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De adviescommissie van de Nationale Brandpreventieweken bestaat uit vertegenwoordigers van de
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De Nederlandse Brandwonden Stichting in Beverwijk zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van
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1.

Samenvatting Nationale Brandpreventieweken 2021

De campagnes van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken hebben tot doel brand te voorkomen,
te beperken en te bestrijden. Het project Nationale Brandpreventieweken 2021 met als thema
'Rookmelders redden levens' geeft hier verder invulling aan. De campagne 'Rookmelders redden
levens' heeft tot doel het brandveiligheidsbewustzijn te bevorderen, leidend tot een verhoging van het
aantal juist geplaatste rookmelders op elke verdieping en het bevorderen van de kennis van de juiste
handelwijze bij brand/het afgaan van de rookmelder. De campagne richt zich op het algemeen publiek
en omvat de thema's veiligheidsbewustzijn met betrekking tot brand (brand en branduitbreiding
voorkomen), het plaatsen en onderhouden van werkende rookmelders (brand melden) en het goed
voorbereid zijn op vluchten. De doelen/resultaten worden gemonitord met de driejaarlijkse WoONenquête van de Rijksoverheid, middels online vragenlijsten en jaarlijkse representatieve
internetsteekproeven en met een effectmeting van de campagnemiddelen.
Campagne Rookmelders Redden Levens
De campagne Rookmelders Redden Levens is een vervolg op de campagne die in 2020 is ontwikkeld.
Doordat corona ook in 2021 nog steeds veel invloed had op het dagelijks leven is er voor gekozen om
wederom voor een campagne te kiezen die de focus legt op onlinemiddelen. De persaftrap vond plaats
tijdens het hybride congres Rookmelders Redden Levens. Hierin werden meerdere inhoudelijke
presentaties gegeven en werden 25 Gouden Rookmelders uitgereikt als waardering voor de niet
aflatende inzet voor brandveiligheid door de Brandveilig Leven Professionals tijdens de
coronaperiode.
Digitale campagne
Het online kennisplatform www.rookmelders.nl is inmiddels volledig geïntegreerd bij de Brandveilig
Leven Professionals en wordt actief ingezet, binnen en buiten de brandweer, voor het algemeen
publiek. De website werd tijdens de campagne periode 571.518 bezocht. Er werden in totaal
2.813.171 pagina’s bezocht. Vooral de pagina’s ‘wat is een goede rookmelder’ en ‘waar plaats ik de
rookmelder’ werden goed bezocht en voorzien duidelijk in een informatiebehoefte.
Ook de tool Rookmelderwijzer is te vinden op de website rookmelders.nl en wordt veelvuldig
geraadpleegd. In totaal hebben - alleen al tijdens de campagneperiode - 24.000 mensen advies
ingewonnen over het benodigde aantal rookmelders voor hun woning. De website wordt echter het
gehele jaar door actief gedraadpleegd.
Om bovenstaande campagnemiddelen onder de aandacht te brengen bij het algemeen publiek is er een
online advertentiecampagne opgezet. De berichten in de campagne zijn met elkaar 6.596.899 keer
weergegeven aan 2.677.196 unieke personen. Daarnaast is er passende content ontwikkeld voor
verschillende social mediakanalen van de 25 veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland, de
Nederlandse Brandwonden Stichting en andere partners. Naast de landelijke social media acties
organiseerden de 25 veiligheidsregio’s een breed scala aan lokale en regionale acties ter
ondersteuning van de campagne; in bouwmarkten, in de bibliotheek, langs snelwegen of door een
online webinar.
Effectmeting
Een belangrijk campagnemiddel dat is ingezet tijdens de brandpreventieweken is de website
www.rookmelders.nl. Om te onderzoeken in hoeverre een bezoek aan de website heeft geresulteerd in
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het behalen van de campagnedoelstellingen, hebben we een meting gedaan onder een representatieve
steekproef van 500 personen. Deze personen werd gevraagd de website te bezoeken met in het
achterhoofd dat ze hun huis veiliger willen maken. Daarop hebben we deze personen een aantal
vragen gesteld.
Het belang van rookmelders
15% van de respondenten geeft aan door het bezoek aan de website geleerd te hebben dat het
belangrijk is om een rookmelder in huis te hebben. Onder personen die nog geen rookmelders hadden,
was dit percentage 21%. Verder gaf 36% van de respondenten na het bezoek aan de website aan van
plan te zijn om extra rookmelders aan te schaffen. Van de personen zonder rookmelder was dit 45%.
De juiste hoeveelheid rookmelders in huis
Van de personen die de website niet eerder hadden bezocht, gaf 44% aan op de website geleerd te
hebben hoeveel rookmelders ze het beste in hun woning kunnen ophangen, 52% wist dit al.
Door het bekijken van de website is 48% van de personen van plan om op elke verdieping een
rookmelder te hangen. 33% was dit sowieso al van plan zonder de website te hebben bekeken. Een
bezoek aan de website zorgt dus voor 15% meer animo om een rookmelder op elke verdieping te
hangen.
De juiste plaats om een rookmelder te hangen
Van de personen die hun rookmelder zelf hadden opgehangen had 60% in de gebruiksaanwijzing
gelezen waar de melder moest hangen, 18% had hem naar eigen inzicht opgehangen en 12% had
ergens gehoord of gezien wat de juiste plek was om de melder op te hangen.
Wanneer de bewoners zelf de rookmelder hadden opgehangen, hingen alle rookmelders in 70% van
de gevallen op de juiste plaats. Wanneer de bouwer, verhuurder of woningbouwvereniging de
rookmelder(s) had opgehangen, hingen alle melders in 63% van de gevallen op de juiste plaats.
Van de personen bij wie de rookmelders niet (allemaal) op de juiste plaats hingen, is 78% door het
bezoek aan de website van plan om de rookmelder op de juiste plaats te gaan hangen. 6% was dit
sowieso al van plan.
Kennis over de rookmelderverplichting
Voor 51% van de personen was de verplichting om vanaf juli 2022 op elke verdieping een rookmelder
te hebben nieuw, 43% wist dit al. Voor personen zonder rookmelder was deze kennis wat vaker
nieuw; 58% van hen wist nog niet van deze verplichting.
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2. Doelstelling en doelgroepen
Het project 'Rookmelders redden levens' heeft tot doel het brandveiligheidsbewustzijn van de burger
te vergroten, leidend tot een verhoging van het aantal juist geplaatste rookmelders op elke
woonverdieping, het bevorderen van de kennis hoe brand(uitbreiding) te voorkomen en van de juiste
handelwijze bij brand/het afgaan van de rookmelder.
2.1 Doelstelling Netwerk ('interne doelstelling')
Het interne doel van de Brandpreventieweken is om alle projecten en innovaties die bijdragen aan een
vergroting van de brandveiligheid in Nederland, met betrokken partijen te delen. Kennis delen van
relevante nationale en internationale ontwikkelingen en van binnen en buiten de brandweer, is een
essentieel onderdeel van de Brandpreventieweken 2021. Ook de verkiezing van de Gouden
Rookmelder voor de beste innovatie/het beste initiatief ter bevordering van de brandveiligheid van het
algemeen publiek of specifieke risicogroepen is onderdeel van de campagne Brandpreventieweken
2021. Er worden gedurende het jaar door het projectteam stakeholders- en netwerkbijeenkomsten met
de brandveilig leven professionals georganiseerd om relevante informatie te verzamelen en deze om te
zetten in praktisch bruikbare middelen ter realisatie van de beoogde resultaten. Om te borgen dat ondanks het wegvallen door corona van de fysieke bijeenkomsten - alle brandveilig leven
professionals in het land betrokken zijn bij de campagne 2021, worden er onlinebijeenkomsten
georganiseerd en met grotere regelmaat nieuwsbrieven Brandpreventieweken verstuurd (gemiddeld 1
x per twee à 3 weken). Ook wordt er in 2021 een nieuwe website brandpreventieweken.nl ontwikkeld;
het kennisplatform voor brandveilig leven professionals en relevante partners. Deze website zal
permanent beschikbaar blijven. De Brandpreventieweken 2021 zijn voor de brandveilig leven
professionals en relevante partners in april opgestart met een drietal webinars (thema's:
wetenschappelijk brandonderzoek, gedragsverandering en inzet online communicatie). De
publiekscampagne is op 30 september 2021 van start gegaan met een (hybride) kennisevent.
De Adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken kwam in 2021 drie keer bijeen; in
februari, juni en september. Tijdens deze bijeenkomsten worden nationale en internationale
onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid met elkaar gedeeld en getoetst op
relevantie voor het vergroten van de brandveiligheid in Nederland en de communicatie daarover in het
Netwerk.
2.2 Externe doelstelling
Het (externe) doel van de Brandpreventieweken is het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn,
leidend tot een verhoging van het aantal juist geplaatste rookmelders op elke verdieping, en het
bevorderen van de kennis van de juiste handelwijze bij brand/het afgaan van de rookmelder.
Daarnaast hebben de Brandpreventieweken 2021 tot doel de kennisbevordering van de wettelijke
verplichting tot het plaatsen van rookmelders vanaf 1 juli 2022. Deze doelstellingen leiden tot:
1. Vergroting van het aantal huishoudens dat op minimaal elke verdieping een rookmelder heeft;
2. Verhogen van de kennis over de (on)juiste plaatsing van de rookmelder;
3. Bevorderen van de kennis van de juiste handelwijze bij brand/het afgaan van de rookmelder;
4. Kennisbevordering van de wettelijke verplichting tot het plaatsen van rookmelders vanaf 1 juli
2022.
2.3 Resulaten
Middels de driejaarlijkse WoON-enquête van de Rijksoverheid (punt 1), online (social media)
vragenlijsten (punt 2 en 4) en een representatieve internetsteekproef (punt 1 tot en met 4) wordt de
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campagne geëvalueerd en wordt beoordeeld of de geselecteerde doelgroepen bereikt zijn via de
vastgestelde communicatieroutes en of ze op het niveau van kennis, attitude, gedragsintenties en
gedrag bereikt zijn. Aangezien de resultaten van de driejaarlijkse WoON-enquête ten tijde van het
schrijven van deze evaluatie nog niet beschikbaar waren, kunnen we geen vergelijking maken ten
opzichte van de data van 2018.
2.4 Interventies
Het Netwerk Nationale Brandpreventieweken richt zich middels de campagne ‘Rookmelders redden
levens´ op het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn leidend tot een verhoging van het aantal
juist geplaatste rookmelders op elke verdieping, brand(uitbreiding) voorkomen en het bevorderen van
de kennis van de juiste handelwijze bij brand/het afgaan van de rookmelder.
Richting publiek worden hiervoor de volgende - vanwege Corona overwegend online - middelen
ingezet:
1. Campagnesite rookmelders.nl met online keuzetool rookmelders (wat, waar, hoeveel) en algemene
informatie over voorkomen brand(uitbreiding) en veilig vluchten.
2. Social mediakalender met kant en klaar berichten voor diverse organische content kanalen.
3. Social media advertentiecontent breed publiek.
3. Massa mediale en multimediale middelen ter ondersteuning van acties bij lokale en/of regionale
media (denk aan conceptpersberichten, ervaringsverhalen et cetera).
4. Voorlichtingsmateriaal over de inzet van het Rookmelderteam.

3. Campagne opzet
2021 was een jaar waarin corona Nederland nog steeds in zijn greep had. Wel was iedereen al meer
gewend aan het meer ‘digitale karakter’ van campagnes en digitaal communiceren met elkaar.
De campagne brandpreventieweken 2021 bestond uit een verschillende onderdelen:
1. Free publicity
2. Massa mediale campagne: Online quiz, online interactieve keuzetool, informatieve website,
social media kalender, advertentiecontent social media, on- en ofline redactionele bijdragen
3. Lokale/regionale voorlichtingsacties vanuit de 25 veiligheidsregio’s
4. Acties van derden
5. Activiteiten om de 25 veiligheidsregio’s te informeren, enthousiasmeren en faciliteren
6. Kick-off week ‘Brandstof tot succes’
7. Congres Rookmelders Redden Levens
3.1 Free publicity
Uit recent onderzoek van het IFV blijkt dat branden zich tegenwoordig sneller ontwikkelen dan
vroeger het geval was. Dit komt bijvoorbeeld door de apparatuur die men in huis heeft of
brandbaarder meubilair. Ook heeft slechts 50.8% van de Nederlandse huishoudens geen of niet op
elke verdieping een rookmelder hangen. Om die reden is bij de persaftrap (bijlage 1 en 2) van de
Brandpreventieweken de aandacht gevestigd op deze ‘nieuwe’ branden en de gevolgen. Ook is
benadrukt welke rol rookmelders kunnen spelen in het tijdig ontdekken en daardoor ook tijdig kunnen
vluchten indien er brand uitbreekt.
3.2 Massa mediale campagne
Voor de campagne van 2021 zijn er, naast het in 2020 geïntroduceerde centrale campagnelogo, nieuwe
logo’s ontwikkeld die aansluiten op actuele thema’s. Thema’s die het gehele jaar door, ook buiten de
campagneperiode, spelen en die het jaar rond extra aandacht vragen voor de campagne en het
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campagnethema (bijlage 3). Via de veiligheidsregio’s werden de flyers van het Rookmelderteam
verspreid, waardoor ook bij niet zelfredzame senioren die daartoe zelf niet meer in staat zijn rookmelders
konden worden geplaatst.
Internetsite, Rookmelderwijzer, quiz
De ervaringen en effectmeting van de campagne 2020 vormden de basis voor de optimalisatie van de online
tools in 2021. Deze tools zijn de campagnewebsite www.rookmelders.nl (bijlage 4), de rookmelderwijzer
(https://www.rookmelders.nl/rookmelderwijzer, bijlage 5) en de online quiz (bijlage 6). Met de inzet van de
online quiz wordt het publiek naar de website rookmelders.nl of naar de rookmelderwijzer geleid. De
rookmelderwijzer voorziet het publiek van individueel advies over het aantal en de juiste locatie van de te
plaatsen rookmelders in de eigen woning.
De website rookmelders.nl wordt inmiddels door de 25 Veiligheidsregio’s en vele andere partijen in het land
breed gedragen als hét informatieplatform over rookmelders.
Social media
Tijdens de campagneperiode zijn de sociale mediakanalen van Brandweer Nederland, de Nederlandse
Brandwonden Stichting en de Veiligheidsregio’s belangrijke communicatiekanalen om het publiek te
informeren, bewustwording te creëren en gedragsverandering teweeg te brengen. Er is een
contentkalender opgesteld en gedeeld met de Netwerkpartijen die zij vervolgens als organische
content op hun social mediakanalen hebben ingezet (bijlage 12). Daarnaast is er een online
advertentiecampagne gevoerd op de Facebookkanalen van Brandweer Nederland en de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Met deze advertenties werd het publiek naar de quiz, de rookmelderwijzer
voor een persoonlijk rookmelderadvies en de website rookmelders.nl geleid voor alle
achtergrondinformatie over rookmelders.
Nieuwsmedia campagne
Tijdens de campagneperiode is een crossmediale nieuwsmedia campage opgezet. Dit hield in dat op
verschillende nieuwssites, waarvan bekend is dat de doelgroep die ook bezoekt, een campagneadvertentie te zien was die leidde naar de website rookmelders.nl (bijlage 13). In totaal heeft deze
campagne tot 2.500.080 impressies geleid. De nieuwswebsite nu.nl boekte het meeste succes met
1.110.048 impressies. Gevolgd door het AD met 916.425 impressies.
3.3 Lokale en regionale voorlichtingsacties door de regio’s
De 25 veiligheidsregio’s hebben actief deelgenomen aan de campagne (bijlage 7). Online was dit
terug te zien, omdat vrijwel alle regio’s de berichten uit de contentkalender hebben gedeeld. Daarnaast
hebben regio’s er ook voor gekozen eigen content te maken waarin de regionale invloed is terug te
zien. Naast deze acties hebben in zeven regio’s in verschillende bouwmarkten displays met
foldermateriaal gestaan die aandacht creëerden voor de campagne. Ook hebben regio’s ingespeeld op
de specifieke risicogroepen senioren, met een speciaal webinar of een artikel in een ouderenmagazine.
In een andere regio werd een (zelf opgeleide) doventolk ingezet om doven en slechthorenden van
brandveiligheidsadvies te voorzien. En ook het campagnemiddel van de Brandpreventieweken 2019,
de game ‘Brandweer zoekt speurneuzen’, werd in 2021 tijdens de campagneperiode door de
veiligheidsregio’s extra onder de aandacht gebracht van de doelgroep 9-12-jarigen, zodat ook zij bij
de campagne betrokken werden. Ook heeft een regio in het eigen dialect een speciaal kinderboek
uitgebracht in de kinderboekenweek. Verder werd het campagnethema door de regio’s onder de
aandacht van het publiek gebracht via folders, advertenties in huis aan huis bladen, borden langs de
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weg of een krijtsprayactie op de stoep. Tot slot is er een memoryspel ontwikkeld waarin
brandveiligheidstips op een laagdrempelige manier aan een jonge doelgroep worden aangeboden.
3.4 Acties van derden
Ook externe partners zijn aangesloten bij de campagne. Zo heeft KBO-PCOB in hun magazine een
uitgebreid artikel aan het thema rookmelders gewijd (bijlage 8). Veel organisaties maken verder
gebruik van de content uit de content kalender of gebruiken de url www.rookmelders.nl.
3.5 Activiteiten om de 25 veiligheidsregio’s te informeren, enthousiasmeren en faciliteren
De Brandpreventieweken kunnen alleen succesvol zijn met medewerking van de 25
veiligheidsregio’s. Daarom is het adequaat informeren, motiveren en betrekken van de regio’s van
groot belang. De volgende middelen werden hierbij ingezet:
● Nieuwsbrieven
In aanloop naar en na afloop van de campagne werden in 2021 zestien digitale nieuwsbrieven
verstuurd (bijlage 9).
● De website www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl (bijlage 10) voorziet de
brandweerregio’s en andere belanghebbenden van achtergrondinformatie en het actuele
nieuws over de Brandpreventieweken. De website is in aanloop naar de Brandpreventieweken
2021 vernieuwd.
● De verkiezing van de Gouden Rookmelder werd dit jaar op alternatieve wijze ingevuld. Dit
jaar ontvingen alle 25 Veiligheidsregio’s tijdens het congres Rookmelders Redden Levens een
Gouden Rookmelders. Dit als waardering voor hun inzet voor brandveilig leven in een jaar
dat corona van de veiligheidsregio’s extra inzet en tijd vroeg (bijlage 11).
● Gedurende het jaar vindt er ook directe afstemming plaats met Brandweer Nederland en de
district coördinatoren van de veiligheidsregio’s. Via deze groep kan eenvoudig en snel
gecommuniceerd worden over brandveilig leven activiteiten.
● In aanloop naar de campagne is een Kick-off week ‘Brandstof tot succes’ georganiseerd met 3
webinars ter voorbereiding van de Brandpreventieweken. De webinars stonden in het teken
van wetenschappelijk onderzoek, gedragsverandering en onlinecampagnevoering (bijlage 14).
● In aanloop naar de campagne hebben er meerdere onlinebijeenkomsten plaatsgevonden met
de district coördinatoren van de Veiligheidsregio’s om hen te informeren over de campagne
en de campagnematerialen die voor de campagne ontwikkeld werden en die beschikbaar zijn
voor de veiligheidsregio’s.
3.6 Congres Rookmelders Redden Levens
Als aftrap van de campagne werd op 30 september het hybride congres Rookmelders Redden Levens
geoganiseerd (bijlage 11). Dit congres was voor deelnemers zowel fysiek als digitaal te volgen. Er
werd belangrijke kennis gedeeld en de 25 Gouden Rookmelders werden uitgereikt aan de 25
Veiligheidsregio’s als waardering voor hun inzet tijdens dit bijzondere coronajaar.

4. Campagne resultaten 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 ‘Rookmelders Redden Levens - 2021’ in hoofdstuk 7.
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4.1 Interne doelstellingen
In 2021 was men meer gewend aan het online organiseren van meeting en events en was de noodzaak
daartoe helaas nog steeds aanwezig. Om die reden is er gekozen om een hybride congres, onlinekickoff week en verschillende online meetings te organiseren om de betrokken partijen te informeren over
projecten en innovaties en andere relevante nationale en internationale ontwikkelingen. Ook zijn er
diverse online nieuwsbrieven verstuurd om alle betrokkenen structureel te informeren.
4.2 Bereikcijfers
Zowel landelijk als regionaal, on- en offline, in publieks- en in vakpers was er veel aandacht voor de
campagne. Zo heeft RTL-nieuws met een nieuwsitem 1.252.000 personen bereikt en werd een
nieuwsitem bij SBS 6 Hart van Nederland door 673.000 mensen gezien.
Online werden er advertenties geplaatst om het publiek naar de campagnemiddelen te leiden. Deze
advertenties zijn bijna 6.596.899 keer weergegeven en hebben 2.677.196 unieke personen bereikt.
Bijna 62.000 individuele personen hebben de quiz doorlopen. Aan de Rookmelderwijzer zijn 90.351
mensen begonnen, waarvan er 24.036 aan het einde persoonlijk advies hebben ingewonnen over het
aantal en de plaats van rookmelders in hun woning. De website rookmelders.nl werd door 571.518
unieke personen bezocht. In totaal zijn er op de website 2.813.171 pagina’s bekeken. Vooral de
pagina’s ‘wat is een goede rookmelder’ en ‘waar plaats ik de rookmelder’ werden goed bezocht en
voorzien duidelijk in een informatiebehoefte.
De crossmediale campagne heeft 2.500.080 bereikt. In deze campagne werd bij nieuwsartikelen (op
bijvoorbeeld nu.nl) een advertentie geplaatst die verwees naar rookmelders.nl
4.3 Effectmeting
Een belangrijk campagnemiddel dat is ingezet tijdens de brandpreventieweken is de website
www.rookmelders.nl. Om te onderzoeken in hoeverre een bezoek aan de website heeft geresulteerd in
het behalen van de campagnedoelstellingen, hebben we een meting gedaan onder een representatieve
steekproef van 500 personen. Deze personen werd gevraagd de website te bezoeken met in het
achterhoofd dat ze hun huis veiliger willen maken. Daarop hebben we deze personen een aantal
vragen gesteld.
Het belang van rookmelders
15% van de respondenten geeft aan door het bezoek aan de website geleerd te hebben dat het
belangrijk is om een rookmelder in huis te hebben. Onder personen die nog geen rookmelders hadden,
was dit percentage 21%. Als we daarin meenemen dat in de campagneperiode 571.518 personen de
website hebben bezocht, kunnen we stellen dat ongeveer 1 op de 170 Nederlanders van 18 jaar en
ouder dankzij de website heeft geleerd dat het belangrijk is een rookmelder in huis te hebben.
Verder gaf 36% van de respondenten na het bezoek aan de website aan van plan te zijn om extra
rookmelders aan te schaffen. Van de personen zonder rookmelder was dit 45%.
De juiste hoeveelheid rookmelders in huis
Van alle respondenten had 87% een rookmelder in de woning hangen. Van deze groep had 71% op
elke woonlaag een rookmelder.
Van de personen die de website niet eerder hadden bezocht, gaf 44% aan op de website geleerd te
hebben hoeveel rookmelders ze het beste in hun woning kunnen ophangen, 52% wist dit al.
Door het bekijken van de website is 48% van de personen van plan om op elke verdieping een
rookmelder te hangen. 33% was dit sowieso al van plan zonder de website te hebben bekeken. Een
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bezoek aan de website zorgt dus voor 15% meer animo om een rookmelder op elke verdieping te
hangen.
De juiste plaats om een rookmelder te hangen
Van de personen die hun rookmelder zelf hadden opgehangen had 60% in de gebruiksaanwijzing
gelezen waar de melder moest hangen, 18% had hem naar eigen inzicht opgehangen en 12% had
ergens gehoord of gezien wat de juiste plek was om de melder op te hangen.
Wanneer de bewoners zelf de rookmelder hadden opgehangen, hingen alle rookmelders in 70% van
de gevallen op de juiste plaats. Wanneer de bouwer, verhuurder of woningbouwvereniging de
rookmelder(s) had opgehangen, hingen alle melders in 63% van de gevallen op de juiste plaats.
Voor 31% van de personen die nog nooit de website hadden bezocht was de informatie over waar je
het beste een rookmelder kunt hangen nieuw.
Van de personen bij wie de rookmelders niet (allemaal) op de juiste plaats hingen, is 78% door het
bezoek aan de website van plan om de rookmelder op de juiste plaats te gaan hangen. 6% was dit
sowieso al van plan.
Kennis over de rookmelderverplichting
Voor 51% van de personen was de verplichting om vanaf juli 2022 op elke verdieping een rookmelder
te hebben nieuw, 43% wist dit al. Voor personen zonder rookmelder was deze kennis wat vaker
nieuw; 58% van hen wist nog niet van deze verplichting.

5. Financiering
De Brandpreventieweken zijn een duidelijk voorbeeld van publiek-private samenwerking ten aanzien
van de financiering van campagnes. Naast de bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en
de in kind investering van de Nederlandse Brandwonden Stichting, dragen ook andere partijen bij. In
2021 hebben de volgende partijen een bijdrage geleverd aan de campagne:
● Sprue/Fire Angel/First Alert: rookmelderfabrikant
● Smartwares: rookmelderfabrikant
● Federatie Veilig Nederland
● Verbond van Verzekeraars
Het spreekt voor zich dat deze partijen schade en leed ten gevolge van brand willen terugdringen. De
bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is ingezet voor directe kosten die verband
houden met de campagne.
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6. Schematisch overzicht: output 2021
Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van de producten die gerealiseerd zijn binnen het
kader van de campagne 2021. Van elk product is het directe resultaat in termen van oplage of
verspreiding genoemd. In de derde kolom zijn aanvullende opmerkingen/leerpunten opgenomen.
Product

Resultaat

Opmerking

Digitale bijeenkomsten met
Brandweer Nederland en
District coördinatoren

Het informeren en betrekken
van alle 25 veiligheidsregio’s
via de district coördinatoren

Om alle Veiligheidsregio’s
betrokken te houden bij de
ontwikkeling van de campagne
hebben er structureel
bijeenkomsten met de District
coördinatoren, Brandweer
Nederland en de Brandwonden
Stichting plaatsgevonden.

Bijeenkomst werkgroep
gedragsverandering –
Brandwonden Stichting

6 gedragswetenschappers
nemen periodiek deel aan
overleg met het campagneteam

De Werkgroep
Gedragsverandering met
specialisten uit meerdere
veiligheidsregio’s is een
klankbordgroep voor het
campagneteam van de
Brandwonden Stichting.

Congres Rookmelders Redden
Levens

199 deelnemers bestaande uit
brandveilig leven professionals
en samenwerkingspartners

Het congres bestond uit 4
inhoudelijke presentaties. Ook
werd er op een speciale manier
aandacht gegeven aan de
Gouden Rookmelder die dit
jaar - eenmalig - aan alle 25
veiligheidsregio’s werd
uitgereikt.

Digitale nieuwsbrieven

16 digitale nieuwsbrieven
verstuurd, elk naar 910 relaties
(brandveilig leven
professionals, ministeries,
leveranciers,
samenwerkingspartners)

Naast direct contact een
effectief middel om regio’s en
andere belanghebbenden te
informeren en betrekken.

Kick off week

140 tot 170 (brand)veilig
leven professionals per
webinar.

Tijdens de Kick-off week
werden drie belangrijke
thema’s besproken:
wetenschappelijk onderzoek,
gedragsverandering en online
campagnevoering.

Communicatie regio’s
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Voorlichtingsmiddelen
Website rookmelders.nl
571.518 unieke bezoekers,
2.813.171 pagina’s bezocht

Het bezoekersaantal betreft het
aantal unieke personen dat de
website hebben bezocht.

Rookmelderwijzer
90.351 mensen zijn geland op
de rookmelderwijzer, 27%
heeft deze volledig doorlopen.
Ruim 24.000 personen hebben
persoonlijk advies ingewonnen
over rookmelders in hun
woning.
Rookmelder online quiz
126.768 mensen zijn gestart
aan de quiz, 61.736 hebben
deze helemaal doorlopen.

De pagina’s ‘wat is een goede
rookmelder’ en ‘waar plaats ik
de rookmelder’ werden het
beste bezocht en voorzien in
een duidelijke
informatiebehoefte.

Op basis van de cijfers blijkt
dat het uitvalpercentage bij de
quiz laag is. De informatieve
quiz leidt uiteindelijk naar de
rookmelderwijzer en een
persoonlijk veiligheidsadvies.

Online advertenties

6.596.899 weergaven,
2.677.196 unieke personen

De advertenties waren
informatief of linkten door naar
de rookmelderquiz of –wijzer.

Cross mediale campagne

Totaal 2.500.080 impressies,
9.783 clicks naar de website
rookmelders.nl

Dit betreft het totaal aantal
impressies van de advertentie
die bij nieuwsartikelen is
geplaatst. Bijna 10.000 mensen
hebben dankzij de advertenties
rookmelders.nl bezocht.

Social content kalender

Gedeeld door
Veiligheidsregio’s, Brandweer
Nederland, de Brandwonden
Stichting en
samenwerkingspartners

Voor de campagne is een
content kalender ontwikkeld
met een breed scala aan social
mediaberichten die door
deelnemende partijen
eenvoudig ingezet konden
worden.

Online en offline kranten,
zowel landelijk als regionaal.
Vereniging Eigen Huis
magazine, nieuwsitems in
rubrieken op tv en op radio

Bij de persaftrap werd gefocust
op de snelheid van brandontwikkeling en de giftigheid
van rook.

Free publicity

Perscampagne
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Bijlage 1 - persbericht start Brandpreventieweken

“Was de rookmelder niet afgegaan, dan waren we er niet meer geweest”
Start oktobercampagne Brandpreventieweken
Arnhem/Beverwijk, 29 september 2021 - Modern meubilair en oplaadbare apparaten zorgen voor
heviger en gevaarlijkere branden. Chiara uit Schiedam overkwam het onlangs toen een
hoverboard aan de oplader ’s nachts in brand vloog: “Ik ben niet alleen mijn twee honden kwijt,
maar ook al mijn bezittingen. De brandweer zei dat het een kwestie van seconden was. Als we de
rookmelder niet hadden gehoord, hadden ook mijn kinderen en ik het niet overleefd”. Morgen
starten Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting de campagne
‘Rookmelders redden levens’ om slachtoffers van een woningbrand te voorkomen.
De brand bij Chiara staat niet op zich. Joost Ebus van Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en lid van de
Adviescommissie Nationale Brandpreventieweken: “Ik zie het dagelijks; branden die zich veel sneller
ontwikkelen dan vroeger. En we weten uit recent onderzoek* van de Brandweeracademie dat de
rook die daarbij vrijkomt ook veel dodelijker is. Dat komt door de materialen die gebruikt worden
zoals polyurethaanschuim in meubilair, maar ook lithium-ion batterijen in oplaadbare apparaten. Als
die in brand vliegen staat je kamer binnen de kortste keren vol zeer giftige rookgassen en grote
hoeveelheden roet. En dan hebben we het eerder over seconden dan over minuten”. De fabrikant
en leverancier moeten ervoor zorgen dat hun producten veilig zijn. Dat is de basis. Maar de
consument moet ook weten hoe apparatuur veilig te gebruiken en op te laden. En mocht er dan
onverhoopt toch brand ontstaan, dan moet je op tijd gealarmeerd worden. Joost: “Elke seconde dat
jij eerder weet dat er brand is, geeft je kostbare tijd om veilig buiten te komen. Rookmelders zijn
daarbij echt van levensbelang.”
Rookmelders verplicht in alle woningen
Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in je woning op elke etage met een verblijfsruimte een
rookmelder te hebben. Op de campagnewebsite www.rookmelders.nl vind je een handige online tool die
een persoonlijk advies geeft hoeveel rookmelders je nodig hebt om aan de rookmelderplicht te voldoen.
Ook vind je er advies waaraan je een goede rookmelder herkent, waar je ze moet plaatsen en hoe te
onderhouden. En tips om brand te voorkomen, hoe oplaadbare apparaten veilig op te laden en hoe je bij
brand veilig buiten komt.
Een 20 cent muntje is alles wat ik nog heb
Op 22 juni 2021 werd Chiara wakker van het gepiep van de rookmelder in de woonkamer: “Beneden
aangekomen wist ik dat het fout zat, ik voelde de intense hitte en zag dikke rook. Ik gilde naar mijn
dochter Jacey: ‘Pak Donny en kom naar beneden’. Met haar broertje tegen zich aangedrukt kwam ze de
trap af rennen. Ik gilde ‘Naar buiten, nu!’. Eenmaal buiten dacht ik aan onze twee honden. Ik rende het
huis weer in, om ze te zoeken. Binnen explodeerde er iets en het vuur leek wel armen te hebben die me
wilden grijpen. Ik heb niet in de vlammen gestaan, maar toch zijn door de hete rook mijn wimpers en
handen verbrand. Ik kon geen adem meer halen en moest naar buiten, terwijl ik zo graag mijn honden
wilde vinden. De inmiddels gearriveerde brandweer beloofde me dat zij de honden zouden zoeken. Daar
stonden we dan, buiten, in ons ondergoed! Niets hadden we meer.”
Chiara en haar kinderen werden met verschillende ambulances naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze
horen dat de twee honden bij de brand zijn omgekomen. Chiara: “Ons huis is nu nog steeds
onbewoonbaar. We wonen in de noodopvang, maar voelen ons daar verloren. We zijn letterlijk alles
kwijt, foto’s van mijn overleden moeder, de honden, onze kleding. Slechts één ding heb ik uit ons huis
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kunnen redden, een muntje van 20 eurocent. Ik zie dat ondanks alle verdriet toch ook als ons
geluksmuntje. Want we zijn
‘Rookmelders redden levens’ is een campagne van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken; een
initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het IFV en het Verbond van
Verzekeraars om het aantal slachtoffers van woningbranden in Nederland tot een minimum te beperken.
*Rookverspreiding in woongebouwen, Brandweeracademie/Instituut Fysieke Veiligheid, 2020
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Bijlage 2 - overzicht persaandacht
Radio
- Radio interview Eemsdelta ‘Lunchradio’ – Interview Arvid Klijzing
- Radio Katwijk – interview Joost Ebus
- RTV Noord- via https://soundcloud.com/bwcgroningen/rtv-noord-interviewmet?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=s
ocial_sharing
- https://www.rijnmond.nl/nieuws/1412704/Door-kortsluiting-in-een-Oxboard-oplader-verloorChiara-haar-huis-haar-honden-en-bijna-haar-kinderen
Televisie
- SBS6: Hart van Nederland item https://www.hartvannederland.nl/nieuws/misdaad-112/chiararookmelder-brand-huis-hoverboard (gemiddeld 673.000 kijkers, 904.000 kijkers hebben
minimaal 1 minuut aaneengesloten gekeken. Bron:Kijkcijfers.nl)
- RTL5 ‘112 vandaag’ interview Joost Ebus https://www.rtlxl.nl/programma/112vandaag/2d8f726a-2259-47b5-aebe-ca6d37ef4729 (gemiddeld 183.000 kijkers, 396.000
kijkers hebben minimaal 1 minuut aaneengesloten gekeken. Bron:Kijkcijfers.nl)
- https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5258783/rtl-nieuws-1930-uur ( Item over
de branden start op 14.37. Stukje met Sonja start op 16.16 minuten). (gemiddeld 1.252.000
kijkers, 1.572.000 kijkers hebben minimaal 1 minuut aaneengesloten gekeken.
Bron:Kijkcijfers.nl)
- https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5258580/rtl-nieuws-0630-uur
- https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5258594/rtl-nieuws-0800-uur ALLE
UITZENDINGEN
Print
-

Artikel KBO-PCOB (Oplage 250.000).
Vakblad Elektroretailmagazine, interview Joost Ebus Brandweeracademie

Online
- https://www.brandveilig.com/nieuws/rookmelders-staan-centraal-tijdensbrandpreventieweken-2021-69917
- https://regioonline.nl/regio-arnhem-nijmegen/was-rookmelder-niet-afgegaan/
- https://www.brandweer.nl/nieuws/was-de-rookmelder-niet-afgegaan-dan-waren-we-er-nietmeer-geweest/
- https://www.eemskrant.nl/brandpreventieweken-van-start-rookmelders-redden-levens/
- https://www.dalfsennet.nl/nieuws/417852/als-rookmelder-niet-was-afgegaan-waren-wij-erniet-meer-geweest.html
- https://vught.nieuws.nl/nieuws/33174/rookmelders-zijn-per-1-juli-2022-verplicht/
- https://drimble.nl/regio/flevoland/urk-noordoostpolder/79570251/rookmelders-per-1-juli2022-verplicht.html
- https://loemedia.nl/63887-2/
- https://www.vrijsselland.nl/brandpreventieweken-van-start/
- https://rtvslos.nl/2021/09/30/was-de-rookmelder-niet-afgegaan-dan-waren-we-er-niet-meergeweest/
- https://www.dediek.nl/index.php?page=nieuwsid&id=66499&utm_source=dlvr.it&utm_medi
um=twitter
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-

https://www.zwartewaterkrant.nl/index.php?page=nieuwsid&id=66497&utm_source=dlvr.it&
utm_medium=twitter
https://www.dagenvanhetjaar.nl/30-september-internationale-dag-van-recht-op-blasfemieworld-stroopwafel-day-internationale-podcastdag-internationale-vertaaldag-nationale-broeren-zus-dag-nederlandse-dansdagen/
https://www.nibhv.nl/nibhv-voorthuiswerkers/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=brandpreventiewek
en
https://gouweijsselnieuws.nl/2021/10/04/start-oktobercampagne-brandpreventieweken/
https://www.varnws.nl/regio/leidscherijn/nieuws/27184/rookmelders-redden-levens-startoktobercampagne-nationale-brand
https://www.vrijsselland.nl/rookmelders-verplicht-vanaf-juli-2022/
Magazine voor bouwmarkten intern (niet publieks)
https://nos.nl/l/2400541
https://www.nu.nl/economie/6160815/meer-woningbranden-maar-juist-minder-schade-doorthuiswerken.html
https://www.ad.nl/wonen/meer-woningbranden-door-thuiswerken-oververhitteopladers~a22d498d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsha
ring_web
https://www.linda.nl/nieuws/binnenland/meer-woningbranden-door-massaal-thuiswerken/
https://headtopics.com/nl/vaker-woningbrand-door-opladers-we-hebben-echt-geluk-gehad22023248
https://nieuwsblik.nl/vaker-woningbrand-door-opladers-we-hebben-echt-geluk-gehad/
https://www.margriet.nl/nieuws/brand-in-huis-nog-gevaarlijker-dan-vroeger/
https://www.tubantia.nl/wonen/meer-woningbranden-door-thuiswerken-vooral-in-enschedeoververhitte-opladers~a22d498d/?referrer=https%3A%2F%2Ftransition.meltwater.com%2F
https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/290309/stijging-aantal-claims-voor-woningbranden.html
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/aantal-schadeclaims-woningbranden-voor-het-eerstsinds-jaren-gestegen/
https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/insurance/stijging-in-woningbrandclaims-2020-vooraldoor-thuiswerken-modern-meubilair-en-oplaadbare-apparaten-andermaal-sterk-marktbreedpleidooi-voor-rookmelders/
https://headtopics.com/nl/meer-woningbranden-in-thuiswerkjaar-2020-vooral-in-brabant22018549
https://www.1limburg.nl/meer-woningbranden-limburg-door-thuiswerken?context=topstory
https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/verzekeraars-zien-weer-toename-van-woningbranden
https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/290309/stijging-aantal-claims-voor-woningbranden.html
https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20211002/rookmelders-per-1-juli-2022-verplicht-in-eenwoning/
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1412704/Door-kortsluiting-in-een-Oxboard-oplader-verloorChiara-haar-huis-haar-honden-en-bijna-haar-kinderen
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/83917/vanaf-juli-volgend-jaar-rookmelders-verplicht-inwoningen/
https://www.heemsteder.nl/brandpreventieweken-van-start-extra-aandacht-voorrookmelders/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=brandpreventiewekenvan-start-extra-aandacht-voor-rookmelders
https://ermelovannu.nl/actueel/10821-rookmelders-redden-levens
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-

https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/risks/vandaag-start-de-campagne-rookmelders-reddenlevens-was-de-rookmelder-niet-afgegaan-dan-waren-we-er-niet-meer-geweest/
https://www.parool.nl/amsterdam/vaker-brand-in-woning-door-thuiswerken-maar-ooksneller-opgelost~bd893718/
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Bijlage 3 - logo, beeldmerk
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Bijlage 4 – Website Rookmelders.nl
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Bijlage 5 – Rookmelderwijzer
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Bijlage 6 - quiz
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Bijlage 7 - lokale/regionale voorlichtingsacties door de regio’s
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Bijlage 8 – Acties van derden
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Bijlage 9 – Nieuwsbrieven
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Bijlage 10 – Website Netwerk Nationale Brandpreventieweken: Brandpreventieweek.nl
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Bijlage 11 – Congres Rookmelders Redden Levens
Terugkijklink naar het congres: https://www.brandpreventieweek.nl/onderzoek/events/start-eventrookmelders-redden-levens-2021/
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Bijlage 12 – Social media content kalender
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Bijlage 13 – Cross mediale campagne
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Bijlage 14 - Kick off week ‘Brandstof tot succes’

Terugkijk link:
https://www.youtube.com/watch?v=zk7IfZFR6k&list=PLfsXfSwlQ2fDp_DBm2YvdpcKFbMTaCjm_&index=15&t=1s

Terugkijk link: https://www.youtube.com/watch?v=zk7IfZFR6k&list=PLfsXfSwlQ2fDp_DBm2YvdpcKFbMTaCjm_&index=14

Terugkijk link:
https://www.youtube.com/watch?v=pbyXffwoA6E&list=PLfsXfSwlQ2fDp_DBm2YvdpcKFbMTaCj
m_&index=17&t=1s
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