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Nog aan te vullen en verder uit te werken 

 

 Mens Gebouw Professioneel Particulier 
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Brandveiligheids- 
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Preventieve maatregel  15 15 15 

Preparatieve 

maatregel 
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16, 17 

6, 9, 10,11, 

 

6, 9, 10, 

 

6,11, 
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1. Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) 

De regeling BGB is een landelijk erkend keurmerk waarmee het mogelijk is panden te certificeren op 

brandveiligheid door een deskundig en gecertificeerd opnamebedrijf. 

Met en dergelijk certificaat voldoet het pand aantoonbaar aan de brandveiligheidseisen. 

 

 

2. Protocol Integrale brandveiligheid (Careyn) 

Uitgebreid brandveiligheidsprotocol van zorgverleningsinstantie Careyn, met onder andere 

brandveiligheidsdoelstellingen, het jaarplan, verantwoordelijkheden, brandveilig gebruik bouwwerken, 

bedrijfsnoodplan, etc. 

 

 

3. Veiligheidsscan (’s Heeren Loo) 

Instrument met 5-puntsschaal dat per gebouw inzicht geeft in de mate van veiligheid. Kan per regio 

een totaal rapportage genereren. Dashboard RvB. Simpel met een tablet op locatie in te vullen. 

 

 

4. Risico Analyse Monitor (VNOG) 

De RAM is een applicatie die ingevuld kan worden, en waar in een vijfpuntsweergave de risico’s naar 

voren komen. Het helpt de brandweeradviseur te adviseren op de volgende aspecten: het ruimtelijk 

profiel, veilige ontvluchting en toetreding, beheersbaarheid incident, bestrijdbaarheid incident en 

gedrag & houding. Deze thema’s geven vanuit het kenmerkenschema uit de publicatie ‘’basis voor 



brandveiligheid’’ van het IFV, een interactie weer tussen gebouw, mens, brand, interventie en 

omgevingskenmerken.  

 
  



 

5. Veiligheidsexpeditie (GNBB) 

Tijdens een gezamenlijke rondgang door de zorglocatie ontdekken waar knelpunten zijn. Het is dus 

letterlijk een ‘’expeditie’’. Zorginstellingen, cliënten en brandweer delen met een veiligheidsexpeditie 

hun ervaringen. Samen zien, samen praten, samen de brandveiligheid vergroten. Dat is de gedachte 

achter de veiligheidsexpeditie. 

 

 

6. Incidentscenario’s  

VNOG:  

Zes uitgewerkte brandscenario’s met standaardonderdelen: oorzaak, trigger, situatie/gebeurtenissen, 

verloop incident, directe en indirecte gevolgen; in diverse gebouwen zorg en welzijn: 

 thuiszorg  

 groepszorgwoning  

 psychogeriatrische inrichting  

 verpleegtehuis  

 ziekenhuis  

 asielzoekerscentrum 

 

Brabant-Noord:  

 scootmobiel brand 

 slaapkamerbrand 

 

 

7. Risicoprofielen cliënt of patiënt (De zorg brandveilig) 

Infoblad reikt een handvat aan om een risicoprofiel van een cliënt of patiënt te maken. Een risicoprofiel 

is een combinatie van verschillende risicofactoren, die aangeeft hoe hoog de kans op een gebeurtenis 

is en wat de impact zal zijn. Bij het risicoprofiel brandveiligheid wordt mogelijk onveilig gedrag van een 

cliënt of patiënt afgewogen tegen het handelingsperspectief bij brand als gevolg van zijn of haar 

beperking.   

 

 

8. Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid (De zorg brandveilig) 
Risicogestuurde aanpak. Kijken naar alle mogelijke risico’s en risicofactoren die samenhangen met 
het ontstaan en de effecten van brand. Vervolgens kunnen deze vertaalt worden naar eigen beleid en 
maatregelen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch vlak. Risico’s vindt u niet alleen in 
het gebouw en de installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en -
gedrag, medewerkers, andere aanwezigen en de omgeving belangrijke factoren zijn. 
 
 

9. Table Top oefening 

Een table-top ontruimingsoefening is een simulatie van een ontruiming. Aan de hand van een casus 

wordt ‘’op tafel’’ een ontruiming nagespeeld. Het is een middel om personeel voor te bereiden op een 

ontruiming. Ook maakt het medewerkers bewust van hun verantwoordelijkheid tijdens een calamiteit.  

 

 

10. Ontruimingsoefening  

Met waarnemers brandweer.  

Eventueel met blusploeg. 

Optioneel met voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners. 

 

 

 



11. Oefenen in de wijk 

Naar voorbeeld van Brandweer Friesland. Het oefenen in de wijk is een voorlichtingsmoment 

gekoppeld aan een brandweeroefening. De oefening vindt plaats in een woning (leeg voor renovatie 

o.i.d.) die ter beschikking wordt gesteld door een woningcorporatie. 

 

 

12. Checklist Zelfstandig wonen en brandveiligheid (Aedes-Actiz) 

Met de checklist komen per complex de sterke en zwakke punten en risico’s in beeld. Dat geeft inzicht 

in bouwkundige en organisatorische verbeteringen zoals bewonersvoorlichting, alarmering, 

alarmopvolging en ontruiming. Publicatie in oktober 2017.   

 

 

13. Home safety check 
a. App Doe de Woningcheck https://itunes.apple.com/nl/app/woningcheck/id1040167581?mt=8 

b. Folder Brandveilig wonen https://www.brandweer.nl/media/3727/brandveilig-wonen-2017.pdf?param=0  

c. Huisbezoek / - expeditie 

 

 

14. Rookmelderbeleid (Volkshuisvesting) 

Rookmelder beleid van Woningcorporatie Volkshuisvesting waarin wordt beschreven in hoeveel 

woningen uit het bestand een rookmelder hangt, in welke woningen nog geen rookmelder hangt, en 

hoe de corporatie hiermee dient om te gaan. Verantwoordelijkheden zijn beschreven.  

 

 

15. Rookmelders / Rookmelderteam (Brandwondenstichting) 
Het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting bestaat uit meer dan 2.500 

vrijwilligers die door de Brandweer zijn getraind in het plaatsen van rookmelders. Overal in Nederland 

staan zij klaar en plaatsen zij kosteloos een rookmelder als mensen dit zelf niet meer kunt. Ook 

bespreken zij hoe er bij brand veilig gevlucht kan worden.  

 

 

16. Vluchtplan (Ontvluchten) 
Zorg ervoor dat je weet wat je te doen staat bij brand. Maak een vluchtplan en bespreek dit met alle 

bewoners.  

Zie http://verkleindekansopbrand.nl/vlucht-veilig/  

 

 

17. Online test: 
Doe de test om te zien of je thuis goed voorbereid bent op brand. 
Zie  www.verkleindekansopbrand.nl  

 

 

18. Handreiking brandveiligheid woningscheidende constructies (2010, VROM-Inspectie) 
 

Deze publicatie is bestemd voor eigenaars/bewoners van rijenwoningen of meergezinswoningen met 

een houten dak. Het bevat de volgende onderwerpen:  

 Om welke woningen gaat het?  

 Hoe brandveilig is mijn woning?  

 Wat moet u onderzoeken?  

 Regelgeving, uw verantwoordelijkheid en de rol van de gemeente.  

 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/woningcheck/id1040167581?mt=8
https://www.brandweer.nl/media/3727/brandveilig-wonen-2017.pdf?param=0
http://verkleindekansopbrand.nl/vlucht-veilig/
http://www.verkleindekansopbrand.nl/


19. Deurhanger: Hé doe de deur dicht!  

 
 
 

20. Nieuwsbrief artikelen over brandveiligheid  
Voor communicatiekanalen woningcorporaties: moeten nog opgesteld, in samenwerking met. 
 

21. Volkshuisvesting Schema portiekwoning cat.1  
Checklist o.b.v. stroomschema portiekwoningen, Extra beschermde enkele vluchtroute, bestaande 
bouw, handhaving 


