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Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 

Overzicht  

 
Inleiding Van 1 t/m 31 oktober 2010 worden de nationale brandpreventieweken gehouden. Dit 

jaar is het campagnethema 'Wat doe JIJ bij brand?'. De doelstelling van de 
brandpreventieweken is om zorgorganisaties de ernst van brand in te laten zien. Als 
er brand ontstaat, dan weten de medewerkers vaak niet hoe te handelen. Daarnaast 
worden dit jaar, via de massamedia, ook particulieren wakker geschud. Zij denken 
nog te vaak dat brand hen niet overkomt. 
 
Om een zo groot mogelijk rendement te halen uit de brandpreventieweken wil de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) ook dit jaar samenwerken met de 
lokale korpsen. De insteek is om lokaal presentaties verzorgen in zoveel mogelijk 
zorginstellingen en deze instellingen te begeleiden bij een ontruimingsoefening 
tijdens de brandpreventieweken. 

 
Inhoud Deze memo bevat de volgende onderwerpen. 
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Aanleiding  Jaarlijks worden in oktober de nationale brandpreventieweken gehouden. Dit jaar met 

als thema 'Wat doe JIJ bij brand?', gericht op zorgorganisaties en particulieren. In 
navolging van het succes van de ontruimingscampagne 2009 wil de VR NHN ook dit 
jaar met de gemeenten samenwerken om de brandpreventieweken tot een succes te 
maken. Meer informatie over landelijk thema: www.brandpreventieweek.nl. 

 
Regionale 
opzet 

Tijdens de startbijeenkomst op 8 april is met vertegenwoordigers uit 18 gemeenten 
gesproken over een haalbare regionale opzet van de brandpreventieweken 2010. Het 
is inmiddels bewezen dat door regionaal samen te werken een groter rendement 
gehaald kan worden uit de brandpreventieweken. Binnen het landelijke thema 'Wat 
doe JIJ bij brand?' is ervoor gekozen om de aandacht dit jaar te richten op de 
voorlichting aan zorgorganisaties en ontruiming van zorgorganisaties. De ontruiming 
en brandveiligheid bij zorginstellingen wordt door de aanwezigen ervaren als groot 
knelpunt.  

 
Rookmelder-
dag 

De jaarlijkse rookmelderdagcampagne van de Brandwonden Stichting zal ook onder 
het ‘Wat doe JIJ bij brand?' thema gecommuniceerd worden. Op die manier zal de 
hele maand oktober met één herkenbare zin en beeldmerk worden gecommuniceerd.  

 
Project 
brandveilig-
heid  in relatie 
tot zorg 

Binnen de VR NHN is het project 'Brandveiligheid in woongebouwen in relatie tot 
zorg' in voorbereiding. Het doel van dit project is het creëren van bewustwording bij 
gemeentebestuurders en directies van zorgorganisaties voor hun verantwoordelijk-
heid voor bewoners van woongebouwen met zorg. Binnen dit project wordt een 
themasessie georganiseerd voor bestuurders en directies. Hierbij komen 
zelfredzaamheid, ontruimingen, opkomsttijden en loze alarmeringen aan de orde. 
Door de overeenkomsten met het thema van de brandpreventieweken zal gezocht 
worden naar samenwerking en afstemming. 

 
OvD 
oefendagen 

In de klankbordgroep oefenen OvD'n is het optreden bij incidenten bij 
zorgorganisaties als thema benoemd voor de streekgebonden OvD-dagen in 2010. 
De insteek is om tijdens de steekgebonden OvD oefendagen aandacht te besteden 
aan de lokale zorginstellingen. Door de overeenkomsten met het thema van de 
brandpreventieweken zal gezocht worden naar samenwerking en afstemming. 

 
Presentatie bij 
zorg-
organisaties 

Voorafgaand aan de brandpreventieweken wordt een presentatie gegeven aan het 
personeel van de zorgorganisaties. Het doel van de presentatie is met name om 
bewustwording te creëren bij het personeel en knelpunten boven water te krijgen. De 
presentatie en een standaard uitnodigingsbrief zullen regionaal voorbereid worden. 
De medewerkers van de lokale brandweer organiseren en geven de presentatie bij de 
zorgorganisaties binnen de gemeente. Voor een zo herkenbaar mogelijk beeld wordt 
beeldmateriaal van de plaatselijke situatie op genomen in de presentatie. Tijdens een 
regionale bijeenkomst wordt de presentatie met de lokale medewerkers afgestemd.  
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Ontruiming 
zorginstelling 

Als vervolg op de presentaties is het de bedoeling dat tijdens de brandpreventie-
weken in oktober organisaties ontruimingsoefeningen gaan houden. Deze vinden niet 
plaats op een vaste dag. De ontruiming van de instelling kan op verschillende 
manieren plaats vinden; met eigen bewoners, met lotusslachtoffers, met poppen, enz. 
De keuze is afhankelijk van de ervaring en wensen van de betreffende organisatie en 
brandweer. De ondersteuning door de brandweer kan eveneens op verschillende 
manieren ingevuld worden variërend van sparringspartner voor de BHV-organisatie, 
waarnemer en/of deelnemer aan de oefening. Geadviseerd wordt hiervoor 
samenwerking te zoeken met de lokale oefencoördinatoren. Om de korpsen te 
ondersteunen in de uitvoering van de ontruimingsoefening wordt regionaal een 'best 
practice' document opgesteld. Dit document kan echter alleen opgesteld worden 
indien vanuit de korpsen kennis en ervaringen worden gedeeld.  

 
Werkzaam-
heden lokale 
brandweer 

De insteek is om zo veel mogelijk zorgorganisaties te bereiken, dit is echter 
afhankelijk van de gemeentelijk beschikbare capaciteit. De insteek is om minimaal 
één presentatie per gemeente te geven in september en de aanwezigheid bij 
minimaal één ontruimingsoefening in oktober.  
 
De volgende werkzaamheden worden door de lokale brandweer uitgevoerd: 
• Aanleveren van 'best pratice' informatie over ontruimingsoefeningen en 

voorbeelden van lokaal beschikbare presentaties aan de VR NHN. 
• Het inventariseren en uitnodigen van zorginstellingen in de gemeente. 
• Beslissen bij welke zorginstellingen een presentatie wordt gehouden en hoe met 

de overige organisaties wordt omgegaan.  
• Bijwonen van de regionale bijeenkomst over de standaard presentatie.  
• Standaard presentatie aanvullen met lokaal beeldmateriaal. 
• Presentatie bij zorginstelling (laten)organiseren en uitvoeren. 
• Het inventariseren en uitnodigen van zorginstellingen voor de 

ontruimingsoefening. 
• Ontruimingsoefening voorbereiden en uitvoeren. Afstemmen met externen, 

oefencoördinatoren, lokale afdeling communicatie.  
• Presentatie en oefening evalueren en resultaten terugkoppelen naar de regio. 

 
Uitbreiding 
actie 

Afhankelijk van de beschikbare uren in de gemeente kan ervoor gekozen worden de 
regionale actie uit te breiden met bijvoorbeeld: 
• Presentaties en ontruimingen bij meerdere instellingen. 
• Het (vooraf) beoordelen van de ontruimingsplannen. 
• Ontruimen van (kleine) hotels. 
• Acties gericht op particulieren. 
• Extra activiteiten in het kader van de brandpreventieweek, op de website van de 

brandpreventie week staan veel ideeën. 

 
Uren en 
middelen 

De tijdsbesteding voor deze actie is afhankelijk van het aantal instellingen in de 
gemeente en het aantal organisaties dat daadwerkelijk in deze periode wordt 
bezocht. De meeste tijd zal gaan zitten in de voorbereiding. Wanneer dit gereed is, 
heeft elke gemeente een standaard pakket klaar voor gebruik in volgende jaren. De 
verwachte tijdsbesteding is 60 uur. 
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Werkzaam-
heden VR NHN 

De VR NHN zal de volgende werkzaamheden uitvoeren. 
• Standaard uitnodigingsbrief voor zorginstellingen opstellen.  
• Standaard presentatie zorgorganisaties opstellen.  
• Opstellen 'best practice' document.  
• Organisatie afstemmingsbijeenkomst om de presentatie met elkaar af te 

stemmen. 
• Informeren van de gemeentebestuurders/ commandanten over de campagne. 
• Artikel Noordwester en Noorderrood. 
• Het inlichten en uitnodigen van de regionale media, het verzorgen van 

persberichten. 
• Afstemmen overige projecten binnen het thema. 
• Organisatie evaluatiebijeenkomst. 
• Opstellen evaluatieverslag. 

 
Deelnemers 
startbijeen-
komst 

De volgende gemeenten waren vertegenwoordigd tijdens de startbijeenkomst op 8 
april 2010: 

  
De volgende gemeenten hadden zich afgemeld voor de startbijeenkomst: 

 
 

• Alkmaar • Hoorn 
• Andijk • Langedijk 
• Anna Paulowna • Medemblik 
• Bergen • Schagen 
• Den Helder • Schermer 
• Drechterland • Wervershoof 
• Enkhuizen • Wieringen 
• Harenkarspel • Wieringermeer 
• Heerhugowaard • Zijpe 

• Graft- De Rijp • Niedorp 
• Stede Broec • Heiloo 

 
Tijdsplanning 

 

Juni/ juli Verzenden best practices en presentaties Lokale brandweer 
Juni Uitnodigingsbrief voor verzorgingshuizen VR NHN 
Juni/ Juli Uitnodigen van zorginstellingen Lokale brandweer 
Juli/ Augustus Standaard presentatie maken VR NHN 
Augustus Bijeenkomst/ instructie over de presentatie VR NHN 
Augustus Best practice document opstellen VR NHN 
September Presentatie aanvullen met lokaal materiaal Lokale brandweer 
September Presentatie verzorgen bij zorginstelling  Lokale brandweer 
September Voorbereiden ontruimingen Lokale brandweer 
Oktober Media informeren VR NHN 
Oktober Ontruimingen zorgorganisaties Lokale brandweer 
November Evaluatiebijeenkomst VR NHN 
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