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Voorwoord
Samen werken aan veiligheid!
Ons doel is de samenleving sparen voor brand en de vreselijke gevolgen ervan. Daarom
ondersteunen wij gemeenten en organisaties in de bewustwording van brandveilig leven
om maatregelen te nemen als dat nodig is. Wij geloven dat de risico’s echt afnemen als
we er samen voor gaan. Dat is onze gezamenlijke plicht.
Er vallen slachtoffers bij brand omdat mensen zich onvoldoende bewust zijn van de
risico’s en zich onveilig gedragen. Dat is onze ervaring en dat blijkt ook uit onderzoek.
Met het productengids vragen wij aandacht voor brandveiligheid.
Brandveilig leven wil verschillende doelgroepen bewust maken van de
gevaren van brand. We gaan met elkaar in gesprek, laten zien wat u kunt doen en
werken met u samen om gedragsverandering te stimuleren bij uzelf en uw omgeving,
thuis of op het werk met iedereen van jong tot oud.

Wat doen wij?

• Bewustzijn vergroten.
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukken.
• Risico’s op brand verkleinen.
• Kennis en vaardigheid bieden.

Wat doet u?

Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau bij u en in uw
organisatie verhogen? Het team van brandveilig leven schuift graag aan als kennispartner.
In deze productengids staan de verschillende producten die we aanbieden. Of neem
een kijkje op het landelijke platform www.loketbrandveiligleven.nl voor alle programma’s
in Nederland.
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Voorlichting
Samen maken we Nederland brandveiliger; minder branden,
minder slachtoffers, minder schade
U kunt technische maatregelen treffen, maar daarnaast is het bewustzijn en het gedrag
van mensen doorslaggevend voor brandveiligheid. Vaak is de oorzaak van brand dat
mensen zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s. Denk aan het gebruik van verlengsnoeren, een veilige vluchtweg en weten wat de juiste plek voor rookmelders is. Als onafhankelijke deskundigen met praktijkervaring kunnen wij dat overtuigend overbrengen aan
uw doelgroep. Wij geven voorlichting aan groepen, bij netwerken en congressen, in uw
organisatie of uw gemeente.

Voor wie is het bestemd?

De voorlichting is voor iedereen in de samenleving.

Wat houdt het in?

Brandveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen.
Voorlichting bevordert bewustwording, gedragsverandering en samenwerking tussen;
(ver)huurders, bewoners, cliënten, corporaties, verenigingen enzovoorts en brandweer.
Ons basisprogramma bestaat uit:
•
voorkomen van brand
•
ontdekken en alarmeren bij brand
•
vluchten bij brand
•
bestrijden van brand
•
nazorg bij brand
Verder stellen we folders beschikbaar.

Samenwerking

U stelt tijd en ruimte beschikbaar. We zetten samen in op meer brandveiligheid en wij zijn
daarin uw kennispartner. Wij helpen u in een interactief programma met het onderhouden
van het brandveiligheidsbewustzijn.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Brandweer op school
Lesprogramma
Een professioneel lesprogramma over brandveiligheid en het werk van de brandweer voor
het basisonderwijs.
Brandweer op school is een doorlopende leerlijn over de brandweer. Het doel van het lesmateriaal is dat leerlingen bewust omgaan met het voorkomen van brand en weten wat ze
moeten doen als er toch brand uitbreekt. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de
taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op school en thuis.
Meer informatie via www.brandweeropschool.nl

Voor wie is het bestemd?

Het is voor het basisonderwijs, de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Wat houdt het in?

Het lesmateriaal is onderverdeeld in een digitaal programma met werkbladen voor groep
1/2 en werkboekjes met digitaal materiaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Voor
alle groepen is de opbouw van het lesprogramma gelijk en komen de thema’s voorkomen,
alarmeren, vluchten en bestrijden aan bod. De opdrachten zijn divers, zodat het materiaal
kinderen met verschillende leerstijlen aanspreekt. Leerlingen leren, ontdekken en doen in
de lessen.

Samenwerking

Met een handleiding voor docenten kunt u het lesprogramma
zelfstandig gebruiken.
Het sluit aan bij de kernactiviteiten voorbasisonderwijs.
De brandweer kan het lesprogramma versterken met een gastles in
het programma vanaf groep 5/6.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Rondgang woongebouw
Rondgang
Een brandveilige samenleving is een taak van ons allemaal. Dat kunnen wij als brandweer niet alleen. Daarbij hebben we de hulp van burgers, instellingen en bedrijven nodig.
Samen met u zorgen we voor een brandveilige leefomgeving en stimuleren iedereen om
daaraan bij te dragen. Door middel van een rondgang door uw woongebouw of bedrijf
kunnen we de brandveiligheid toelichten en het nut en de noodzaak verduidelijken. Hiermee willen we de bewustwording vergroten en dit komt weer ten goede aan de zelfredzaamheid.

Voor wie is het bestemd?

Voor iedereen in de samenleving.

Wat houdt het in?

Rondgang worden uitgevoerd op locatie. Samen bekijken wij hoe we de leefomgeving
brandveiliger kunnen maken hiervan ontvangt u een rapportage met advies.
Deze rondgangen kunnen onder andere ingezet worden bij:
•
Kinderdagverblijven
•
Zorginstellingen
•
Schoolgebouwen
•
Woongebouwen
•
Openbare gebouwen

Samenwerking

We gaan samen met afgevaardigden van het object door het gebouw een rondgang
doen. We zetten daarbij samen in op meer brandveiligheid en bewustwording. wij maken
een rapportage op van de rondgang en u ontvangt deze aangevuld met informatie voor
alle gebruikers.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Familie Van de Werf
Belevingscontainer
Brandveilig Leven zorgt op verschillende manieren voor een brandveilige samenleving
door voorlichting te geven aan hun burgers. Dat doen we onder andere door inzet van
social media of dooreen fysieke voorlichting te organiseren.
Met onze nieuwe aanwinst voegen we iets nieuws toe: “een belevingscontainer” waarin
wij onze burgers laten ervaren hoe het is om door een woning te lopen waar brand is
geweest. Zo laten we zien waar ze thuis aan kunnen denken om de risico’s op brand zo
klein mogelijk te maken en geven inzicht hoe burgers hun vluchttijd kunnen verlengen.

Voor wie is het bestemd?

Het huis voor de familie van de Werf is voor de doelgroep 12 jaar en ouder.

Wat houdt het in?

Je doorloopt het huis van de familie van de Werf. Tijdens deze experience worden
allerhande zaken rondom brandveiligheid belicht. Dit alles gebeurt in een tijdsbestek
van maximaal 3 minuten. Als het huis doorlopen worden er een aantal vragen gesteld, die te maken hebben met wat je gezien hebt in het huis van de familie Van de
Werf.
Het huis neemt je mee in de gevolgen van een brand, de ravage die het oplevert en
geeft je inzicht in het belang van rookmelders, vluchtplan en het sluiten van de binnendeuren.

Samenwerking

Dit huis kan zowel door de brandweer als door
bedrijven, verenigingen enzovoorts worden
ingezet.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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De Roze Wolk
Roze-wolk
Het krijgen van een baby is een bijzonder gebeurtenis, juist in deze periode staan ouders open voor het krijgen van informatie als het betrekking heeft op hun pasgeboren
kindje. Bij de aangifte van de geboorte kunnen gemeenten een felicitatiekaart en een
informatiepakketje overhandigen namens de brandweer.

Voor wie is het bestemd?

Deze informatie is bestemd voor alle jonge ouders.

Wat houdt het in?

Dit product is een informatie pakketje, in het envelopje zit
informatie over brandveiligheid rondom het krijgen van een baby, hierin wordt het
belang van het sluiten van de binnendeuren en de rookmelder onder de aandacht
gebracht.

Samenwerking

De gemeente overhandigt deze actie namens Brandveilig Leven aan de ouder/verzorgende bij de aangifte van de geboorte van hun kind.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Bewonershulpverlening
Bewonershulpverlening
Er wonen steeds meer senioren langer zelfstandig en er komen ook steeds meer
niet- of verminderd zelfredzame burgers. Wij denken dat zelfredzame senioren
iets kunnen betekenen in geval van een calamiteit in hun eigen woongebouw. Wie
weet er tenslotte meer van het gebouw dan de bewoners zelf? We willen daarom
bewoners trainen tot ‘bewonershulpverleners’.
Naast de rol die bewoners in kunnen vullen, vinden wij het ook belangrijk dat zij
zelf verantwoordelijkheid nemen voor een veilige woonomgeving. Als brandweer
willen wij hen hierbij graag helpen. Dit willen we doen door middel van een training
aan de bewoners die als BHV’ers in hun woongebouw willen fungeren.

Voor wie is het bestemd?

Bewoners van een woongebouw. En specifiek voor de bewoners die iets kunnen en
willen betekenen voor de mede bewoners.

Wat houdt het in?
•
•
•
•
•
•
•
•

Het doen van een 112 melding
De risico’s van rook
Hulp aan minder zelfredzame personen en anderen
Kennis van het wooncomplex door oefening en Virtual Reality
Het coördineren van taken
Aanspreekpunt voor de hulpdiensten
Het doven van kleine beginnende branden
Reanimeren, deze les wordt gegeven na een vervolgafspraak aan
geïnteresseerden (optioneel)

Samenwerking

In dit project willen we nauw samenwerken met woningcorporaties en bewoners. Zij hebben ook een rol in dit project door vanwege de informatie over de leeftijdscategorieën en
de zelfredzaamheid van de bewoners. Vanuit die informatie kunnen ze dan ook eventueel
maatregelen treffen om het woongemak en veiligheid af te stemmen op de bewoners Dit
zou ook kunnen met een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een woongebouw met woningeigenaren of een combinatie van deze twee.

Kosten

De inzet van brandweer Gelderland-Zuid is kosteloos.
Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Eerste hulp bij ontruimen
Een simulatie van een ontruiming bij u op tafel
Als verantwoordelijke voor een locatie, manager van een zorgteam of als bedrijfshulpverlener, streeft u naar een veilige omgeving. Daarbij krijgt u soms te maken met een
complexe groep gebruikers, minder zelfredzame personen of een bewonersgroep met
een specifieke zorgvraag. Indien de kans op brand ook nog eens groter is en/of de
tijd om te ontruimen kort is, heeft u dus een flinke uitdaging. De brandweer begeleidt
u in een oefening aan tafel, brengt preventieve maatregelen in beeld en leert u wat u
kunt doen bij brand. Waar mogelijk betrekt u medewerkers, bewoners, mantelzorgers
en cliënten bij de oefening. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de BHV, maar
iedereen in de organisatie heeft een rol, van hoog tot laag.

Voor wie is het bestemd?

Locatieverantwoordelijken, (zorg)managers en bedrijfshulpverleners.

Wat houdt het in?

Met een laagdrempelige table-top-oefening spelen we een ontruiming na op tafel.
Maatwerk is mogelijk.

Samenwerking

Als brandweer werken we graag met u samen. Uw organisatie initieert, stelt tijd en
ruimte beschikbaar en levert plattegronden van het gebouw. De brandweer levert een
mooi koffertje met onderdelen om een table-top oefening in elkaar te zetten.

Kosten

De inzet van brandweer Gelderland-Zuid
is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Virtual Reality
De brandweer Virtual Reality Experience
‘Een woningbrand overkomt mij niet”, dat denken veel mensen. Toch rukt de brandweer jaarlijks vele malen uit voor woningbranden.
Gelukkig kun je zelf veel doen om je huis brandveiliger te maken. Of, als er toch brand
uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. Weet jij wat er in jouw huis kan zorgen voor
brand? Hoe je bij brand veilig kunt vluchten en wat je moet doen bij bijvoorbeeld een
vlam in de pan? Dit en meer ervaar je in de Brandweer VR Experience.

Voor wie is het bestemd?

De Brandweer VR Experience is voor iedereen in
de samenleving.

Wat houdt het in?

De Brandweer VR Experience is een unieke beleving in 360°. Je leert hoe je brand
voorkomt en ervaart wat je moet doen als er brand uitbreekt. Het is laagdrempelig en
iedereen kan aan de VR Experience deelnemen.
•
•
•
•

VR Experience op een braderie/jaarmark/veiligheidsmarkt
VR Experience op afspraak
VR Experience school
VR Experience bij studenten

Samenwerking

Als brandweer werken we graag met u samen voor een betere bewustwording.

Kosten

De inzet van brandweer Gelderland-Zuid is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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RedAlert
De RedAlert
Dit voorlichtingsvoertuig leert de bezoeker brandgevaren herkennen en oplossen! Niet
met strenge, vaderlijke, goed bedoelde adviezen, maar met een complete interactieve
multimedia show voor jong en oud!
In de RedAlert is een interactieve quiz gebouwd, waarbij vragen over brandveiligheid
beantwoord moeten worden. De quiz wordt ondersteund door speciale effecten, zodat
bezoekers een reëel beeld krijgen van de risico’s in hun eigen omgeving. Ook is een
gedeelte van het voertuig ingericht met objecten die brand hebben veroorzaakt. Deze
objecten ondersteunen de echte verhalen uit de praktijk. De bedoeling is mensen te
stimuleren om hun huis kritisch op brandveiligheid te toetsen. Om ze hierbij te helpen is
informatie beschikbaar, waarmee ze zelf thuis aan de slag kunnen.

Voor wie is het bestemd?

Voor de doelgroep van 5 jaar en ouder.

Wat houdt het in?

De hoofdpersonages in de show zijn Luci en Fikkie. Deze twee dappere brandweerhonden nemen ons mee in hun avonturen. Zo behoeden ze Murphy van een CO-vergiftiging, laten ze zien wat er gebeurt als je het filter in de droger niet schoonmaakt
en laten ze het belang van een vluchtplan zien. Tijdens de voorstelling wordt de hulp
van het publiek gevraagd: door middel van handmelders kunnen de bezoekers antwoorden geven op de vragen van Luci en Fikkie.
•
RedAlert op een braderie/jaarmark/veiligheidsmarkt
•
RedAlert op afspraak
•
RedAlert school

Samenwerking

Door Team BrandOnderzoek (TBO) is onderzoek gedaan naar de branden waarbij
deze voorwerpen een hoofdrol spelen. Dit zal worden
verduidelijkt door een film met de onderzoeksresultaten.
Dit voertuig kan zowel door de brandweer als door
bedrijven, verenigingen etc. ingezet worden.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.
Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Studenten
Brandveiligheid bij studentenhuizen
Door middel van voorlichtingen en rondgangen creëren wij meer bewustwording en
gedragsverandering onder Studenten en Verhuurders van studentenhuizen met betrekking op brandveiligheid.

Voor wie is het bestemd?

Voor Verhuurders en huurders van studentenhuizen.

Wat houdt het in?

Voorlichting verhuurders tijdens deze voorlichting gaan we in op brandveiligheid, dit bevordert de bewustwording, gedragsverandering en samenwerking tussen verhuurders
en bewoners.
Middels een rondgang door uw studentenhuis kunnen we de brandveiligheid toelichten
en nut en noodzaak verduidelijken. Hiermee willen we bewustwording vergroten en dit
komt weer ten goede aan de zelfredzaamheid.

Samenwerking

We gaan samen met afgevaardigden van het object door het gebouw. We zetten samen daarbij in op meer brandveiligheid en bewustwording. Wij maken een rapportage
op van de rondgang en u ontvangt deze aangevuld met informatie voor alle gebruikers.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Pop-upstore
Tijdelijke winkel ingericht door Brandveilig Leven
Een leegstaand winkelpand word tijdelijk ingericht met situaties en onderwerpen met
betrekking tot brandveiligheid in en rondom de thuis situatie. Het leegstaande winkelpand moet wel in een gezellig drukke winkelstraat gesitueerd zijn.

Voor wie is het bestemd?

Alle burgers welke opzoek zijn naar informatie over brandveiligheid in de thuis
situatie.

Wat houdt het in?

Winkelpand gevuld met brandgevaarlijke situaties, waarin de bezoeker opzoek moet
gaan of hij deze situaties herkent. Het geheel wordt aangevuld met voorlichting van
een medewerker Brandveilig Leven en of ambassadeur van Brandveilig Leven.
Doel van deze pop-upstore is het creëren van bewustwording.

Samenwerking

De Pop-upstore zal gebruikt worden in samenwerking met de gemeente, de verhuurder/vastgoed-eigenaar, winkeliersverenigingen of een centrummanager.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Geen Nood Bij Brand
GNBB
Een toepassing van Geen Nood bij Brand (GNBB) moet resulteren in een risicogerichte aanpak van brandveiligheid in bouwwerken. Hierbij kijk je (bovenwettelijk) naar de
risico’s en risicofactoren die samenhangen met het ontstaan en de effecten van brand.
Vervolgens bepaal je bewust welke risico’s je aanpakt en welke risico’s acceptabel
zijn. Middels deze aanpak investeer je in bewustwording en gedragsverandering, met
als doel het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop.

Voor wie is het bestemd?

In fysieke omgevingen waarbij sprake is van complexiteit van een bouwwerk en/ of het gebruik. Bouwwerken met een woon-/zorgfunctie, gezondheidszorg en justitiële inrichtingen.

Wat houdt het in?
•
•
•
•

Veiligheidsexpedities
Doornemen van ontruimingsplan
Table-top oefeningen
Ontruimingsoefeningen

Samenwerking

Het is een samenwerking tussen zorginstelling en brandweer. De zorginstelling stelt
de medewerkers in de gelegenheid deel te nemen aan de expedities en de Table-top
oefeningen.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Brandpreventieweken
Brandpreventieweken
De brandpreventieweken is een landelijk, jaarlijks terugkerend item binnen brandweer
Nederland.
In de maand oktober van elk jaar zal een brandveiligheidsonderwerp worden opgepakt
en uitgelicht. Dit jaarlijkse item word in samenwerking met brandweer Nederland en de
Brandwondenstichting georganiseerd. Content wordt door hen ontwikkeld en gedeeld.
Regionaal worden deze acties vaak één op één overgenomen, soms komt er een regionaal of district sausje overheen.

Voor wie is het bestemd?

Deze brandpreventieweken zijn bestemd voor alle burgers in Nederland of gekoppeld
aan een kans- of risicogroep.

Wat houdt het in?

Afhankelijk van het thema zal er informatie worden verspreid via social media, huis aan
huisbladen of ander foldermateriaal. Ook worden er fysieke voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd voor kans- of risicogroepen. Dit hangt allemaal af van het thema dat
gekozen is.

Samenwerking

Tijdens de brandpreventieweken zal er altijd een vorm van samenwerking zijn. Dit
kunnen gemeenten zijn maar ook woningcorporaties of overkoepelende branche organisaties. Ook dit zal verbonden zijn aan het thema. Voor meer algemene informatie kan
u naar www.brandweer.nl

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Gastouderlocaties
Gastouders
De kinderen in een gastouderlocatie zijn verminderd tot niet-zelfredzaam, er zijn slapende kinderen aanwezig. Team brandveilig leven gaat zich bij deze doelgroep richten op gastouderlocaties met 3 of meer kinderen per dag. Dit met als doel een betere
bewustwording op brandveiligheid, en een betere brandveilige situatie te creëren op de
diverse gastouderlocaties.

Voor wie is het bestemd?

Voor de gastouderopvang locaties en organisaties

Wat houdt het in?

In de maand mei worden er 4 informatie avonden verzorgd waarbij brandveiligheid
onder de aandacht wordt gebracht.
Daarnaast worden er per jaar diverse locaties bezocht met een rondgang op de
gastouder locatie voor meer bewustwording.

Samenwerking

Bij dit project werkt Brandveilig Leven samen met de GGD Gelderland-Zuid.

Kosten

De inzet van de brandweer is kosteloos.

Voor meer informatie: brandveiligleven@vrgz.nl
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Minder brand, minder slachtoffers, minder schade
Brandweer Gelderland-Zuid
Brandveilig Leven
Algemeen adres
Professor Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
Algemeen telefoonnummer
088-4575200
brandveiligleven@vrgz.nl
www.brandweer.nl/gelderlandzuid

