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Doelstellingen 

Bevorderen van brandveiligheidsbewustzijn:  
 Brand voorkomen 
 Brand melden 
 Voorkomen branduitbreiding 
 Veilig vluchten 

 



Algemeen publiek 
 
 
Thuiswonende senioren 

 

Doelgroepen 



Storytelling… de bouwstenen 

1. Hoofdpersoon 
2. Ambitie 
3. Conflict 
4. Oplossing 
5. Resultaat 



1. Hoofdpersoon 



2. Ambitie 

Wat willen ZIJ? 
 
Dromen, doelen,  
wensen, praktische  
taken…  
Dat is de route naar de oplossing. 



Ambitie 
Onze ambitie is bekend. En hun ambitie?  
 
Benut: 
 Seniorenexperts zoals vandaag 
 Ervaring bij projecten zoals genomineerden 
 Samenwerking met ANBO, Rode Kruis, KBO, 

ledenverenigingen e.d. 
 Werk samen met gemeenten, WMO e.d. 
 Test informatie bij uw hoofdpersoon 

 



3. Conflict 

Drempels.  
Wat houdt hem/ haar tegen? 
Benoem dit. 



Conflict 

 Wat weten we? Vergrijzingsonderzoek: 
       Deel 1 
       Deel 2 
       Deel 3 
 Dagelijkse realiteit 
 Luister naar uw seniorenpartnerorganisaties 

 



4. Oplossing 



Oplossing? 

 
1. Benut best cases & routes 
2. Benut materialen: online en offline  
3. Benut de landelijke oktobercampagne 

 



Oplossing? Benut best cases & routes : 
Nu ervaring met: 
 Seniorencomplexen ontruimingsoefening of 

woningontvluchting 
 Rookmelderteam: landelijk inzetbaar 
 Samenwerking thuiszorg/ Ledenvereniging/ Rode 

kruis 
 Kansen met film online en op straat 
 Broodje Brandweer, Op de Koffie, e.d. 
 Woningbezoek via zeer selecte adressen gemeente 
      (ja, het mag juridisch!) 

 
 



Oplossing? Benut materialen: 

 Pennen 
 Oktoberbrochure 2016 
 Poster 2016 
 Content: 
     bestaande uit tips, verhalen, feitjes en dergelijke 
     te vinden op de website, twitterpagina &  
     facebook Verklein de kans op brand 



 Puzzels brandveiligheid  
     (voorkomen, melden, vluchten) 
 Filmpjes 
     (binnenkort verzameld op onze site) 
 Online test met cases  
     (in najaar 2015: 85.000x ingevuld) 
 Zelf iets maken? Onze bestanden volledig beschikbaar 

en aan te passen: 65+vluchtplan, krant, checklists. 
 

 
 



Oplossing? Benut de oktobermaand: 

 Landelijke persaftrap 1 oktober 
 Met recente onderzoeken & cijfers 
 Aandacht in bladen, op televisie en radio 
 Online en social aandacht 
 Aandacht in winkelfolders 
 Stevige inzet rookmelderteam 

 
 
 
 



5. Resultaat 
Meten = weten 



5. Resultaat 

 Nameting 2015: senioren beter bereikt 
 Twee meetboekjes 

brandweernederland.nl 
 Voorbeelden zoals in Limburg-Noord 
 Meetworkshop vanmiddag 
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