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1. Samenvatting Nationale Brandpreventieweken 2017 
 
In 2017 is het thema ‘Hé, doe de deur dicht’ doorgezet na introductie in 2016. De noodzaak van het onderwerp 
ligt in de uitkomsten van het onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid ‘Gebrand op inzicht’. Dit toont aan 
dat het sluiten van de binnendeuren en het plaatsen van hoorbare rookmelders evident en significant voordeel 
oplevert op de vluchttijd bij brand. Deze twee simpele maatregelen redden levens en zijn daarom de 
speerpunten van de campagne.  
Het verlengen van de vluchttijd is voor alle doelgroepen belangrijk, echter – vanwege verminderde mobiliteit –
nog belangrijker voor de (thuiswonende) senior. De succesvolle campagnestrategie van eerdere jaren, waarbij 
een massa mediale campagne (inclusief free publicity) de creatieve lokale en regionale campagnes van de 
brandweer ondersteunt, is ook in 2017 doorgevoerd.  

 
Campagne in het land, in de media én intensief op social media 
Binnen het vluchten- bij- brand-thema “Hé doe de deur dicht!” is er voor veel senioren 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, welke door de media (landelijk en regionaal) goed 
werd opgepakt. 
We creëerden met een Nouncy met één druk op de knop een bericht op social media naar bijna 300.000 
volgers.  
De hele maand oktober is vervolgens campagne gevoerd met het thema ‘Hé doe de deur dicht!’. Landelijk met 
persuitingen, redactionele bijdragen, campagnemateriaal, advertenties (bereik: ruim 1 miljoen), de 
overkoepelende website ‘Verklein de kans op brand’, de online thuistest (14.000 volledig ingevulde tests) en 
het plaatsen van veel social media berichten. De campagne-elementen verwezen naar de online test ‘Hé doe 
de deur dicht!’ met een persoonlijke actielijst en tevens werden speciale veilig wonen pakketten aangeboden 
en massaal verstuurd (8.000).  
 
Het thema ‘Hé doe de deur dicht!’ bood ook de veiligheidsregio’s volop gelegenheid aan te sluiten bij en 
ondersteuning te bieden aan de lokale en regionale acties van de Brandweer. Regionaal had de Brandweer 
acties zoals, een gesloten deur midden op straat neerzetten, een ‘Deur dicht’ game, veiligheidschecks, 
woningcheckers, voorlichting bij thuiswonende senioren, broodjes bingo en virtual reality brandervaringen. 
Deze projecten werden met het landelijke campagnemateriaal ondersteund. Er was regionaal veel media-
aandacht voor de Brandweerprojecten. Daarnaast sloot de campagne nauw aan bij de activiteiten van het 
Rookmelderteam, welke door de veiligheidsregio’s en seniorenorganisaties benut werden bij het plaatsen van 
rookmelders bij senioren die dat zelf niet meer kunnen.  

 
Resultaat uit onderzoek 
Om de effecten van de campagne te meten is vóór en na de campagne een online meting uitgevoerd 
(steekproef bij 1.000 respondenten). Hieruit bleek dat 37% van de respondenten de brandveiligheidscampagne 
heeft gezien. Gevraagd naar de acties die de respondenten hebben ondernomen, gaf 71% aan actie te hebben 
ondernomen (van nadenken over het gevaar tot het dichtdoen deuren tot een rookmelder ophangen). 
 
Doel 1: brandveiligheidsbewustzijn 
Het vooraf vastgestelde doel is “Een vergroting van het bewustzijn van de noodzaak tot het nemen van 
preventieve maatregelen om brand te voorkomen en overleven.” 
 
In de voormeting gaf 84,6% van de respondenten aan wel eens na te denken over hoe zij brand in hun eigen 
woning kunnen voorkomen. Na de campagne was dit 84,3%. Het bewustzijn om preventief brand te voorkomen 
is gelijk gebleven. Op de vraag of ze wel eens hebben nagedacht over wat ze zouden doen bij brand in hun 
woning, antwoordde 55% ja. Dit was 65% na de campagne: 10% hoger.  
 
Doel 2: Zelfredzaamheid: 
Het vooraf vastgestelde doel is “2% verhoging van het aantal mensen dat ‘s nachts de binnendeuren sluit.” 
 
Vóór de campagne gaf 65% aan de binnendeuren te sluiten en na de campagne 67%.  
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Doel 3: Ontruimen/vluchten:  
Het vooraf vastgestelde doel is “1% meer afgesproken vluchtplannen/vluchtmogelijkheden bij particulieren.” 
 
Vóór de campagne gaf 68% aan nagedacht te hebben over zijn vluchtroute bij brand. Na de campagne was dit 
72%. Vóór de campagne gaf 26% aan een vluchtplan te hebben gemaakt en 14% had het ook besproken met 
huisgenoten. Na de campagne was dit 22% en 12%. Op de vraag of eventuele huisgenoten weten waar de 
sleutels liggen, gaf vóór de campagne 70% aan ‘Ja, ze liggen altijd op een vaste plek in de buurt van de 
buitendeur’ en na de campagne was dit 72%. 
 
Doel 4: Aandacht veiligheidsproducten: 2% meer geplaatste werkende rookmelders in woningen in Nederland. 
Het vooraf vastgestelde doel is “2% meer geplaatste werkende rookmelders in de Nederlandse woningen.” 
 
Vóór de campagne gaf 60% aan een werkende rookmelder te hebben en 13% gaf aan er een te hebben maar 
dat deze niet werkte. Na de campagne gaf 74% aan een werkende rookmelder te hebben en gaf 5% aan er 
wel een te hebben, maar dat deze niet werkte.  
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2. Doelstellingen en doelgroepen 
 
In 2017 is de campagne ‘Hé doe de deur dicht!’ doorgezet. In 2016 is dit campagnethema gelanceerd en zijn de 
veiligheidsregio’s en partners dit gaan uitdragen. Het is gebleken dat het daadwerkelijk veranderen van het 
gedrag van bewoners, opdat zij hun binnendeuren sluiten, een uitdaging is. Zij noemen bijvoorbeeld redenen 
om dit niet te doen en geven aan nog niet doordrongen te zijn van de noodzaak. Daarom is het belangrijk langer 
dan één jaar aandacht te vragen voor deze boodschap bij zowel alle brandweerprofessionals (die de boodschap 
uitdragen) als bij het publiek. De regio’s hebben om die reden aangegeven het campagnethema “Hé doe de 
deur dicht!” te willen continueren. 
 
In het rapport ‘Gebrand op inzicht’ van de Brandweeracademie is  aangetoond dat het sluiten van de 
binnendeuren voor het slapen gaan en het plaatsen van hoorbare rookmelders levens kan redden. Deze twee 
simpele handelingen zijn voor iedereen uit te voeren, ongeacht leeftijd en gezondheid, en verlengt de vluchttijd 
in belangrijke mate. Een snelle melding door een rookmelder verlengt de vluchttijd aan de voorzijde van de 
veiligheidsketen. In alle denkbare scenario’s is dit een vereiste. Daarna zal het sluiten van de binnendeuren de 
giftige rook enige tijd tegenhouden, waardoor ook aanzienlijke vluchttijd wordt gewonnen.  

 
Met bovenstaande als uitgangspunt, is het campagnethema ‘Hé doe de deur dicht!’ uitgewerkt in drie 
deelthema’s 
1. Plaats hoorbare rookmelders: gericht op rookmelders plaatsen én rookmelders onderhouden 
2. Sluit binnendeuren: gericht op het altijd sluiten van de binnendeuren voor u gaat slapen.  
3. Weet wat u doet bij brand: gericht op vluchten. 

 
Doelgroepen 
Het algemeen publiek en minder zelfredzame, thuiswonende senioren. 
 
Intern doel 
Het interne doel van de Brandpreventieweken is om alle projecten en innovaties, die bijdragen aan de oplossing 
van de problematiek rondom de brandveiligheid van de thuiswonende senior, te delen met alle veiligheidsrisico’s 
en hun partners (zoals woningcorporaties en zorginstanties). Kennis delen van relevante nationale en 
internationale ontwikkelingen van binnen en buiten de brandweer is een essentieel onderdeel van de 
Brandpreventieweken. 
 
Extern doel 
Het (externe) doel van de Brandpreventieweken 2017 is het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn, het 
sluiten van binnendeuren, het plaatsen en onderhouden van rookmelders en het afspreken en oefenen van een 
vluchtplan in de privésituatie leidend tot de volgende meetbare doelstellingen: 
 
1. Een vergroting van het bewustzijn van de noodzaak tot het nemen van preventieve maatregelen om brand 

te  voorkomen en overleven. 
2. 2% verhoging van het aantal mensen dat ‘s nachts de binnendeuren sluit.  
3. 1% meer afgesproken vluchtplannen/vluchtmogelijkheden bij particulieren 
4. 2% meer geplaatste werkende rookmelders in de Nederlandse woningen. 
 
Punt 1, 2 en 3 zijn gemeten middels een jaarlijkse internetsteekproef met minimaal 1.000 respondenten in 
december 2017. Punt 4 wordt gemeten middels de driejaarlijkse WoON enquête van de Rijksoverheid.  
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3. Campagne-opzet 
 
De campagne bestond uit een viertal verschillende onderdelen: 
1. Free publicity 
2. Massa mediale campagne: facebookadvertenties, internetsite, social media, redactionele bijdragen aan 

online en print bladen/kranten 
3. Lokale/regionale voorlichtingsacties door de regio’s (ondersteund met free publicity) 
4. Acties van derden 
 
3.1. Free publicity: persbericht in combinatie met actie 
In het onderzoek ‘Gebrand op inzicht” bleek dat bij vluchten dichte binnendeuren essentieel zijn om te overleven, 
wat aanzet voor de campagne “Hé doe de deur dicht!” was. Binnen dit thema is er voor veel senioren een 
bijkomend probleem, namelijk dat je brand geen lift zou mogen gebruiken; terwijl een lift voor hen een essentieel 
hulpmiddel is , vanwege hun vaak beperkte mobiliteit. Om die reden hebben de brandpreventieweken dit jaar bij  
de de persaftrap aandacht gevraagd voor het dilemma van wel of niet de lift gebruiken bij brand. Dit dilemma 
werd door de media (landelijk en regionaal) goed opgepakt (bijlage 2). 
 
3.2 Massa mediale campagne 
De (massa mediale) publiekscampagne bestond uit de volgende on- en offline ingrediënten:  

 Campagnematerialen 

 Veilig wonen pakketten 

 Internetsite met brandveiligheidstest  

 Filmpjes 

 Nouncy 

 Twitter en Facebookcampagne 
 
Campagne materialen 
De campagneboodschap ‘Hé doe de deur dicht!’ werd ondersteund door een aantal campagnematerialen (bijlage 
3) die onder de regio’s, belangstellenden en organisaties gedistribueerd werden om de campagneboodschap 
onder de aandacht te brengen en kracht bij te zetten. Het gaat hierbij om deurhangers, stickers, pennen, 
vluchtsleutelhangers en posters. Om het plaatsen van rookmelders in woningen van niet-zelfredzame senioren te 
stimuleren werden ook flyers en posters van het Rookmelderteam gedistribueerd.  
 
Veilig wonen pakketten 
Nieuw onderdeel van de brandpreventieweken zijn de brandveilig leven pakketten. Deze pakketten worden door 
de Brandwonden Stichting via social media aangeboden aan het publiek en zijn gericht op verschillende 
levensfases; er bestaat een veiligheidspakket voor gezinnen en één voor senioren.  
In beide pakketten zit informatie hoe de woning en zijn bewoners optimaal te beschermen tegen brand. In het 
pakket voor gezinnen zit daarnaast educatiemateriaal voor kinderen en informatie voor ouders over het 
voorkomen en behandelen van brandwonden. In het pakket voor senioren zit aanvullende informatie van het 
Rookmelderteam. Er zijn in 2017 bijna 8.000 pakketten verstuurd, waarvan 60% naar gezinnen en 40% naar 
senioren. 
 
Internetsite met praktische brandveiligheidstest 
Ook dit jaar werd de populariteit van een online test benut via de overkoepelende campagnewebsite ‘Verklein de 
kans op brand’. Het doel van de nieuwe test was om een huis te screenen op brandveiligheid, waarbij met name 
aandacht was voor het aantal werkende en juist geplaatste rookmelders  
Als afsluiting van de test kreeg de respondent een persoonlijke advies – op basis van de gegeven antwoorden –  
in beeld en konden deze naar een e-mailadres worden verstuurd. De traffic naar de online test werd vooral 
gegenereerd via (advertenties op) social media en door de vermelding op de campagnematerialen. (bijlage 5) 
 
Pilot online test 
De adviezen in de online test waren in eerste instantie vastgesteld op basis van de richtlijnen van Brandweer 
Nederland. Na invulling van de online test kreeg de deelnemer het advies tot koppelbare rookmelders én ook het 
advies dat deze in alle woon-slaapkamers geplaatst werden. Voor de bewoner resulteerde dit in een zeer kostbaar 
en potentieel onuitvoerbaar advies. Als gevolg kwamen er negatieve reacties binnen van mensen die dachten het 
goed geregeld te hebben, maar nu een advies kregen wat in hun ogen onhaalbaar was. Deze negatieve ervaring  
met de online test bevordert het delen van het advies met familie en vrienden niet, wat wel essentieel is in de 
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communicatiestrategie. Om die reden is de test na een korte startperiode geoptimaliseerd. Het advies werd 
positiever ingestoken met een werkbaarder advies. Dit advies bracht de deelnemers wel steeds naar een 
veiligheidsniveau hoger, dan waar ze op dat moment op zaten, dus bleef effectief. Daarmee werden de reacties 
van deelnemers positiever en werd de kans tot opvolging en deling van het advies vergroot. 
 
Filmpjes 
Heldere filmpjes die het effect laten zien van wel of niet de binnendeuren dichtdoen thuiszijn erg effectief in het 
aanzetten van de doelgroep tot nadenken en actie ondernemen. In de campagne werden deze breed gedeeld en 
door de regio’s getoond via hun communicatiekanalen naar het publiek. Het betrof twee filmpjes die nut en 
noodzaak van het sluiten van de binnendeuren en het plaatsen van hoorbare rookmelders overduidelijk in beeld 
brengen. Het eerste filmpje is een compilatie van de wetenschappelijke test woningbranden die de 
Brandweeracademie in Zutphen heeft uitgevoerd. In een vierluik worden vier ruimtes in één beeld bijeen gebracht. 
Drie ruimtes met open tussendeur, één ruimte met gesloten tussendeur. De tijd loopt mee en laat de 
overleefbaarheid per ruimte zien. In het tweede filmpje van de brandtest in Crailo werd dit ook in beeld gebracht, 
met een iets andere insteek. 
De filmpjes zijn gepubliceerd op de website verkleindekansopbrand.nl. De regio’s hebben veel gebruik gemaakt 
van deze filmpjes in hun voorlichtingsactiviteiten. 
 
Nouncy 
Bij de start van de campagne werd de ‘nouncy-tool’ ingezet. In de nouncycampagne worden door alle deelnemers 
(professionals, organisaties en individuen in ons netwerk) op hun eigen social media campagneberichten 
klaargezet. Deze berichten werden die bij de start van de campagne met één druk op de knop tegelijk online 
gestuurd naar bijna 300.000 mensen (bijlage 6). 
 
Twitter en facebookcampagne 
De voor de Brandpreventieweken benutte social kanalen zijn: op Twitter @kansopbrand en op Facebook 
Verkleindekansopbrand. Deze werden actief ingezet; dagelijks werden berichten gepost. Soms ten behoeve van 
voor kennisoverdracht, andere keren om op te roepen tot actie. Het doel hierbij is dat deze berichten zoveel 
mogelijk mensen bereiken. Via het delen van de berichten creëer je een groot netwerk (bijlage 7 en 8). Daarnaast 
werd ook dit jaar geadverteerd op Facebook met een positief resultaat op het aantal volledig ingevulde testen en 
de brandveiligheidspakketten (voor de aantallen zie hoofdstuk 7 en voor voorbeelden zie bijlage 9). 
 
3.3 Veiligheidsregio’s enthousiasmeren en faciliteren 
Er werden verschillende middelen ingezet om de brandweerregio’s te informeren over de Nationale 
Brandpreventieweken 2017 en de campagne ‘Hé doe de deur dicht!’. De Brandpreventieweken kunnen alleen 
succesvol zijn met de medewerking van de regio’s en hun deelname is vrijwillig. Daarom is het adequaat 
informeren en motiveren van de regio’s van groot belang. De volgende middelen werden ingezet: 

 Nieuwsbrieven 
In aanloop naar en na afloop van de campagne werden in totaal 12 digitale nieuwsbrieven verstuurd (bijlage 12). 

 Website voor brandweer en partners 
De speciale internetsite www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl (bijlage 13) voorzag de brandweerregio’s 
van achtergrondinformatie en het meest recente nieuws over de Brandpreventieweken. 

 Gouden Rookmelder: Brandveilig Leven Prijs 
De Gouden, Zilveren en Bronzen rookmelders worden ingezet om regio’s te stimuleren hun projecten te delen 
en van elkaar te leren. Tijdens de Expertdag worden deze prijzen uitgereikt; prijzen voor de beste projecten van 
het afgelopen jaar, welke op slimme manier het publiek stimuleren tot Brandveilig Leven.  

 Rechtstreekse afstemming netwerk 
Gedurende het jaar vindt er ook rechtstreekse afstemming plaats met de 45 vertegenwoordigers van Brandveilig 
Leven in de 25 regio’s. Via deze groep worden initiatieven opgezet en kan eenvoudig en snel gecommuniceerd 
worden over Brandveilig Leven projecten.  

 Campagnemateriaal 
Alle regio’s hebben het campagnemateriaal ontvangen om hun voorlichtingsadviezen te ondersteunen (bijlage 
3). 
 
De basis van de campagne Brandpreventieweken zijn de lokale en regionale acties van de 
Brandweer/Veiligheidsregio’s. In de aanloop naar de campagne werden de Veiligheidsregio’s geïnformeerd over 
de campagne zelf en de campagnematerialen die hen ter beschikking stonden.  
 
Landelijke Expertdag 

http://www.brandpreventieweek.nl/
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In april 2017 werd er een landelijke informatiebijeenkomst, de Expertdag, georganiseerd over de landelijke 
campagne 2017. Deze Expertdag is een jaarlijks terugkerend evenement waar brandweerpreventisten niet 
alleen geïnformeerd worden over de campagne van dat jaar, maar elkaar kunnen ontmoeten en workshops 
kunnen volgen op het gebied van brandveilig leven (zie bijlage 11).  
De dag bestond uit een plenair programma met inspirerende voorbeelden van werkende interventies, veel 
netwerkmogelijkheid en hands on workshops in de middag. 155 deelnemers van Brandveilig leven afdelingen uit 
heel het land hadden zich aangemeld, evenveel als in 2016. In de evaluatie werd de dag gewaardeerd met een 
gemiddelde van 7,5. Ruim 91% gaf aan geïnspireerd te zijn voor haar Brandveilig Leven activiteiten door het 
programma. De deelnemers waren tevreden over de brede mogelijkheid tot netwerken en gaven veel positieve 
reacties in de evaluatie. 
 
Landelijke voorlichtingsmaterialen voor regio’s 
Alle regio’s hebben een pakket voorlichtingsmaterialen van de campagne aangeboden gekregen (zie bijlage 3). 
Deze materialen dienden ter ondersteuning van de vele projecten die door het land heen door de regio’s 
georganiseerd werden.  
 
3.4 Lokale en regionale voorlichtingsacties 
Er wordt veel samengewerkt door de regio’s onderling: Brabant met Noord-Midden-West, Twente met Overijssel 
met Gelderland Noord-Zuid-Midden (=Oost 5), Zaanstreek met Utrecht en Utrecht met Flevoland en met Gooi-
Vechtstreek. 
Ook zijn er slimme combinaties gemaakt van het campagnethema met eigen doel(groep)en, zoals je ziet met de 
‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ in Oost 5 waar veel ‘Hé doe de deur dicht!’ informatie in zit. 
In 2017 zijn de leerpunten van elkaars (gouden rookmelder) projecten van eerdere jaren toegepast zoals 
bijvoorbeeld de Virtual Reality experience van Zaanstreek welke werd benut door Utrecht en Broodje Bingo van 
Twente/Gelderland-Midden werd benut door Zaanstreek. 
Er is door verschillende regio’s creatief doorgebouwd op ‘Hé doe de deur dicht!, zoals bijvoorbeeld in Noord- en 
Midden-West Brabant met de gesloten deur op straat en de game. 
Daarnaast is de maand benut voor mooie projecten waar alle materialen van het thema in mee gaan, zoals de 
Woningchecker in Limburg-Noord. 
 
 Hieronder vind u enkele voorbeelden van regio-activiteiten (bijlage 10 voor foto’s):  

 VR Amsterdam – Stands om voorlichting op straat te geven en woningbezoeken.  

 VR Brabant: Noord & Midden- en West Brabant – De gesloten deur in Etten-Leur midden op straat 

 VR Midden- en West-Brabant – ‘Doe de deur dicht’ game 

 VR Drenthe – Gratis brandveiligheidscheck 

 VR Drenthe, Groningen en Friesland - . Een echte BOCK heeft ballen! 

 VR Friesland – Voorlichtingscontainer BVL (Kameleonrace). 

 VR Friesland - Studentencampagne: Ben jij voorbereid? 

 VR Haaglanden – Vlam in de pan Tour 

 VR Hollands-Midden - Casussen social media en pers/radio 

 VR Kennemerland - Ambassadeurs Brandveilig Leven doen bij risico groepen (WMO) thuis woningcheck 

 VR Limburg-Noord – Project ‘De Woningchecker’ in Limburg 

 VR Limburg Zuid – Voorlichting thuiswonende senioren en algemeen op veiligheidsdagen 

 VR Limburg Zuid - Project “Keurmerk Prettig wonen” 

 VR Noord Holland Noord – Broodje brandweer, voorlichtingsavonden 65+ & markten/ braderieën 

 VR Noord-Holland Noord - De Makkelijke Home Make Over  

 VR Noord-Holland Noord - Gerichte facebookadvertentie na woningbrand 

 VR in Twente, Overijssel, Gelderland (Noord-Zuid-Midden) - Maak van je roze wolk geen rookwolk
  

 VR Rotterdam-Rijnmond - Aanpak brandgevaarlijke woningen / Hoarding 

 VR Utrecht – Met Virtual Reality levensecht een brand ervaren 

 VR Utrecht, Flevoland en Gooi-Vecht - Speciale senior brochure verspreiden, samenwerking 
ouderenbonden en woningcorporaties  

 VR IJsselland – Interventie: bij ouderen aanbellen en vragenlijst invullen 

 VR Zaanstreek-Waterland –  Bingo Broodje Brandweer 

 VR Zeeland – Pop-up store, Week veiligheid, oefenen in wijk en seniorenlezingen 

 VR Zuid-Holland Zuid – Aanleunwoningen, voorlichtingen en social 
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Lokale/regionale media aandacht 
De veiligheidsregio’s hebben hun eigen lokale activiteiten op adequate wijze in de lokale en regionale pers 
gepresenteerd. De brandweer heeft zich ook ingezet om de algemene campagne-uitingen (persbericht, 
filmpjes, redactioneel artikel) bij de lokale media te promoten voor free publicity. 
 
 
 
3.5 Acties van derden 
Naast de brandweer waren er in de campagneperiode ook andere organisaties actief met speciale acties: 

 Ouderenbonden, thuiszorgorganisaties, seniorencomplexen en verhuurorganisaties hebben de deurhangers, 
stickers, posters, pennen en vluchtsleutelhangers besteld om te verspreiden onder hun achterban. Ook hebben 
deze organisaties veelal redactionele aandacht aan de campagne besteed via hun eigen informatiekanalen. 

 Rookmelderteam (bijlage 14). De Brandwonden Stichting heeft in 2012 in samenwerking met de Stuurgroep 
Rookmelders het Rookmelderteam in het leven geroepen. Dit team van ruim 2.500 door de brandweer getrainde 
vrijwilligers kan worden ingezet voor het plaatsen van rookmelders bij mensen die dit zelf niet (meer) kunnen. 
De aanvragen kennen een duidelijke piek in oktober en november, wanneer er als gevolg van de extra aandacht 
in de Brandpreventieweken meer aanvragen komen om rookmelders te plaatsen en 
brandveiligheidsmaatregelen door te nemen.  

 Het Verbond van Verzekeraars presenteert elk najaar haar jaarlijkse Brandmonitor. Hiermee wordt in de 
campagneperiode extra aandacht gegenereerd voor brandveiligheid. 
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4. Campagneresultaten en –effecten 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste resultaten en (gedrags-)effecten. Voor meer 
gedetailleerde gegevens verwijzen we graag naar het ‘Schematisch overzicht van de output van de Campagne 
‘Hé doe de deur dicht!’ 2017‘ in hoofdstuk 7.  

 
4.1 Intern doel 
Het interne doel van de Brandpreventieweken is om alle projecten en innovaties die bijdragen aan een 
vergroting van brandveiligheid met elkaar te delen. We zien onder de veiligheidsregio’s een groot enthousiasme 
over elkaars projecten, en de bereidheid om van elkaars projecten te leren en optimaal gebruik te maken van 
elkaars kennis. Projecten die tijdens de Brandpreventieweken gestart zijn, worden op de netwerkwebsite Loket 
Brandveilig Leven opgenomen. Daarnaast is het benutten van elkaars projecten (de ‘blauwdrukken’) door 
andere regio´s met de Gouden rookmelder prijs gestimuleerd.  
 
Dankzij deze ontwikkelingen zijn er inmiddels meerdere succesvolle projectvoorbeelden beschikbaar, veelal 
gericht op de risicogroep van de thuiswonende senior. De afgelopen drie jaar zijn de verschillende regio’s steeds 
meer projecten van elkaar aan het overnemen, zodat ze efficiënter aan de slag kunnen. Ze hoeven het wiel niet 
opnieuw uit te vinden, maar benutten de ervaringen en ontwikkelde plannen en materialen van elkaar. Vaak 
wordt een project dan ook nog verder doorontwikkeld en/of aangepast voor de regio. 

 
4.2 Bereik 
De campagne kwam naar voren in vele artikelen in zowel landelijke als regionale media. Bijvoorbeeld in 
publiekspers als NOS, ANBO en dagbladen. Vakpers als Brandveilig, Brand en Brandweer, Medical facts en 
Zorg.nu.  
 
In Google waren vele hits te vinden op de gebruikte campagnewoorden, namelijk op Verklein de kans op brand 
149.000, Hé doe de deur dicht!: 94.900 en Brandpreventieweek en -weken: 69.520. 

 
Met de nouncy, de tool die alle berichten over de test tegelijk uitstuurde, hebben wij via onze partneraccounts op 
Facebook, LinkedIn en Twitter, bij de start van de campagne in 1 keer zo’n 300.000 volgers bereikt.  

 
De online Brandveilig Thuis test werd door ruim 14.000 mensen ingevuld. Door het delen van de test en de 
advertenties voor de test, werd op Facebook een bereik gehaald van ten minste 1 miljoen individuele gebruikers. 
Daarnaast vroegen 8.000 mensen het brandveiligheidsinformatiepakket aan, welke zij per post kregen 
thuisgestuurd. 
Na de aftrap werd er een maand lang campagne gevoerd met de site www.verkleindekansopbrand.nl, maar 
vooral ook actie gevoerd door de brandweerregio’s in het land. Nederland heeft een maand lang brandpreventie 
gezien (3.3. en bijlage 10).  
 
4.3 Resultaat uit onderzoek 
Om de effecten van de campagne en de in hoofdstuk 2 vastgestelde doelen te meten is er een voor- en een 
nameting gehouden over de inhoudelijke doelstellingen van de campagne. Deze metingen werden online 
gedaan middels een steekproef onder 1.000 respondenten. Het betreft meerderjarige Nederlandse 
respondenten, representatief op geslacht, leeftijd en opleiding. 
 
Campagne-onderzoek: zichtbaarheid en actie 
37% van de respondenten heeft de brandveiligheidscampagne gezien. Gevraagd naar de acties die de 
respondenten hebben ondernomen, gaf 71% aan actie te hebben ondernomen (van nadenken over het gevaar tot 
het huis nalopen op brandgevaarlijke situaties tot het dichtdoen van binnendeuren tot het kopen, ophangen of 
controleren van de rookmelder).  
15% gaf aan nog geen actie te hebben ondernomen, maar dit wel te gaan doen. De overige 14% is dit niet van 
plan. 
 
Doel 1: brandveiligheidsbewustzijn 
Het vooraf vastgestelde doel is “Een vergroting van het bewustzijn van de noodzaak tot het nemen van 
preventieve maatregelen om brand te voorkomen en overleven.” 
 
In de voormeting gaf 84,6% van de respondenten aan wel eens na te denken over hoe zij brand in hun eigen 

http://www.verkleindekansopbrand.nl/
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woning kunnen voorkomen. Na de campagne was dit 84,3%. Het bewustzijn betreffende preventieve 
maatregelen om brand te voorkomen is gelijk gebleven. 
 
Op de vraag of de respondenten wel eens hebben nagedacht over wat ze zouden doen bij brand in hun woning, 
antwoordde 55% ja. Dit was 65% na de campagne, dus het bewustzijn betreffende preventieve maatregelen om 
brand te overleven is 10% hoger. 
 
Doel 2: Zelfredzaamheid:  
Het vooraf vastgestelde doel is “2% verhoging van het aantal mensen dat ‘s nachts de binnendeuren sluit.” 
 
Vóór de campagne gaf 65% aan de binnendeuren te sluiten en na de campagne was dit 67%. Een verhoging 
van 2%.  
 
Van de mensen die de binnendeuren niet sluit gaf voor de campagne 23% aan ‘Nee, waarom?’. Na de 
campagne was dit lager, namelijk 15%. De steekproef toont aan dat de kennis onder Nederlanders over het 
sluiten van binnendeuren gemiddeld hoger ligt dan een jaar geleden. 
 
Doel 3: Ontruimen/vluchten  
Het vooraf vastgestelde doel is “1% meer afgesproken vluchtplannen/vluchtmogelijkheden bij particulieren.” 
 
Vóór de campagne gaf 68% van de respondenten aan nagedacht te hebben over zijn vluchtroute bij brand. Na de 
campagne was dit 72%, een verhoging van 4%. Voor de campagne gaf 29% van de respondent aan dat zij dit 
‘eigenlijk wel eens moesten gaan doen’. Na de campagne was dit 25%, een verschil van 4%. 
 
Vóór de campagne gaf 26% aan een vluchtplan te hebben gemaakt en 14% had het ook besproken met 
huisgenoten. Na de campagne was dit 22% en 12%.  
 
Op de vraag of eventuele huisgenoten weten waar de sleutels liggen, gaf voor de campagne 70% aan ‘Ja, ze 
liggen altijd op een vaste plek in de buurt van de buitendeur’ en na de campagne was dit 72%.  
 
Doel 4: Aandacht veiligheidsproducten  
Het vooraf vastgestelde doel is “2% meer geplaatste werkende rookmelders in de Nederlandse woningen.” 
 
Vóór de campagne gaf 60% aan een werkende rookmelder te hebben en 13% gaf aan er een te hebben maar dat 
deze niet werkte. Na de campagne gaf 74% aan een werkende rookmelder te hebben en gaf 5% er wel een te 
hebben, maar dat deze niet werkte. Een verhoging van 14% in werkende rookmelders en een verlaging van 8% in 
niet-werkende rookmelders.  
 
Een jaar geleden was er in de toenmalige steekproef een groeiende groep mensen die aangaf wel een rookmelder 
te hebben maar ook dat deze niet werkte. In 2017 is de groep niet-werkende rookmelders sterk gedaald en de 
groep werkende rookmelders sterk gestegen.  
 
Naast deze steekproef is er ook het omvangrijke WoON Onderzoek van 2012 waarin de rookmelderdichtheid 69% 
was (hierbij is niet bekend of ze werken). In het 2015 WoON onderzoek was de rookmelderdichtheid 70%, een 
stijging van 1%. In 2018 volgt een nieuwe meting.  
In onze steekproef van 2017 zien we een verhoging van 6% ten opzichte van 2016. De 2018 meting van de 
rookmelderdichtheid zal aantonen of deze meting representatief is. 
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5. Schematisch overzicht: output 2017 
 
 
Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van de producten die gerealiseerd zijn binnen het kader 
van de campagne 2017. 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.netwerknationalebrandpre
ventieweken.nl bedoeld om 
regio’s te informeren over de 
campagne. 

 
Jan t/m December waren 
er 5.207 bezoekers op 
deze netwerksite actief. 

De site wordt rondom de Expertdag in april 
en in aanloop naar de oktobermaand goed 
bezocht. Waar in het verleden deze website 
het belangrijkste contactmiddel was met de 
regio’s is heeft een verschuiving plaats 
gevonden richting de directe 
contactmomenten met de 25 regio’s via 
mail en face-to-face. 
Het delen van projecten is in 2017 goed 
van de grond gekomen met de site 
www.loketbrandveiligleven.nl waar nu 63 
projecten volledig uitgewerkt te vinden zijn.  

 
Bijeenkomst met de hoofd- 
contactpersonen van de 25 
regio’s op 1 februari 2017. 

 
60 personen aanwezig 

Dit is een uniek netwerkmoment in het 
jaar voor de hoofdverantwoordelijken voor 
Brandveilig leven binnen de 25 regio’s. 
Samen word de toekomstvisie besproken, 
praktische benodigdheden om deze te 
bereiken en actuele kennis met elkaar 
gedeeld.  

 
Bijeenkomst april: 
Expertdag voor brandweer. 
 
 
 
 

 
155 aanmeldingen 

De dag bestond uit een plenair 
programma met inspirerende voorbeelden 
van werkende interventies, veel 
netwerkmogelijkheid en hands on 
workshops in de middag. 
In de evaluatie hoog gewaardeerd, goede 
interactie en positieve reacties. Opkomst 
gelijk aan vorig jaar. 

 
Digitale nieuwsbrieven 

 
12 digitale nieuwsbrieven 
verstuurd naar 1.063 
mailcontacten. 

Effectief middel om regio’s te informeren, 
al is direct contact ernaast zeker 
noodzakelijk gebleken. Een deel van de 
lezers reageert actiever oproepen bij een 
directe mail of telefonisch contact. 

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

 
Ongeveer 7 x per jaar. 

Via deze groep worden initiatieven voor 
samenwerking opgezet en kan eenvoudig 
en snel gecommuniceerd worden over 
Brandveilig Leven projecten. 
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Voorlichtingsmiddelen 
offline 

  

 
Deurhanger ‘Hé doe de deur 
dicht!’ 

 
Oplage: 290.000 
 
 

 
Deze deurhanger is aansprekend bij het 
thema en makkelijk te verspreiden. 
Vandaar dat hij veelvuldig gebruikt is.  

 
 
Poster ‘Hé doe de deur 
dicht!’ en poster. 

 
 
 
Oplage: 6.000 

 
Deze posters ondersteunen de acties op 
markten, voorlichtingen en andere 
bijeenkomsten.  
 

 
Sticker ‘Hé doe de deur dicht!’ 

 
Oplage: 74.000 

 
Stickers zijn altijd een veelgevraagd 
product en met deze tekst ook zeer 
gewaardeerd door de regio’s. 
 
 

Vluchtsleutel ‘Hé doe de deur   
dicht’ (NIEUW) 

 Oplage: 10.000 

NIEUW: Hier kan de bewoner zijn 
buitendeursleutel aan hangen en deze bij 
de buitendeur hangen om snel te kunnen 
vluchten.  

Pen ‘Hé doe de deur dicht!’  Oplage: 22.000 
Pennen zijn een simpel doch nog steeds 
veelgevraagd promotiemiddel. 

 
Rookmelderteam Flyers 

 
Oplage: 29.000 

Zowel regio’s als woon- en 
zorgorganisaties maken veelvuldig gebruik 
van deze flyers. 

 
Verschillende materialen van 
eerdere jaren 
 

 
Oplage: 11.150 

 
Veel materiaal is tijdloos en de thema’s 
voorkomen, melden, vluchten blijven 
actueel. 

Brandveilig wonen pakketten 
(NIEUW) 

In totaal zijn er bijna 8.000 
informatiepakketten 
aangevraagd en verstuurd. 

De vraag of Nederlanders hier echt nog wel 
interesse in hebben is positief beantwoord. 
60% van de pakketten werd aangevraagd 
voor gezinnen en 40% voor senioren. 

Voorlichtingsmiddelen 
online 

  

 
Website: 
www.verkleindekansopbrand.nl 

 
131.551 bezoekers 

Het aantal bezoekers ligt elk jaar ongeveer 
gelijk. Dit jaar wel veel meer ingevulde 
tests(2016: 100.316 )  
De site blijft het hele jaar online. 

 
‘Hé doe de deur dicht!’ online test 
(NIEUW) op  
www.verkleindekansopbrand.nl 

 
14.000 volledig ingevulde testen.  
Op Facebook een bereik van 1 
miljoen unieke personen.  

 
Dit was een praktische test over de 
thuissituatie en gaf een advies over 
werkende hoorbare rookmelders.  

http://www.verkleindekansopbrand.nl/
http://www.verkleindekansopbrand.nl/
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Facebookpagina Verklein de 
kans op brand 

11.650 likes en 11.316 personen 
volgen deze pagina 

Het aantal likes is constant ten opzichte van 
2016 Deze vrienden hebben niet ge-unliked 
in de maanden erna, dus blijven gelinkt. 

Twitteraccount 
@kansopbrand 

5.485 volgers Het aantal volgers is constant ten opzichte 
van 2016. 

Online advertenties 
Facebook 

Oplage: 
Ruim 1 miljoen bereik 

Dit zijn door de Nederlandse Brandwonden 
Stichting 
ingekochte online advertenties. 

Filmpjes op website 
verkleindekansopbrand.nl 

 De twee geproduceerde  
 filmpjes (brandproef in Zutphen  
 en brandtest Crailo) zijn online  
 breed gedeeld. 

De filmpjes bleken een groot succes omdat 
zij beeldend en zonder twijfel het effect van 
het sluiten van de binnendeuren en het 
plaatsen van rookmelders op de vluchttijd bij 
brand aantonen. De filmpjes worden door de 
regio’s en andere organisaties veelvuldig 
gebruikt bij hun voorlichting. 

Free publicity   

 
Perscampagne nationaal  
 
 

Online kranten, zowel landelijk 
als regionaal.  
Publieksbladen publiekspers als 
NOS, ANBO en dagbladen. 
Vakpers als Brandveilig, Brand 
en Brandweer, Medical facts en 
Zorg.nu. 
 

De pers pakte het startpersbericht over 
het gebruik van de lift bij brand door 
senioren opin de nationale en regionale 
publiekspers. Daarnaast werd het thema 
gedurende de maand door verschillende 
vakmedia verder opgepakt. 
 
We zien een verschuiving richting online 
media. Deze media zijn de printmedia 
voorbij gestreden in aantal lezers. De 
brandpreventieweken activiteiten worden 
het meest op deze online media 
gecommuniceerd. 
 

Nouncy: massale verzending 
van het campagnebericht en 
oproep voor de test op 
Facebook, Linkedin en Twitter 
door netwerk te vragen bericht 
klaar te zetten zodat wij het bij 
de start van de campagne in 1 
keer uit konden sturen. 

Oplage: Naar zo’n 300.000 
volgers. 

De nouncy is een recept voor stevige 
media-aandacht, een grote deelname 
aan de kennistest maar werkt ook intern 
bij de regio’s heel stimulerend (‘we doen 
het met elkaar’). 

Hits in google bij: 
 
Verklein de kans op brand 
Wat doe jij bij brand 
Hé doe de deur dicht! 
 
Brandpreventieweken/week 

Verklein de kans op brand 
149.000 
Hé doe de deur dicht!:  
94.900 
Brandpreventieweek en weken: 
69.520 

 
In de campagneperiode zijn de gebruikte 
campagnekreten breed in google 
aanwezig geweest. 
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Regio-activiteiten in het kort    Foto’s in bijlage 10 

  

 VR Amsterdam – Stands om voorlichting op straat te geven en woningbezoeken.  

 VR Brabant: Noord & Midden- en West Brabant – De gesloten deur in Etten-Leur midden op straat 

 VR Midden- en West-Brabant – ‘Doe de deur dicht’ game 

 VR Drenthe – Gratis brandveiligheidscheck 

 VR Drenthe, Groningen en Friesland - . Een echte BOCK heeft ballen! 

 VR Friesland – Voorlichtingscontainer BVL (Kameleonrace). 

 VR Friesland - Studentencampagne: Ben jij voorbereid? 

 VR Haaglanden – Vlam in de pan Tour 

 VR Hollands-Midden - Casussen social media en pers/radio 

 VR Kennemerland - Ambassadeurs Brandveilig Leven doen bij risico groepen (WMO) woningcheck 

 VR Limburg-Noord – Project ‘De Woningchecker’ in Limburg 

 VR Limburg Zuid – Voorlichting thuiswonende senioren en algemeen op veiligheidsdagen 

 VR Limburg Zuid - Project “Keurmerk Prettig wonen” 

 VR Noord Holland Noord – Broodje brandweer, voorlichtingsavonden 65+ & markten/ braderieën 

 VR Noord-Holland Noord - De Makkelijke Home Make Over  

 VR Noord-Holland Noord - Gerichte facebookadvertentie na woningbrand 

 VR in Twente, Overijssel, Gelderland (Noord-Zuid-Midden) - Maak van je roze wolk geen rookwolk 

 VR Rotterdam-Rijnmond - Aanpak brandgevaarlijke woningen / Hoarding 

 VR Utrecht – Met Virtual Reality levensecht een brand ervaren 

 VR Utrecht, Flevoland en Gooi-Vecht - Speciale senior brochure verspreiden, samenwerking 
ouderenbonden en woningcorporaties  

 VR IJsselland – Interventie: bij ouderen aanbellen en vragenlijst invullen 

 VR Zaanstreek-Waterland –  Bingo Broodje Brandweer 

 VR Zeeland – Pop-up store, Week veiligheid, oefenen in wijk en seniorenlezingen 

 VR Zuid-Holland Zuid – Aanleunwoningen, voorlichtingen en social 
 

 



Bijlage 1 

Persbericht najaarscampagne 
 

 

Waarschuwing ‘bij brand geen lift gebruiken’ onder vuur 

BEVERWIJK, 29 september 2017 – De waarschuwing ‘bij brand geen lift gebruiken’ wordt algemeen gebruikt. Deze 

redenering blijkt voor seniorenwoningen onjuist. “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak juist de meest veilige én 

enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”, aldus René Hagen – lector 

brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken. Onderzoek toont aan dat 

bij het plaatsen van brandveiligheidsvoorzieningen bij seniorencomplexen geen rekening is gehouden met het feit dat er 

alleen ouderen zijn gehuisvest. Bij een brand is het voor de brandweer onmogelijk om aan de enorme hulpvraag bij een 

eventuele evacuatie te voldoen. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. 

Hagen: “We moeten daarom serieus overwegen om liften wél te gebruiken bij het vluchten bij brand. Dit is op korte termijn 

waarschijnlijk de oplossingsrichting voor de ontvluchtingsproblematiek bij ouderen in seniorencomplexen”. 

Hagen start de discussie over het gebruik van liften als vluchtmogelijkheid in het kader van de start van de Nationale 

Brandpreventieweken. Deze campagne, die zondag 1 oktober start, richt zich op hoe je een brand meldt (werkende en 

hoorbare rookmelders) en hoe je een woningbrand overleeft (veilig vluchten). Met name senioren lopen een verhoogd 

risico om slachtoffer te worden van een fatale woningbrand. Zij zijn maar liefst 2,7 keer zo vaak slachtoffer dan andere 

leeftijdsgroepen.  Hagen: “Stel, je bent slecht ter been en er is brand in het appartementencomplex waar je woont. Je 

vlucht met een rollator via de aangegeven vluchtweg. Bij de trap kom je niet verder. De kans dat jij jezelf met een lift in 

veiligheid brengt, is in dat geval vele malen groter dan dat je boven aan de trap wacht op hulp. Een lift is dan een betere 

optie om jezelf in veiligheid te brengen.’’ 

Onderzoek starten 

Hagen stelt dat bestaande liften – eventueel met een beperkte aanpassing zoals bijvoorbeeld een noodstroomaccu – goed 

te gebruiken zijn bij het vluchten door ouderen. “Dan zijn de alternatieven om de trap te gebruiken of bij voorbaat niet 

vluchten,  absoluut slechtere opties. Er moet snel onderzoek komen naar het op korte termijn kunnen gebruiken van de 

vluchtmogelijkheden van bestaande liften. Natuurlijk zullen we daarbij ook overwegen of we als brandweer onze eigen 

manier van werken als het gaat om gebruik maken van liften in dergelijke gebouwen moeten aanpassen. Doel blijft altijd 

hoe ouderen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden door de juiste voorzieningen of indien noodzakelijk door de 

brandweer.” 

Zondag 1 oktober – Start Nationale Brandpreventieweken 

Zondag starten de Nationale Brandpreventieweken. Dit is een jaarlijkse actie die de hele oktobermaand plaatsvindt. De 

Brandweer komt samen met de Brandwonden Stichting in actie om Nederland brandveiliger te maken. Deze landelijke 

campagne wordt overal in het land ondersteund met acties om het belang van het voorkomen van brand, het melden van 

brand en het veilig vluchten bij brand te benadrukken. 

De Nationale Brandpreventieweken is een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland, 

het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Verzekeraars. 

 



Bijlage 2 

Enkele resultaten in de pers - nieuwsmedia 



 

29-09-2017, NOS.nl: https://nos.nl/artikel/2195395-gebruik-bij-brand-in-seniorenwoning-

juist-wel-de-lift.html  

29-09-2017, Reformatorisch Dagblad: https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/gebruik-juist-

wel-lift-bij-brand-in-ouderenwoning-1.1433311 

https://nos.nl/artikel/2195395-gebruik-bij-brand-in-seniorenwoning-juist-wel-de-lift.html
https://nos.nl/artikel/2195395-gebruik-bij-brand-in-seniorenwoning-juist-wel-de-lift.html
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/gebruik-juist-wel-lift-bij-brand-in-ouderenwoning-1.1433311
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/gebruik-juist-wel-lift-bij-brand-in-ouderenwoning-1.1433311


29-09-2017, ANBO: 

https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/wonen/nieuws/waarschuwing-bij-brand-geen-

lift-gebruiken-onder-vuur  

29-09-2017, RTV Rijnmond: http://www.rijnmond.nl/nieuws/159761/Senioren-moeten-bij-

brand-de-lift-wel-gebruiken 

29-09-2017, Haarlems Dagblad: https://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/stuur-ouderen-bij-

brand-wel-met-de-lift 
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De Campagnematerialen 

 

Sticker    Poster 

 

 

 

 

 

 

Deurhanger 

 

 

 

 

 

 

 



Sleutelhanger    Pen



  



Bijlage 4  

Pakketten Brandveilig wonen  

 

Pakket gezinnen 

Brief met preventie tips en de Deurhanger, Vluchtsleutel, Eerste Hulp bij brandwonden 

kaart, Kinderkrant, Pen, Pas op je vel leerboekje, Vluchtkaart, Eerste hulp bij brandwonden & 

preventie boekje en de berensticker. 

Pakket senioren 

Brief met preventie tips en de Deurhanger, Vluchtsleutel, Eerste Hulp bij brandwonden 

kaart, Pen, Vluchtkaart en de Rookmelderteamflyer. 

 

  



Bijlage 5 

Kennisdeling website en online test  

 

 



 

 



Bijlage 6 

Nouncy: samen op Linkedin, Facebook en Twitter een vuist 

maken met een bericht naar al onze volgers 

 

 

 



 

 

 

  



Bijlage 7 

Social Media: berichten, geliked, gedeeld 
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Social media: enkele reacties op facebook  
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Advertenties op Facebook 

 

 

 



Bijlage 10 

Acties brandweerregio’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 



 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.zeelandveilig.nl/popupstore
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/101229/Brandweer-Goes-oefent-midden-in-een-woonwijk


Bijlage 11 

Landelijke Expertdag april 2017 

 

 

  



  

Ontvangst met koffie / thee

Opening & actuele ontwikkelingen René Hagen, Lector Brandpreventie, IFV & Voorzitter Netwerk Nat. Brandpreventieweken

Eerste resultaten onderzoek verwarde personen Clemon Tonnaer, senior onderzoek Instituut Fysieke Veiligheid

Hoe bewoners motiveren? De case 'Energieverbruik & 

woningcorporatie'
Dorothé Jacobs, projectconsulent energie & communicatieadviseur Atriensis

Brandweer VR experience door Zaanstreek-Waterland - Eddy van der Poel 

Brandweerbingo door Gelderland-Midden en Twente - Brenda Borgers & René Bierman

Whatsapp door Utrecht - Ivonne Vliek

Pauze met koffie en thee

Brandveiligheidsgedrag en onderliggende oorzaken bij senioren Nick Boersma, Limburg-Noord & Zuid-Limburg

Hoe goed ken jij je collega-regio's? Quiz & speeddating Marieke van Daal, projectcoördinator Netwerk Nat. Brandpreventieweken

Oktobercampagne: 'iets met een deur, toch?' Marieke van Daal, projectcoördinator Netwerk Nat. Brandpreventieweken

Uitreiking Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelder René Hagen, Lector Brandpreventie, IFV & Voorzitter Netwerk Nat. Brandpreventieweken

Sessie 1: workshops op thema Keuze uit thema's (A,B,C,D) gekozen bij aanmelding.

Sessie 2: workshops op thema Keuze uit thema's (A,B,C,D) gekozen bij aanmelding.

Genomineerden presenteren kort hun brandveiligheidsproject in 

strijd om de Gouden Rookmelder 2016.

Pauze met broodjesbuffet & ruimte om collega's te spreken

Workshops

Brandweer Bingo: een kwestie van gewoon doen Gelderland-Midden & Twente: Jan Sander & René Bierman

 'Ik heb een brandende vraag aan jou’ over inzet WhatsApp Veiligheidsregio Utrecht: G.J. Rijsterborgh en J. van Wakeren

Ervaar de Brandweer VR Experience Zaanstreek-Waterland: Eddy van der Poel, Remie Lutter en Bert van den Heerik 

Wat leren we van de cases van branden in seniorencomplexen? Instituut Fysieke Veiligheid: Clemon Tonnaer



Bijlage 12 

Voorbeelden e-mail nieuwsbrieven 
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Website netwerk BPW 
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Rookmelderteam 

 

 

 

 

 


