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Met het oog op een toekomstbestendige brandweer

Ontwikkelspoor Veilig Leven



Dit is de derde nieuwsbrief over de voortgang van Plan Brandweerzorg. De afgelopen 
anderhalf jaar hebben de acht ontwikkelsporen van het Plan Brandweerzorg hard ge-
werkt aan het toekomstbestendig maken van onze brandweerzorg. Via deze nieuws-
brief ontvang je komende tijd meer informatie over de verschillende ontwikkelsporen.

ONTWIKKELSPOREN 

1  Inzicht in risico’s
2  Risicobeheersing (RB)
3  Veilig Leven (VL)
4  Incidentbestrijding (IB)
5  Preparatie (PREP)
6  Verbinding in de Veiligheidsketen (VRR)
7  Business Intelligence (BI)
8  Human Resources (HR)

In deze derde nieuwsbrief  besteden we aandacht 
aan het ontwikkelspoor Veilig Leven.

Dit spoor houdt zich bezig met het vergroten van 
het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid 
van burgers in de eigen woonomgeving. Om dit te 
bereiken zet Veilig Leven diverse voorlichtings-
instrumenten in en zoekt de samenwerking op 
met andere ontwikkelsporen zoals Risicobeheer-
sing, Repressie en Inzicht in Risico’s. 

In deze nieuwsbrief lees je over de speerpunten 
en de stand van zaken van de Top 10 ideeën die 
Veilig Leven dankzij jullie tijdens eerdere informa-
tiebijeenkomsten heeft opgehaald.

ONTWIKKELSPOOR VEILIG LEVEN



Eind 2017 hebben een aantal informatiebijeen-
komsten plaats gevonden voor alle VRR-mede-
werkers, die Veilig Leven (VL) waardevolle ideeën 
en inzichten hebben opgeleverd. 
Deze ideeën vormen input en kaders voor de ver-
dere ontwikkelingen binnen VL. Hieronder lees je 
over de stand van zaken van de Top 10 ideeën en 
inzichten voor VL. 

TERUGKOPPELING TOP 10  
UIT DE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 

1. AFSCHAFFEN TARGETS, LAAT DE BLUSPLOEGEN ZELF PRIORITEITEN / ZWAAR-
TEPUNTEN BEPALEN EN ACTIVITEITENPLAN VL MAKEN (KWALITEIT VOOR 
KWANTITEIT)

kazernes. Hierdoor ontstaat in 2019 meer ruim-
te voor de kazernes en meer eenduidigheid in 
de uitvoering.

Dit plan heeft dit jaar vorm gekregen. De  
komende tijd werkt VL aan een standaard werk-
wijzer en activiteitenoverzicht voor de beroeps-

2. NIEUW EN ZITTEND PERSONEEL UNIFORM OPLEIDEN VOOR VL EN RB TAKEN

opnieuw een instructie op de kazernes worden 
verzorgd over de wijze waarop VL-activiteiten 
eenduidig kunnen worden uitgevoerd. Deze in-
structie is zowel bedoeld voor nieuwe collega’s 
als voor collega’s die al langer ervaring hebben 
met het uitvoeren van VL-activiteiten.

VL-medewerkers hebben inmiddels bijna alle 
afdelingen binnen de VRR bezocht om colle-
ga’s kennis te laten maken met VL-activitei-
ten. Tevens zijn de bezoeken gebruikt om het 
veiligheidsbewustzijn van de collega’s in hun 
eigen privéomgeving te vergroten. In 2019 zal 

3. DE TERUGKOPPELING VAN INFORMATIE VANUIT VL NAAR DE BLUSPLOEGEN  
OPTIMALISEREN

hun maandelijkse werkoverleg en koppelen dit  
terug richting de ploegen op de kazernes. 

VL-medewerkers hebben hier continu aan-
dacht voor en bespreken dit onderling tijdens 

4. BURGER MEER BEWUST MAKEN VAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEDEN EN 
DE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN DE BRANDWEER

thema ‘Veilig Vluchten’. Samen met andere 
VRR- afdelingen zal de aandacht zich komen-
de tijd ook meer richten op zelf- en samen-
redzaamheid van burgers bij rampen en crises 
en hulp van burgers bij incidentbestrijding en 
crisisbeheersing. Daarbij werkt VL nauw samen 
met de afdeling communicatie op het gebied 
van risicocommunicatie en hebben zij regelma-
tig items over brandveiligheid in de uitzend-
ingen van RTV Rijnmond.

Om dit te bereiken geeft VL voorlichting via  
(social-)media en met behulp van Virtual Rea-
lity (VR). Daarnaast worden er buurtpresenta-
ties na een brand gegeven en worden ‘Broodje 
Brandweer bijeenkomsten’ of een Brandweer-
bingo voor senioren gehouden. Daarnaast zijn 
bewoners in senioren- huisvesting opgeleid tot  
‘Bewonerhulpverleners’ (BHV). Ook wordt 
momenteel bekeken of er een Brandweer  
Escaperoom gerealiseerd kan worden met als 



5. MEER VOORLICHTING EN ONTRUIMINGSOEFENINGEN OP SCHOLEN I.S.M. DE 
BLUSPLOEGEN. VL WORDT EEN VAST ONDERDEEL VAN HET LESROOSTER

gemaakt met brandveiligheidsrisico’s in en om 
het huis. Zij nemen deze verhalen en vragen 
hierover ook mee naar huis. Incidenteel worden 
in samenwerking met de uitrukdienst ook ont-
ruimingsoefeningen begeleid, maar dit is pri-
mair geen taak voor de brandweer.  

De afdeling VL heeft veel contact hierover met 
basisscholen in onze regio. Scholen kunnen zich 
aanmelden voor een voorlichting voor groep 4 
en groep 7 op school of een bezoek met groep 
8 aan de ‘Club van 1-1-2’ in de brandweerkazer-
ne van Schiedam. Kinderen worden hierdoor al  
in een vroeg stadium en spelenderwijs bekend 
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6. WIJKBRANDWEERMAN PER KAZERNE IN DE UITRUKDIENST EN WIJKSPREEK-
UUR / WIJKINFORMATIEPUNT

hiervan deel uitmaken. Daarnaast worden met 
verschillende gemeenten gesprekken gevoerd 
om een vaste ‘wijkbrandweerman’ aan te stel-
len. In de gemeente Capelle aan den IJssel start 
hiervoor in 2019 een pilot.

In 2019 maken de kazernes zelf hun VL-jaar-
activiteitenplan. Dit betekent dat zij in overleg 
met de clustercommandant en de VL-coördina-
tor activiteiten kunnen kiezen en zo hun eigen  
kazerne gebonden VL-agenda samenstellen. 
Een wijkspreekuur of wijkinformatiepunt kan 

8. JEUGDBRANDWEER BETER BENUTTEN. KOPPELEN AAN BHV OP SCHOLEN EN 
EVENTUEEL VRIJSTELLING OF EXTRA PUNTEN VOOR SCHOOLVAKKEN.

ten op de eigen school. Ideeën of suggesties 
hiervoor ontvangen VL en de jeugdbrandweer-
leiding graag.  

Op dit moment wordt onderzocht of de jeugd-
brandweer kan worden ingezet bij BHV-taken 
en voorlichtingsactiviteiten voor leeftijdsgeno-

9. VEILIGHEIDSDAGEN EN -ACTIES (VEILIGHEIDSADVIEZEN PLEZIERVAART HELLE-
VOETSLUIS) CONTINUEREN EN VERDER UITBREIDEN.

- Campagne brandveiligheidsadviezen plezier-
vaart op Voorne-Putten,

- Veiligheidsdagen op brandweerposten (o.a. 
Hoek van Holland, Groene tuin, Krimpen, 
Capelle, Bergschenhoek)

Er worden steeds meer bijeenkomsten in dit ka-
der georganiseerd door o.a. gemeenten en de 
clusters van de repressieve dienst. De afdeling 
VL is hierbij vaak aanwezig zoals bij:  

7. VL LOKET EN TELEFOONNUMMER BREDER BEKEND MAKEN EN VL BOOD-
SCHAP EN AED INSTRUCTIE VOOR ALLE VRR MEDEWERKERS. 

motto: ‘Reanimeren kan je leren‘. In 2019 wil VL 
dit, samen met andere veiligheidsvoorlichting, 
ook intern voor VRR-collega’s aanbieden.

Dit is een continu proces. De AED-instructies 
voor burgers worden hierbij niet zelf door VL 
uitgevoerd, maar wel gepromoot onder het 

10. DOELGROEPEN UITBREIDEN NAAR SENIOREN, MOEILIJK OPVOEDBARE KINDE-
REN, ANTI-KRAAK ETC.

gebarentaal en afgelopen zomer was de eerste 
voorlichting door de brandweer aan doven en 
slechthorenden.

De afdeling VL is continu bezig om meer doel-
groepen in hun voorlichting te betrekken. In 
dit  kader is ook een VL-collega opgeleid in  



• Ontwikkelen Business Intelligence (BI) -tool: 
Deze tool is gerealiseerd en wordt gebruikt 
om informatie afkomstig van woningchecks 
zoals aanwezigheid van medicinale zuurstof 
of verminderd zelfredzame personen beschik-
baar te stellen aan de uitrukdienst. Daarbij 
worden gegevens van branden gekoppeld 
aan uitgevoerde woningchecks.

• Veilig Leven voor bedrijven & instellingen: Dit 
wordt in gezamenlijkheid met de afdeling  
Risicobeheersing onderzocht. Vanwege ande-
re VL-activiteiten is de benodigde personele 
capaciteit hiervoor nog niet beschikbaar.

AANVULLENDE INFORMATIE SPOORBOEKJE: 
ONTWIKKELSPOOR VEILIG LEVEN
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• Educatiecentrum volwassenen: De afdeling 
VL is momenteel bezig om een leegstaande 
woning tijdelijk in te richten als ‘Beleving-
swoning’. Hierbij worden buurtbewoners uit-
genodigd en worden zij in woord en beeld 
geïnformeerd over de verschillende facetten 
van brandveiligheid en de impact van brand 
in en om het huis. 

• De afdeling VL in september na 2,5 jaar voor 
de laatste keer in het radioprogramma ’Mid-
dag aan de Maas’ van Radio Rijnmond was? 
Het programma gaat veranderen en VL is nu 
met de redactie in overleg om VL een plek in 
het nieuwe programma te geven. 

• De afdeling VL een woningcheck-app heeft? 
(www.rijnmondveilig.nl/veilig-leven)

WIST JE DAT?

• In 2018 230 lessen op scholen en 90 bezoeken 
aan de ‘Club van 112’ plaatsgevonden heb-
ben!

• De afdeling VL van de VRR een landelijke pri-
meur heeft met het project ‘Bewoners Hulp-
verlening (BHV)’ en de voorlichting in geba-
rentaal voor doven en slechthorenden. 

• Er is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan 
een sterke verbinding tussen VL en de afde-
ling Risicobeheersing (RB). Speerpunten hier-
in zijn:
- Doelgroep- en risicogerichte werkwijze,
- Gezamenlijke aanpak van kwetsbare ge-

bouwen met kwetsbare bewoners,
- Vier nieuwe pilots met wijkschakels binnen 

de gemeente Rotterdam waarbij een net-
werk van partijen samen de veiligheid in de 
woonomgeving van kwetsbare personen 
willen vergroten.

2017 2018 2019 2020

ONTWIKKELING BI-TOOL

VEILIG LEVEN

PARTICIPATIE

JEUGDBRANDWEER

EDUCATIE

VOLWASSENEN

AANSLUITING BURGER

EN BRANDWEER

VEILIG LEVEN BEDRIJVEN

& INSTELLINGEN



Meer informatie? 

website:
mijnvrr.nl/brandweerzorg

Veilig Leven servicetelefoon: 
0900-8387

e-mail: 
brandveiligleven@vr-rr.nl


