregelen redden levens! Reden om deze maatregelen als speerpunten van de campagne te benoemen. Het
verlengen van de vluchttijd is voor alle doelgroepen belangrijk, maar – vanwege verminderde mobiliteit –zeker
voor de (thuiswonende) senior. De succesvolle campagnestrategie van eerdere jaren waarbij een massa mediale
campagne (inclusief free publicity) de creatieve lokale en regionale campagnes van de brandweer ondersteunt, is
ook in 2016 doorgevoerd.
Campagne in het land, in de media én stevig op social media
Het landelijke thema van de campagne Brandpreventieweken 2016 is ‘Hé doe de deur dicht!”. In dit thema zijn de
actiepunten uit het onderzoeksrapport van het Instituut Fysieke Veiligheid ‘Gebrand op inzicht’ verwerkt. Het
thema biedt volop gelegenheid aan te sluiten bij en ondersteuning te bieden aan de lokale en regionale acties van
de Brandweer.
De start van de campagne eind september met een brandtest op oefencentrum Crailo genereerde veel mediaaandacht en bracht het effect van gesloten deuren en hoorbare rookmelders op de vluchttijd bij brand
overduidelijk in beeld. We creëerden met de nouncy met één druk op de knop een bericht op social media naar
ruim 459.000 volgers. Hiermee stond #kansopbrand 4 uur lang Trending Topic op Twitter.
De hele maand oktober is vervolgens actie gevoerd. Landelijk met persuitingen, redactionele bijdragen,
campagnemateriaal, advertenties, de website ‘Verklein de kans op brand’, de online kennistest en het plaatsen van
veel social media berichten. De campagne-elementen verwezen naar de online kennistest ‘Hé doe de deur dicht!’.
Na de test volgde, op basis van de gegeven antwoorden, een persoonlijke actielijst.
Regionaal had de Brandweer acties zoals woningbrandoefening, BrandweerBingo en broodje brandweer, die met
het landelijke campagnemateriaal ondersteund werden. Er was regionaal veel media-aandacht voor de
Brandweerprojecten. De campagne sluit nauw aan bij de activiteiten van het Rookmelderteam. De
veiligheidsregio’s en seniorenorganisaties benutten het Rookmelderteam actief bij het plaatsen van rookmelders
bij senioren die dat zelf niet meer kunnen.
Resultaat uit onderzoek
Om de effecten van de campagne, gericht op particulieren, te meten is voor en na de campagne een online
meting (steekproef) gedaan. Per deelthema zijn de uitkomsten als volgt:
1. Aandacht veiligheidsproducten (= Plaats hoorbare rookmelders: gericht op plaatsen én onderhouden)
Voor de campagne gaf 67% aan een werkende rookmelder te hebben en 5% gaf aan er een te hebben maar dat
deze niet werkte. Na de campagne was dit respectievelijk 60% en 13%. Er is een lichte stijging in het totale
rookmelderbezit en een grote verschuiving in het percentage mensen dat zelf aangeeft dat zijn rookmelder niet
werkt. Dit wijst er op dat mensen zijn gaan kijken of hun rookmelder daadwerkelijk werkt: een belangrijke
ontwikkeling.
Onze doelstelling qua rookmelderdichtheid was 2% meer geplaatste werkende rookmelders in de Nederlandse
woningen. In het WOOn Onderzoek van 2012 was de rookmelderdichtheid 69% (hierbij is niet bekend of ze
werken). In het 2015 onderzoek was de rookmelderdichtheid 70%, een stijging van 1%.
2. Zelfredzaamheid (= Sluit binnendeuren: gericht op het altijd sluiten van de binnendeuren voor u gaat slapen)
Voor de campagne gaf 40% aan de binnendeuren niet te sluiten en na de campagne was dit 39%. Een
verbetering van 1%. Van de mensen die de binnendeuren niet sluit antwoordde voor de campagne bijna
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tweederde ‘Nee, waarom?’. Na de campagne was dit met 3 % gedaald. Deze mensen hebben kennis opgedaan
over de reden van het sluiten van binnendeuren. Het doel was 3% meer gesloten binnendeuren bij het slapen
gaan. Met 1% is een begin gemaakt.
3. Ontruimen/vluchten (= Weet wat u doet bij brand: gericht op vluchten)
Voor de campagne gaf 69% aan nagedacht te hebben over zijn vluchtroute bij brand. Na de campagne was dit
68%, een daling van 1%. Minder dan een derde had nagedacht over wat ze zouden doen bij brand of met
huisgenoten besproken wie kinderen/huisdieren in veiligheid zou brengen. Dit gold zowel voor als na de campagne.
Er was na de campagne wel een stijging van 7% bij de mensen die aangaven dit niet te hebben afgesproken, maar
vonden dat ze dit ‘eigenlijk wel eens moesten gaan doen’.

2.

Doelstellingen en doelgroepen

In 2015 is er voor gekozen om het thema ‘Wat doe JIJ bij brand?’ te vervangen door ‘Verklein de kans op brand’.
Dit is gedaan, omdat er winst te behalen valt als mensen zelf de kans op brand verkleinen. Als er eenmaal brand
is, dan kun je niet zoveel anders meer dan vluchten en dat is, zeker voor de doelgroep (thuiswonende) senioren
niet altijd een makkelijke optie.
De primaire oplossing voor de problematiek is ‘het voorkomen van brand’. Hierover wordt gedurende het jaar,
maar zeker ook in de Brandpreventieweken, nog steeds veel informatie gegeven. Brand geheel uitsluiten is
echter een utopie. Het is om die reden dan ook van belang om maatregelen te bevorderen die het tijdsbestek
verlengen tussen het ontstaan van brand en het moment dat er een niet overleefbare situatie ontstaat.
In het rapport ‘Gebrand op inzicht’ van de Brandweeracademie wordt aangetoond dat het sluiten van de
binnendeuren voor het slapen gaan en het plaatsen van hoorbare rookmelders levens redt. Deze twee simpele
handelingen zijn voor iedereen uit te voeren, ongeacht leeftijd en gezondheid, en verlengt de vluchttijd in
belangrijke mate. Een snelle melding door een rookmelder verlengt de vluchttijd aan de voorzijde. In alle
denkbare scenario’s is dit een vereiste. Daarna zal het sluiten van de binnendeuren de giftige rook enige tijd
tegenhouden, waardoor aanzienlijke vluchttijd wordt gewonnen. De minister van Veiligheid en Justitie was onder
de indruk van het rapport, maar gaf direct aan dit niet wettelijk te willen regelen. Hij gaf aan dat dit door partijen
via publiekscampagnes bereikt moest worden. Met de campagne ‘Hé doe de deur dicht!’ pakken wij de
handschoen op en zorgen we dat het publiek geïnformeerd wordt over deze belangrijke boodschap.
Met bovenstaande als basis, is het campagnethema ‘Hé doe de deur dicht!’ uitgewerkt in de volgende
deelthema’s:
4.
Plaats hoorbare rookmelders: gericht op rookmelders plaatsen én rookmelders onderhouden
5.
Sluit binnendeuren: gericht op het altijd sluiten van de binnendeuren voor u gaat slapen.
6.
Weet wat u doet bij brand: gericht op vluchten.
Hoofddoelstelling
Het doel van de Brandpreventieweken 2016 is het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn van het
algemene publiek, met als speerpunten het plaatsen van hoorbare rookmelders en het sluiten van de
binnendeuren, leidend tot:
• 2% Meer geplaatste werkende rookmelders in de Nederlandse woningen, gemeten middels de WOOn
enquête of afgeleid gemeten middels een Internetsteekproef onder minimaal 1.000 respondenten.
• 3% Meer gesloten binnendeuren bij het slapen gaan, gemeten middels een internetsteekproef met
minimaal 1.000 respondenten in het voorjaar en het najaar van 2016.
Doelgroepen
Algemeen publiek en minder zelfredzame senioren.
Intern doel
Het interne doel van de brandpreventieweken is om alle projecten en innovaties die bijdragen aan een vergroting
van de brandveiligheid met elkaar te delen. Het grote enthousiasme en de actiebereidheid van de
brandweerregio’s dragen in belangrijke mate bij aan het succes van de Brandpreventieweken. Een grote
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betrokkenheid en actiebereidheid van de brandweerregio’s zijn noodzakelijk om de hoofddoelstelling zoals
hiervoor beschreven te bereiken.
Extern doel
Het vergroten van de kennis van het algemene publiek – en in het bijzonder de niet zelfredzame senior – over
brandveiligheid in het algemeen en de specifieke campagnethema’s. Daarnaast heeft de campagne tot doel een
attitudeverandering t.a.v. de campagnethema’s te bewerkstelligen.

3.

Campagne-opzet

De campagne bestond uit een viertal verschillende onderdelen:
1.
Free publicity met de slogan ‘Hé doe de deur dicht!’
2.
Massa mediale campagne:
facebookadvertenties, internetsite, social media, advertenties en redactionele bijdragen aan online en print
bladen/kranten
3.
Lokale/regionale voorlichtingsacties door de regio’s (ondersteund met free publicity)
4.
Acties van derden
3.1. Free publicity: persberichten in combinatie met actie
Gedurende de actiemaand oktober is landelijk aandacht gevraagd voor de speerpunten uit het rapport ‘Gebrand
op inzicht’ vertaald in de campagne ‘Hé doe de deur dicht!’. De start werd gegeven met een Brandtest op
oefencentrum Crailo om de effecten van het sluiten van de binnendeuren en het plaatsen van hoorbare
rookmelders duidelijk in beeld te brengen. Met een persbericht (bijlage 1) werden de media over de inhoud van de
campagne geïnformeerd en werden zij uitgenodigd tijdens de brandtest met eigen ogen te zien wat het effect van
gesloten binnendeuren is op de vluchttijd. Het persbericht werd goed opgepakt en verscheen in vrijwel alle
landelijke media.
Ook aan het eind van de campagne is er gekozen voor het versturen van een persbericht (bijlage 2) met de
resultaten van de kennistest. Ook dit bericht werd door de landelijke media, met name radio, goed opgepakt.
Bij free publicity is dit jaar de verschuiving van offline/print media richting online goed merkbaar. Online was er
landelijk veel media-aandacht. Vrijwel alle online kranten, tijdschriften en nieuwskanalen besteedden aandacht
aan het persbericht en de brandtest (bijlage 3). Ook is er in veel online consumentenmagazines aandacht aan de
campagne besteed (bijlage 4).
In print was er evenwel ook nog uitgebreid aandacht voor de campagne; in 5,9 miljoen Karwei kranten werd
aandacht besteed aan het campagnethema, het magazine huurwijzer en diverse vakbladen besteedden
redactionele aandacht aan de campagne.
3.3 Massa mediale campagne
De (massa mediale) publiekscampagne bestond uit de volgende on- en offline ingrediënten:
• Campagnematerialen
• Internetsite
• Filmpjes
• Nouncy
• Twitter en Facebookcampagne
• Puzzels
• Landelijke advertentie in huis-aan-huis bladen
• Advertorial in Plus magazine
Campagne materialen
De campagneboodschap ‘Hé doe de deur dicht!’ werd ondersteund door een aantal campagnematerialen die onder
de regio’s, belangstellenden en organisaties gedistribueerd werden om de campagneboodschap onder de aandacht
te brengen en kracht bij te zetten. Het gaat hierbij om deurhangers, stickers en posters. Om het plaatsen van
rookmelders in woningen van niet-zelfredzame senioren te stimuleren werden ook flyers en posters van het
Rookmelderteam gedistribueerd. (bijlage 5)
Internetsite met kennistest
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Ook dit jaar werd de online kennistest ingezet via de campagnewebsite ‘Verklein de kans op brand’. Met de
interactieve test kon je je kennis testen hoe brand(uitbraak) te voorkomen en hoe veilig te vluchten.
Vanzelfsprekend vormden de speerpunten van de campagne onderdeel van de kennistest. Als afsluiting van de test
kreeg je een persoonlijke actielijst – op basis van de door jou gegeven antwoorden – in beeld en kon je deze naar
je e-mailadres laten versturen. De traffic naar de online test werd vooral gegenereerd via (advertenties op) social
media en door de vermelding op de campagnematerialen. (bijlage 6)
Filmpjes
De campagne werd ondersteund met twee filmpjes die nut en noodzaak van het sluiten van de binnendeuren en het
plaatsen van hoorbare rookmelders overduidelijk in beeld brengen. Het eerste filmpje is een compilatie van de
wetenschappelijke test woningbranden die de Brandweeracademie in Zutphen heeft uitgevoerd. In een vierluik
worden vier ruimtes in één beeld bijeen gebracht. Drie ruimtes met open tussendeur, één ruimte met gesloten
tussendeur. De tijd loopt mee en laat de overleefbaarheid per ruimte zien.
Het tweede filmpje is gemaakt tijdens de brandtest in Crailo bij de start van de Brandpreventieweken. Ook hier zijn
nut en noodzaak overduidelijk in beeld gebracht. De filmpjes zijn gepubliceerd op de website
verkleindekansopbrand.nl. De regio’s hebben veel gebruik gemaakt van deze filmpjes in hun voorlichtingsactiviteiten.
(bijlage 7)
Nouncy: een vuist op social media
De nouncy werd ook dit jaar succesvol ingezet. In de nouncycampagne worden door alle deelnemers op hun eigen
social media campagneberichten klaargezet die bij de start van de campagne met één druk op de knop tegelijk
online gaan. De dag dat de campagne van start ging werden zodoende om 7.00 ’s ochtends meer dan 459.900
volgers bereikt. We waren hiermee ruim 4 uur lang Trending Topic op Twitter. Door de nouncy werden de eerste
ochtend van de campagne al meer dan 3.000 kennistesten volledig ingevuld. (bijlage 8)
Twitter en facebookcampagne
Verklein de kans op brand heeft een eigen Twitter @kansopbrand en Facebookaccount verkleindekansopbrand.
Deze werden actief ingezet; dagelijks werden berichten gepost. Soms voor kennisoverdracht, andere keren om op te
roepen tot actie. Belangrijk hierbij is dat deze berichten zoveel mogelijk mensen bereiken. Via het delen van de
berichten creëer je een groot netwerk. Daarnaast werd ook dit jaar geadverteerd op Facebook met een positief
resultaat op het aantal volledig ingevulde testen. (bijlage 9)
Puzzels
Na het grote succes in 2015 werden ook dit jaar puzzels ingezet om het brandveiligheidsbewustzijn op een speelse
wijze te vergroten. Deze puzzels werden gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen en werden door een groot aantal
organisaties en veiligheidsregio’s opgevraagd voor publicatie in eigen uitingen. (bijlage 10)
Landelijke advertentie huis-aan-huisbladen
De huis-aan-huisbladen blijken een goed medium om het grote publiek, en zeker ook senioren, te bereiken.
Daarom is er voor gekozen in 3,3 miljoen huis-aan-huisbladen (de helft van het totaal aantal huis-aan-huisbladen
in Nederland) met landelijke dekking een advertentie te plaatsen waarin zowel een informatieve tekst als een
puzzel opgenomen was. De advertentie werd ook gebruikt door de regio’s die hem konden aanbieden aan de nog
niet bereikte huis-aan-huisbladen of andere lokale bladen. (bijlage 11)
Advertorial in Plus magazine
Omdat de senior op het gebied van brand een risicogroep vormt werd in het Plus magazine van oktober (hét blad
van de senioren in Nederland) een advertorial met een informatieve tekst over de speerpunten van de campagne
én informatie over het Rookmelderteam van de Brandwonden Stichting geplaatst. (bijlage 11)
3.4
Lokale en regionale voorlichtingsacties
De basis van de campagne Brandpreventieweken zijn de lokale en regionale acties van de Brandweer. In de
aanloop naar de campagne werden de Veiligheidsregio’s geïnformeerd over de campagne zelf en de
campagnematerialen die hen ter beschikking stonden.
Landelijke voorlichtingsmaterialen voor regio’s
Alle regio’s hebben een pakket voorlichtingsmaterialen van de campagne aangeboden gekregen (zie bijlage 5 t/m
11). Deze materialen dienden ter ondersteuning van de vele projecten die door het land heen door de regio’s
georganiseerd werden.
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Hieronder enkele voorbeelden van regio-activiteiten (zie bijlage 12 voor foto’s):
• In Gelderland Midden werd aangesloten bij bestaande bingo-middagen om de boodschap van brandveilig
leven onder de aandacht te brengen. In drie rondes werd informatie gegeven over voorkomen, melden en
vluchten en elke ronde werd afgesloten met een bingo.
• In Midden West Brabant werd een trainingstool geïntroduceerd via een app. Deze app is gratis te
downloaden en geeft een beeld van het effect van rook en rookmelders in de eigen woning.
• In Brabant werd bij 48 brandweerkorpsen een woningbrandoefening gedaan. Buurtbewoners werden
uitgenodigd om de reddingsacties te bekijken en na afloop werden brandveiligheidstips doorgesproken.
Twee burgemeesters uit de regio gaven de aftrap van de campagne.
• In Noord-Holland Noord werd het belevingshuis ingezet. In dit huis waren innovaties te zien en werd
informatie gegeven waarmee mensen langer en veilig thuis kunnen blijven wonen. Brandveiligheid is
hierbij een belangrijk aspect.
• In Gelderland Zuid werden op 18 locaties brandoefeningen gehouden in wooncomplexen. Na afloop
werden bewoners en omwonenden geïnformeerd over brandveilig leven.
• In Noord-Holland werd op diverse locaties broodje brandweer georganiseerd. Hierbij worden senioren op
de kazerne uitgenodigd en worden zij tijdens een kopje koffie en een broodje geïnformeerd over
brandveilig leven.
• In de 5 Oostelijke regio’s is op basis van het onderzoek ‘100% nabellen van woningenbranden’ een folder
ontwikkeld. Hierin zijn de meest voorkomende brandoorzaken in de woning aangegeven en staat ook
vermeld hoe dit te voorkomen. Deze folders werden met buurtbewoners doorgesproken tijdens een
bezoek aan de kazerne.
• Workshops i.s.m. het Rode Kruis hoe je langer veilig en zelfstandig thuis kunt wonen in Noord Holland.
• Voorlichting met daaraan gekoppelde uitnodiging voor woningcheck in Kennemerland.
• Op pad met de voorlichtingscontainer in Limburg Zuid.
• Regio Midden-Drenthe belt huis-aan-huis aan en controleert woningen op brandveiligheid. Als er geen
goed werkende rookmelder aanwezig is, wordt die alsnog op de juiste plek opgehangen.
• Regio Haaglanden trekt door de regio met een demonstratiewagen waarin zij informatie geeft over
brandveilig leven. Met een echte vlam in de pan geeft zij advies hoe brand te voorkomen, te melden en te
blussen.
Lokale/regionale media aandacht
De regio’s hebben hun eigen lokale activiteiten op adequate wijze in de lokale en regionale pers
gepresenteerd. De brandweer heeft zich ook ingezet om de algemene campagne-uitingen (persbericht,
filmpjes, redactioneel artikel en puzzels) bij de lokale media te promoten voor free publicity.
Voorbereiding regio’s
Er werden verschillende middelen ingezet om de brandweerregio’s te informeren over de Nationale
Brandpreventieweken 2016 en de campagne ‘Hé doe de deur dicht’. De Brandpreventieweken kunnen alleen
succesvol zijn met de medewerking van de regio’s en deelname van de regio’s is vrijwillig. Daarom is het
adequaat informeren en motiveren van de regio’s van groot belang. De volgende middelen werden ingezet:
• Nieuwsbrieven
In aanloop naar en na afloop van de campagne werden in totaal 8 digitale nieuwsbrieven verstuurd
(bijlage 13).
• Website voor brandweer en partners
De speciale internetsite www.brandpreventieweek.nl (zie bijlage 14) voorzag de brandweerregio’s van
achtergrondinformatie en het meest recente nieuws over de Brandpreventieweken.
• Landelijke Expertdag
In april 2016 werd er een landelijke informatiebijeenkomst, de Expertdag, georganiseerd over de
landelijke campagne 2016. Deze Expertdag is een jaarlijks terugkerend evenement waar
brandweerpreventisten niet alleen geïnformeerd worden over de campagne van dat jaar, maar elkaar
kunnen ontmoeten en workshops kunnen volgen op het gebied van brandveilig leven. Ook worden de
Gouden, Zilveren en Bronzen rookmelders tijdens deze bijeenkomst uitgereikt; prijzen voor de beste
projecten uit de afgelopen Brandpreventieweken.
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•

•

•

Rechtstreekse afstemming netwerk
Gedurende het jaar vindt er ook rechtstreekse afstemming plaats met de 40 vertegenwoordigers van
Brandveilig Leven in de 25 regio’s. Via deze groep worden initiatieven opgezet en kan eenvoudig en snel
gecommuniceerd worden over Brandveilig Leven projecten.
Werkgroep Brandpreventieweken
De in 2015 opgerichte werkgroep Nationale Brandpreventieweken is in 2016 drie keer bijeen gekomen. In
deze werkgroep zijn 11 regio’s vertegenwoordigd. Zij zijn als delegatie van de regio’s betrokken als
klankbord en bij de praktische aspecten van de Brandpreventieweken.
Campagnemateriaal
Alle regio’s hebben het campagnemateriaal ontvangen om hun voorlichtingsadviezen te ondersteunen
(zie bijlage 5 t/m 11).

3.4. Acties van derden
Naast de brandweer waren er in de campagneperiode ook andere organisaties actief met speciale acties:
• Thuiszorgorganisaties, seniorencomplexen en verhuurorganisaties hebben de deurhangers, stickers,
posters en puzzels besteld om te verspreiden onder hun achterban. Ook hebben deze organisaties veelal
redactionele aandacht aan de campagne besteed via hun eigen informatiekanalen.
• Rookmelderteam (bijlage 15). De Brandwonden Stichting heeft in 2012 in samenwerking met de
Stuurgroep Rookmelders het Rookmelderteam in het leven geroepen. Dit team van ruim 2.500 door de
brandweer getrainde vrijwilligers kan worden ingezet voor het plaatsen van rookmelders bij mensen die
dit zelf niet (meer) kunnen. De aanvragen kennen een duidelijke piek in oktober en november, wanneer
er als gevolg van de extra aandacht in de Brandpreventieweken meer aanvragen komen om rookmelders
te plaatsen en brandveiligheidsmaatregelen door te nemen.
• Het Verbond van Verzekeraars presenteert elk jaar in oktober – ditmaal voor het eerst in samenwerking
met Brandweer Nederland – haar jaarlijkse Brandmonitor. Hiermee wordt in de campagnemaand extra
aandacht gegenereerd voor brandveiligheid.

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 ‘Hé doe de deur dicht’ 2016‘ in hoofdstuk 7.
Intern doel
Het interne doel van de Brandpreventieweken is om alle projecten en innovaties die bijdragen aan een vergroting
van brandveiligheid met elkaar te delen. We zien een groot enthousiasme over elkaars projecten, en de
bereidheid om van elkaars projecten te leren en optimaal gebruik te maken van elkaars kennis. De introductie van
het digitale Loket Brandveilig Leven zal de toegankelijkheid van regionale projecten nog verder vergroten.
Projecten die tijdens de Brandpreventieweken gestart zijn, zullen op dit Loket opgenomen gaan worden. Dankzij
deze ontwikkelingen zijn er inmiddels meerdere succesvolle projectvoorbeelden beschikbaar, veelal gericht op de
risicogroep van de thuiswonende senior.
Bereik
De campagne kwam naar voren in vele artikelen in zowel landelijke als regionale media. Online is dit gemeten en
bleken er 135 artikelen verschenen te zijn. Bijvoorbeeld in publieksbladen als Libelle, Ouders van Nu en Santé.
Vakbladen als Brandveilig leven, Brand en Brandweer en Schade magazine. Het blad van de Woonbond: de
Huurwijzer en de programma’s Kassa en Radar.
In Google waren vele hits te vinden op de gebruikte campagnewoorden, namelijk op Verklein de kans op brand
296.000, Wat doe jij bij brand 508.000, Hé doe de deur dicht: 625.000 en Brandpreventieweek en -weken: 25.400.
Met de nouncy, de tool die alle berichten over de kennistest tegelijk uitstuurde, hebben wij via onze
partneraccounts op Facebook, LinkedIn en twitter, bij de start van de campagne om 7.00 uur ’s ochtends in 1 keer
459.926 volgers bereikt. #kansopbrand stond meer dan 4 uur lang als Trending Topic op nummer 1 op Twitter.

Evaluatie Nationale Brandpreventieweken 2016

8/14

Evaluatie Brandpreventieweken 2016 ‘Hé doe de deur dicht!’

De online kennistest werd door ruim 100.000 mensen ingevuld. Door het delen van de kennistest en de
advertenties voor de test, werd op Facebook een bereik gehaald van 1,9 miljoen individuele gebruikers.
Met de puzzels over brandpreventie zijn veel mensen bereikt. Er is een betaalde en bekende oplage van 3.3
miljoen huishoudens, maar daarnaast is de puzzel ook veelvuldig geplaatst door de regio’s en
seniorenorganisaties.
Na de aftrap werd er een maand lang campagne gevoerd met de site www.verkleindekansopbrand.nl, maar
vooral ook actie gevoerd door de brandweerregio’s in het land. Nederland heeft een maand lang brandpreventie
gezien: van broodjes brandweer, belevingscontainers, virtual reality tot brandweerbingo.
Resultaat uit onderzoek
Om de effecten van de campagne te meten werd er een voor- en een nameting gehouden van de campagne.
Deze metingen werden online gedaan middels een steekproef onder 1.000 respondenten. De leeftijdscategorie
waren mensen van 30 tot 60 jaar. Ook werd de jaarlijkse preventiemonitor van de Brandwonden Stichting
gebruikt die volgens dezelfde meetmethode werkt en jaarlijks een overzicht geeft van zaken als
rookmelderdichtheid e.d. Het doel van de Brandpreventieweken 2016 is het bevorderen van het
brandveiligheidsbewustzijn van het algemene publiek, met als speerpunten het plaatsen van hoorbare
rookmelders en het sluiten van de binnendeuren, leidend tot:
• 2% Meer geplaatste werkende rookmelders in de Nederlandse woningen, gemeten middels de WOOn
enquête of afgeleid gemeten middels een Internetsteekproef onder minimaal 1.000 respondenten.
• 3% Meer gesloten binnendeuren bij het slapen gaan, gemeten middels een internetsteekproef met
minimaal 1.000 respondenten in het najaar van 2016.
Om de effecten van de campagne, gericht op particulieren, te meten is voor en na de campagne een online
meting (steekproef) gedaan. Per deelthema zijn de uitkomsten als volgt:
1.

Aandacht veiligheidsproducten
= Plaats hoorbare rookmelders: gericht op rookmelders plaatsen én rookmelders onderhouden
Voor de campagne gaf 67% aan een werkende rookmelder te hebben en 5% gaf aan er een te hebben
maar dat deze niet werkte. Na de campagne gaf 60% aan een werkende rookmelder te hebben en gaf 13%
er wel een te hebben, maar dat deze niet werkte. Er is een lichte stijging in het totale rookmelderbezit en
een grote verschuiving in het percentage mensen dat zelf aangeeft dat zijn rookmelder niet werkt. Dit wijst
er op dat mensen zijn gaan kijken of hun rookmelder daadwerkelijk werkt: een belangrijke ontwikkeling.
Onze doelstelling hierbij was 2% meer geplaatste werkende rookmelders in de Nederlandse woningen. In
het WOOn Onderzoek van 2012 was de rookmelderdichtheid 69% (hierbij is niet bekend of ze werken). In
het 2015 onderzoek was de rookmelderdichtheid 70%, een stijging van 1%.

2.

Zelfredzaamheid
= Sluit binnendeuren: gericht op het altijd sluiten van de binnendeuren voor u gaat slapen.
Voor de campagne gaf 40% aan de binnendeuren niet te sluiten en na de campagne was dit 39%. Een
verbetering van 1%. Van de mensen die de binnendeuren niet sluit gaf voor de campagne bijna
tweederde aan ‘Nee, waarom?’. Na de campagne was dit met 3 % gedaald. Deze mensen hebben kennis
opgedaan over de reden van het sluiten van binnendeuren.
Het doel was 3% meer gesloten binnendeuren bij het slapen gaan. Met 1% is een begin gemaakt hierin.

3.

Ontruimen/vluchten
= Weet wat u doet bij brand: gericht op vluchten.
Voor de campagne gaf 69% aan nagedacht te hebben over zijn vluchtroute bij brand. Na de campagne was
dit 68%, een daling van 1%.
Minder dan een derde had nagedacht over wat ze zouden doen bij brand of met huisgenoten besproken
wie kinderen/huisdieren in veiligheid zou brengen bij brand. Dit gold zowel voor als na de campagne. Er
was wel een stijging waar te nemen na de campagne van 7% bij de mensen die aangaven dit niet te
hebben afgesproken, maar vonden dat ze dit ‘eigenlijk wel eens moesten gaan doen’.
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5.

Financiering

De Brandpreventieweken zijn een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking ten aanzien van de
financiering van campagnes. Naast de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de investering
van de Brandwonden Stichting zorgen commerciële sponsoren voor aanvullende gelden. In 2016 traden twee
organisatie op als sponsor van de campagne, namelijk:
• Sprue/Fire Angel/First Alert: rookmelderfabrikant
• Verbond van Verzekeraars
Het spreekt voor zich dat beiden brandveiligheid als speerpunt hebben en het is positief dat deze organisaties
sinds jaar en dag een trouwe sponsorpartner van de Brandpreventieweken zijn.
De bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is ingezet voor directe kosten die verband hielden met
de campagne. Het volume van de massa mediale campagne is vergroot door ondersteuning door de
Brandwonden Stichting.
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6.

Schematisch overzicht: output 2016

Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van de producten die gerealiseerd zijn binnen het
kader van de campagne 2016. Van elk product is het directe resultaat in termen van oplage of
verspreiding genoemd. In de derde kolom zijn diverse opmerkingen/leerpunten opgenomen.

Product

Resultaat

Opmerking

Communicatie regio’s
Permanent onderhoud van
www.brandpreventieweek.nl
bedoeld om regio’s te
informeren over de campagne.

Bijeenkomst met de hoofdcontactpersonen van de
25 regio’s eind januari
2016.
Bijeenkomst april
Expertdag voor brandweer.
Werkgroep Nationale
Brandpreventieweken

April t/m Oktober 15.921
pagina-weergaves 5.207
bezoekers

De site wordt rondom de expertdag in april
en in aanloop naar de oktobermaand goed
bezocht. Waar in het verleden deze
website het belangrijkste contactmiddel
was met de regio’s zien we nu een
verschuiving richting de directe
contactmomenten met de 25 regio’s via
mail en face-to-face via bijvoorbeeld de
werkgroepen

34 personen aanwezig

Erg sterk netwerkmoment dat we in 2014
gestart zijn.

160 aanmeldingen

Hoog gewaardeerd, goede interactie en
positieve reacties. De opkomst was 12%
hoger dan in 2015.

12 personen uit 11 regio’s
namen hierin deel. Er zijn 3
bijeenkomsten gehouden.

Belangrijk als klankbordgroep voor de
campagne.

Digitale nieuwsbrieven

8 digitale nieuwsbrieven
verstuurd naar 1.060
mailcontacten.

Effectief middel om regio’s te informeren,
al is direct contact ernaast zeker
noodzakelijk gebleken.

Rechtstreekse afstemming met
45 vertegenwoordigers van
Brandveilig Leven in de 25
regio’s.

Ongeveer 10 x per jaar.

Via deze groep worden initiatieven
opgezet en kan eenvoudig en snel
gecommuniceerd worden over
Brandveilig Leven projecten.

Voorlichtingsmiddelen
offline
Deurhanger ‘Hé doe de
deur dicht’

Oplage: 572.000
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Deze deurhanger is aansprekend bij het
thema en makkelijk te verspreiden.
Vandaar dat hij veelvuldig gebruikt is.
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Poster ‘Hé doe de deur
dicht’ en poster
Rookmelderteam

Oplage: 13.000

Sticker ‘Hé doe de deur dicht’

Oplage: 12.000

Rookmelderteam Flyers

Oplage: 28.000

Verschillende materialen van
eerdere jaren

Oplage: 55.750

Deze posters zijn onderdeel van het
voorlichtingspakket en verspreid naar alle
regio’s.

Stickers zijn altijd een veelgevraagd
product en met deze tekst ook zeer
gewaardeerd.
Zowel regio’s als woon- en
zorgorganisaties maken veelvuldig
gebruik van deze flyers.
Vooral de materialen over veilig
vluchten werden veelvuldig besteld en
konden goed gecombineerd worden
met de acties in 2016.

Voorlichtingsmiddelen
online
131.551 bezoekers

Het aantal bezoekers ligt elk jaar ongeveer
gelijk. Dit jaar wel veel meer ingevulde
tests. De site blijft het hele jaar online.

‘Hé doe de deur dicht’ online
kennistest op
www.verkleindekansopbrand.nl

100.316 volledig ingevulde
testen. Op Facebook een
bereik van 1,9 miljoen unieke
personen.

Het doel van 100.000 is dit jaar behaald.
Ook na oktober blijft dit aantal oplopen.
Na het doorlopen van de test kregen de
deelnemers op basis van hun antwoorden
een persoonlijke actielijst die desgevraagd
ook gemaild werd naar de deelnemers.

Facebookpagina Verklein de
kans op brand

11.866 likes en 11.522
personen volgen deze pagina

Twitteraccount
@kansopbrand

5.510 volgers

Website:
www.verkleindekansopbrand.nl

Online
advertenties
Facebook

Puzzels preventie

Oplage:
Ruim 1,9 miljoen bereik

Er zijn 3 puzzels gemaakt
gericht op voorkomen, melden
en vluchten.
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Het aantal likes blijft rustig groeien. Deze
vrienden hebben niet ge-unliked in de
maanden erna, dus blijven gelinkt.
Ook dit jaar is het aantal volgers weer licht
gestegen.
Dit zijn door de Brandwonden Stichting
ingekochte online advertenties met oproep
de kennistest te doen.
De puzzels zijn gepubliceerd in 3,3
miljoen huis-aan-huis bladen en
veelgebruikt door de regio’s en
seriorenorganisaties.

12/14

Evaluatie Brandpreventieweken 2016 ‘Hé doe de deur dicht!’

Advertentie Puzzel,
informatieve tekst en
Rookmelderteam in huis-aan
huis bladen

Oplage: 3.251.900

Door in de helft van alle huis-aan
huisbladen te adverteren was er landelijke
dekking (gemeenten tellen nl. twee
weekbladen). Daarnaast werd de
advertentietekst aan de overige huis-aanhuisbladen vaak via de regio’s direct
aangeboden. De totale oplage is hierdoor
hoger.

Filmpjes op website
verkleindekansopbrand.nl

De twee geproduceerde
filmpjes (brandproef in Zutphen
en brandtest Crailo) zijn online
massaal gedeeld.

De filmpjes bleken een groot succes omdat
zij beeldend en zonder twijfel het effect van
het sluiten van de binnendeuren en het
plaatsen van rookmelders op de vluchttijd
bij brand aantonen. De filmpjes worden
door de regio’s en andere organisaties
veelvuldig gebruikt bij hun voorlichting.

Advertentie in landelijk Plus
magazine

Oplage: 262.000 exemplaren
met een totaal bereik van
820.000 unieke mensen

Hierin werd aandacht gevraagd voor de
campagne en het rookmelderteam.

Free publicity
Perscampagne nationaal
(twee momenten: 1 persbericht
bij start en 1 persbericht bij
einde campagne).

Nouncy: massale verzending
van het campagnebericht en
oproep voor de test op
Facebook, Linkedin en Twitter
door netwerk te vragen bericht
klaar te zetten zodat wij het bij
de start van de campagne in 1
keer uit konden sturen.

Landelijke en ook veel
regionale radio en tv-zenders.
Online kranten, zowel landelijk
als regionaal. Publieksbladen
als Libelle en Ouders van Nu.
Vakbladen als Brandveilig
leven, Brand en Brandweer,
Schade magazine. Het blad
van de Woonbond. De
programma’s Kassa en Radar.
Online: 135 artikelen
Oplage: Naar 459.926
volgers
Resultaat: TRENDING OP
TWITTER! 4 uur op nummer 1.
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De pers pakte het thema ‘Hé doe de
deur dicht stevig op. We zien een
verschuiving richting online media.
Het tweede persmoment in de laatste
week van de campagne leverde
onverwacht nog erg veel extra publiciteit
op. Mooi leermoment voor volgende
jaren.

Het aantal klaargezette berichten was
ruim 1,5 keer het aantal van 2015 en
overtrof daarmee alle verwachtingen.
Het is een recept voor stevige mediaaandacht, een grote deelname aan de
kennistest maar werkt ook intern bij de
regio’s heel stimulerend (‘we doen het
met elkaar’).
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Hits in google bij:

Brandpreventieweken/week

Verklein de kans op brand
296.000
Wat doe jij bij brand
508.000
Hé doe de deur dicht:
625.000
Brandpreventieweek en weken:
25.400

Brandpreventieweken in
verschillende
bouwmarktbladen en
supermarkten landelijk.

De afgelopen jaren is de maand oktober
Totale oplage onbekend.
ook
voor winkels de brandpreventiemaand
Karwei folder met
campagnemateriaal kende een geworden.
oplage van 5,9 miljoen.

Verklein de kans op brand
Wat doe jij bij brand
Hé doe de deur dicht

In de campagneperiode zijn de gebruikte
campagnekreten breed in google
aanwezig geweest.
De toegevoegde kreet Hé doe de
deur dicht heeft een vliegende start
gehad, groter dan kreten afgelopen
jaren hadden.

Regio-activiteiten in het kort

•
•
•
•
•

Broodje Brandweer op de kazerne (veel gedaan en in veel nieuwe regio’s')
Broodje Brandweer op locatie (wooncomplexen)
Brandoefeningen op locatie
De brandweerploegen instrueren extra over vluchtplan bij ouderen
Woningchecks

•
•
•
•
•
•
•
•

Met gemeenten en woningcorporaties voorlichten in de wijk
Ontruimingsoefening van wooncomplexen voor senioren
Belevingscontainer
Presentatie voor senioren op diverse locaties.
Virtual realityproject om de situatie bij brand te ervaren
Beurs veilig langer thuis over Veilig wonen, mobiel blijven en handige technische snufjes
Brandweerbingo
Applicatie Woningcheck
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Persbericht najaarscampagne

ONDER EMBARGO TOT WOENSDAG 28 SEPTEMBER 07:00 UUR

Deuren sluiten als je gaat slapen redt levens bij een woningbrand
Test woningbrand 28 september bewijst mogelijkheid tot daling slachtoffers
Beverwijk, 28 september 2016 – Een simpele handeling als het altijd sluiten van de binnendeuren voordat je gaat slapen
redt levens bij brand. Je hebt dan meer kans en tijd om veilig te vluchten en gered te worden. Deze nieuwe
onderzoeksinzichten zijn de speerpunten van de Landelijke Brandpreventieweken met het thema ‘Hé doe de deur dicht’.
René Hagen, voorzitter Brandpreventieweken en tevens lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie: ‘’Veel mensen
sluiten de binnendeuren niet bij het naar bed gaan, terwijl de overlevingskans bij een woningbrand extreem toeneemt
wanneer de deuren gesloten zijn en blijven. Zowel vanuit recente praktijkvoorbeelden van woningbranden als
wetenschappelijk onderzoek stel ik vast dat deuren sluiten het aantal brand(wonden)slachtoffers doet dalen.’’
Een spectaculaire brandtest op Oefencentrum Crailo bewijst dat brand(wonden)slachtoffers voorkomen worden door het
sluiten van binnendeuren. Tijdens de brandtest worden twee identieke testwoningen in brand gestoken: één met gesloten
en één met open deuren. Het is dan duidelijk te zien dat in de woning waarbij de deuren gesloten zijn de rook zich minder
snel kan verspreiden. Pers is van harte uitgenodigd om met eigen ogen te zien wat bij brand het effect van gesloten
binnendeuren is op de vluchttijd.
Voorbeelden: Benno overleefde een woningbrand door gesloten deur
Bij 27 van de onderzochte fatale woningbranden in 2015 zijn 31 doden gevallen. En ook dit jaar zijn er al veel slachtoffers te
betreuren van woningbranden. In veel gevallen speelt het al dan niet sluiten van de binnendeuren een belangrijke rol.
Bijvoorbeeld bij een brand in een seniorenflat waarbij in dié woningen waar de deur open stond, de bewoners helaas
overleden zijn. Terwijl de bewoners van de appartementen met gesloten deur dezelfde brand overleefden.
Benno werd wakker van een enorm lawaai een etage lager. Onderaan de trap opende hij de gangdeur en stond meteen in
een grote vuurzee. De deur had het vuur én de rook tegengehouden. Samen met zijn vriendin is Benno door het vuur heen
naar buiten gevlucht. Hij heeft daarbij weliswaar brandwonden opgelopen, maar dankzij de gesloten tussendeuren deze
brand overleefd. Was de deur open geweest dan was de giftige rook al veel eerder naar boven getrokken met fatale
gevolgen.
Waarom redt een gesloten deur levens?
Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – nog enige tijd buiten de leefruimte
blijft. Juist senioren zijn heel kwetsbaar bij brand, omdat ze minder mobiel zijn. Daarom is elke minuut extra vluchttijd voor
hen, maar uiteraard ook voor andere leeftijdsgroepen, zo belangrijk. De situaties waarbij bewoners een brand overleefd
hebben omdat de binnendeuren gesloten waren zijn er gelukkig ook. ‘’Gesloten deuren vergroten de overlevingskans bij
brand enorm. Er zijn praktijkvoorbeelden waar de brandweer mensen heeft kunnen redden uit een pand, omdat de deuren
in de ruimte waar de mensen zich bevonden gesloten waren’’, aldus Hagen.
Zorg dat je de rookmelder hoort!
‘’Om hun rookmelder te kunnen horen, laten mensen de tussendeuren vaak openstaan’’, vertelt Hagen. ‘’Daarom is de
hoorbaarheid van rookmelders het tweede speerpunt van de landelijke campagne.’’ Uit het onderzoek ‘Gebrand op inzicht’
van de Brandweeracademie kwam naar voren dat in 70% van alle woningen een rookmelder is geplaatst, maar slechts 45%
van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkend. Een alarmerend

gegeven. Want het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en ook goed hoorbaar zijn.
Ook bij gesloten deuren. Als je slaapt, ruik je geen rook, maar hoor je het luide alarm van een rookmelder wel. Plaats
rookmelders dus niet alleen in de verkeersruimten zoals de hal, maar vooral ook in de ruimten waar brand kan ontstaan
zoals op de slaapkamers. Dus: sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen.

Brandpreventieweken 2016: Hé doe de deur dicht
‘Hé doe de deur dicht’ is het thema van de Brandpreventieweken die jaarlijks plaatsvinden gedurende de maand oktober.
Brandweer Nederland komt samen met de Brandwonden Stichting in actie om Nederland brandveiliger te maken. De
landelijke campagne ‘Hé doe de deur dicht’ wordt overal in het land ondersteund met aansprekende acties om het belang
van brandveilig leven te benadrukken. Onderdeel van de campagne is een online-test waarbij je binnen een paar minuten
ervaart wat je moet doen als er brand uitbreekt in huis. Na de test krijg je een persoonlijke actielijst om je overlevingskans
bij brand te vergroten. www.verkleindekansopbrand.nl/test. Meer informatie over de campagne vind je op
www.verkleindekansopbrand.nl

Bijlage 2

Persbericht einde najaarscampagne
/// P E R S B E R I C H T ///

Praktijkproef laat zien: gesloten binnendeuren verdubbelen je
vluchttijd bij woningbrand
Beverwijk, 27 oktober 2016 – Uit de praktijkproef op Oefencentrum Crailo bij de start van de Nationale
Brandpreventieweken blijkt dat het sluiten van de binnendeuren je ruim twee keer zoveel tijd geeft om te vluchten bij brand.
Waar bij open deuren na 3,5 minuut al geen overleefbare situatie meer is, is dit bij gesloten deuren meer dan 10 minuten.
Kostbare tijd die levens redt. Ondanks dit belangrijke gegeven blijkt uit onderzoek dat nog steeds 40% van de Nederlanders
de binnendeuren ’s nachts open laat staan.
Een simpele handeling als het altijd sluiten van de binnendeuren voordat je gaat slapen redt levens bij brand. Je hebt dan
meer kans en tijd om veilig te vluchten en gered te worden. Want gesloten deuren houden de giftige rook – de grootste
bedreiging bij brand – nog enige tijd buiten de leefruimte. Daarnaast is ook het plaatsen van hoorbare rookmelders
essentieel, want zij waarschuwen met een luid alarm als er brand is. Deze onderzoeksinzichten, gebaseerd op het
onderzoeksrapport ‘Gebrand op inzicht’ van de Brandweeracademie, zijn de belangrijkste speerpunten van de Landelijke
Brandpreventieweken met het thema ‘Hé doe de deur dicht’. Op 28 september zijn deze onderzoeksresultaten in de
praktijk gepresenteerd met een brandtest op Oefencentrum Crailo. De inzichten uit de praktijk zijn overweldigend. Waar je
bij een brand met open tussendeuren binnen 3,5 minuut in de naastgelegen ruimte al niet meer kon overleven, was de
overlevingskans bij gesloten binnendeuren in de naastgelegen ruimte meer dan 10 minuten. Levensreddende tijdwinst die
nodig is om veilig te vluchten en gered te worden. De overtuigende beeldweergave van de praktijkproef is gepubliceerd op
de website www.verkleindekansopbrand.nl.
Mensen zien belang gesloten binnendeuren niet in
Uit een voormeting van de Brandwonden Stichting blijkt dat ruim 40% van de Nederlanders de binnendeuren ’s nachts niet
dicht doet. Ook uit resultaten van de online kennistest op www.verkleindekansopbrand.nl – waarbij nadrukkelijk het thema
van gesloten deuren onder de aandacht wordt gebracht – blijkt nog steeds 32% van de mensen de binnendeuren niet te
sluiten. Deze test is inmiddels ruim 77.000 keer ingevuld. Belangrijkste redenen dat men de deuren niet sluit? Omdat ze het
niet gewend zijn, om de kinderen goed te kunnen horen of om de huisdieren ook ’s nachts in huis te laten rondlopen. Dat ze
daarmee hun leven en dat van hun kinderen en huisdieren onnodig in gevaar brengen dringt onvoldoende door.
Zorg dat je de rookmelder hoort!
In de praktijkproef komt ook het belang van werkende rookmelders goed naar voren. Als je slaapt, ruik je geen rook, maar
je gehoor werkt wel. Zonder rookmelders, zeker als je slaapt, word je niet wakker in die paar minuten die een brand nodig
heeft om je van het leven te beroven. Uit de enquête blijkt dat meer dan 65% van de respondenten geen onderhoud pleegt
aan zijn rookmelder. Een verontrustend percentage. Terwijl het onderhoud zo makkelijk is. Een paar keer per jaar met de
stofzuiger het stof van de rookmelder zuigen is al voldoende. En zo staan er op www.verkleindekansopbrand.nl nog meer
handige en simpele tips en advies om de brandveiligheid in huis te vergroten.
Campagne
De Brandwonden Stichting stelt, samen met Brandweer Nederland en de veiligheidsregio’s, alles in het werk om het publiek
te overtuigen van het grote belang van het sluiten van de binnendeuren en het plaatsen van hoorbare rookmelders. Twee
simpele handelingen die levens redden. Ga voor meer informatie over de campagne naar www.verkleindekansopbrand.nl.
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Enkele resultaten in de pers - nieuwsmedia

Televisie
28 september 2016 Telegraaf TV http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/26698451/__Deuren_dicht__anders_krijg_je_dit__.h
tml?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=telegraaftvtf

Radio
28 september 2016 Radio RTV Noord-Holland (item start na 09:57 minuten) http://www.rtvnh.nl/gemist/radio/493/228532/28 september 2016 Reformatorische Omroep (item start na ¾ van de uitzending) http://www.reformatorischeomroep.nl/radio/programma/aantafel/3500/aan-tafel/
30 september 2016 Radio Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/11/Drenthe-Nu/aflevering/14362 (deel 1 om 49.38)
http://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/11/Drenthe-Nu/aflevering/14359 (deel 2 om 21.25 en
deel 3 om 49.27)
27 oktober 2016 NOS Radio 1 http://www.nporadio1.nl/gemist?option=com_nporadio1&view=items&date=2016-10-27 (item start
bij deel 3 om 39:45 minuten)

Kranten/online
28 september 2016 Telegraaf - http://m.telegraaf.nl/binnenland/article/26694538/minderdoden-door-dichte-slaapkamer
28 september 2016 RTL Nieuws - http://www.rtlnieuws.nl/nederland/slapen-met-deurdicht-redt-levens
28 september 2016 Libelle Nieuws - http://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/deur-dichtleven-redden
28 september 2016 RTV Noord-Holland - http://www.rtvnh.nl/nieuws/192686/slapen-metdeur-dicht-redt-levens28 september 2016 Nederlands Dagblad - https://www.nd.nl/nieuws/nederland/slapen-metdeur-dicht-redt-levens.2146817.lynkx
28 september 2016 Blik op Nieuws - http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/245510/sluiten-van-debinnendeuren-voordat-je-gaat-slapen-redt-levens-bij-brand.html

28 september 2016 Brandveilig.com - http://www.brandveilig.com/nieuws/slapen-met-deur-dichtredt-levens-47030
28 september 2016 Radar AVRO Tros - http://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/binnendeuren-sluitencreert-grotere-overlevingskans-tijdens-brand/
28 september 2016 Reformatorisch Dagblad - http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/slapen-metdeur-dicht-redt-levens-1.1130387
28 september 2016 Noord-Hollands Dagblad http://www.noordhollandsdagblad.nl/algemeen/binnenland/article28560391.ece/Slapen-met-deurdicht-redt-levens
28 september 2016 Kassa Vara - http://kassa.vara.nl/nieuws/slapen-met-deur-dicht-redt-levens
29 september 2016 Independer - http://weblog.independer.nl/opstalverzekeringen/nationalebrandpreventieweken-weer-van-start/
30 september 2016 Ouders van Nu - http://www.oudersvannu.nl/nieuws/actueel/levensbelangrijkslapen-met-de-deuren-dicht/
1 oktober 2016 RTV Borne - http://www.rtvborne.nl/brandpreventieweken-vanstart/nieuws/item?831376
3 oktober 2016 Schade Magazine - http://www.schademagazine.nl/nieuws/archief/2016/10/brandpreventieweken-sluit-binnendeuren/2007
27 oktober 2016 NOS.nl - http://nos.nl/artikel/2139886-deuren-sluiten-verdrievoudigtoverlevingskansen-bij-brand.html
27 oktober 2016 Brandveilig.com - http://www.brandveilig.com/brand/brandwondenstichting-deurdicht-vergroot-overlevingskans-bij-brand-47222
27 oktober 2016 RTV Noord-Holland - http://www.rtvnh.nl/nieuws/194291/gesloten-binnendeurenvergroten-overlevingskans-bij-brand
27 oktober 2016 Reformatorisch Dagblad - http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/deur-dicht-vergrootoverlevingskans-bij-brand-1.1139080
27 oktober 2016 Nieuwsblad Geldermalsen - http://nieuwsbladgeldermalsen.nl/deel-je-nieuwsartikel/brandweeroefening-het-teken-van-brandpreventieweken-178719

27 oktober 2016 Sante - http://www.sante.nl/gezondheid/nieuws/7269/wat-is-beter-slapen-met-dedeur-open-of-dicht
27 oktober 2016 Woonbond - https://www.woonbond.nl/nieuws/brand-en-blijft-groot-risico
27 oktober 2016 Linda Nieuws - http://www.lindanieuws.nl/nieuws/vergroot-je-overlevingskans-bijhuisbrand-houd-deuren-dicht/
3 november 2016 Beveliliging Nieuws - https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/brand/geslotenbinnendeuren-verdubbelen-vluchttijd-brand
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Enkele resultaten in de pers – consumentenmagazines

Blad
Huurwijzer
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Campagnematerialen

Sticker

Deurhanger

Poster
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Kennisdeling website en online kennistest
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Filmpjes Zutphen en Crailo
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Nouncy: samen op Linkedin, Facebook en Twitter een vuist
maken met een bericht naar al onze volgers
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Social Media
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Puzzels met brandpreventieinformatie
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Advertenties
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Acties brandweerregio’s

Gelderland Zuid

Noord Holland Noord

GooiVecht

Midden West Brabant

Gelderland Midden

Brabant Noord
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Voorbeelden e-mail nieuwsbrieven
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Website netwerk BPW
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Rookmelderteam

