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Je kunt beter aanleren
dan afleren
Met vrijwel alle veiligheidsregio’s pakten we in

om hen zo jong mogelijk de kennis en vaardigheden

2018 de boodschap ‘Maak van je roze wolk geen

aan te leren om straks hun hele leven veilig te kunnen

rookwolk’ op. Dit bleek effectief. In het land gingen

handelen. Dat werkt vast beter dan onveilig gedrag afleren.

brandweerlieden met hun burgemeester op kraamvisite. De

Daarnaast kunnen zij in hun omgeving (ouders, opa en

brandveiligheidsinformatie werd door de kersverse jonge

oma) kennis over brandveiligheid overbrengen. Hoe we dat

ouders met enthousiasme ontvangen.

aanleren bereiken? Dat bespreken we vanmiddag tijdens de
workshops.

De basis voor ons werk ligt in het doen van gezamenlijk
wetenschappelijk onderzoek. De conclusies hieruit vertalen

Tot slot bieden we jullie met plezier dit projectenboekje

we naar de praktijk. Het thema ‘Hé doe de deur dicht!’,

met de inzendingen Verkiezing Gouden Rookmelder 2018

voortkomend uit de conclusies van het onderzoek ‘Gebrand

aan. Stuk voor stuk projecten die een belangrijke bijdrage

op inzicht’, heeft ook de komende periode aandacht nodig.

leveren aan de Brandveilig Leven activiteiten in Nederland.

Daarnaast richten we ons op het in kaart brengen van

Daar mogen we met elkaar trots op zijn.

nieuwe brandveiligheidsrisico’s in woningen. Denk aan
energietransitie, betere isolatie en het gebruik van steeds

René Hagen

meer kunststoffen. De combinatie van deze risico’s en de

Voorzitter Adviescommissie Netwerk Nationale

steeds groter wordende groep kwetsbare bewoners is een

Brandpreventieweken

belangrijk punt van zorg.
Hilda Raasing
In 2018 werd met de focus op jonge gezinnen een aanzet

Algemeen directeur/brandweercommandant

gegeven tot het formuleren van de langetermijnvisie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland portefeuillehouder

Brandpreventieweken; ‘De brandveilige generatie’. De basis

brandveilig leven

hiervan is dat aanleren anders is dan afleren. Kinderen
van 8 tot 12 jaar en jongeren lopen bijvoorbeeld weinig

Rob Baardse

risico op het meemaken van een brand. Maar als zij ouder

Directeur Nederlandse Brandwonden Stichting

worden zal dit risico toenemen. Daarom is het belangrijk
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Maak van je roze wolk geen rookwolk

Landelijke campagne
Samenwerkingspartners
Alle veiligheidsregio’s, gemeenten, Nederlandse Brandwonden Stichting, consultatiebureaus, kraamzorgorganisaties, influencers

Exposure
–

Landelijke en regionale media

–

Brandweer.nl

–

Landelijke en regionale social media-kanalen

–

Voorlichtingsbijeenkomsten

–

Huisbezoeken

Thema
–

Brandveiligheid thuis

–

Jonge ouders

Het thema van de Brandpreventieweken in 2018 was

brandrisico. Tegelijkertijd lijkt deze groep zich minder

‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. Dit was de eerste

bewust van dit risico; in een druk gezin is vaak minder

keer dat we met het hele land dezelfde campagne voerden.

tijd om na te denken over de risico’s op brand. Een flinke
uitdaging dus!

‘Jonge ouders hebben een
grotere kans op een woningbrand’
Met deze campagne richtten we ons speciaal op het
jonge gezin. Het paste goed binnen de boodschap van de
meerjarencampagne: ‘Hé doe de deur dicht’. Belangrijk,
want uit brandrisicoprofielen blijkt dat jonge ouders een
grotere kans op een woningbrand hebben dan gemiddeld.
Reden hiervoor is dat jonge ouders bijvoorbeeld vaker
gebruik maken van elektrische apparaten met een hoog
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is. Als dat lukt, wordt brandpreventie daarmee tijdens alle
levensfases (kind, volwassene, ouder van kinderen, senior)
een vanzelfsprekendheid. Onze missie: brandveilig denken
en handelen is een normaal onderdeel van ieders leven.

Ervaringen & resultaten
–	
Uit de online steekproef (1.000 respondenten) blijkt dat
33% van de ondervraagden de campagneslogan
‘Hé doe de deur dicht’ heeft gezien, 16% de slogan
‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ en 20% de
slogan van de online videotest ‘Overleef jij een brand’
(www.brandwondenstichting.nl/brandtest).
Met de boodschap ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’

–	
60% van de ondervraagden heeft ook daadwerkelijk

gingen we op kraambezoek om met ouders samen te

brandveiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding

werken aan de veiligheid van hun gezin. En met succes!

van de campagne. Zij testten hun rookmelder, sluiten

Er was flinke media-aandacht voor de brandveiligheid

de binnendeuren voor het slapen gaan of oefenen een

van jonge gezinnen. Niet in de laatste plaats omdat door

vluchtplan.

heel het land een groot aantal burgemeesters deelnamen.

–	
66% van de ondervraagden met kinderen tot 10 jaar

De campagne werd zodoende breed (uit)gedragen in de

geeft aan de binnendeuren voor het slapen te sluiten.

gemeenten, waardoor het bereik toenam.
Met de focus op de doelgroep jonge gezinnen werd in

Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?

2018 een aanzet gegeven tot het formuleren van de

Christel von Reeken

langetermijnvisie voor de Brandpreventieweken; ‘De

cvonreeken@brandwondenstichting.nl

brandveilige generatie’. We willen dat de kinderen van nu

Jet Vroege

opgroeien met het idee dat brandpreventie vanzelfsprekend

j.vroege@brandweernederland.nl
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Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Intentieovereenkomst
Brandveilig Wonen
Samenwerkingspartners
Woningcorporaties De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere

Exposure
Diverse artikelen op intra- en internet

Thema
Veilig wonen

Na een succesvolle samenwerkingsperiode van
2015-2018 ondertekenden Brandweer AmsterdamAmstelland en zes grote woningcorporaties opnieuw
een intentieovereenkomst Brandveilig Wonen. De vorige
overeenkomst leidde tot het ophangen van maar liefst
100.000 rookmelders in de regio. Een mooi resultaat!
Ook zijn meer dan 600 corporatiemedewerkers door de
brandweer getraind op het gebied van brandveiligheid.
Door het proactief benaderen van de woningcorporaties,
lijkt brandveiligheid steeds meer in het DNA van deze
organisaties te komen. Sommige corporaties hebben

een risicogerichte aanpak voor het bevorderen van

inmiddels zelfs een eigen brandveiligheidsteam of

brandveiligheid. Dit laatste inclusief bijvoorbeeld

vragen de brandweer proactief mee te denken met

beleidsvorming of het onderzoeken van mogelijkheden
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om branden aan de hand van big data te voorspellen. Met

samenwerking in de communicatie en het vrijhouden van

als doel een geïntegreerde aanpak voor het voorkomen,

vluchtroutes. Ook biedt de brandweer medewerkers van de

beperken en bestrijden van brand en incidenten met

corporaties een (opfris)training op maat over het plaatsen

gevaarlijke stoffen.

van rookmelders, het verkleinen van brandrisico’s en het
adviseren van huurders.

‘Branden voorspellen
aan de hand van big data’
In ieder geval tot 19 oktober 2021 zetten Brandweer
en structureel in op een nog brandveiligere regio. Zij

Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?

hebben bijvoorbeeld afgesproken dat in 2021 in 95%

www.loketbrandveiligleven.nl

van de corporatiewoningen een rookmelder hangt.

Arianne Liebe

Daarnaast wordt onder andere ingezet op een nog betere

a.liebe@brandweeraa.nl

Amsterdam-Amstelland en de corporaties gezamenlijk
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Veiligheidsregio Brabant-Noord

Veilig Prettig Thuis
Samenwerkingspartners
BrabantZorg, BrabantWonen, Rode Kruis, Mooiland, Area, FNV Senioren,
Zorgcoörporatie Ravenstein, ONS Welzijn, KBO-Brabant en Brandweer Brabant-Noord

Exposure
–

Folder

–

Presentatie aan de directie van de verschillende partners

–

Presentatie tijdens ouderencongres in gemeente Oss

Thema
Veilig wonen

Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen

als doel om onder andere risico’s in en rondom de

vertrouwde woning en omgeving blijven wonen.

woonomgeving bij ouderen in beeld te brengen. Een

Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat hen, samen met vele

volgende stap is gedragsverandering door het bieden

partners, daarbij helpen middels duidelijke voorlichting over

van de juiste handelingsperspectieven. Hierin speelt ook

uiteenlopende onderwerpen. Het project ‘Veilig Prettig Thuis’

de directe omgeving van ouderen een belangrijke rol.

is een initiatief van Brabant Zorg en Brabant Wonen.

Daar waar een veiligheidsvraagstuk bestaat, is door de
samenwerkingsverbanden altijd iemand beschikbaar die

‘Het doel is onder andere
risico’s in beeld te brengen’

kan helpen met een passende oplossing. Een fijn staaltje
teamwork!

Het project richt zich op het structureel organiseren van
informatiebijeenkomsten over veiligheid. Bijvoorbeeld
over brand- en valpreventie, geheugenverlies, veiligheid
in en om het huis én gezond en veilig eten. Met
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Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Bernadette Hoefs-Joris
Bernadette.hoefs@brabantzorg.eu
Niek van Boven
n.vanboven@brwbn.nl

Veiligheidsregio Drenthe

Technologie & brandveilig
leven in het basisonderwijs
Setting/Locatie
Scholen Basisonderwijs

Samenwerkingspartner
PABO Stenden Hogeschool

Exposure
–	
Demonstratie tijdens open dag Brandweer Emmen
–

Lesmateriaal beschikbaar voor basisscholen

Thema
Jeugd

Technologie en wetenschap hebben een steeds

zijn gecombineerd. Er zijn verschillende lesprogramma’s

belangrijkere rol in onze samenleving. Vanaf 2020 is

gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Technologie en wetenschap een structureel onderdeel

Neem bijvoorbeeld de Brandweerbingo, spannende

van het onderwijsprogramma op basisscholen. Een mooie

brandweerverhalen, een stappenplan ‘Wat te doen bij

kans om ook brandveiligheid hierin mee te nemen.

brand?’ en een 112-les. Deze lessen zijn zo gemaakt, dat

Heel belangrijk, want jong geleerd is oud gedaan.

zowel gastdocenten van de brandweer als de leerkrachten
van de school ermee aan de slag kunnen. Het materiaal kan

‘Het lesmateriaal is ontwikkeld om
meteen mee aan de slag te gaan’

eenvoudig worden geïmplementeerd in de landelijke leerlijn
‘Brandweer op school’.

Veiligheidsregio Drenthe heeft samen met studenten
van de PABO een lesprogramma ontwikkeld waarbij
brandveilig leven, technologie en wetenschap met elkaar
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Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Annet Hulshof-Mourits
annet.hulshof@vrd.nl
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Veiligheidsregio Fryslân

Woningcheck brandveiligheid
Samenwerkingspartners
Lokale partijen binnen de provincie, politiek/bestuur, woningbouwverenigingen

Exposure
–

Eigen (sociale) kanalen

–

Lokale radio en televisie

–

Woningbezoeken

Thema
Veilig wonen

Veiligheidsregio Fryslân heeft in kaart gebracht in welke
gebieden binnen de regio zij niet binnen achttien minuten
aanwezig kunnen zijn in geval van nood. Naar aanleiding van
deze inventarisatie zijn bij bewoners binnen deze zogenoemde
18-minuten-plus gebieden preventief woningchecks
uitgevoerd om het risico op brand te verkleinen. De primeur
was voor Smallingerland in het dorp de Veenhoop.
Binnen nog geen anderhalf jaar zijn bijna zeventig vrijwilligers
en tien collega’s van de 24-uursdienst in duo’s langs alle 1.657
deuren in de aangewezen gebieden geweest. Een mooi
resultaat! Hier gaven zij advies en hingen rookmelders op.
Door deze inzet is de provincie weer een stuk brandveiliger

erg trots op zijn. Het grootste deel van het project is in 2018

gemaakt. Chapeau! Een regiobrede samenwerking waar zij

uitgevoerd en tevens datzelfde jaar afgerond.
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Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Nick Kits
088-2299979
n.kits@vrfryslan.nl

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Glow in the dark sleutelhaakje
Samenwerkingspartners
Sterker sociaal werk

Exposure
–

Sleutelhaakje

–

Media-aandacht

–

Eigen social media-kanalen

–

Huismeesters, sociaal werkers en voorlichters reiken het sleutelhaakje uit tijdens de woningbezoeken

Thema
Veilig wonen

In samenwerking met ‘Sterker sociaal werk’ traint

men de vluchtsleutel die eraan bevestigd is snel vinden.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vrijwilligers op het gebied

Naast het feit dat het een mooie en duidelijke plek is voor

van brandveiligheid. Deze vrijwilligers bezoeken zo’n vier-

de vluchtsleutel, staat er ook op wat men moet doen om

à vijfhonderd senioren per jaar. Sterker sociaal werk kwam

brand te voorkomen en wat te doen als er brand uitbreekt.

naar aanleiding hiervan met het verzoek om iets tastbaars

Kortom: een laagdrempelige en creatieve manier om bij te

te kunnen geven tijdens ieder bezoek. Daarom besloot

dragen aan een groter brandveiligheidsbewustzijn bij een

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een glow in the dark

kwetsbare groep mensen.

sleutelhaakje te ontwikkelen. Deze wordt uitgereikt aan de
senior met als doel om naast informatie ook een concreet
handelingsperspectief te bieden.
Het sleutelhaakje is ontworpen in de vorm van een vlam,
waarbij het puntje van de vlam met glow in the dark-lak
is bewerkt. In het donker geeft deze punt licht en kan
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Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Theo van Dodewaard
088-4575512
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Veiligheidsregio IJsselland

Griep of gif? Factsheet
koolmonoxide voor huisartsen
Samenwerkingspartners
Brandweer, GHOR, GGD IJsselland & huisartsenorganisaties Medrie en HCDO

Exposure
Factsheet

Thema
Veilig wonen

Ventileren, controleren en alarmeren. Veiligheidsregio

huisartsenorganisaties nauw betrokken. Het project

IJsselland richt zich op de gevaren van een koolmonoxide-

leverde enthousiaste reacties op en werd breed gedragen

vergiftiging. Aangezien de symptomen van een

door de verschillende partijen. Een vervolgstap is nu om

koolmonoxidevergiftiging op griep lijken én de incidenten

te kijken hoe deze informatie ook tijdens de jaarlijkse

vaak rond een griepperiode plaatsvinden, wilde de regio

bijscholingsdagen voor huisartsen onder de aandacht kan

iets doen om deze gevaren bij huisartsen extra onder de

worden gebracht.

aandacht te brengen. Een klein project dat uitgroeide tot
een mooie samenwerking tussen verschillende partners.
De veiligheidsregio ontwikkelde speciaal voor huisartsen
een factsheet met informatie over de symptomen, gevaren,
feiten en cijfers van een koolmonoxidevergiftiging.
Daarnaast ontvingen de huisartsen ook informatiefolders
voor in de wachtkamers. Bij het project werden
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Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Rob Rorije
088-1197345
r.rorije@vrijsselland.nl
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Veiligheidsregio Limburg-Noord

Interne ambassadeurs
Samenwerkingspartners
Partners in de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Exposure
–

Interne communicatiekanalen

–

Het opleiden van interne ambassadeurs

Thema
Veilig wonen

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft er de afgelopen jaren

om in hun eigen omgeving de brandveiligheid te vergroten.

actief op ingezet om juist de mensen buiten de organisatie,

Daarnaast kregen ze informatie over de projecten binnen

die bij kwetsbare groepen achter de voordeur komen, bij

Brandveilig Leven. Zo zijn zij vanaf nu niet alleen in staat

te scholen in kennis over brandveiligheid. In 2018 ging

om brandveiligheid onder de aandacht te brengen tijdens

het anders. Er werd gefocust op de interne ambassadeur,

hun werk en klantcontact, maar kunnen ze ook mensen

de eigen collega’s. De veiligheidsregio merkte dat bij

doorverwijzen naar relevante projecten. Het enthousiasme

veel collega’s nog een aantal verouderde beelden over

en de betrokkenheid onder de collega’s was groot, met een

brandveiligheid bestonden. Tijd voor een opfriscursus!

hoop interne ambassadeurs tot gevolg. Zo kunnen we met
recht zeggen: samen de schouders onder een brandveilige

‘Eerste doel is om de brandveiligheid in
hun eigen omgeving te vergroten’

regio!

Collega’s van de brandweer, crisisbeheersing, GGD en
bedrijfsondersteuning werden getraind, met als eerste doel

18

Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Nick Boersma
n.boersma@vrln.nl
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Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord,
Midden- en West-Brabant en Utrecht

Gamification
Samenwerkingspartners
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio Utrecht

Exposure
Online game

Thema
Veilig wonen

‘Al spelenderwijs leert men’ is de gedachte van de

aantal zal ook de komende tijd nog stijgen. Daarnaast

Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Midden-

lieten vierhonderd mensen hun e-mailadres achter voor

en West-Brabant en Utrecht. Om mensen op een

een vervolgtraject. De reacties waren positief. Onder het

positieve en leuke manier in aanraking te brengen met

motto ‘meten is weten’ werd een effectmeting onder de

brandveiligheidsinformatie hebben zij samen een ‘game’

deelnemers uitgevoerd. Daaruit bleek dat mensen de tips

ontwikkeld voor op social media.

uit het spel opvolgen of in ieder geval van plan zijn dit
te gaan doen. In de toekomst zullen de veiligheidsregio’s

‘Met het spel Brandweerhints
leer je spelenderwijs’

de game vaker gaan inzetten, bijvoorbeeld getarget op
mensen in een wijk waar recent brand is geweest.

Het spel Brandweerhints, voor alle leeftijden geschikt,
focust zich op het voorkomen van brand in of door
elektrische apparaten en schoorstenen. Binnen tien
dagen werd het spel ruim 31.740 keer doorlopen en dit
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Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Mischa de Bruijn
mdbruijn@vrnhn.nl
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Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Slimme rookmelders
Samenwerkingspartners
Acht gemeenten, Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland, Kruisvereniging Achterhoek en Liemers, Stage.nu,
Altijd Thuis, Rabobank, AVDD Beveiliging, RCOAK Ouderenfonds

Exposure
Regionale en lokale radio, televisie en online

Thema
Veilig wonen

Een rookmelder die ook buren of familie alarmeert bij
brand. Dat is nog eens slim. Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland is gestart met het project ‘slimme
rookmelders’ voor de oudere inwoners van hun regio.
Belangrijk, want 53% van de bevolking in de achterhoek is
65 jaar en ouder.
Hoe werkt het? In de achterhoek worden duizend
huishoudens met kwetsbare ouderen voorzien van
een inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en

zij kunnen handelen bij een calamiteit. En met resultaat!

rookmelders. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren de buren

In Winterswijk zijn door de rookmelders drie potentiële

of familie in geval van nood. De lokale meldkamer staat

woningbranden voorkomen. Uniek is dat voor het eerst in

klaar als achterwacht. Mantelzorgers krijgen informatie en

Nederland een dergelijk project op deze grote schaal wordt

een training aangeboden om te zorgen dat zij weten hoe

uitgerold.
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Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
www.loketbrandveiligleven.nl
Jimmy Korswagen
088-3105227
j.korswagen@vnog.nl
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Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bewonershulpverlening
Samenwerkingspartners
Intern: meldkamer, ambulance, brandweer en risicobeheersing
Extern: woningcorporaties, VvE’s, bewonerscommissies

Exposure
–

Alle bij de regio bekende woningcorporaties hebben een flyer en bewonersbrief ontvangen

–

Artikel in de Brandweerkrant nummer 27

–

Video op YouTube

–

SBS6 item ’burgemeester undercover’ op 13-11-2018

Thema
Veilig wonen

Een brand in een wooncomplex met senioren was de

kunnen redden in geval van nood, maar dit blijkt niet

aanleiding voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om

iedereen te kunnen. Een aantal senioren is slecht ter been

bewonershulpverlening op te starten. Senioren blijven

of hoort het geluid van een rookmelder niet. Tijd voor

tegenwoordig langer thuis wonen. Zij moeten zichzelf

actie vond de veiligheidsregio. Een jongere buurvrouw
of -man is vaak wel in staat om hulp te verlenen aan de
oudere bewoners. Waarom leiden we deze fitte mensen
niet op tot hulpverleners? Een slimme gedachte!
Bewoners uit de regio konden zich vrijwillig aanmelden om
opgeleid te worden tot BHV’er (Bewoner Hulpverlener).
Tien bewoners van een 55+ woongebouw in Hellevoetsluis
kregen een speciale training, zodat zij precies weten hoe er
gehandeld moet worden indien er brand uitbreekt in hun
woongebouw. Tijdens de training werden onder andere
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middels virtual reality situaties nagebootst. Bijvoorbeeld
brand in het eigen huis of bij de buren.
De veiligheidsregio heeft inmiddels contact opgenomen

Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?

met alle wooncomplexen in Rotterdam-Rijnmond. De

www.loketbrandveiligleven.nl

intentie is om in zoveel mogelijk complexen een aantal

Klaas van Veen

bewoners op te leiden als BHV’er.

klaas.vanveen@vr-rr.nl

25

Veiligheidsregio Twente

Kleuters voorlezen
uit eigen prentenboek
Samenwerkingspartners
240 basisscholen in Twente

Exposure
–	
Het boek ‘Oei, de taart’ (te bestellen voor € 6,– per stuk via de contactpersoon)
–	
Oproep via personeelsblad, intranet en mail van teamleiders aan beroeps- en kantoorpersoneel en vrijwilligers
–	
Persbericht aan regionale en nationale media
–	
Flyer

Thema
Jeugd

Al jaren lezen medewerkers van Brandweer Twente tijdens

prentenboek ‘Oei, de taart!’. De 12.500 kleuters luisterden

de Nationale Voorleesdagen voor aan peuters en kleuters.

aandachtig naar het spannende verhaal over kleuter Fleur

Dit jaar hadden zij het doel om op bijna alle basisscholen

die haar verjaardag wil vieren. Helaas verbrandt de taart

in Twente voor te lezen. In de zoektocht naar een geschikt

in de oven. Bijna ontstaat er een brand, waardoor de

boek, bleek dat het boek met de juiste boodschap niet

brandweer bij Fleur thuis komt. Uiteindelijk loopt alles

bestond. Daarom besloten zij om zelf een boek te schrijven.

gelukkig goed af.

Dit resulteerde in het verhaal ‘Oei de taart’. Met het

‘De juiste boodschap overbrengen
in een prentenboek’

boek wil Brandweer Twente twee doelen bereiken: het
ontwikkelen van taalgevoel bij de kinderen en het samen
werken aan een brandveilig generatie.

De Nationale Voorleesdagen waren voor de collega’s
Ruim 125 medewerkers van Brandweer Twente hebben

van Brandweer Twente ook een uitgelezen kans om

op 240 (van de 280) basisscholen tijdens de Nationale

na het voorlezen met de kinderen na te praten over

Voorleesdagen met veel passie voorgelezen uit het

brandveiligheid. Hangt er thuis een rookmelder? Welk
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nummer bel je in geval van nood? Allemaal vragen die aan
bod kwamen. Daarna konden de kinderen vragen stellen
aan de brandweer en mochten ze het brandweerpak en
kleuters. Om niet alleen de kinderen, maar ook familie bij

Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?

het project te betrekken kregen de kinderen een flyer mee

www.loketbrandveiligleven.nl

naar huis. Daarop stond een kleurplaat, maar ook tips voor

Liset Reimerink-Zwarteveen

de ouders en ansichtkaarten voor opa en oma.

l.reimerink@brandweertwente.nl

de helm bekijken. Een super leuke gebeurtenis voor de
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Veiligheidsregio Zeeland

Pop-up store Zeeland
Samenwerkingspartners
Brandveilig Leven (Zeeland), betreffende gemeenten, Zeeland Veilig, vrijwilligers van de lokale brandweerpost, Politie,
Rode Kruis, Nederlandse Brandwonden Stichting, VVN, lokale BHV/leverancier kleine blusmiddelen en de provincie

Exposure
–

Pop-up store

–

Regionale media

–

Sociale media kanalen

Thema
Veilig wonen

Pop-up stores zijn helemaal van nu, dacht Veiligheidsregio

In de pop-up store werden zes scenarios gepresenteerd.

Zeeland. Samen met een aantal partners hebben zij een

Bijvoorbeeld brand in een keuken, de slaapkamer,

pop-up store opgezet om publiek voorlichting te geven

eetkamer, woonkamer, hal of berging. In de winkel kregen

over brandveiligheid. Mensen konden de pop-up store

bezoekers tips over brandveiligheid en konden ze ervaren

bezoeken voor een advies op maat.

hoe het is om uit een huis vol rook te ontsnappen. Volgens
de veiligheidsregio is het belangrijk dat mensen zich
bewust zijn van risico’s en weten hoe te reageren. Tussen
de vierhonderd en zevenhondervijftig personen hebben de
pop-up store bezocht in Vlissingen, Tholen en Terneuzen.
In 2019 wordt er ook een pop-up store in Sluis en Goes
geopend.
Om zoveel mogelijk aandacht te creëren voor de pop-up
store werd actief samengewerkt met de organiserende
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Nieuwsgierig geworden en
op zoek naar meer informatie?
gemeenten. De regionale media werd uitgenodigd, er was

www.loketbrandveiligleven.nl

berichtgeving op social media en de veiligheidsregio zorgde

Leo de Jonge

keer op keer voor een spectaculaire opening.

l.dejonge@vrzeeland.nl
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Colofon
Brandweer Nederland

Netwerk Nationale Brandpreventieweken

Kemperbergerweg 783

p/a Nederlandse Brandwonden Stichting

Postbus 7010

Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk

6801 HA Arnhem

info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl

t (026) 355 24 00

t (0251) 27 55 55

f (026) 351 50 51

www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl

communicatie@brandweernederland.nl
www.brandweernederland.nl
www.verkleindekansopbrand.nl
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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 snel melden van brand, door bijvoorbeeld de juiste plaatsing van
werkende rookmelders

–

Het voorkomen van de uitbreiding van een brand en het voorkomen van
rookverspreiding, door een kleine brand te doven en het sluiten van de
binnendeuren

–

Het voorkomen van de gevolgen van brand, door het tijdig en veilig
kunnen vluchten

Netwerk Nationale Brandpreventieweken
info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl
www.brandpreventieweek.nl

