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Energiewacht

lntentieverklaring
Brandweer Twente als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente, gevestigd te Enschede aan de
Nijverheidsstraat 30, vertegenwoordigd door de heer Wevers, commandant brandweer, hierna ook te
noemen: Brandweer Twente
en
Geas Energiewacht, gevestigd te Enschede aan de Spoordijkstraat 60, vertegenwoordigd door de heer ten
Bolscher, algemeen directeur Geas Energiewacht, hierna ook te noemen: Geas

Hierna te noemen: 'De partijen' bij deze intentieverklaring.

Orrenvegencie dat:

.
.
.

Partijen ervan overtuigd zijn dat door voorlichting bij burgers over het risico van CO-uitstroom, zij meer
veiligheidsbewust en alert worden en daar ook naar gaan handelen om de kans op vergiftiging te

voorkomen;
Partijen zien in elkaar een belangrijke ketenpartner, met als gezamenlijk doel het bereik van de COvoorlichting te vergroten onder de aangesloten 145.000 huishoudens bij Geas in Twente;
Het concept van CO-preventie is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoeken uitgevoerd door de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (d.d. 18 november 2015) en de Brandweeracademie (d.d. 30 september
2016) en sluit aan bij de ontwikkelingen omtrent de wetsregeling die Minister Blok (Wonen en

.

Rijksdienst) heeft aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 19 december 2016).
Partijen bereid zijn om de samenwerking in2017 in een gezamenlijk plan van aanpak uit te werken en in
uitvoering te brengen.

Besluiten dat.

1)

Geas een ambassadeursrol vervult binnen hun werkveld inzake het concept CO-preventie.

Concrete acties zijn:

a.
b.
c.

Geas monteurs informeren over het belang van de samenwerking met Brandweer Twente;
Geas monteurs via Brandweer Twente faciliteren met voorlichtingsmiddelen, zodat zij de
voorlichtingsboodschap kunnen uitdragen bijde aangesloten 145.000 huishoudens;
Het concept CO-preventie benoemen op de websites van Geas en aanbieden bij de
won in gbouwveren gin gen met een Geas contract;
Een informatiesessie organiseren voor Brandweer Twente, waarin uitleg wordt gegeven over de
werkwijze van monteurs en het gebruik van de ¡nstallatie.
i

d.
2)

Brandweer Twente staat garant voor de kwaliteit van de voorlichting door regie te houden op de
communicatieaanpak. Concrete acties zijn:
De repressieve medewerkers van Brandweer Twente te informeren over het concept CO-preventie;
De CO-preventieboodschap uit te dragen tijdens het uitvoeren van de woningchecks;
CO-preventie toe te voegen aan de veiligheidsscenario's van de Riskfactory Twente;'

a.
b.
c.
1

Veiligheidseducat¡ecentrum op de Twente Safety Campus. Hier worden verschillende doelgroepen bekend en bewust gemaakt met nagebootste

veiligheidsscenario's.

Paraaf 5.J.M. Wevers .,...
Paraaf G.H. ten Bolscher
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3)

d.

Een informatiesessie te organiseren voor monteurs van Geas. waarin zij handvatten ontvangen over

e.

hoe een voorlichtingsboodschap overgebracht kan worden;
Het leveren van communicatiemiddelen aan Geas ten behoeve van punt 1b en 3b.

Vanaf 1 februari 2017 wordt het concept CO-preventie opgenomen in de werkwijze van de monteurs
van Geas. Dit houdt concreet in dat:

a.

Alle monteurs van Geas volledig op de hoogte zijn van de:
inhoudelijke voorlichtingsboodschap;
voorlichtingshandvatten: 'Hoe geef je voorlichting?' van Brandweer Twente.
De monteurs van Geas de voorlichtingsboodschap uitdragen bij alle huishoudens, waarvoor zij
worden opgeroepen;
Geas periodiek de terugkoppeling verzorgt naar Brandweer Twente van het aantal gesproken

b.
c.

i.
ii.

huishoudens.

4)

De samenwerking gaat in op 1 februari 2017 en heeft (in eerste instantie)een looptijd van 2 jaar.
a. De verwachting van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) is dat vanaf 2019 in de wet geregeld is dat

enkel erkende bedrijven met vakbekwaam personeel cv-ketels en warmwatertoestellen op gas
mogen aanleggen en onderhouden. ln de periode daar tussenliggend spreken Geas en Brandweer

b.

Twente samen de intentie uit om de Twentse burgers op de gevaren van koolmonoxide te wijzen en
het belang aan te kaarten om een koolmonoxidemelder aan te schaffen. zodat de kans op
ongelukken verminderd kan worden.
Partijen verbinden zich aan de inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de afspraken, die
worden gemaakt, binnen de eigen organisatie bekend worden gemaakt en dat daar ook naar wordt
gehandeld.

c. Partijen zullen

elkaar daarbij steunen, aanvullen en waar nodig op aanspreken.

Aldus overeengekomen,

te (plaats) : Enschede
op (datum) : 1 februari 2017

Commandant

Algemeen Directeur
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