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De adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken bestaat uit
vertegenwoordigers van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer
Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid, Verbond van Verzekeraars, NIBHV
en het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
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Het Netwerk Nationale Brandpreventieweken wil de aandacht
van het Nederlands publiek vestigen op brandveiligheid
en -preventie.
Ambities:
- Het voorkomen van brand en het voorkomen van brandwonden;
- Het voorkomen van de uitbreiding van een brand (melders, blusmiddelen);
- Het voorkomen van de gevolgen van brand, ofwel tijdig kunnen vluchten
(vluchtroutes, vluchtmiddelen).

Netwerk Nationale Brandpreventieweken
info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl
www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl
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Beste brandveilig leven professional
Het blijft keer op keer verrassen. Hoe ongelooflijk creatief jullie zijn bij het bedenken van interventies
voor een brandveiliger leven. Net als ik denk dat ik alle projecten, activiteiten en samenwerkingen al een
keer voorbij heb zien komen, word ik toch weer verrast door dat ene nieuwe project.
Als Adviescommissie vertalen wij de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van brandveiligheid
naar thema’s voor de jaarlijkse brandpreventieweken van ons
netwerk. Met als doel de brandveiligheid en –preventie breed
onder de aandacht te brengen van het Nederlands publiek. Om
onze doelstelling te bereiken kan ons netwerk niet zonder haar
belangrijkste partner; de 25 veiligheidsregio’s, haar brandveilig
leven professionals en de verschillende korpsen. Jullie zijn de
onmisbare intermediair naar het publiek. Jullie weten elk
jaar weer het landelijke thema op regionaal niveau zo uit te
werken dat het door de doelgroepen in jullie regio goed wordt
opgepakt. Dat het daadwerkelijk leidt tot een toename van het
brandveiligheidsbewustzijn van de mensen in jullie regio.
De afgelopen jaren is brandveilig leven aan het opgroeien,
volwassen aan het worden. Tijdens dit groeiproces doet brandveilig leven, net als elke opgroeiende puber, heel veel kennis
op. Af en toe met vallen en opstaan, maar uiteindelijk elk jaar
met een nóg beter resultaat. En de opgedane kennis wordt met
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enthousiasme gedeeld. Je ziet het terug in de projecten: de
leerpunten uit het ene project worden doorgegeven en leiden
tot een verbeterde projectvariant 2.0 in dezelfde en/of andere
regio. Groot is elk jaar het enthousiasme voor deelname aan de
Verkiezing van de Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelder.
Een verkiezing die onder andere tot doel heeft om de opgedane
kennis breed met elkaar te delen. Maar ook om onze - ik spreek
hier namens de gehele adviescommissie - waardering uit te
spreken voor de noeste arbeid die jullie elk jaar weer steken in
de brandpreventieweken.
Deze brandpreventieweken gaan hun 19e levensjaar in. Een
mooi moment voor een overzicht van de projecten brandveilig
leven van afgelopen jaar. Het zijn projecten die jullie hebben
aangedragen om hier met elkaar te delen en waarvan de
blauwdruk beschikbaar is voor een ieder die het wil overnemen.
Je collega’s staan vermeld en zijn graag bereid hun kennis en
ervaring van het project met je te delen. Maak er gebruik van.
Succesvolle acties uit eerdere jaren die nog steeds met succes

herhaald worden, zijn niet opgenomen. We moesten
gewoonweg een keuze maken uit het enorme aanbod. Een
paar ‘oud-gedienden’ willen we hier kort noemen, zoals de
broodjes brandweer, de brandweerbingo en voorlichting bij
senioren thuis.
Brandveilig leven is zoals gezegd volwassen aan het worden.
En zoals elke (bijna) volwassene kijk je dan wat verder vooruit.
Waar wil ik naar toe? Wat wil ik worden? De stip op de horizon
waar je naartoe wilt werken. Waar we met elkaar naartoe willen
werken. Rob Baardse neemt jullie hier op de volgende bladzijde
in mee.
Ik wens je veel leesplezier met dit mooie boekje en spreek
jullie graag over onze gezamenlijke toekomst.
René Hagen
Voorzitter Adviescommissie Netwerk
Nationale Brandpreventieweken

Voorwoord
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Brandveilige generatie, dé stip
op onze horizon
Wat is die burgemeester van Borne leuk! Je hebt hem vast gezien in de krant, toen hij met zijn grote
ambtsketen en met veel liefde voor baby Marèl bij de prille ouders op bezoek ging… om haar een
brandveilig leven te wensen. Let op mijn woorden. Dit leuke bezoekje kan straks ons land veranderen!
Die verantwoordelijkheid voor een brandveilige samenleving is
de stip aan de horizon die we allemaal kennen. Dé stip waar we
over praten. Dé stip die we op aansprekende en leuke manier
een basis geven in onze projecten: we spreken niet voor niets
over brandveilig leven. Maar die stip kan concreter.

Is zij de eerste baby van de brandveilige generatie?
De conclusies vanuit wetenschappelijk onderzoek vertalen we
nu al naar ambitieuze maar praktische doelen in onze (samenwerkings)projecten. We weten veel, zijn goed georganiseerd
en hebben samen een groot bereik.
Maar droom nu eens verder… denk eens aan baby Marèl. Zij zet
met roze schoentjes de eerste stapjes in haar brandveilige leven.
Zou zij de eerste kunnen zijn van een Brandveilige Generatie?
Zou baby Marèl de eerste zijn van een generatie die vanuit eigen
normen en op vanzelfsprekende, plezierige wijze zorgdraagt
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voor minder branden en brandwonden? Zou zij met haar
leeftijdsgenoten op praktisch, sociaal en politiek niveau zorgen
voor de senioren van de toekomst? Die senioren waarvan wij
er nu nog van uitgaan dat zij straks een hoog risico lopen op
letsel door brandwonden? Zou zij als ze opgroeit een deel van
de oplossing zijn voor de brandveiligheidsproblemen die wij
nu voorspellen?
Ja, een Brandveilige Generatie maakt hét verschil. En die kun jij
werkelijkheid maken… als we ons ertoe zetten. Simpel gesteld
is een generatie ‘een groep leeftijdsgenoten die is opgegroeid
onder vergelijkbare omstandigheden in eenzelfde tijdsgeest; die
hetzelfde reageert op die tijdsgeest; die een vergelijkbare fysieke
en emotionele ontwikkeling doormaakt.’ Een generatie is een
groep… een groep die wij nú kunnen bereiken, voorleven,
aanleren en vormen.

Heb jij het lef?
Voor zo’n generatiegroep reken je met periodes van circa 15 tot
20 jaar. Hebben wij met elkaar nu het lef om zo’n gezamenlijke
droom van een brandveilige generatie concreet en waar te
maken? Dan kunnen we met elkaar via de korte termijndoelstellingen van onze beleidsperiodes op lange termijn ons doel
bereiken: minder doden en minder gewonden door brand.
Eens? Maak deze droom dan tot een visie. Dan zal onze sterke
alliantie van denkende doeners - onderzoekers, kennisdragers,
communicatiedeskundigen, voorlichters - nóg meer aantrekkings
kracht hebben op organisaties die zich willen verbinden.
Verbinden om Nederland het veiligste land ter wereld te maken.

generatie onze samenleving vormgeven. Het is aan ons of
dat straks een brandveilige samenleving is.
Doe je ogen dicht, droom met mij mee over die brandveilige
generatie, glimlach en denk hoe mooi dat zou zijn!
Rob Baardse
Directeur Nederlandse Brandwonden Stichting

		

’Die baby is straks
minister president’

Zij maakt het verschil!
Ik weet het zeker. Baby Marèl wordt straks juf op school,
wethouder, elektricien, kamerlid, verpleegkundige, wethouder,
brandweervrouw of minister president. Zij gaat met haar
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2017 Campagne: Hé doe de deur dicht!
In 2017 is het thema van 2016 ‘Hé doe de deur dicht!’ herhaald. In de hoofden van het publiek was het
namelijk een lastige boodschap, reden om dit thema nog een jaar te voeren. Het onderzoek ‘Gebrand
op inzicht’ van het Instituut Fysieke Veiligheid toont aan dat het sluiten van de binnendeuren en het
plaatsen van hoorbare rookmelders significant voordeel oplevert op de vluchttijd.

Ervaringen & resultaten
-	Uit de online steekproef bleek dat
37% van de respondenten de
campagne heeft gezien. Daarvan
gaf 71% aan actie te hebben
ondernomen.
-	Na de campagne gaf 65% (vooraf:
55%) aan wel eens te hebben nagedacht over wat te doen bij brand.
–	Na de campagne gaf 74% (vooraf:
60%) aan een werkende rookmelder
te hebben en gaf 5% (vooraf 13%)
aan er wel een te hebben, maar dat
deze niet werkte.
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Deze twee simpele maatregelen redden levens en waren de speerpunten in de landelijke campagne. Het verlengen van de vluchttijd is voor alle doelgroepen belangrijk.
Echter, vanwege verminderde mobiliteit, nog belangrijker voor de (thuiswonende)
senior. Binnen het vluchten-bij-brand-thema ‘Hé doe de deur dicht!’ is er voor veel
senioren nog een bijkomend probleem: dat ze bij brand geen lift zouden mogen
gebruiken. Daarom is bij de persaftrap aandacht gevraagd voor het dilemma van 
‘wel of niet’ de lift gebruiken bij brand.
De massamediale campagne ondersteunde de creatieve lokale en regionale campagnes
van de brandweer. De ingezette campagne-elementen verwezen naar de online test
‘Hé doe de deur dicht!’ met een persoonlijke actielijst. Ook werden speciale veilig
wonen pakketten aangeboden en in grote getale verstuurd. Met één druk op de knop
is bij de campagnestart een bericht hierover op social media naar bijna 300.000
volgers gegaan. De hele maand oktober is campagne gevoerd met landelijke pers
uitingen, redactionele bijdragen, campagnemateriaal, online advertenties, de over
koepelende website, de online thuistest en het plaatsen van social media berichten.
Het thema bood de veiligheidsregio’s volop gelegenheid aan te sluiten.

Netwerk Nationale Brandpreventieweken

HÉ DOE

DE DEUR

DICHT!
Test jezelf op verkleindekansopbrand.nl

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Marieke van Daal
info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl
0251 - 27 55 55

Doelgroep: Algemeen publiek, specifiek thuiswonende senioren
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4VuurwerkVeilig
Het informeren van álle kinderen tussen de 10 en 12 jaar over een juist gebruik van vuurwerk, voordat
zij op 31 december de straat opgaan om Oudjaar te vieren. Dat is het doel van Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek. De site www.4vuurwerkveilig.nl biedt alle basisscholen in Nederland een gratis lespakket
aan voor hun leerlingen in groep 8. Van een kant en klare vuurwerkpresentatie voor de docent, tot een
vuurwerkpresentatiefilm.
Ervaringen & resultaten
-	Een leerpunt is de samenwerking tussen
de verschillende organisaties. Iedereen
gaat voor hetzelfde doel, namelijk het
voorkomen van vuurwerkslachtoffers,
maar er zijn wel verschillende belangen.
Hier moet rekening mee worden
gehouden.
-	In de regio zijn er vanuit het reguliere
voorlichtingsprogramma al directe lijnen
met docenten op basisscholen. Dit is
‘goud’ waard. Ook in deze vuurwerkcampagne is dit meerdere malen gebleken.
-	Met behulp van een relatief kleine
interventie, het sturen van een brief
aan basisscholen, kunnen veel kinderen
worden bereikt.
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Op de site is ook een quiz, postermateriaal en andere vuurwerk gerelateerde
informatie te vinden. In de praktijk wordt het lesmateriaal ook door andere
basisschoolgroepen, particulieren, buurthuizen en overige partijen gebruikt.
De 4VuurwerkVeilig campagne promoot de toepassing van 4 maatregelen bij het
afsteken van vuurwerk. Dit zijn (1) het lezen van de gebruiksaanwijzing alvorens het
vuurwerk wordt afgestoken, (2) het opzetten van een vuurwerkbril, (3) het gebruik
van een aansteeklont en (4) het nemen van voldoende afstand bij het afsteken van
vuurwerk.
Tijdens de jaarwisseling 2017/2018 hebben - voor het eerst - voldoende huisartsenposten aan de meting meegedaan om een indicatie te krijgen van het landelijke
aantal vuurwerkslachtoffers behandeld op een huisartsenpost. Bovenop de 434
vuurwerkslachtoffers die behandeld zijn op de SEH-afdeling, zijn er naar schatting
ook nog 700 vuurwerkslachtoffers gezien op de huisartsenposten. In totaal zijn er in
de twee dagen rondom de jaarwisseling 2017/2018 dus meer dan 1100 personen
ernstig of minder ernstig gewond geraakt door vuurwerk.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar meer informatie?
Norbert de Jager
Norbert.dejager@brandweergooivecht.nl | 06 - 29 48 16 34
Pascal de Haas
Pascal.dehaas@brandweergooivecht.nl | 06 - 31 63 14 48

Doelgroep: Leerlingen van groep 8
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Aanpak brandgevaarlijke
woningen - Hoarding
Spullen stapelen zich op tot aan het plafond, de gang en trap zijn bijna niet zichtbaar en de keuken
en badkamer zijn al jaren niet schoongemaakt. Kenmerken die duiden op een vervuilde woning en
bewoner(s) met verzamelwoede. Verzamelwoede, ook wel ‘hoarding’ genoemd in het Engels, is een
erkende psychiatrische aandoening waar 2% tot 5% van alle volwassenen aan lijdt.
Ervaringen & resultaten
-	Deze opzet om de vervuilde woningen
aan te pakken is ook bij de overige
14 gemeenten binnen RotterdamRijnmond geïntroduceerd. Momenteel
wordt er draagvlak gecreëerd om deze
aanpak ook hier toe te passen.
-	Door de gezamenlijke aanpak tussen
de organisaties zijn de resultaten positief. Medewerkers Veilig Leven hebben
een toegevoegde waarde omdat zij
door de bewoner(s) als hulpverlener en
niet als een bedreiging worden gezien.
-	Rotterdam-Rijnmond deelt graag
ervaringen en heeft een aantal regio’s
op bezoek gehad.
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Jaarlijks worden in Rotterdam ruim 200 vervuilde woningen gemeld. Deze woningen
vormen een groot gevaar voor de bewoners, doordat het niet meer mogelijk is om
bij brand veilig te vluchten. Door de verzamelde spullen is de vuurlast bovendien
groot, waardoor brand zich snel kan uitbreiden en een groot gevaar ontstaat voor
bewoner(s), omwonenden en de brandweer tijdens het blussen.
De aanpak: het veiligheidsbewustzijn van de bewoner(s) wordt vergroot door hen
voor te lichten over de veiligheidsrisico’s die hun woning oplevert. Er wordt na
het maken van een vuurlastberekening aangestuurd op een vrijwillig traject van
sanering van de woning met behulp van familie of zorgpartners. Tevens worden
er rookmelders geplaatst.
In Rotterdam zijn afspraken gemaakt tussen de GGD (Team Woningvervuiling en
Advies), Reinigingsdienst, Bouw- en Woningtoezicht (gemeente) en de afdeling Veilig
Leven van de brandweer om gezamenlijk het probleem van de vervuilde woningen
aan te pakken. Dankzij deze samenwerking ontstaat een betere hulpverlening aan

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

bewoners die zichzelf en hun woonomgeving vervuilen, met als gevolg dat de
gezondheidsrisico’s afnemen en er minder
brandgevaarlijke situaties ontstaan.
Helaas nemen de meldingen over vervuilde
woningen de laatste jaren toe, mogelijk
door het langer thuis wonen van senioren
en toenemend sociaal isolement.

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Peter Schuurmans
peter.schuurmans@vr-rr.nl
06 - 22 52 78 30

Doelgroep: Inwoners, specifiek alleenstaande senioren
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Ambassadeurs doen
woningcheck bij risicogroep (WMO)
Twee op de drie woningbranden kunnen worden herleid naar menselijk handelen. Risicogroepen zoals
senioren en minderzelfredzamen lopen extra risico op brand in huis. Zij blijven ook langer in hun eigen
huis wonen en zijn daar vaak minder beschermd tegen brand dan in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis.
Ervaringen & resultaten
-	Bij ongeveer 70% van de doelgroep
lukt het om een woningcheck te
doen.
-	De woningbezoeken worden door
de doelgroep hoog gewaardeerd.
Bewoners reageren positief en staan
open voor advies.
-	In Kennemerland worden door dit
initiatief jaarlijks 4.000 woningen
bezocht.
-	CO-lekkages worden opgespoord
en verholpen.

16

Veiligheidsregio Kennemerland

Zij hebben een steuntje in de rug nodig om brand te voorkomen. Daarom bezoeken
de ‘ambassadeurs Brandveilig Leven’ mensen die een verhoogt risico lopen bij brand.
Daarbij werken de Gemeente, WMO, sociale wijkteams, GGD en de Brandweer nauw
met elkaar samen. De gemeente faciliteert de brandweer in het verstrekken van
NAW gegevens van senioren. De mensen die gebruik maken van een WMO, worden
gevraagd of ze gebruik willen maken van een gratis woningcheck.
Voorafgaand aan het bezoek krijgen de bewoners een brief met informatie over
de woningcheck. Het woningbezoek omvat een voorgesprek met een nulmeting,
een check door de woning, het plaatsen van rookmelder(s) en een controle van de
verbrandingstoestellen op koolmonoxide lekkage.

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Jeroen Derksema
Brandveiligleven@vrk.nl
023 - 567 40 02

Doelgroep: Senioren en bewoners met WMO
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Ben jij voorbereid?
‘Wat als er brand uitbreekt in mijn huis?’ De meeste studenten staan hier niet dagelijks bij stil. Gelukkig
maar, zou je zeggen. Toch is het belangrijk dat studenten zich bewust zijn van de gevaren. De campagne
‘Ben jij voorbereid?’ wijst ze op simpele maatregelen die hun leven kunnen redden. Ontwikkeld vóór en
dóór studenten.
Ervaringen & resultaten
-	Positieve reacties vanuit de studenten.
-	Meer bewustwording over brand
veiligheid bij de doelgroep.
-	Inmiddels wordt ieder jaar een
brandveiligheidsopdracht bedacht
die studenten kunnen uitvoeren. De
week staat dan volledig in het teken
van brandveiligheid. Met verrassende
resultaten!

Studenten zijn vaak met andere dingen bezig, hun gedrag is moeilijk te veranderen
en risico’s kunnen ze meestal nog niet goed inschatten. ‘Brand overkomt mij niet’,
denken ze. Een paar jaar geleden ontstond het idee om de krachten te bundelen
tussen de NHL Stenden-opleiding Communicatie Multimedia en Design en Brandweer
Fryslân. Voor deze campagne dachten ongeveer 160 eerstejaarsstudenten in kleinere
groepen in wedstrijdverband na over brandveiligheid. Ook mooi meegenomen: alle
studenten die hieraan meedoen worden sowieso al bereikt. Zij verdiepen zich door
deze opdracht in brandveiligheid en hebben het er ongetwijfeld over met vrienden
of kamergenoten.
De winnende campagne ‘Ben jij voorbereid?’ wijst studenten op drie simpele maatregelen die hun leven kunnen redden (rookmelders, vluchtroutes en binnendeuren
sluiten). Met als doel meer bewustwording te creëren bij de studenten. Studenten
leverden een volledige (tweetalige) campagne met film, online advertising en andere
middelen op. Het uitwerken en lanceren van de (vooral online) campagne is uitgevoerd
door een stagiair. Zo was het hele project van begin tot eind een echte campagne voor
en door studenten.
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Veiligheidsregio Fryslân

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Nick Kits
n.kits@vrfryslan.nl
088 - 229 99 79

Doelgroep: Studenten
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(Brand)veilige recreatieparken
Brandveiligheid op recreatieparken is cruciaal voor een badplaats als Noordwijk. En daar is door
de gemeente, Brandweer Hollands Midden, de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en de recreatieparken veel aandacht aan besteed. De afgelopen twee jaar zijn succesvolle maatregelen getroffen om
de brandveiligheid te verbeteren.
Ervaringen & resultaten
- De persoonlijke inzet van de burgemeester zelf bleek heel effectief. Hij was
aanwezig bij de eerste collectieve bijeenkomst/aftrap en benoemde noodzaak
en belang van het project. Bij vragen
werden mensen uitgenodigd bij hem
langs te komen of hij ging mee naar
overleggen als er weerstand was of
vragen waren.
- Door inzet van lokale (markt)partijen
die de werkzaamheden hebben uit
gevoerd, vielen de kosten lager uit.
- Er is veel goodwill en vertrouwen
opgebouwd door te zoeken naar een
oplossing waarin alle partijen zich
konden vinden.
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Eind 2015 werd gestart met een plan om alle 30 recreatieparken in Noordwijk op een
brandveilig niveau te brengen. Tijdens de inspecties bleek een enkel park al volledig
te voldoen. Overige parken moesten een aantal maatregelen treffen. Ruim twee jaar
later voldoen 27 recreatieparken aan de brandveiligheidseisen. De overige drie parken
zijn druk bezig om aan de gestelde eisen te voldoen.
Door nauwe samenwerking tussen de partners, persoonlijke aandacht voor de betrokkenen en een opbouw in 3 fasen werden de recreatieparken zonder bestuursdwang
(brand)veiliger.

De drie fasen:
1.	Quick wins en bewustwording: goede toegang tot de parken, rookmelders
en een ontruimingsplan.
2. Bereikbaarheid en bluswatervoorziening op de parken.
3. Voldoende toegangen tot de parken en beperking brandoverslag.
Er is vooral ingezet op bewustwording door middel van face-to-face contact, het
benadrukken van de risico’s en het bespreken van de oplossingsmogelijkheden.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Het probleem werd visueel gemaakt door
ter plaatse te laten zien dat er bijvoorbeeld niet voldoende doorgang is in het
park mocht er een brand ontstaan. Ten
tijde van het schrijven van dit boekje (april
2018) bevinden we ons aan het einde van
fase 2 en starten we met de derde fase.

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Ab Bakker
ab.bakker@brandweer.vrhm.nl
088 - 246 63 23

Doelgroep: Recreatieparken, zowel commercieel als particulier
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Brandweer in de wijk en het dorp!
De kazernes uit, de lanen in! Met het concept ‘oefenen in de wijk en het dorp’ wil Veiligheidsregio
Zeeland bewoners kennis laten maken met het werk van de brandweer en aandacht vragen voor
brandveiligheid in en rondom het huis.
Ervaringen & resultaten
-	Ervaring heeft geleerd dat de oefening het beste plaats kan vinden bij
daglicht. Voor het effect is de avond
prima geschikt, maar voor de beleving
en het betere zicht is (dag)licht het
beste.
-	Bewoners deelden ervaringen en
gingen met de aanwezige brandweerlieden in gesprek.
-	Bij de pilot in Goes waren ongeveer
100 personen van alle leeftijden
aanwezig. In Zierikzee waren ongeveer 40 personen aanwezig.
-	Ook de informatiestand ‘Brandveilig
Leven’ werd druk bezocht.
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Veiligheidsregio Zeeland

Een brandweerploeg organiseert in een échte woning een oefening ‘wat te doen
bij een woningbrand’. De oefening werd vooraf aangekondigd middels een brief,
flyer of poster. Tijdens de oefening werd het publiek door een spreker op verhalende
wijze meegenomen in het thema brandveiligheid en het handelen van de brandweer.
Brandweercollega’s waren tussen het publiek aanwezig om op een laagdrempelige
wijze met de buurtbewoners het gesprek aan te gaan over brandveiligheid in en
rondom het huis.
Een van de doelstellingen is om een zichtbare beweging naar de voorkant van de
veiligheidsketen te maken. Om zo de gezamenlijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid in de samenleving te stimuleren. Want in verbinding met burgers, bedrijven
en instellingen maken we Zeeland samen veiliger.

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Leo de Jonge
l.dejonge@vrzeeland.nl
06 - 51 42 92 99

Doelgroep: Inwoners, specifiek minder-zelfredzame personen
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Brandweer VR Experience
breed ingezet
Het geluid van de rookmelder, de rook in huis, de tijd die snel terugloopt bij een verkeerde keuze,
de adrenaline die door je lichaam giert. Je ervaart het allemaal met de Brandweer VR Experience van
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
Ervaringen & resultaten
-	De ervaringen zijn heel positief. Burgers, medewerkers en collega’s van
andere regio’s reageren positief op
het product en het effect dat bereikt
wordt.
-	Burgers gaan gerichter vragen stellen
over hun eigen situatie en staan zo
meer open voor de meegegeven
brandveiligheidsinformatie.
-	Virtual Reality als middel is succesvol
en toekomstgericht. Het spreekt mensen in alle leeftijdscategorieën aan.
-	Verbeterpunt/ontwikkelpunt: het
komen tot een uitbreiding van de
bestaande scenario’s.
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De Brandweer VR Experience is een unieke Virtual Reality (VR) ervaring in 360°. In
deze virtuele wereld leer je hoe je brand voorkomt en ervaar je wat je moet doen als
er brand uitbreekt. In drie scenario’s ervaren mensen hoe je brand kunt voorkomen,
veilig kunt vluchten en wat te doen bij vlam in de pan. Het concept bestaat uit een
voorlichtingscontainer, een VR-game en een app. De VR-game wordt in de container
gespeeld en de app is te downloaden om thuis verder te spelen.
Bijzonder aan dit project is dat elke veiligheidsregio gebruik kan maken van de virtuele omgeving. Deze is namelijk niet afhankelijk van de voorlichtingscontainer. Je hebt
alleen een telefoon en VR cardboard/bril nodig. Verder kan elke veiligheidsregio haar
eigen scenario’s laten ontwikkelen en toevoegen aan de app. Nadat het spel gespeeld
is, krijgt men een VR cardboard mee. Thuis kun je de app zowel in de IOS of Android
store gratis downloaden. Dit zorgt voor een olievlekwerking, omdat je de scenario’s
met vrienden of familie nogmaals kan spelen.
Handig voor effectmeting: via Google-forms is het mogelijk om een korte enquête
te laten invullen door de bezoekers. Het gaat hierbij om informatie over algemene

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

brandveiligheid en de ervaring met de
Brandweer VR Experience.
In Antwerpen is de VR-Experience ingezet
op de Open deuren dag. In Nederland is
het onder andere gebruikt door Serious
Request, bij Veiligheidsregio IJsselland en
bij de introductieweek van 7.000 eerstejaarsstudenten in Eindhoven.

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Bert van den Heerik
e.vanden.heerik@vrzw.nl
06 - 52 34 28 18

Doelgroep: Algemeen publiek
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Brandweerkazerne als stemlocatie
Hoe vergroot je de zichtbaarheid van de brandweerkazerne in de stad? Maak er een stemlocatie van!
Een brandweerkazerne in het centrum van Amsterdam werd opengesteld als stemlocatie tijdens de
verkiezingen. Het creëerde de kans om de brandveiligheidsbewustwording te verhogen en individuele
woninginspecties bij inwoners aan te bieden.
Ervaringen & resultaten
-	De reacties waren positief. De kiezers
waren erg enthousiast en vonden
het leuk om bij de kazerne binnen te
kijken. Ook was er veel animo voor
de voorlichting over brandveiligheid.
-	De interne samenwerking tussen de
verschillende afdelingen zorgde voor
een breed draagvlak.
-	130 kiezers hebben zich aangemeld
voor een woningcheck door de
brandweer.
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Veiligheidsregio Amsterdam

In een aparte ruimte naast de stemlocatie was een Brandveilig Leven informatiestand
aanwezig. Na het uitbrengen van hun stem kregen kiezers meteen een inkijkje in een
echte brandweerkazerne en kon men vragen stellen of informatie krijgen over brandveiligheid in en om de eigen woning. Alle kiezers die de locatie bezochten hebben de
kazerne als spil-in-de-wijk kunnen ervaren.
Ook kregen alle bezoekers de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een
woninginspectie door de brandweer voor advies op maat en een gratis rookmelder.
Stemmen en je huis brandveiliger: twee vliegen in één klap!

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
H. Kogelman
h.kogelman@brandweeraa.nl
020 - 555 66 66

Doelgroep: Inwoners, omwonende van de kazerne
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De Deur
Een rode deur midden op een plein. Durf jij hem open te maken? Een uitgewerkt communicatieconcept
om het belang van het sluiten van binnendeuren onder de aandacht te brengen. Elk jaar probeert
Brandweer Midden- en West-Brabant op een ludieke en unieke manier invulling te geven aan het thema
van de Nationale Brandpreventieweken.
Ervaringen & resultaten
-	De actie had een groot bereik op
social media. Onder andere een bereik
van ruim 40.000 op Facebook en
3.707 weergaven op Twitter.
-	Met dit breed uitgewerkte concept
kon op een unieke manier een bijdrage
worden geleverd aan het vergroten
van het bewustzijn ten aanzien van
brandveiligheid.
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Dit jaar namen ze een bureau in de arm om met hen een uniek, maar toch betrekkelijk eenvoudig, communicatieconcept uit te denken. Het thema ‘Hé, doe de deur
dicht’ is letterlijk gebruikt om de aandacht van passerende burgers te trekken.
Door de deur in een gebied te plaatsen waar veel mensen komen (bijvoorbeeld in een
winkelcentrum of op een weekmarkt) werden burgers geprikkeld én geconfronteerd
met het effect van de deur open laten staan. Op het moment dat de deur werd
geopend ging een rookmelder af en werd direct het effect van een gesloten (of
open!) deur duidelijk.
De campagne werd ondersteund via social media, met stickers op de tankautospuiten
en een ludieke online-game. In de online ‘Doe de deur dicht’ game moet je zoveel
mogelijk deuren zo snel mogelijk dicht doen. Ben je te laat, dan komt de rook er
doorheen. Hier kon je je vrienden en familie mee uitdagen en een Brandweer
Experience voor de hele klas winnen.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Twan Hop
twan.hop@brandweermwb.nl
088 - 225 05 50

Doelgroep: Passanten
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De makkelijke ‘home make-over’
Een mooi huis is ook een veilig huis én de klusjes om dit te bereiken zijn zo gedaan. Een mooie spreuk
en ontzettend waar. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bundelde de krachten met verschillende
partners om zowel brand- als valpreventie effectiever te maken.
Ervaringen & resultaten
-	Heel veel ouderen zijn actief en bij de
tijd. Het is cruciaal om ze op de juiste
toon aan te spreken.
-	Eyeopener: in elke gemeente zijn initiatieven op het gebied van veiligheid. De
kunst is om deze lokale initiatieven te
versterken en met elkaar te verbinden.
-	Door samenwerkingen en initiatieven
op de website te noemen, komen
er enthousiaste reacties en melden
steeds meer organisaties zich die
willen samenwerken. Enkele voorbeelden: het Rode Kruis die op aanvraag
woningchecks uitvoert, het rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting en ouderenorganisatie
WonenPlus die kan helpen met het
veiliger maken van de woning.

30

Zo wordt het voor inwoners makkelijker, normaler en leuker om hun huis veiliger
te maken. De maatregelen voor brand- en valpreventie liggen immers dicht bij elkaar.
Door deze combinatie komt de Veiligheidsregio ook makkelijker aan tafel bij partners
uit de zorg- en welzijnssector. Denk hierbij aan ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen.
Er wordt rekening gehouden met principes uit de psychologie en de marketing.
Drempels die belemmeren om in actie te komen, worden weggenomen. Vanuit die
gedachte is het concept ‘De makkelijke home make-over’ ontstaan.
Door de maatregelen te koppelen aan een concept dat mensen associëren met
entertainment, verhogen ze de kans dat mensen zich met dit onderwerp willen
bezighouden. Ze blijven bewust weg van het uitsluitend wijzen op gevaren en het
inpeperen van de oudere doelgroep dat ze ouder en dus kwetsbaarder worden.
Onderzoek wijst namelijk uit dat dit niet effectief is. Het clichébeeld van een oud
vrouwtje met een rollator klopt niet: de ouderen van nu zijn de generatiegenoten
van de Rolling Stones. Ook blijkt tachtig procent van de mensen tussen 65 en 75 jaar
online actief en digitaal steeds vaardiger.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

In de opzet is ook het inzicht meege
nomen dat is verkregen door recent
onderzoek naar brandveiligheid bij
65-plussers. Dit onderzoek is uitgevoerd
in opdracht van de Limburgse brandweerregio’s. Hieruit blijkt dat de meeste
mensen zich wel bewust zijn van de
maatregelen die nodig zijn, maar niet
weten hoe ze die uit moeten voeren. Ja,
natuurlijk is een rookmelder nodig, maar
op welke plek moet-ie komen en hoe
hang ik de melder op? Hier spelen ze op
in door in korte klusfilmpjes te laten zien
hoe je dit aanpakt.

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Mischa de Bruijn
mdbruijn@vrnhn.nl
06 - 20 09 28 10

Doelgroep: Thuiswonende 65-plussers & familie en vrienden
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De Vlam in de Pan Tour!
‘Vlam in de pan! Wat nu?’ Veiligheidsregio Haaglanden liet een aanhanger ombouwen tot demowagen,
om live te kunnen demonstreren wat je in dat geval moet doen. Daarnaast kunnen bezoekers zelf
oefenen een vlam in de pan te doven.
Ervaringen & resultaten
-	De demowagen bleek een goede
manier om ook angstige mensen over
te halen een keer te oefenen een vlam
in de pan te doven. Na het oefenen
waren ze vaak zelf verrast over de
ongegronde angst die ze hadden en
ze waren erg blij om in deze gecontroleerde omgeving ervaring op te doen.
-	Met de demowagen zijn circa 500
mensen voorzien van brandveilig
heidstips.
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Veiligheidsregio Haaglanden

Met de demowagen toert de brandweer langs de markten in de verschillende wijken.
Doordat bezoekers zelf kunnen ervaren hoe een vlam in de pan ontstaat én er bewust
mee bezig zijn hoe je deze moet doven, kan men thuis in voorkomend geval sneller
handelen.
Het toeren langs de markten wekte de nieuwsgierigheid van de vele bezoekers.
Voor de veiligheidsregio was dit een kans om mensen te kunnen (aan)spreken over
brandveiligheid en misverstanden de wereld uit te helpen. Sommige mensen gaven
bijvoorbeeld aan dat ze elektrisch koken en dat er daarom geen vlam in de pan
kan ontstaan. Door daar direct op te reageren dat dit onjuist is, raakten mensen
nieuwsgierig en ontstaat er ruimte om meer brandgevaren in huis te bespreken.

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Astrid de Roo
astrid.de.roo@vrh.nl
06 - 54 71 46 43

Doelgroep: Alle burgers en specifiek senioren en huisvrouwen/-mannen
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De woningcheck door mensen
met een bijstandsuitkering
Na eerdere succesvolle projecten om de rookmelderdichtheid in de gemeente Aa en Hunze te verhogen,
heeft Brandweer Drenthe in 2017 opnieuw geïnvesteerd in het verhogen van de brandveiligheid in deze
gemeente. De brandweer leidde twee mensen met een bijstandsuitkering op tot adviseurs ‘Brandveilig
Leven’.
Ervaringen & resultaten
-	Uit het feit dat dit werkervarings
project in 2017 voor de vijfde keer
is georganiseerd, kan worden geconcludeerd dat zowel brandweer als
gemeente, inwoners van Aa
en Hunze en de Sociale Dienst
tevreden zijn.
-	Het initiatief draagt aanzienlijk bij
aan het verhogen van de rookmelderdichtheid in het gebied, namelijk
20% tot 30%.
-	Het merendeel van de opgeleide
adviseurs vond na het werkervaringstraject een betaalde baan.
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Veiligheidsregio Drenthe

Zij bellen bij bewoners aan met het aanbod om gratis de woning te checken op
brandveiligheid en rookmelders op te hangen. De rookmelders worden bekostigd
door de gemeente Aa en Hunze. De twee adviseurs doen de brandveiligheidschecks
in het kader van een werkervaringsproject van zes maanden voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit werk doen zij met behoud van hun bijstandsuitkering
met als doel om weet ‘fit’ te worden voor de arbeidsmarkt.
Naast het faciliteren van de opleiding, zorgt de brandweer ook voor de dagelijkse
aansturing van beide adviseurs en een passend vervoersmiddel. Gedurende de zes
maanden dat het project duurt worden circa 800 woningchecks gedaan en circa
1.000 rookmelders geplaatst.

Nieuwsgierig geworden en op
zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Gerrit-Jan Ruesink
gerritjan.ruesink@vrd.nl
06 - 12 73 27 38

Doelgroep: Inwoners
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De woningcheckers
Hoe zorg je ervoor dat je huis veilig is voor brand? Kinderen in Limburg weten daar alles van. Met het
project ‘De Woningcheckers’ liet Veiligheidsregio Limburg-Noord basisschoolleerlingen kennis maken met
brandpreventie.
Ervaringen & resultaten
-	Enthousiaste reacties van de
leerlingen, opa’s & oma’s en scholen.
-	Het initiatief heeft veel media-aandacht gekregen: lokaal, maar ook een
artikel in de Telegraaf en items in het
Jeugdjournaal en Hart van Nederland.
Een mooi voorbeeld van hoe een
‘simpel concept’ een grote impact
kan hebben.
-	Van alle opa’s en oma’s heeft 60%,
naar aanleiding van wat ze van hun
kleinkind geleerd hebben, hierover
gesproken met anderen in hun omgeving en daarbij tips gegeven over
brandpreventie. Ruim 91% geeft
aan in hun woning iets te gaan veranderen naar aanleiding van de tips.
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Veiligheidsregio Limburg-Noord

Tijdens een eerste bijeenkomst ontvingen de leerlingen een checklist met allerlei tips
en adviezen. Ook kregen ze een aantal tools uitgereikt: een hand-out presentatie,
T-shirt met de tekst ‘Ik ben woningchecker’, pen, voorlichtingsmateriaal, vlucht
sleutelhanger en de deurhanger ‘Hé doe de deur dicht’. Zo konden ze bij opa en
oma, of een andere senior, langsgaan om het huis te checken op brandveiligheid.
Voor een tweede bijeenkomst werden ook de opa’s en oma’s uitgenodigd voor een
terugkoppeling over de veiligheidssituatie in huis. Zij kregen vervolgens een interactieve voorlichting aangeboden en de leerlingen speelden een quiz en doorliepen
scenario’s met behulp van Virtual Reality. De dag werd feestelijk afgesloten met het
uitreiken van de certificaten ‘Ambassadeur Brandveilig Leven’ aan de kinderen.
Jong geleerd is oud gedaan!
Veel leerlingen hebben, naast de woningcheck bij opa en oma, ook thuis nog een
woningcheck gedaan om daar de brandveiligheid te bespreken.

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Nick Boersma
n.boersma@vrln.nl
088 - 119 03 02

Doelgroep: Senioren, basisschoolleerlingen en familieleden
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Een echte BOCK heeft ballen!
Op oudjaarsdag worden in Drenthe, Groningen en Friesland traditiegetrouw de melkbussen tevoorschijn
gehaald om carbid te schieten. De traditie waarbij een melkbus wordt gevuld met carbid, afgesloten met
een deksel en dan met veel kabaal moet ontploffen, is zeker niet ongevaarlijk.
Ervaringen & resultaten
-	De BOCK campagne heeft er aan
bijgedragen dat het onderwerp
‘veiligheid’ prominenter op de agenda
van carbidschietgroepen is gekomen.
Diverse groepen boden spontaan aan
om als ambassadeur van de campagne
op te treden.
-	De in 2015 ontwikkelde pet is inmiddels een ‘must have’ voor elke carbidknaller in de noordelijke provincies.
-	Door de campagne kwamen de
deelnemende gemeenten in contact
met jongvolwassenen. Een doelgroep
waarmee zij tot die tijd een stroeve,
moeizame relatie hadden.
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Het stijgende aantal slachtoffers met ernstige brandwonden door carbidschieten
was voor Veiligheidsregio Drenthe, Brandwondencentrum Groningen en Stichting
Carbidschieten Drenthe in 2015 reden om te starten met een campagne. Met een
knipoog naar de succesvolle BOB campagne is de ‘Wie is de BOCK?’ (de Bewust
Oplettende Carbid Knaller) geïntroduceerd. Een campagne die in 2016, door het aanhaken van de Veiligheidsregio’s Friesland en Groningen én bijna al hun gemeenten,
een vervolg kreeg. Met succes! Het aantal carbidslachtoffers in het brandwonden
centrum daalde.
De BOCK is de persoon die zich opwerpt als leider, ‘de kop erbij houdt’ en toeziet
op de naleving van de vijf veiligheidstips. Naast het aanbieden van een pet, zijn
voor de campagne maar liefst 2.500 ballen verspreid onder de carbidknallers. In
de campagne van 2017 is met de slogan ‘Een echte BOCK heeft ballen!’ speciale
aandacht gevraagd voor veiligheidstip 3: schiet met een bal in plaats van met een
metalen (melkbus)deksel. De BOCK had veel bereik op social media en de campagne
werd goed opgepikt door zowel regionale als landelijke media; onder andere
Goedemorgen Nederland, het Jeugdjournaal, het NOS Journaal en de Telegraaf.

Veiligheidsregio Groningen, Drenthe en Fryslân

Nadat twee jaar op rij een daling was te
zien in het aantal carbidslachtoffers in het
Brandwondencentrum Groningen, steeg
dit aantal tijdens de jaarwisseling van
2017 helaas weer. De populariteit van
carbidschieten is verder toegenomen
vanwege de strengere vuurwerkwet.
Verkopers van carbid meldden omzet
stijgingen van 10%-30%. Dit betekent
dat er relatief veel nieuwe, maar onervaren carbidknallers zijn bijgekomen.
Belangrijk dus om de BOCK-campagne
voort te zetten!

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Gerrit-Jan Ruesink
gerritjan.ruesink@vrd.nl
06 - 12 73 27 38

Doelgroep: Jongvolwassenen (meestal mannen)
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Geas & Brandweer Twente in strijd
tegen CO-vergiftiging
Door een samenwerking te zoeken met ketenpartners en krachten te bundelen bereik je meer!
Brandweer Twente heeft als doel om burgers in Twente voor te lichten over het risico van een kool
monoxidevergiftiging (CO), zodat zij meer alert zijn óp en bewust ván de gevaren. Maar ook Geas
werkt al jaren aan CO-preventie en heeft zelfs een CO-protocol.
Ervaringen & resultaten
-	Beide partijen hebben veel van elkaar
geleerd. De input van beide partijen
wordt nu over en weer dagelijks
gebruikt.
-	Belangrijk aandachtspunt was dat de
landelijke folder over koolmonoxide
(vanuit Brandweer Nederland) op
één punt niet overeenkomt met de
servicecontracten die Geas afsluit met
huishoudens. Brandweer Nederland
adviseert de toestellen eens per jaar
te laten controleren, terwijl Geas contracten afsluit waarbij toestellen eens
per 18 of 24 maanden gecontroleerd
worden.
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Brandweer Twente

De expertise van Geas met betrekking tot de bron en oorzaak van koolmonoxide,
gecombineerd met de kennis van Brandweer Twente over de eigenschappen van
koolmonoxide en weten hoe te handelen bij (vermoeden) van koolmonoxidevergiftiging, maakt deze samenwerking ijzersterk! Monteurs van Geas worden ingezet
als ambassadeurs op het gebied van koolmonoxide. Zo wordt aangesloten bij een
‘natuurlijk’ moment, namelijk het installeren of controleren van een verbrandingstoestel. Een logisch moment om inwoners ook te informeren over de risico’s van een
koolmonoxidevergiftiging.
Er wordt goed samengewerkt tussen de brandweer en Geas. Zo organiseerde Geas
een informatiesessie voor Brandweer Twente, waarin uitleg werd gegeven over de
werkwijze van monteurs. En Brandweer Twente leerde de monteurs over de eigenschappen van koolmonoxide en hoe een voorlichtingsboodschap het beste kan
worden overgebracht. De monteurs worden gefaciliteerd met voorlichtingsmiddelen,
zodat zij de boodschap blijvend kunnen uitdragen bij de 145.000 aangesloten huishoudens. Er zijn communicatiemiddelen beschikbaar gesteld door de brandweer voor

o.a. op de website van Geas en de
woningbouwverenigingen waarmee zij
een contract heeft. Ook is gezamenlijk
promotiemateriaal ontwikkeld. Aanvullend zijn alle Geas monteurs nu uitgerust
met een CO-detector als persoonlijke
beschermingsmiddel, wordt de COboodschap door Brandweer Twente
overgebracht tijdens het uitvoeren van
woningchecks en is het toegevoegd aan
de veiligheidsscenario’s van de Risk
Factory Twente.

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Judith Vennegoor
j.vennegoor@brandweertwente.nl
06 - 15 53 87 11

Doelgroep: Inwoners aangesloten bij Geas Energiewacht
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Gerichte Facebookadvertentie
na woningbrand
Je beseft pas hoe erg een woningbrand is, als het jezelf of iemand in je omgeving overkomt.
Op dat moment staat men ook het meest open voor preventie-advies. Met die gedachte ging
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de slag.
Ervaringen & resultaten
-	Mensen staan open voor preventie
informatie als henzelf of iemand in de
omgeving een brand overkomt.
-	Mensen zijn vaak al op de hoogte van
de tips, maar de advertentie geeft net
dat extra duwtje in de rug om ook
daadwerkelijk actie te ondernemen.
Bijvoorbeeld het aanschaffen en
plaatsen van een rookmelder.
-	Je kunt de advertenties plaatsen en
inhaken op woningbranden zonder
de privacy van bewoners uit het oog
te verliezen.
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Is er een woningbrand? Dan krijgt iedereen die in de buurt woont een facebookadvertentie te zien met preventietips, zogenoemde Facebookcanvassen. Om snel na een
brand een advertentie te kunnen inzetten liggen er verschillende facebookadvertenties
‘op de plank’. Indien de situatie zich aandient wordt de meest relevante advertentie
gekozen, bijvoorbeeld een advertentie met tips over hoe je een keukenbrand kunt
voorkomen.
Een wijkbewoner ziet de advertentie op zijn of haar tijdlijn voorbij komen met de
mededeling dat er een brand in de buurt is. Vervolgens kan worden doorgeklikt naar
de Facebookcanvas, waar je door te swipen ‘vlucht’ van de brand. Tijdens de vlucht
ontvang je levensreddende preventietips.
De advertenties hebben 150.781 mensen bereikt. Twee keer zoveel mensen als
gemiddeld bij Facebookcanvassen klikten door naar de preventietips. Aan de reacties
onder de advertenties is te zien dat de impact groot is. Mensen taggen elkaar en
komen met aanvullende tips.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Martin Lambert
M.Lambert@Heiloo.nl
072 - 535 68 51

Doelgroep: Inwoners van een wijk waar brand is geweest
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Keurmerk ‘Prettig wonen’
Studentenhuizen en overige kamerverhuurpanden zijn complexe objecten wat betreft brandveiligheid.
De bewoners van deze panden zijn vaak studenten uit alle werelddelen of mensen onderaan de sociale
ladder. De brandveiligheid heeft hier meer aandacht nodig.
Ervaringen & resultaten
-	Zowel de brandweer, gemeente,
verhuurder, huurder als de Universiteit
hebben baat bij het keurmerk.
-	Er zijn momenteel 10 panden voorzien van een keurmerk. Op zeer korte
termijn zullen er nog 30 panden
volgen. Het uiteindelijke doel is om
ongeveer 500 kamers te voorzien van
een keurmerk ‘Prettig wonen’.

Daarom is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen particuliere verhuurders,
wooncorporaties, onderwijsinstellingen, de Gemeente Maastricht, brandweer, politie,
studentenraad en buurtcomités.
Deze zogenoemde ‘Co-productie Keurmerk Prettig Wonen’ richt zich op het invoeren
van een keurmerk voor kamerverhuurpanden. Het Keurmerk Prettig Wonen wordt
breed neergezet. Het heeft niet alleen betrekking op de brandveiligheid van een studentenpand. Ook worden er extra eisen gesteld op het gebied van inbraakveiligheid,
goed beheer, verhuur en leefregels. Hiermee wil de Stichting Keurmerk Prettig Wonen
excessen op de verhuurmarkt voorkomen en de dialoog tussen student, verhuurder
en buurtbewoners verbeteren. Het Keurmerk Prettig Wonen laat huurders in één
oogopslag zien dat de woning in orde is qua brand- en inbraakveiligheid en dat de
verhuurder betrouwbaar en goed bereikbaar is.
Verhuurders kunnen zich met het Keurmerk Prettig Wonen positief onderscheiden.
Zij worden voor hun investeringen in een betere kwaliteit en veiligheid beloond met
forse premiekortingen bij verzekeraars. Daarnaast geeft het controleprogramma de
verhuurder de mogelijkheid om de zorgplicht met betrekking tot brandveiligheid
correct te vervullen en aan te tonen. De partners, verzameld in de Stichting Keurmerk
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Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Prettig Wonen, streven ernaar om binnen
een termijn van vijf jaar minimaal 60%
van de studentenpanden in Maastricht
veiliger te maken.

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
J. Loijens | j.loijens@brwzl.nl | 06 - 50 20 34 19

Doelgroep: Huurders en verhuurders van kamers
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Leerlijn ‘Brandweer op school’
Met dit lespakket worden kinderen van groep 1 tot en met groep 8 meegenomen in brandveiligheid en
de diverse werkzaamheden van de brandweer.
Ervaringen & resultaten
-	In totaal zijn er meer dan 150.000
boekjes besteld in het eerste jaar. De
leerlijn wordt op dit moment afgenomen in 23 van de 25 veiligheidsregio’s.
-	Doordat het een nieuwe leerlijn
betreft, is het op dit moment alleen
mogelijk om kwantitatief iets te zeggen over de leerlijn. In de leerlijn zijn
twee toetsen opgenomen waarmee
we in de toekomst ook de kwaliteit
kunnen monitoren en evalueren.
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Voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 is een gevarieerd lesprogramma opgezet. Zowel
digitaal als met lesboekjes krijgen de kinderen les over onder andere brandveiligheid.
De leraren worden hierin ondersteund met een lerarenhandleiding. In de boekjes
staan zowel klassikale als thuisopdrachten.
Het lespakket is gepromoot bij gemeenten, scholen en in de media.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Sander Cremers en Wouter van der Dennen
Brandveiligleven@vrbzo.nl
040 - 220 37 35

Doelgroep: Basisschoolkinderen groep 1 t/m 8
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Lespakket ’Brand Meester’
Kinderen bewust maken van de risico’s van brand en hen leren wat ze moeten doen. Dat is één van de
doelen van het lespakket ‘Brand Meester’ van brandweer Flevoland. In samenwerking met een onderwijskundige en een aantal scholen in Flevoland is het lesmateriaal tot stand gekomen.
Ervaringen & resultaten
-	In 2017 is gestart met het lespakket
en inmiddels doen er 30 scholen mee.
Hopelijk volgen er nog meer.
-	Veel kinderen in de klas gaven aan
wel eens met brandgevaarlijke
situaties te maken te hebben gehad.
Bijvoorbeeld een situatie met kaarsjes,
een vlam in de pan, kortsluiting of
een oververhit tosti-ijzer.
-	Zowel leerkrachten als leerlingen reageerden enthousiast op het lespakket.
-	Het lespakket ‘Brand Meester’ helpt
om meer bewustzijn over brandveiligheid te creëren bij kinderen die de
volwassenen daar vervolgens weer op
aanspreken.
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Veiligheidsregio Flevoland

Een oud brandweervrijwilliger verzorgde de leuke tekeningen. Via een besloten deel
op de website van de brandweer kunnen de scholen nog meer informatie vinden over
brandveiligheid in de vorm van filmpjes, puzzeltjes en checklists.
Volgens de brandweer is het belangrijk dat kinderen van 11 tot 12 jaar gevaarlijke
situaties herkennen en volwassenen er op aanspreken als iets niet goed is. Dan gaat
het om de aanwezigheid van rook- en brandmelders, maar ook het vrijmaken van
vluchtwegen, hoe een keukenbrandje te blussen en hoe te handelen bij brandwonden.

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Andrea van der Woude
a.vanderwoude@brandweerflevoland.nl
06 - 10 88 28 39

Doelgroep: Leerlingen van groep 8
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Maak van je roze wolk geen rookwolk
Te midden van beschuit met muisjes, korte nachten en kraamvisite is brandveiligheid waarschijnlijk
niet het eerste waar ouders van pasgeborenen aan denken. Toch is het juist deze periode ontzettend
belangrijk om ervoor te zorgen dat qua brandveiligheid alles tip top in orde is.
Ervaringen & resultaten
-	Ruim 2.232 gezinnen hebben brandveiligheidstips ontvangen. De ouders
stonden open voor de adviezen en
reageerden positief.
-	De actie werd goed opgepikt door
media. Onder andere De Gelderlander,
Omroep Gelderland, Het Brabants
Dagblad, De Stentor, RTV Oost en
de website Wij.nl besteedden hier
aandacht aan.
-	De actie had een groot bereik op
social media Facebook, Instagram en
Twitter, met honderden retweets en
duizenden likes als resultaat.
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Ouders staan op dat moment juist open voor allerlei tips en adviezen omtrent de
veiligheid van hun kindje. De vijf oostelijke veiligheidsregio’s bedachten hier een
ludieke actie op. Zij trakteerden iedere baby, die in de brandveiligheidsmaand oktober
geboren werd, op een cadeau. Een geboortetasje met daarin, naast een leuk rompertje en een felicitatiekaartje, handige tips om de brandveiligheid in huis te verbeteren.
De allereerste baby’s die in oktober werden geboren, ontvingen zelfs een geboortekoffer met als extra’s een rookmelder en een badeendje. De burgemeesters van de
deelnemende gemeenten gingen samen met de brandweer op kraambezoek bij deze
ouders om de geboortekoffers uit te delen, direct een brandveiligheidscheck te doen
en hen een ‘brandveilige kraamtijd’ te wensen.
Verder is er tijdens de campagne ook aangesloten bij de landelijke campagne. Het
landelijke thema ‘Hé doe de deur dicht!’, is namelijk ook voor jonge ouders heel
belangrijk: zij houden vaak de binnendeuren open om hun baby te kunnen horen.
De landelijke informatie en folders zijn daarom ook uitgedeeld aan de jonge ouders.

Oost 5: Veiligheidsregio Twente, IJsselland, VNOG, VGGM en VRGZ

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Berdike Duijzer (Brandweer Gelderland-Zuid)
berdike.duijzer@vrgz.nl
088 - 457 52 18

Doelgroep: Aanstaande en jonge ouders
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QuickScan Brandveiligheid
Met de QuickScan richt Veiligheidsregio Brabant-Noord zich op de brandveiligheid bij ondernemingen.
Dit doen zij door op een laagdrempelige en positieve manier met ondernemers in gesprek te gaan over
de 12 aandachtspunten voor brandveiligheid.
Ervaringen & resultaten
-	Goede, positieve reacties richting
brandweer én bestuurders over deze
aanpak. Ondernemers zijn enthousiast
en voelen zich gewaardeerd.
-	Indien een ondernemer echt niet wil,
of niet meewerkt, wordt dit aan de
ondernemer uitgesproken en wordt
de aanpak gestopt. Dit is tot op
heden nog niet voorgekomen.
-	Ondernemers voeren 100% méér
acties uit dan volgens regelgeving
voorgeschreven.

Het is een informeel gesprek over het bedrijf, de wijze waarop (brand)veiligheid
een plekje heeft in de organisatie, gecombineerd met een ronde door het bedrijf.
Belangrijke onderwerpen zijn daarbij ‘vluchtveiligheid’ en de ‘bedrijfscontinuïteit’. De
QuickScan geeft een goed beeld van de huidige situatie en waar de verbeterpunten
zitten. Deze worden met de ondernemer besproken. Alles met het doel om van de
onderneming een (nog) veiligere werkplek te maken!
De manier van benaderen wordt als positief ervaren. De ogen gaan open als men
risicogericht naar zijn eigen bedrijf gaat kijken. De neuzen staan al redelijk snel
dezelfde kant op. Geen enkele ondernemer wil dat de vluchtveiligheid onvoldoende
is en daarnaast is het afbranden van een prachtig bedrijf ook zeker niet gewenst.

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Tjerk de Laat
risicobeheersing@brwbn.nl
088 - 020 82 08

52

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Doelgroep: Ondernemers (deelnemers Keurmerk Veilig Ondernemen)
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Samen Brandveilig met
woningcorporaties
Binnen tien jaar wordt het brandveiligheidsbewustzijn van de 30 woningcorporaties die actief zijn in
Gelderland-Midden vergroot. De verhuurde woningen worden brandveiliger; hierbij gaat het zowel om
grondgebonden woningen als appartementencomplexen in de Liemers, de Vallei en Arnhem en omgeving.
Ervaringen & resultaten
-	Er is een nulmeting gedaan en de
resultaten gaven een goed overall-beeld.
Het project is complex met 30 woningcorporaties, professionele en particuliere
verhuur en zowel de gebouw- respectievelijk de menskant. Voor de echte verbeterslag wordt 5 tot 10 jaar genomen;
er is dus nog niet geëvalueerd.
-	Het blijkt veel werk om woningcorporaties te overtuigen om meer te doen aan
brandveiligheid dan wettelijk is vereist.
-	Medewerkers van de brandweer die
vooral regelgericht werken, worden
gestimuleerd om risicogericht samen
te werken aan het verhogen van de
veiligheid.
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Brandveiligheid behoort niet exclusief bij de brandweer, maar komt tot stand in
coproductie. Dus door samenwerking in een netwerk van allerlei maatschappelijke
organisaties die een bijdrage kunnen leveren. Een natuurlijke partner in het netwerk
zijn de woningcorporaties. Zij hebben (toegang tot) de hardware en software die een
rol spelen bij het realiseren van brandveiligheid. Want zij bezitten gebouwen waar
branden kunnen plaatsvinden en zij hebben een directe ingang bij de bewoners die
branden kunnen veroorzaken, maar ook slachtoffer bij brand kunnen zijn.
Met behulp van het Regieweb – Maturity Model Brandveiligheid werd daarom het
brandveiligheidsbewustzijn van de woningcorporaties gescoord en wordt een structurele samenwerking aangegaan om de brandveiligheid te vergroten. Hoewel er geen
enkele woningcorporatie nu qua brandveiligheid door het ijs zakt, kan het wel beter.
Met onder meer beter inzicht in de brandveiligheid van complexen, communicatie
richting huurders over brandveiligheid en daadwerkelijke verbetering van voor
zieningen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van rookmelders in bestaande woningen.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Nieuwsgierig geworden en op
zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Henk Jongen
henk.jongen@vggm.nl
06 - 31 99 72 75

Doelgroep: Woningcorporaties & indirect huurders
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Toolbox brandveiligheid in de zorg
Hoe kun je brandveiligheid op de werkvloer in het gedrag van het personeel verankeren?
Veiligheidsregio’s werken al jaren samen met zorginstellingen om brandveiligheid en zorgcontinuïteit
te waarborgen. Vanuit die kennis en ervaring heeft Veiligheidsregio Utrecht samen met Plan to
Behaviour de ‘Toolbox brandveiligheid in de zorg’ ontwikkeld voor medewerkers.
Ervaringen & resultaten
-	Zorginstellingen reageren zeer
enthousiast op het product.
-	In regio Utrecht heeft ongeveer
50% van de instellingen inmiddels
aangegeven de toolbox te willen
implementeren.
-	Het plan is om in 2018 een effect
meting te doen bij één van de
instellingen die al ver is met de
implementatie.

Met deze toolbox kunnen medewerkers aan de slag met de thema’s brandveiligheid
en zorgcontinuïteit. De toolbox richt zich op:
- Communicatie tussen zorg en brandweer
- Communicatie tussen zorgmedewerkers
- Het vereenvoudigen van begrippen als brandveiligheid en zorgcontinuïteit
- Het benoemen en stimuleren van brandveilig gedrag
Medewerkers op zorglocaties hebben tijdens hun dagelijkse werkzaamheden de
mogelijkheid om direct bij te dragen aan brandveiligheid op hun werkplek. Vaak meer
dan zij zelf denken. Ook hebben zij een grote rol in het organiseren van de zorg
continuïteit voor cliënten/patiënten op het moment dat er een incident plaatsvindt.
Met de ‘Toolbox brandveiligheid in de zorg’ krijgen zorgprofessionals handvatten om
hiermee aan de slag te gaan.
De toolbox bevat een handleiding, vier oriënterende filmpjes, een table-top-oefening,
een takenposter en een aantal ‘nudges’. Dit helpt om brandveiligheid op eenvoudige
wijze onderdeel te laten worden van de dagelijkse werkzaamheden.
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Veiligheidsregio Utrecht

Factsheet oriëntatiefilmpjes

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
Verdere informatie over de toolbox
en alle middelen zijn digitaal te vinden
op www.dezorgbrandveilig.nl.

Handleiding Toolbox brandveiligheid in de zorg
Materialen, maatregelen en communicatie

7

Overzicht takenposter
Manier van inzetten

Bij het gebruik van de takenposter is het concreet maken van taken van
belang. Het makkelijkst is om de taak SMART te formuleren:






Specifiek: Het moet duidelijk zijn wat de concrete taak is.
Meetbaar: Het resultaat moet direct zichtbaar zijn (bijvoorbeeld
geen blokkades meer voor nooduitgangen).
Acceptabel: Het hele team staat achter de taak.
Realistisch: De taak is haalbaar, zonder hindering van werk.
Tijdgebonden: Er wordt een deadline aan de taak gekoppeld,
evenals het aantal keer dat de taak uitgevoerd dient te worden.

Een voorbeeld
Taak: Het controleren van de brandblussers, in die zin dat deze niet geblokkeerd
of verscholen zijn (bijvoorbeeld achter tafels of onder kleding).
Omschrijving
taak
Controle
brandblussers,
op plek x en y

Eenmalig of
periodiek
1 keer per
week

Deadline
31 maart
2017

Wie

Opmerkingen
Geen
opmerkingen

Een printversie van de takenlijst is toegevoegd in bijlage 1 van deze
handleiding.
Na het invullen van de takenlijst wordt voor iedere taak een takenkaartje
ingevuld. Op dit kaartje dient de taak kort omschreven te worden (enkele
woorden).

10

Verdelen van de taken

Nadat alle taken zijn omschreven op de takenlijst en van iedere taak een
kaartje is gemaakt, is het tijd om de taken te verdelen. Iedere aanwezige
zorgmedewerker krijgt een aantal taken toegewezen. Taken kunnen ook
worden toegewezen aan collega’s die niet aanwezig zijn.
Op de takenlijst wordt bij ‘opmerkingen’ per taak genoteerd wie
verantwoordelijk is voor de taak. Eventueel kunnen namen achterop de
takenkaartjes geschreven worden als ‘stok achter deur’.

Gebruik van de zelfklevende takenkaartjes

Zodra alle taken verdeeld zijn en de takenposter is opgehangen, kan men
het geheel gaan gebruiken. Met de bijgeleverde kneedgum plaatst men
de kaartjes op de buitenste cirkel van de takenposter in het bijbehorende
categorievakje.
Gedurende de afgesproken periode gaat iedereen aan de slag met zijn of
haar taak. Is een taak volbracht, dan mag men het kaartje naar het
midden van de poster verplaatsen. Het kaartje blijft daar hangen tot het
einde van de afgesproken periode, daarna gaat het kaartje weer naar de
buitenkant van de poster (of wordt het doorgegeven aan een andere
medewerker indien dit is afgesproken).

Beheer van de takenposter

volbracht?) en de overdracht van taken op medewerkers die niet
aanwezig zijn tijdens de Table-top. Het kan dan ook helpen om de
takenposter op de agenda van het werkoverleg te plaatsen. Hier kan dan
in enkele minuten een check plaatsvinden op de voortgang van de
uitvoer.

Plaatsen van de takenposter

De takenposter wordt gebruikt voor het bijhouden van de voortgang van
taken. Het wordt aangeraden om de takenposter op een goed zichtbare
plek binnen de zorglocatie op te hangen, zoals de receptie of centrale
koffiecorner. Bezoekers en bewoners van een instelling kunnen zo zien
welke taken gedaan worden om brandveiligheid te verbeteren. Dit
stimuleert interactie en een gevoel van veiligheid, brengt gesprekken op
gang over brandveiligheid en houdt het onderwerp actueel.
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Nudges

Naast de Table-top en takenposter is het van belang dat brandveilig
gedrag wordt gestimuleerd op het moment dat het voor de
zorgmedewerker van belang is dit gedrag te vertonen. Om dit voor iedere
zorglocatie op maat te kunnen doen, is een aantal ‘nudges’ in de vorm
van deurhangers ontwikkeld. Onder nudges verstaan we kleine prikkels
die zorgmedewerkers, maar ook anderen aanwezig op de locatie, eraan
herinneren om bijvoorbeeld een branddeur tijdig te sluiten of een
nooduitgang vrij te houden.

Manier van inzetten

Via onderstaande link kunnen ontwerpen voor de nudges worden
gedownload. Als zorginstelling kunt u de nudges zelf printen, of de
ontwerpen gebruiken om materialen (eventueel in ander formaat) te
laten drukken.
De nudges zijn te downloaden via www.dezorgbrandveilig.nl.

Doelgroep: Zorgpersoneel
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Voorlichting senioren in
woongebouwen zonder zorg
De groep ouderen die op latere leeftijd nog zelfstandig woont, wordt steeds groter. Deze risicogroep
is echter tijdens een brand minder in staat om zichzelf in veiligheid te brengen. Dit is dan ook een
belangrijk aandachtspunt. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid koos voor het jaarthema ‘brand en verminderd
zelfredzamen’ en kwam in actie.
Ervaringen & resultaten
-	Het in gesprek gaan met bewoners resulteert in informatie en betrokkenheid.
-	Er blijkt vooral behoefte aan informatie
over de voorbereidingen die men zelf
kan treffen om een brand te voorkomen
of veilig te vluchten.
-	Slechts 29% van de bewoners heeft zelf
wel eens informatie over brandveiligheid
opgezocht of ontvangen, terwijl er juist
behoefte is aan meer informatie. Hierbij
blijft de ‘oude vertrouwde’ papieren
folder het populairste medium. De
verhuurder of VVE wordt het vaakst
genoemd als een partij waarvan men
deze informatie wil ontvangen.
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Het team Brandveilig Leven ging op bezoek bij senioren woonachtig in een woongebouw zonder zorg. Samen met de bewonerscommissie/VVE maakte het team een
rondgang door het gebouw. Aan de hand van een checklist werden verschillende
brandveiligheidszaken besproken. Het bezoek had niet als doel om te controleren,
maar om voor te lichten. Er werd uitgelegd waar de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen voor dienen en wat de aandachtspunten zijn. Iedere bewoner ontving een
brief en een aantal folders over brandveiligheid. Ook de eigen verantwoordelijkheid, die
de bewoners zelf hebben om het woongebouw brandveilig te houden, kwam aan bod.
Naast de voorlichtingsbijeenkomsten bij de woongebouwen zijn in de laatste maanden van 2017 medewerkers van de veiligheidsregio in gesprek gegaan met thuis
wonende senioren. Want het is belangrijk om niet alleen óver deze risicodoelgroep 
te praten, maar ook mét hen. Met als doel om inzichtelijk te krijgen of zij zich bewust
zijn van de risico’s, of ze weten wat ze moeten doen bij brand en welke vragen er bij
hen leven. In totaal werden 14 woongebouwen bezocht, verspreid over 8 gemeenten
en spraken de medewerkers met 175 senioren.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Uit de bezoeken en gesprekken blijkt dat
het merendeel van de bewoners (80%)
nagedacht heeft over een veilige vluchtweg bij brand. En ongeveer evenveel
bewoners geven aan dat zij zelfstandig
het woongebouw met spoed kunnen
verlaten, hoewel slechts een klein deel het
daadwerkelijk eens heeft geoefend. Voor
de bewoners die zeggen niet snel weg
te kunnen, is een lichamelijk beperking
de belangrijkste reden. Het sluiten van
de binnendeuren blijkt in de praktijk nog
weinig gedaan te worden.

Nieuwsgierig geworden en op zoek
naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Berdike Duijzer
berdike.duijzer@vrgz.nl
088 - 457 52 18

Doelgroep: Thuiswonende senioren
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Voorlichtingscontainer Kameleonrace
Met de ‘Brandveilig Leven container’ zet veiligheidsregio Friesland een compleet nieuw eigentijds
voorlichtingsmiddel in. Spelenderwijs worden kinderen, maar ook volwassenen, geattendeerd op
onderwerpen rondom brandveilig leven. Het voorlichtingsspel heeft de naam ‘De Kameleonrace’,
vernoemd naar de populaire Friese film ‘De Kameleon’.
Ervaringen & resultaten
-	Positieve reacties van zowel kinderen
als volwassenen. Zij raakten nieuwsgierig en waren bereid het spel te
spelen.
-	Voor de veiligheidsregio een mooie
kans om met kinderen en volwassenen in gesprek te komen over
brandveiligheid.

Het welbekende duo Hielke en Sietse beleven veel avonturen met hun boot De
Kameleon. De vader van Hielke en Sietse is naast smid, ook commandant van de
brandweer. Tijdens het spel breekt er brand uit op de boerderij.
Middels het beantwoorden van uitdagende vragen komt De Kameleon dichter bij de
brandende boerderij om hulp te bieden. Onderwerpen die in het spel behandeld
worden: een vlam in de pan, rookmelders, koolmonoxidevergiftiging, schoorsteenbrand en het hebben van een vluchtplan.
Ook zijn er in de container materialen aanwezig die brand hebben veroorzaakt.
Bijvoorbeeld stekkerdozen die brand hebben gevat, filters uit een wasdroger en een
elektrische deken die in brand is gevlogen.
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Veiligheidsregio Friesland

Nieuwsgierig geworden en op zoek naar
meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Tjeerd de Vries
t.devries@brandweerfryslan.nl
088 - 229 89 25

Doelgroep: Kinderen en volwassenen
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Woningchecks & bijdrage
personeelsvereniging
Voor wat, hoort wat dachten ze in Drenthe! Vrijwilligers van de drie brandweerposten (Westerbork, Beilen
en Smilde) in de gemeente Midden-Drenthe hebben afgelopen jaar, in ruil voor een financiële bijdrage aan
de personeelsvereniging, woningchecks uitgevoerd en rookmelders opgehangen in het dorp Hoogersmilde.
Ervaringen & resultaten
-	Bewoners reageren enthousiast op
het initiatief en staan open voor de
aangeboden hulp.
-	In de bezochte dorpen is de rook
melderdichtheid door deze actie met
gemiddeld 22% gestegen.
-	De brandweervrijwilligers zijn enthousiast. Voor brandweerposten is dit een
(nieuwe) manier om in contact te komen
met de mensen in hun verzorgings
gebied, met als resultaat dat ze meer ‘in
verbinding’ staan met de samenleving.
-	Het initiatief krijgt jaarlijks regionale
media-aandacht. Zowel RTV Drenthe
als Dagblad van het Noorden maken
reportages over de actie.
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Veiligheidsregio Drenthe

Met dit project is aangehaakt bij het project RemBrand: brandweervrijwilligers
inzetten als ambassadeur BVL.
In Drenthe is dit initiatief inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. Sinds de start
in 2013 bezoeken de vrijwilligers jaarlijks circa 300 woningen. Zij bieden de
bewoners een woningcheck aan en hangen rookmelders op.
Binnen vijf jaar zijn zo 1.500 woningen bezocht in Hoogersmilde, Wijster, Spier, Garminge, Zwiggelte, Oranje en Hooghalen. Een knappe prestatie en een goed idee om
de brandveiligheid in een gebied te vergroten!

Nieuwsgierig geworden en op
zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Gerrit-Jan Ruesink
gerritjan.ruesink@vrd.nl
06 - 12 73 27 38

Doelgroep: Inwoners
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Netwerk Nationale Brandpreventieweken
p/a Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk
info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl
Tel.: 0251 - 27 55 55
www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl

