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Enkele resultaten in de pers
‘Ik laat mijn ouders niet stikken’
De (fysieke) materialen
Puzzelroute voor preventie
Kennisdeling via www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl
Online test www.verkleindekansopbrand.nl
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Resultaten onderzoek (nameting dec 2015)

De adviescommissie van de Nationale Brandpreventieweken bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse
Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het Instituut voor Fysieke Veiligheid, Verbond van Verzekeraars,
en het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De Brandwonden Stichting in Beverwijk zorgt voor de ontwikkeling en
uitvoering van de campagnes.
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1.

Samenvatting Nationale Brandpreventieweken 2015

In 2015 is het thema ‘Verklein de kans op brand’ geïntroduceerd, om de nadruk te leggen op de eigen
verantwoordelijkheid van de bewoner vooraf. Wat kun je zelf doen om brandrisico thuis te verlagen?
De risicogroep thuiswonende senioren wordt groter en heeft vaker te kampen met minder zorg, waardoor er een
beroep gedaan wordt op mantelzorgers (meestal de kinderen). Hen betrekken bij de activiteiten om de kans op
brand te kunnen verkleinen is daarom ook opgenomen in de campagne.
De succesvolle campagnestrategie van eerdere jaren met enerzijds een massamediale campagne (inclusief free
publicity) en anderzijds lokale/regionale acties van de brandweer, is in 2015 doorgevoerd.
Campagne in het land, in de media én stevig op social media
Vanaf begin oktober is met alle acties in het land en het rapport “De invloed van vergrijzing op brandveiligheid”
aandacht gevraagd voor de campagne ‘Verklein de kans op brand!’ De aftrap “Laat je ouders niet stikken”
genereerde veel (landelijke) media-aandacht. Er is de hele maand oktober campagne gevoerd met advertenties,
posters, puzzelmagazines, de website www.verkleindekansopbrand.nl, Facebook en Twitter. De regionale
brandweerregio’s waren met hun acties het uithangbord met diverse uitvoeringen van broodje brandweer,
workshops langer veilig thuis wonen, gekoppelde rookmeldersprojecten, voorlichtingen op locatie, woningchecks
m.b.v. WMO-adressen, brandveilige feestdagencampagne en een heuse theatervoorstelling.
• Met de speciale actie ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’ deden we de oproep aan veiligheidsbewuste 40+ers
om zich te bemoeien met de veiligheid van hun ouders. Op 1 oktober gaven de brandweer en de Brandwonden
Stichting zelf het goede voorbeeld. Met deze pilot werd de Don Berghuijs Award gewonnen.
• Alle campagne-elementen verwezen naar de online test ‘Verklein de kans op brand’. Daarin kon je je eigen
kans op brand proberen in te schatten m.b.v. tekeningen en foto’s van veel voorkomende brandoorzaken. Na de
test volgde een checklist met tips. We creëerden met een speciale tool een bericht op social media naar ruim
300.000 volgers in een kwartier tijd. Hiermee stond #kansopbrand 4 uur lang nummer 1 trending op twitter.
• De campagne sluit nauw aan bij de activiteiten van het Rookmelderteam, welke extra hard gewerkt heeft in
oktober en november. De veiligheidsregio’s en seniorenorganisaties hebben deze actief benut als manier om
mensen ook thuis hulp te bieden met het ophangen van hun rookmelder en bespreken van brandveiligheidstips.
Resultaat uit onderzoek
Om de effecten van de campagne, gericht op particulieren, te meten is na de campagne een online meting
(steekproef) gedaan. Per deelthema zijn de uitkomsten:
1. Veiligheidsbewustzijn (‘Verklein de kans op brand.’):
Na de campagne gaf 13% het goede antwoord op de vraag hoe groot de kans op brand is. Voor de campagne
was dit 7%. Een stijging van 6%.
Onder senioren bleek 8% de kans goed te schatten, een stijging van 1%.
2. Aandacht veiligheidsproducten (‘Plaats rookmelders.’):
Vóór de campagne had 88% een rookmelder of combimelder. Na de campagne 90%, een stijging van 2%.
Onder senioren gaf 91% aan een rookmelder te hebben, een 9% stijging t.o.v. 2014.
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
32% JA. Na de campagne was dit 32%. Dit is gelijk gebleven.
Onder senioren gaf 36% aan een vluchtplan te hebben afgesproken, een 7% stijging t.o.v. 2014 met 29%.
4. Campagne-onderzoek: zichtbaarheid en actie
52% van de respondenten heeft de brandveiligheidscampagne gezien. Gevraagd naar de acties die zij hebben
ondernomen, gaf 56% aan actie te hebben ondernomen. 26% gaf aan nog geen actie te hebben ondernomen,
maar dit wel te gaan doen. De overige 18% is dit niet van plan.
Onder senioren bleek 52% de campagne te hebben gezien t.o.v. 32% in 2014. 62% gaf aan actie te hebben
ondernomen (t.o.v. 56% in 2014). 21% gaf aan nog geen actie te hebben ondernomen, maar dit wel te gaan doen
(t.o.v. 26% in 2014). De overige 17% is dit niet van plan (t.o.v. 18% in 2014).
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2.

Doelstellingen en doelgroepen

Voor 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. Het is een
logische opvolging van vorig jaar. Als het eenmaal zover is, dan kun je niet zoveel anders meer dan vluchten en
dat is voor de doelgroep thuiswonende senioren niet altijd een makkelijke optie.
Vandaar dat we ons naast senioren ook richten op de mantelzorgers (vaak de kinderen), zodat zij kunnen helpen
de kans op brand te verkleinen bij betreffende senioren.
De primaire oplossing voor de problematiek is ‘het voorkomen van brand’. Er is winst te behalen door bewoners
maatregelen aan te leren om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Ook het meer toepassen van onbrandbare
inventarisgoederen en consumentenproducten zal winst bieden. Brand geheel uitsluiten is 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. Een snelle melding door een rookmelder verlengt
die tijd aan de voorzijde. In alle denkbare scenario’s is dit een vereiste.
Met bovenstaande als basis, is de campagnestelling ‘Verklein de kans op brand!’ uitgewerkt in de volgende
deelthema’s:
1.
Verklein de kans op brand: gericht op brandveiligheidsbewustzijn.
2.
Plaats rookmelders: gericht op rookmelders plaatsen én rookmelders onderhouden.
3.
Weet wat u doet bij brand: gericht op vluchten.
Hoofddoelstelling
Het doel van de brandpreventieweken 2015 is het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn van de
doelgroep, het laten plaatsen en onderhouden van rookmelders en het afspreken en oefenen van een vluchtplan
in de privésituatie leidend tot:
- Een vergroting van veiligheidsbewustzijn rond brand gemeten door de inschatting van de kans op brand en de
attitude rond het doorvoeren van preventieve maatregelen- 3% meer geplaatste werkende rookmelders in de Nederlandse woningen, gemeten middels de WOON enquête
of afgeleid gemeten middels een Internetsteekproef onder minimaal 1.000 respondenten.
- 4% meer afgesproken vluchtplannen/vluchtmogelijkheden bij particulieren ten opzichte van het gemiddelde
aantal, gemeten middels een internetsteekproef met minimaal 1.000 respondenten in het voorjaar van 2015.
Doelgroepen
Algemeen publiek, jonge senioren, kinderen van senioren en minder zelfredzame senioren.
Intern doel
De brandpreventieweken bestaan door het enthousiasme en de actiegerichtheid van de brandweerregio’s in het
land. Het interne doel van de brandpreventieweken is om alle projecten en innovaties, die bijdrage aan de
oplossing van de problematiek rondom de brandveiligheid van de thuiswonende senior, te delen. Op deze manier
is het haalbaar dat alle regio’s zich richten op de zelfstandige senior.
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3.

Campagne-opzet

De campagne bestond uit een viertal verschillende onderdelen:
1.
Free publicity met slogan ‘Laat je ouders niet stikken!’ en ‘Verklein de kans op brand!’
2.
Massamediale campagne:
facebookadvertenties, internetsite, social media, stoppers en advertorials in bladen/kranten
3.
Lokale/regionale voorlichtingsacties door de regio’s (en free publicity)
4.
Acties van derden
3.1. Free publicity: persberichten in combinatie met actie
In heel de maand oktober is met alle acties in het land, het laatste deel van het onderzoek “Invloed van vergrijzing
op brandveiligheid” (zie bijlage 1) en “Ik laat mijn ouders niet stikken” aandacht gevraagd voor de campagne
‘Verklein de kans op brand’ Dit genereerde veel (landelijke) media-aandacht: omroep Max, artikelen in onder
andere huis aan huis weekbladen, plus NOS-journaal (zie bijlage 2).
Speciale actie ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’: Don Berghuijs Award
Met de oproep aan veiligheidsbewuste 40+ers om zich te bemoeien met de veiligheid van hun ouders, hopen we
een beweging te creëren. Op 1 oktober, tijdens het landelijke congres van Brandweer Nederland, gaven de
brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting zelf het goede voorbeeld. De voorzitter van Brandweer
Nederland riep alle aanwezigen en 30.000 brandweerlieden in het land op om ter plekke via
www.iklaatmijnoudersnietstikken.nl een foto te uploaden in een speciaal vormgegeven kader (online applicatie)
en op social media te delen (zie bijlage 3).
Met de pilot ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’, die werd ingebracht in het coalitieteam van twee regionaal
commandanten van de brandweer, werd de tiende Don Berghuijs Award gewonnen. Secretaris-Generaal Siebe
Riedstra van het ministerie van Veiligheid en Justitie reikte de landelijke award uit. ‘Naast het mobiliseren van het
publiek is ook handelingsperspectief aangeboden. Dit draagt bij aan het maatschappelijke vraagstuk om een
brandveilig leven onder ouderen te vergroten. De campagne is gerealiseerd met relatief weinig middelen en heeft
een groot bereik en effect opgeleverd’, aldus Ben Ale, emeritus hoogleraar Veiligheid TU Delft en juryvoorzitter.
3.2 Massamediale campagne
De belangrijkste ingrediënten van de massamediale campagne waren:
- Internetsite: Verklein de kans op brand- test
Met een speciale interactieve online test kon je bij voor en na situaties van branden zelf helpen inschatten hoe
groot jouw kans was om dit ook mee te maken.
- Twitter en facebookcampagne:
Via de Facebookpagina en twitteraccount werd eerst via het eigen netwerk aandacht gevraagd, waarna hun
vrienden/volgers ook werden bereikt.
- Advertentie in huis-aan-huis weekbladen in het land
- Advertorial in Plus magazine
Internetsite met belevingstest (bewustwording)
Alle campagne-elementen verwezen naar de publiekssite www.verkleindekansopbrand.nl (zie bijlage 7). Met een
speciale test online kon je je eigen kans op brand inschatten naar aanleiding van foto’s met veel voorkomende
oorzaken van branden. Na de test kreeg je een checklist te zien met tips .
Twitter en facebookcampagne:
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Via de Facebookpagina en het twitteraccount (zie bijlage 9) werd via het eigen netwerk aandacht gevraagd en
vervolgens werden onder vrienden/volgers van dit netwerk advertenties geplaatst om de test te gaan doen. Dit
multipliereffect creëerde een steeds groter wordende olievlek in Nederland met goed effect op het aantal
ingevulde testen.
Grote vuist op social en trending op twitter
Een week na de eerste aftrap creëerden we met een speciale tool, die alle berichten over de test van alle
partneraccounts op facebook, LinkedIn en twitter, een enorm bereik. Ruim 300.000 volgers op deze drie social
media ontvingen een bericht van de test van een bekende. Hiermee stond #kansopbrand ook 4 uur lang nummer
1 trending op twitter (zie bijlage 8).
- Al puzzelend brand voorkomen: Advertentie in huis-aan-huis weekbladen in het land
Mensen nemen tips en adviezen niet altijd goed tot zich. Hoeveel wordt er gelezen in een folder? Maar je kan ook
al puzzelend met brand voorkomen bezig zijn. Daarom zijn er vier puzzels gemaakt, waarbij de vragen,
antwoorden en oplossing allemaal gericht zijn op het voorkomen, melden en vluchten bij brand. Deze vorm werd
erg breed besteld als puzzelbrochure voor senioren en de puzzels zijn ook veel ongevraagd door de regio’s en
seniorenorganisaties. Begin oktober werd in de helft van alle huis-aan-huis weekbladen in Nederland (landelijke
dekking) een advertentie geplaatst met deze puzzel en een winactie. (zie bijlage 5)
- Advertorial in Plus magazine
Het Plus magazine is HET blad voor de oudere lezer. In de oktober editie namen we een advertorial af, waarin
met een ervaringsverhaal aandacht werd gevraagd voor het gevaar van brand, gevolgd met tips en het
rookmelderteam.
3.3 Lokale en regionale voorlichtingsacties
De lokale voorlichtingsacties van de brandweer vormen de belangrijkste basis van de campagne. De brandweer
van de veiligheidsregio’s werd 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 regio daarbij kunnen spelen. Alle regio’s
werden bovendien voorzien van voorlichtingsmaterialen voor acties binnen de diverse thema’s. Elke regio 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.
Landelijke voorlichtingsmaterialen voor regio’s
Alle regio’s hebben een voorlichtingspakket aangeboden gekregen, waarvan zij vooraf aan konden gaven welke
materialen zij graag meer of minder wilden ontvangen. Het pakket bestond uit posters Verklein de kans op brand,
een puzzelbrochure voor senioren en pennen om hun voorlichtingsacties te ondersteunen (zie bijlage 4). De
regio’s hebben ook veel materialen bijbesteld.
Hieronder enkele voorbeelden van lokale activiteiten (zie bijlage 11 voor foto’s):
• Allerlei varianten van 65-plus en brandweerbezoek (koffie, broodje) met voorlichting over brandveiligheid
in Brabant Noord & Midden-en West Brabant & Zuidoost Brabant, Zeeland, Gelderland Zuid, Utrecht en
GooiVecht.
• Broodje Brandweer op locatie (thuiszorg)
• Pop-up store in Tilburg
• Spreekuur bij seniorencomplexen in Rotterdam-Rijnmond.
• Tool Brandveilig Leven (online tool met antwoorden, zodat iedereen ambassadeur wordt) door de regio’s
in Zuid-Holland
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Ontruimingsoefeningen groot complex - senioren zelfstandig wonend. Veel gedaan, o.a. in GelderlandMidden
Project met slimme rookmelders, gekoppeld aan signaal buitenshuis bijvoorbeeld smartphone of
oproepcentrale in NoordHollandNoord
Workshops i.s.m. thuiszorgorganisaties hoe je langer veilig en zelfstandig thuis kunt wonen in Drenthe en
Noord Holland
Voorlichting met daaraan gekoppeld uitnodiging voor woningcheck te Kennemerland, Gelderland en
Friesland. Voorlichting tijdens de seniorenbeurs met promotie rookmelders met voorlichtingswagen in
Kennemerland en met een informatiestand in Friesland
Twee interactieve video’s waarbij je zelf de beslissingen kunt nemen wat je doet tijdens brand in huis en
daarbij geconfronteerd wordt met de gevolgen van je keuze, door regio Ijsselland en Noord-Oost
Gelderland.
Op pad met de voorlichtingscontainer te Limburg Zuid, daarnaast ondersteunen van buurtpreventieteams
Theatershow in Twente met speciale gasten om het brandveiligheidsbewustzijn te vergroten met
humoristische sketches en verrassende filmpjes Ontruimingsoefeningen
Woningcheck-app voor woningbezoeken en brandveilige feestdagen met videomapping, waarbij een
lichtprojectie op een gebouw het ontstaan van een brand liet zien door Amsterdam-Amstelland

Lokale/regionale brandweer en de media
De regio’s hebben hun eigen lokale activiteiten op zeer adequate wijze in de lokale en regionale pers
gepresenteerd, zoals in vele artikelen terug te zien. De brandweer heeft zich ook ingezet om de algemene
campagne-uitingen (persbericht en stoppers) bij de lokale media te promoten met een verzoek om een gratis
plaatsing.
Voorbereiding regio’s
De brandweerregio’s werden via verschillende kanalen van informatie voorzien over de Nationale
Brandpreventieweken en de campagne ‘Verklein de kans op brand’. De medewerking van de regio’s is vrijwillig.
De communicatie gericht op het informeren en motiveren van de regio’s is van wezenlijk belang voor het slagen
van de campagne. De volgende elementen droegen daar aan bij:
- Nieuwsbrieven
In aanloop naar en na afloop van de campagne werden in totaal 12 digitale nieuwsbrieven verstuurd om de
regio’s te informeren en te motiveren voor de Brandpreventieweken (zie bijlage 12).
- Website voor brandweer en partners
De speciale internetsite www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl (zie bijlage 6) voorzag de
brandweerregio’s van achtergrondinformatie en meest recente nieuws over de Brandpreventieweken.
- Landelijk e Expertdag
In april 2015 werd er een landelijke informatiebijeenkomst, de Expertdag, georganiseerd over hoe de campagne
op landelijk en lokaal niveau vorm zou krijgen. Ook konden brandweerpreventisten hier brandveilig leven
workshops volgen. De regio’s werden ontvangen bij het ÍFV in Arnhem. Meer dan 143 brandweerlieden waren bij
deze Expertdag aanwezig.
- Rechtstreekse afstemming netwerk
In 2015 is maandelijks veel rechtstreekse afstemming met de 40 vertegenwoordigers van Brandveilig Leven in de
25 regio’s geweest. Dit jaar is dit contact intensief opgepakt. Via deze groep worden alle initiatieven opgezet,
onderling goed communiceerbaar gemaakt en vragen snel beantwoord.
- Oprichting werkgroep
Dit jaar is de werkgroep Nationale Brandpreventieweken in het leven geroepen. Hierin zijn 7 regio’s
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vertegenwoordigd. Zij denken mee hoe de doelgroep te bereiken, wat de grootste kans heeft en welke middelen
de regio’s hiervoor nodig hebben.
- Voorlichtingspakket
Alle regio’s hebben een voorlichtingspakket aangeboden gekregen om hun voorlichtingsacties te ondersteunen
(zie bijlage 4).
3.4. Acties van derden
Naast de brandweer waren er in de campagneperiode ook andere organisaties actief met speciale acties.
- Vele thuiszorgorganisaties en seniorencomplexen hebben de puzzelbrochure en rookmelderteamflyers besteld
en verspreid onder hun senior achterban.
- Rookmelderteam (zie bijlage 10). De Brandwonden Stichting heeft in 2012 in samenwerking met de Stuurgroep
Rookmelders een speciale actie opgezet, genaamd het Rookmelderteam. Voor de geworven vrijwilligers zit er
een duidelijke piek in oktober en november, wanneer ze grote aantallen rookmelders ophangen en met de
bewoners de belangrijkste brandveiligheidsmaatregelen doorgenomen.
- Het Verbond van Verzekeraars heeft haar jaarlijkse Brandmonitor bewaard om in Oktober te presenteren, ter
versteviging van de aandacht 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 ‘Verklein de kans op brand?’ 2015‘ in hoofdstuk 7 en bijlage 13 met de onderzoeksresultaten.
Intern doel
Het interne doel van de brandpreventieweken was dit jaar om alle projecten en innovaties, die bijdrage aan de
oplossing van de problematiek rondom de brandveiligheid van de thuiswonende senior, te delen. De projecten
gepresenteerd tijdens de battle om de gouden rookmelder op de expertdag zijn zo veelvuldig gekopieerd. Ook op
de projectensite is veel gedeeld en bekeken. Er zijn nu veel voorbeelden beschikbaar van concrete activiteiten
gericht op 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 118 artikelen verschenen te zijn. Offline werd er aandacht besteed aan de campagne via o.a. Max TV,
NOS, AD en RTL nieuws.
In Google waren vele hits te vinden op de gebruikte campagnewoorden, namelijk op ‘Verklein de kans op brand’
114.000 hits, op ‘Wat doe JIJ bij brand?’ 429.000, ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’ 118.000 hits en op de term
‘brandpreventieweek en –weken’ 22.500 hits.
Met de tool, die alle berichten over de test van alle partneraccounts op facebook, LinkedIn en twitter, tegelijk
uitstuurde, werden meteen ruim 300.000 volgers bereikt. En stond #kansopbrand ook 4 uur lang nummer 1
trending op twitter.

Evaluatie Nationale Brandpreventieweken 2015

8/14

Evaluatie 2015 ‘Verklein de kans op brand’

De speciale online test werd door ruim 85.000 mensen ingevuld. Op Facebook werd hij naast de advertenties ook
5000 gedeeld onder 470.000 vrienden.
Met de puzzels over brandpreventie zijn veel mensen bereikt. Naast de hoge oplages van alle uitingen is bekend
dat ruim 6.000 mensen hun oplossing van de winpuzzel hebben ingestuurd.
Na de aftrap werd er vier weken lang campagne gevoerd met de site www.verkleindekansopbrand.nl, maar
vooral ook actie van de lokale brandweerregio’s. Nederland heeft vier weken massaal brandpreventie gezien: van
de broodjes brandweer, thuiszorgtrainingen, woningchecks, tot theatershows voor 65+.
Resultaat uit onderzoek
Om de effecten van de campagne te meten werd er na de campagne een online meting gedaan: een steekproef
onder 1.551 respondenten. Daarvan waren 269 senioren (65-plus). Deze nameting werd naast de nameting van
2014 gelegd. In bijlage 13 treft u meer details van de 2015 nameting aan.
1.
Veiligheidsbewustzijn (‘Verklein de kans op brand.’):
Sinds 2014 is door cijfers van het Verbond van verzekeraars bekend hoeveel branden er jaarlijks in Nederland
plaatsvinden en wat dus de kans op brand is. Dat maakte de kans op brand eindelijk goed te berekenen,
waardoor deze van 1 op 1000 naar 1 op 65 ging. In 2014 is gestart dit nieuwe getal te communiceren.
Vóór de campagne 2015 gaf 7% het goede antwoord op de vraag hoe groot de kans op brand is. Na de
campagne gaf 13% het goede antwoord op de vraag hoe groot de kans op brand is. Een stijging van 6%.
Onder senioren bleek 8% de kans goed te schatten, een stijging t.o.v. 2014 met 1% (2014=7%).
Een doelstelling van de campagne was een vergroting van het veiligheidsbewustzijn, wat gelukt is.
2.
Aandacht veiligheidsproducten (‘Plaats rookmelders.’):
Vóór de campagne had 88% een rookmelder of combimelder. Na de campagne had 90% een rookmelder of
combimelder in huis. Dit is een stijging van 2% t.o.v. 2014.
Onder senioren gaf 91% aan een rookmelder te hebben, een 9% stijging t.o.v. 2014 met 82%. De meting eind
2016 zal uitwijzen of dit doorzet of een afwijkende meting betreft.
Als doelstelling van de campagne werd een 3% stijging gewenst in het aantal geplaatste rookmelders in
woningen. Met de gemeten 2% stijging is dit gedeeltelijk gerealiseerd. Bij senioren werd een stijging van 9%
gemeten.
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
32% JA. Na de campagne was dit 32%. Dit is gelijk gebleven.
Onder senioren gaf 36% aan een vluchtplan te hebben afgesproken, een 7% stijging t.o.v. 2014 met 29%.
De gewenste stijging van 4% in 2015 is niet behaald bij de algemene doelgroep, maar bij senioren wel.
4.
Campagne-onderzoek: zichtbaarheid en actie
52% van de respondenten heeft de brandveiligheidscampagne gezien. Gevraagd naar de acties die zij hebben
ondernomen, gaf 56% 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). Dit is een stijging van 1%
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vergeleken met 2014. 26% gaf aan nog geen actie te hebben ondernomen, maar dit wel te gaan doen. De
overige 18% is dit niet van plan.
Onder senioren bleek 52% de campagne te hebben gezien t.o.v. 32% in 2014.
62% gaf aan actie te hebben ondernomen (t.o.v. 56% in 2014). 21% gaf aan nog geen actie te hebben
ondernomen, maar dit wel te gaan doen (t.o.v. 26% in 2014).
De overige 17% is dit niet van plan (t.o.v. 18% in 2014).

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 bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de
investering van de Brandwonden Stichting zorgen commerciële sponsoren voor aanvullende gelden. In 2015
traden twee organisatie op als sponsor van de campagne, namelijk:
- BRK/Sprue/First Alert: rookmelderfabrikant
- Verbond van verzekeraars
Zij zijn beiden groot voorstander van brandveiligheid. First Alert is al jaren een trouwe sponsorpartner van de
Brandpreventieweken. De bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is ingezet voor directe kosten die
verband hielden met de campagne.
Het volume van de massamediale campagne is vergroot door ondersteuning door de Brandwonden Stichting.
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6.

Schematisch overzicht: output 2015

Schematisch overzicht van de producten die gerealiseerd zijn binnen het kader van de campagne 2015.
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 25 regio’s
begin februari.

Bijeenkomst april
Expertdag voor brandweer.

Werkgroep Nationale
Brandpreventieweken

Digitale nieuwsbrieven

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

De site wordt rondom de expertdag in april
en in aanloop naar de oktobermaand goed
April t/m Oktober
bezocht. Ten opzichte van eerdere jaren is
23.334 pagina-weergaves
een deel van het bezoek verschoven naar
5.948 bezoekers
de directe contactmomenten met de 25
regio’s via mail en face-to-face.
Erg sterk netwerkmoment dat we in 2014
gestart zijn. Bij deze bijeenkomst is het
verhaal van de senior na brand(wonden)
Oplage: 45 personen aanwezig
stevig aangekomen. Daarnaast is er
gebrainstormd over themaverandering en
inhoud.
143 deelnemers
12 personen uit 8 regio’s
namen hierin deel. Er zijn 4
bijeenkomsten van maart tot en
met september gehouden.
12 digitale nieuwsbrieven
verstuurd naar 1.080
mailcontacten.

Maandelijks contact.

Hoog gewaardeerd, goede interactie en
positieve reacties. De opkomst was gelijk
aan 2014.
Nieuw in 2015. Opgestart en benut om
oorzaken en gewenst gedrag bij senioren
in kaart te brengen. Daarnaast benut als
klankbord voor de campagne.
Effectief middel om regio’s te informeren,
al is direct contact ernaast zeker
noodzakelijk gebleken..
Dit jaar is dit contact verder opgepakt. Via
deze groep worden alle initiatieven
opgezet, onderling goed
communiceerbaar gemaakt en vragen
snel beantwoord.

Voorlichtingsmiddelen
offline
Puzzelbrochure Verklein de
kans op brand

Oplage: 340.000
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Poster Verklein de kans op
brand, Rookmelderteam

Oplage: 13.000

Pen Verklein de kans op brand

Oplage: 23.000

Rookmelderteam Flyers

Oplage: 8.000

Verschillende materialen van
eerdere jaren
Wat doe JIJ bij brand?

Oplage: 50.000

Deze posters zijn onderdeel van het
voorlichtingspakket en verspreid naar alle
regio’s. Nadat het rookmelderrapport van
september het belang ervan benadrukte,
werkend en opgehangen, werd dit
concreet gemaakt met een aanbod van
het rookmelderteam op de
campagneposter.
Deze pennen zijn onderdeel van het
voorlichtingspakket en verspreid naar alle
regio’s.
Deze werden breed besteld door de
regio’s, naast de flyers die ze nog hadden
van vorig jaar.
Deze materialen waren erg goed te
combineren met de nieuwe
campagnematerialen. Ze werden twee
maal zo veel besteld als eerdere jaren.

Voorlichtingsmiddelen
online
Website:
www.verkleindekansopbrand.nl

Kansopbrand
Online Test
op
www.verkleindekansopbrand.nl

Facebookpagina Verklein de
kans op brand
Twitteraccount
@kansopbrand
Online advertenties
Facebook

Puzzels preventie

Iets minder bezoekers dan in 2014, maar
met dat aantal wel meer ingevulde tests.
De site blijft bestaan na de campagne.
Het doel van 100.000 is nog niet behaald
85.044 ingevulde testen
5.000 keer gedeeld op
(in 2013: 87.000). Ook na oktober blijft dit
facebook naar 471.000 mensen aantal oplopen. Bij het invullen van de test
Bereik in totaal: minimaal 1,5
schatten veel mensen hun kans op brand
miljoen unieke mensen
gemiddeld tot laag in, wat wel erg
Fysiek brief verstuurd naar
verschilde per case. Allen zagen een to do
ouders: 225
list op het eind.
Het aantal likes blijft rustig groeien. Deze
11.600 likes
vrienden hebben niet ge-unliked in de
maanden erna, dus blijven gelinkt.
Het aantal volgers op twitter is licht
5.380 volgers
gestegen.
Dit zijn door de Brandwonden Stichting
Oplage:
ingekochte online advertenties met oproep
Ruim 2 miljoen bereik
de ervaringstest te doen.
Er zijn 4 puzzel gemaakt
Deze zijn door veel regio’s gebruikt. Er lijkt
gericht op voorkomen, melden ook potentie bij seniorenorganisaties in
en vluchten, waarvan met 1
deze toegankelijkere vorm van
puzzel prijzen te winnen waren. communicatie..
776.473 paginaweergaves
123.200 bezoekers
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Advertentie Puzzel en
Rookmelderteam in huis-aan
huis weekbladen.

Oplage: 3.097.000
Er zijn ruim 6.000 oplossingen
ingediend van de win-puzzel.
Hiervan wilde gemiddeld 40%
meer informatie en zij
ontvangen nu
preventienieuwsbrieven.

Advertentie in landelijke Plus
magazine

Oplage: 260.000

Door in de helft van alle huis-aan
huisbladen te adverteren was er landelijke
dekking (gemeenten tellen nl. twee
weekbladen). De puzzel was een pilot. De
puzzel in de advertentie werkte het beste,
in de brochure ook aardig, online werd er
minder gepuzzeld. Men gaf de oplossing
online of per mail door (telefonisch
minder). Het aantal mensen dat meer
informatie wil is erg groot gebleken.
Hierin werd aandacht gevraagd voor de
campagne en het rookmelderteam. Er
kwamen veel aanvragen binnen.

Free publicity

Aftrap brandweercongres met
Ik laat mijn ouders niet stikken

Perscampagne nationaal

Grote testoproep op Facebook,
Linkedin en Twitter door
netwerk te vragen bericht klaar
te zetten dat met 1 druk op de
knop uitgestuurd kon worden.
Hits in google bij:
Verklein de kans op brand
Wat doe jij bij brand
Ik laat mijn ouders niet stikken
Brandpreventieweken/week
Brandpreventieweken in
verschillende
bouwmarktbladen en
supermarkten landelijk.

Oplage:
330 foto’s gedeeld
Bereik online van: 520.000
impressies
Award gewonnen Don
Berghuijs.
Aanmeldingen van mensen
voor actie bij ouders: minder
dan 1.000.

Deze pilot heeft aangetoond dat je op
deze manier veel aandacht kan
genereren. Zowel pers als social media
pakten het goed op.
De daadwerkelijke stap om bij je ouders
de rookmelder te testen-op te hangen en
het gevaar van brand te bespreken
behoeft meer aandacht.

De pers pakte het thema thuiswonende
Offline: Max TV, NOS, AD, RTL
senioren en brand(wonden)stevig op
nieuws e.d.
online en op televisie. De aftrap zelf ging
Aantal artikelen online: 118
vooral online en op radio hard.
Oplage: Naar ruim 300.000
Deze oproep bracht onverwacht succes
volgers
door trending te worden. Samen met all
Resultaat: TRENDING OP
partners een dergelijke actie doen, is een
TWITTER! 4 uur op nummer 1.
goed recept voor stevige aandacht.
Verklein de kans op brand
114.000
Wat doe jij bij brand
429.000
Ik laat mijn ouders niet stikken:
118.000
Brandpreventieweek en weken:
22.500

In de campagneperiode zijn de gebruikte
campagnekreten breed in google
aanwezig geweest.
Er zijn twee kreten aan toegevoegd
(verklein & stikken), die duidelijk in
opbouw zijn.

Oplage onbekend.

De afgelopen jaren is de maand oktober
ook voor winkels de brandpreventiemaand
geworden.
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Regio-activiteiten in het kort

•
•
•
•
•
•

Broodje Brandweer op de kazerne (veel gedaan en in veel nieuwe regio’s')
Broodje Brandweer op locatie (thuiszorg)
Op de koffie bij de Brandweer (koffie i.p.v. broodje)
De brandweerploegen instrueren extra over vluchtplan bij ouderen.
Interactieve roadshow door brandweer
Keurmerk veilig ondernemen: met gemeente en partners op bedrijventerrein

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met gemeenten, woningcorporaties en politie ronden doen in seniorenwijken.
Ontruimingsoefening groot complex - senioren zelfstandig wonend (veel gedaan)
Pop-up store
Presentatie voor senioren op diverse locaties.
Spreekuur bij seniorencomplexen.
Theatervoorstelleng 'Brandende zaken'
Veiligheidsweken Zorginstelling: bewoners, cliënten, familie en medewerkers
WMO woningchecks
Workshop veilig langer thuis: interactieve workshop met leden zorgpartners
Beurs veilig langer thuis over Veilig wonen, mobiel blijven en handige technische snufjes.
Tool Brandveilig Leven (online tool met antwoorden, zodat iedereen ambassadeur wordt)
Applicatie Woningcheck
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Resultaten onderzoek (nameting dec 2015)

De adviescommissie van de Nationale Brandpreventieweken bestaat uit vertegenwoordigers van de
Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het Instituut voor Fysieke Veiligheid, Verbond van
Verzekeraars, en het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De Brandwonden Stichting in Beverwijk zorgt voor de
ontwikkeling en uitvoering van de campagnes.
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1. Persbericht najaarscampagne 2015
/// P E R S B E R I C H T ///
Brandweer roept op: laat je ouders niet stikken!
Donderdag 1 oktober roept de brandweer met de actie ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’ iedereen op om hun
ouders te helpen bij het brandveilig maken van de woning. Op basis van nieuw onderzoek geeft de brandweer
zelf het goede voorbeeld. Met de aftrap op 1 oktober, tijdens de start van de Brandpreventieweken, laten zij
zien: www.iklaatmijnoudersnietstikken.nl .
Nieuw onderzoek van de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid en de Nederlandse
Brandwonden Stichting biedt inzicht in de risicofactoren van een woningbrand bij senioren. Een afnemende
werking van de zintuigen, een minder snelle reactietijd en een verminderde mobiliteit zijn belangrijke
risicofactoren. Deze zorgen ervoor dat ouderen moeilijker kunnen vluchten bij een brand. Daarnaast blijkt dat
senioren ten opzichte van slachtoffers van andere leeftijdsgroepen bijna drie keer meer kans hebben om te
overlijden bij een woningbrand. ‘Het is dus van groot belang dat, als dat nodig is, senioren maatregelen treffen
om te kunnen vluchten als er brand is. En natuurlijk zijn werkende rookmelders altijd belangrijk’, stelt Hilda
Raasing (portefeuillehouder Brandveilig leven, Raad van Brandweercommandanten). ‘Een te late melding van
een beginnende brand kan veel leed veroorzaken. Elke minuut is van levensbelang. Als we nu samen
verantwoordelijkheid nemen, voorkomen wij slachtoffers.’ Tijdens de actie ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’ is
de oproep: help je ouders om brand te voorkomen, plaats een werkende rookmelder en bespreek een
vluchtplan.
Aantal ongevallen stijgt
De laatste jaren ziet de Nederlandse Brandwonden Stichting dat de gevolgen van brandwondenongevallen bij
senioren steeds groter zijn. Meer dan de helft van de 371 patiënten die zijn overleden in de Nederlandse
brandwondencentra in de periode 1995 – 2011 waren 60 jaar of ouder. De meeste van deze ouderen kwamen
om door een ongeval met vuur. ‘In de brandwondenzorg zien wij de laatste jaren zelfs een toename van bijna
50% van het aantal opnamen van senioren. Dus het is tijd voor actie’, reageert Rob Baardse, directeur van de
Nederlandse Brandwonden Stichting. ‘Nu we in kaart hebben waardoor ouderen een grotere kans hebben een
woningbrand mee te maken, vragen wij hun kinderen om actie te ondernemen. Dat brengt het aantal
slachtoffers zeker omlaag!’
Laat je ouders niet stikken. Upload je foto en activeer anderen!
Op 1 oktober, tijdens het landelijke congres van Brandweer Nederland, geven de brandweer en de
Nederlandse Brandwonden Stichting zelf het goede voorbeeld. De voorzitter van Brandweer Nederland roept
alle aanwezigen en 30.000 brandweerlieden in het land op om ter plekke via
www.iklaatmijnoudersnietstikken.nl een foto te uploaden en op social media te delen.
En dit is wat we vragen iedereen te doen: Help jij ook je ouders een woningbrand te voorkomen? Laat zien dat
jij hen niet laat stikken! Upload een foto, deel deze op social media en activeer zo ook de mensen in je
omgeving om hetzelfde te doen. Met elkaar kunnen we nieuwe slachtoffers van woningbranden voorkomen.
Nationale Brandpreventieweken: heel oktober in actie!
‘Ik laat mijn ouders niet stikken’ is onderdeel van de campagne ‘Verklein de kans op brand’, die deze
oktobermaand van start gaat. De aandacht is hierbij extra gericht op de kinderen van senioren. Zij worden
actief betrokken bij het brandveilig maken van de woning van hun ouders en andere minder zelfredzame
senioren in hun omgeving. Maar er is meer: via een test op www.ikverkleindekansopbrand.nl kan iedereen
binnen 3 minuten uitvinden wat de kans op brand is in de woning. Na het invullen van de test krijg je handige
tips en adviezen om je woning brandveiliger te maken. Daarnaast organiseert de brandweer de hele maand
oktober overal in het land aansprekende acties om het belang van brandveilig leven te benadrukken.
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2. Enkele resultaten in de pers
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3. ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’
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4. De (fysieke) materialen
Puzzelbrochure senioren

Pennen

Campagneposter

Rookmelderteamflyer
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5. Puzzelroute voor preventie
Winpuzzel op achterkant puzzelbrochure senioren

Advertentie in weekbladen
huis-aan-huis

Puzzels in brochure en aangeboden aan
partners voor plaatsing
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6. Kennisdeling via
www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl
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7. Online test www.verkleindekansopbrand.nl
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Scherm na de cases in de test: met brandveiligheidstips

Vervolgscherm: Deeloptie waarmee je kans maakt een rookmelder te winnen
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Gepersonalisserde brief die je naar je ouders kan laten sturen of een andere oudere in jouw
omgeving

Vervolgscherm: Je ziet meteen of je een rookmelder hebt gewonnen. Zo niet: hier kunt u hem
gemakkelijk kopen: online of bij deze bouwmarkten bij u in de buurt
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8. Vuist op social media via speciale tool: trending twitter
Partners kunnen hun bericht plaatsen vanuit hun LinkedIn, facebook of Twitter account. Deze
zullen allemaal met 1 druk op de knop tegelijk verstuurd worden door de Brandpreventieweken.

Extra verassing:
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9. Social media: Facebook & Twitter
Facebook
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Twitter
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10. Rookmelderteam
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11. Voorbeelden acties van brandweerregio´s
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12. Voorbeelden van e-mail nieuwsbrieven
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13. Resultaten onderzoek (nameting dec 2015)
Algemene doelgroep, in percentages

1. Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 18 jaar 0
18-29 jaar 19.34
30-44 jaar 25.60
45-59 jaar 27.60
60-64 jaar 10.12
65-69 jaar 11.03
70-74 jaar 4.58
75-79 jaar 1.29
80-84 jaar 0.39
85+ 0.06

2. Van welk geslacht bent u?
Man 49.84
Vrouw 50.16

3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
Lager onderwijs (basisonderwijs) Geen onderwijs / basisonderwijs/ cursus inburgering / cursus
Nederlandse taal 2.97
Middelbaar algemeen onderwijs (bijv. MAVO, MULO, VMBO) 18.96
Middelbaar beroepsonderwijs ( bijv. MBO, MTS) 33.98
Hoger algemeen onderwijs (bijv. HAVO, VWO) 14.76
Hoger beroepsonderwijs (bijv. HBO, HTS) 23.98
Universitair (wetenschappelijk) onderwijs 5.35
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4. Hebt u in het najaar 2015 (oktober) de zin ‘Verklein de kans op brand?’ ergens gehoord of
gezien?
Ja 43.78
Nee 56.22

5. In het najaar is de ‘Verklein de kans op brand’ campagne landelijk gecommuniceerd. Een
brandveiligheidstest op internet, puzzels, artikelen en posters maakten onder andere deel
uit van deze campagne. De volgende vragen hebben betrekking op deze campagne.
6. Kunt u van de volgende items van de 'Verklein de kans op brand’- campagne aangeven of
u deze in het najaar van 2015 heeft gezien of gehoord?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Advertentie/ artikel in de krant 17.75
Televisieprogramma/ item 16.59
Twitter of Facebookpagina 'Verklein de kans op brand’ 10.01
Website met de online test 'Verklein de kans op brand’ 8.20
De kreet ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’ op radio, t.v. of internet 10.33
Een kraam van de brandweer over brandpreventie 5.68
Puzzelboekje 'Verklein de kans op brand’ 2.00
Rookmelderteam informatie 16.14
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 1.55
Ik heb niets gezien van deze campagne 47.97

7. Heeft u ‘Verklein de kans op brand’ wel eens voorbij zien komen op Facebook of
Twitter?(Meerdere antwoorden
mogelijk)
Ja, op Facebook 22.06
Ja, op Twitter 2.52
Nee. 54.06
Nee, ik maak geen gebruik van Facebook of Twitter 22.77
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8. Heeft u iets gedaan met de berichten of informatie die u op internet, Facebook of Twitter
bent tegengekomen over ‘Verklein de kans op brand’?(meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, ik weet meer over brand en brandwonden 34.82
Ja, ik heb een andere kijk gekregen op brand en brandwonden 34.26
Ja, ik heb maatregelen genomen om brand en brandwonden te voorkomen 17.83
Nee 25.63

9. Geef van de onderstaande zaken aan of u deze in het najaar 2015 op televisie, radio of
internet heeft gezien of gehoord. Als u niets gezien heeft van deze campagne, dan kunt u
dat ook aangeven (laatste optie).(Meerdere antwoorden mogelijk)
Nieuwsberichten over de kans op brand 21.74
Nieuwsberichten over brandveiligheid en ouderen 19.55
Nieuwsberichten over brandgerelateerde zaken: woningbrand, brandweer, doden 24.13
Nieuwsberichten over mensen met brandwonden 21.16
Nieuwsberichten over preventie-acties van de brandweer 11.48
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 1.29
Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne 45.48

10. Welke voorlichtingsboodschap(pen) zijn u bijgebleven na deze brandveiligheidscampagne? Als u niets gezien heeft van deze campagne, dan kunt u dat ook aangeven
(laatste optie).(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik moet nadenken over wat ik doe bij brand 21.24
Ik moet een rookmelder aanschaffen (als je ze nog niet hebt) 15.95
Ik moet de rookmelder ophangen (als je ze al hebt) 15.24
Ik moet de batterijen van mijn rookmelder controleren of vervangen 25.56
Ik moet in huis opletten met brandgevaarlijke situaties 22.27
Ik moet een vluchtplan maken met mijn gezin/huisgenoten 16.14
Ik moet mijn vluchtplan oefenen met mijn gezin/huisgenoten 12.20
Ik moet vooral opletten op de brandveiligheid bij senioren thuis 8.33
Ik heb wel iets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne, maar er is me niets bij
gebleven 4.07
Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne 44.09
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11. Hebt u één van onderstaande acties ondernomen tussen oktober 2015 en nu?(Meerdere
antwoorden mogelijk)
Ik heb nagedacht over wat te doen bij brand 25.18
Ik heb met mijn gezin/ huisgenoten/ vrienden besproken wat te doen bij brand 8.52
Ik heb een rookmelder gekocht via de bouwmarkt of vakhandel 8.26
Ik heb de batterijen van mijn rookmelder gecontroleerd of vervangen 27.24
Ik heb de rookmelder, die ik al had, nu opgehangen 8.78
Ik heb in huis gezocht naar brandgevaarlijke situaties en deze verbeterd 10.97
Ik heb een vluchtplan gemaakt met mijn gezin/huisgenoten 5.68
Ik heb het vluchtplan geoefend met mijn gezin/huisgenoten 4.71
Ik heb met mijn buren, familie of vrienden de gevaren van brand besproken 4.00
Nee, maar ik ben wel van plan één van deze acties te ondernemen 25.76
Nee, en dat ben ik ook niet van plan 17.88

12. In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen. Hoe groot is de kans dat er in uw
woning een brand uitbreekt?
kans van 1 op 13.000 42.87
kans van 1 op 1.000 37.64
kans van 1 op 76 12.91
kans van 1 op 15 6.58

13. Welke brandveiligheidsproducten heeft u in huis?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Rookmelder 74.60
Combimelder (rook- en koolmonoxide in één) 15.06
Koolmonoxidemelder 16.22
Hittemelder 3.49
Uitwerpbare vluchtladder 2.71
Blusdeken 30.51
Brandblusser 30.12
Anders namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 0.58
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Geen 11.83

14. Heeft u met uw gezinsleden/huisgenoten een vluchtplan afgesproken?
Nee, ik woon alleen 21.10
Nee, ik heb dit niet met mijn huisgenoten/gezinsleden afgesproken 46.45
Ja, ik heb dit met hen afgesproken, maar nog nooit geoefend 27.16
Ja, ik heb dit met hen afgesproken en ook wel eens geoefend 5.29

15. Heeft u in de afgelopen maanden de gevaren van brand besproken met familie (die niet
in uw huis woont) of buren?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, dit hebben we besproken 15.74
Ja, en daarna ook meteen actie ondernomen (bijv. gevaarlijke situaties verbeterd, rookmelder
geplaatst of vluchtweg afgesproken) 5.10
Nee, dat ben ik wel nog van plan 40.32
Nee, en dat ben ik ook niet van plan 38.84

16. Wat zou voor u een reden zijn om de gevaren van brand WEL te bespreken met uw
familie of buren?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Brand in mijn huis of dat van mijn buren/familie 43.38
Brand in de buurt/dorp/stad 27.31
Een veiligheidsbezoek van de brandweer/rookmelderteam of hulpinstantie 16.53
Als ik een verhaal lees of hoor van iemand die brand heeft meegemaakt 24.47
Als ik informatie ontvang over het gevaar van brand 17.88
Als ik informatie ontvang over wat te doen bij brand of hoe ik brand kan voorkomen 24.34
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 7.94
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Senioren 65+ , in percentages

1. Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 18 jaar 0
18-29 jaar 0
30-44 jaar 0
45-59 jaar 0
60-64 jaar 0
65-69 jaar 63.57
70-74 jaar 26.39
75-79 jaar 7.43
80-84 jaar 2.23
85+ 0.37

2. Van welk geslacht bent u?
Man 55.02
Vrouw 44.98

3. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
Lager onderwijs (basisonderwijs) Geen onderwijs / basisonderwijs/ cursus inburgering / cursus
Nederlandse taal 5.58
Middelbaar algemeen onderwijs (bijv. MAVO, MULO, VMBO) 24.91
Middelbaar beroepsonderwijs ( bijv. MBO, MTS) 24.91
Hoger algemeen onderwijs (bijv. HAVO, VWO) 18.96
Hoger beroepsonderwijs (bijv. HBO, HTS) 20.82
Universitair (wetenschappelijk) onderwijs 4.83
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4. Hebt u in het najaar 2015 (oktober) de zin ‘Verklein de kans op brand?’ ergens gehoord of
gezien?
Ja 39.03
Nee 60.97

5. In het najaar is de ‘Verklein de kans op brand’ campagne landelijk gecommuniceerd. Een
brandveiligheidstest op
internet, puzzels, artikelen en posters maakten onder andere deel uit van deze campagne.
De volgende vragen hebben betrekking op deze campagne.
Niet invullen 100.0

6. Kunt u van de volgende items van de 'Verklein de kans op brand’- campagne aangeven of
u deze in het najaar van 2015 heeft gezien of gehoord?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Advertentie/ artikel in de krant 18.96
Televisieprogramma/ item 15.99
Twitter of Facebookpagina 'Verklein de kans op brand’ 3.72
Website met de online test 'Verklein de kans op brand’ 4.09
De kreet ‘Ik laat mijn ouders niet stikken’ op radio, t.v. of internet 11.90
Een kraam van de brandweer over brandpreventie 5.58
Puzzelboekje 'Verklein de kans op brand’ 1.12
Rookmelderteam informatie 26.77
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 1.49
Ik heb niets gezien van deze campagne 48.33

7. Heeft u ‘Verklein de kans op brand’ wel eens voorbij zien komen op Facebook of
Twitter?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, op Facebook 13.75
Ja, op Twitter 0.74
Nee. 45.72
Nee, ik maak geen gebruik van Facebook of Twitter 39.78
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8. Heeft u iets gedaan met de berichten of informatie die u op internet, Facebook of Twitter
bent tegengekomen over ‘Verklein de kans op brand’?(meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, ik weet meer over brand en brandwonden 33.33
Ja, ik heb een andere kijk gekregen op brand en brandwonden 30.77
Ja, ik heb maatregelen genomen om brand en brandwonden te voorkomen 20.51
Nee 25.64
9. Geef van de onderstaande zaken aan of u deze in het najaar 2015 op televisie, radio of
internet heeft gezien of gehoord. Als u niets gezien heeft van deze campagne, dan kunt u
dat ook aangeven (laatste optie).(Meerdere antwoorden mogelijk)
Nieuwsberichten over de kans op brand 18.59
Nieuwsberichten over brandveiligheid en ouderen 29.37
Nieuwsberichten over brandgerelateerde zaken: woningbrand, brandweer, doden 21.19
Nieuwsberichten over mensen met brandwonden 23.79
Nieuwsberichten over preventie-acties van de brandweer 11.90
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 0.74
Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne 44.24

10. Welke voorlichtingsboodschap(pen) zijn u bijgebleven na deze brandveiligheidscampagne? Als u niets gezien heeft van deze campagne, dan kunt u dat ook aangeven
(laatste optie).(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik moet nadenken over wat ik doe bij brand 18.22
Ik moet een rookmelder aanschaffen (als je ze nog niet hebt) 18.59
Ik moet de rookmelder ophangen (als je ze al hebt) 14.87
Ik moet de batterijen van mijn rookmelder controleren of vervangen 29.00
Ik moet in huis opletten met brandgevaarlijke situaties 23.79
Ik moet een vluchtplan maken met mijn gezin/huisgenoten 18.22
Ik moet mijn vluchtplan oefenen met mijn gezin/huisgenoten 13.01
Ik moet vooral opletten op de brandveiligheid bij senioren thuis 13.38
Ik heb wel iets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne, maar er is me niets bij
gebleven 3.72
Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne 43.49
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11. Hebt u één van onderstaande acties ondernomen tussen oktober 2015 en nu?(Meerdere
antwoorden mogelijk)
Ik heb nagedacht over wat te doen bij brand 26.77
Ik heb met mijn gezin/ huisgenoten/ vrienden besproken wat te doen bij brand 7.43
Ik heb een rookmelder gekocht via de bouwmarkt of vakhandel 10.04
Ik heb de batterijen van mijn rookmelder gecontroleerd of vervangen 35.69
Ik heb de rookmelder, die ik al had, nu opgehangen 8.92
Ik heb in huis gezocht naar brandgevaarlijke situaties en deze verbeterd 14.87
Ik heb een vluchtplan gemaakt met mijn gezin/huisgenoten 4.46
Ik heb het vluchtplan geoefend met mijn gezin/huisgenoten 2.97
Ik heb met mijn buren, familie of vrienden de gevaren van brand besproken 5.20
Nee, maar ik ben wel van plan één van deze acties te ondernemen 20.82
Nee, en dat ben ik ook niet van plan 17.47

12. In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen. Hoe groot is de kans dat er in uw
woning een brand uitbreekt?
kans van 1 op 13.000 54.65
kans van 1 op 1.000 29.74
kans van 1 op 76 8.18
kans van 1 op 15 7.43

13. Welke brandveiligheidsproducten heeft u in huis?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Rookmelder 79.48
Combimelder (rook- en koolmonoxide in één) 11.94
Koolmonoxidemelder 16.42
Hittemelder 1.87
Uitwerpbare vluchtladder 1.87
Blusdeken 27.24
Brandblusser 31.72
Anders namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 0.37
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Geen 7.84 2

14. Heeft u met uw gezinsleden/huisgenoten een vluchtplan afgesproken?
Nee, ik woon alleen 23.42
Nee, ik heb dit niet met mijn huisgenoten/gezinsleden afgesproken 40.52
Ja, ik heb dit met hen afgesproken, maar nog nooit geoefend 30.11
Ja, ik heb dit met hen afgesproken en ook wel eens geoefend 5.95

15. Heeft u in de afgelopen maanden de gevaren van brand besproken met familie (die niet
in uw huis woont) of buren?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, dit hebben we besproken 15.24
Ja, en daarna ook meteen actie ondernomen (bijv. gevaarlijke situaties verbeterd, rookmelder
geplaatst of vluchtweg afgesproken) 3.72
Nee, dat ben ik wel nog van plan 41.26
Nee, en dat ben ik ook niet van plan 39.78
16. Wat zou voor u een reden zijn om de gevaren van brand WEL te bespreken met uw
familie of buren?(Meerdere antwoorden mogelijk)
Brand in mijn huis of dat van mijn buren/familie 43.87
Brand in de buurt/dorp/stad 18.22
Een veiligheidsbezoek van de brandweer/rookmelderteam of hulpinstantie 11.52
Als ik een verhaal lees of hoor van iemand die brand heeft meegemaakt 21.56
Als ik informatie ontvang over het gevaar van brand 19.70
Als ik informatie ontvang over wat te doen bij brand of hoe ik brand kan voorkomen 26.77
Anders, namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 8.18
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