
Door Marieke van Daal 

Projectcoördinator 

Nationale Brandpreventieweken 

Landelijke campagne 2013: 

 
Wat doe JIJ bij brand? 

Blijf uit de rook! 
  

Door: 

Marieke van Daal 

Projectcoördinator Brandpreventieweken 
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Kent u WoOn? 
 

•Landelijk onderzoek over wonen van 

Rijksoverheid  

•onder +/- 70.000 (!) mensen. 

•Wordt elke 3 à 4 jaar uitgevoerd. 
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2012, 2015…. 
 

•In WoOn 2012 hebben we enkele vragen over 
rookmelders toegevoegd:  

 aanwezig?  

 hoeveel?  

 werkend? 

•Deze landelijke cijfers mogen we gaan 
uitsplitsen naar regio’s.  

•Interesse? 

 



Brandpreventieweken op televisie 



 

 

• Aantal knipsels in kranten               426 

•Totale oplage     15.752.360  

• Advertentiewaarde     €   305.671 





Resultaat: 

 

136.699 bezoekers 

 

107.178 ingevulde tests 

 

 

 

Doel: 100.000 ingevulde tests 
(in 2012 waren er 22.000 ingevuld) 



Deel en win… 

http://prezi.com/0yxp

0k3aqght/?utm_cam

paign=share&utm_m

edium=copy&rc=ex0

share 



107.178 mensen  

vullen online 9 vragen in 



 

 

Werkt zo’n test nou? 

 

  
Gedragsverandering gemeten: 

- Mensen die de test hebben gedaan en mensen die 

deze niet hebben gedaan. 

 

- Vraag 1: Over welke acties heeft u wel eens 

nagedacht sinds september 2013? 

 

- Vraag 2: Heeft u één van de onderstaande  

acties ondernomen sinds september 2013?  



 

 

Over welke acties heeft u nagedacht? 

0

5

10

15

20

25

30

35

Vluchtplan maken Vluchtplan oefenen Niet over
nagedacht

Ophangen
rookmelder

Test gedaan (n=995)

Test niet gedaan (n=732)

% mensen dat 

ja zegt 

 
(antwoorden met 

significant verschil) 



 

 

Heeft u één van de onderstaande  

acties ondernomen? 
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Metingen van de totale 

landelijke campagne 



Gezien? Actie ondernomen? 

58% heeft actie ondernomen 

25% is dit van plan 

 

17% is dit niet van plan  

51% gezien, stijging van 6% t.o.v. 2012 
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Bijgebleven boodschap? 

1. Batterij rookmelder  

     controleren 

 

2. Nadenken over wat  

ik  doe bij brand 

 

3. Blijf uit de rook / 

     Rookmelder aanschaffen  

 

4. Vluchtplan maken / Rookmelder ophangen 



Ondernomen acties? 

1. Nagedacht over wat ik doe bij brand  

 

2. Batterij rookmelder controleren 

 

3. Rookmelder aangeschaft en opgehangen / 

     Besproken met vrienden-familie wat te doen 

 

4.  Gezocht naar brandgevaarlijke situaties /     

 vluchtplan gemaakt 
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