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VOORWOORD

Veilig Wonen is een breed begrip. Het betreft het leven in een prettige leefomgeving, maar ook in 

een goed beveiligd huis. In dit handboek gaat het om wonen in een brandveilige omgeving. Brand-

weer Amersfoort is vooruitstrevend bezig op dit gebied.

Steeds meer houden brandweerkorpsen zich bezig met het zogenoemde community safety: het 

verhogen van brandveiligheidsbewustzijn van inwoners. De brandweer richt zich dus niet alleen op 

brandpreventie bij bedrijven en in openbare ruimte, maar ook op brandveiligheid van inwoners en 

hun woningen. Amersfoort is als eerste gemeente in Nederland een project gestart om de kans op 

woningbranden te verkleinen: Veilig Wonen.

De ervaring en kennis die zijn opgedaan met dit project willen wij graag met anderen delen. Ook 

Amersfoort heeft geleerd van een andere stad: Liverpool. De Britse cijfers toonden aan dat hun 

aanpak succesvol was. Het overtuigde ons om ook in Nederland volgens dezelfde methodiek aan 

de slag te gaan: mensen in hun woning bezoeken, hen wijzen op brandgevaar in hun huis en gratis 

rookmelders plaatsen. Uiteraard is de aanpak afgestemd op de Amersfoortse wijken en woningen. 

Als burgemeester en als brandweercommandant vinden wij het belangrijk dat bewoners zich 

bewust zijn van brandgevaar en weten hoe zij de gevaren kunnen verminderen. De reacties van 

bewoners op het project Veilig Wonen in Amersfoort zijn heel positief. Of deze aanpak ook daad-

werkelijk tot minder branden in woningen heeft geleid, kunnen we pas over paar jaar onderzoe-

ken. Wel hebben de rookmelders van ons project er al een aantal keer voor gezorgd dat bewoners 

op tijd werden gewaarschuwd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat inwoners zich meer bewust zijn 

van brandgevaarlijke situaties. En nog belangrijker: dat ze ook handelen om die te voorkomen. Dat 

alleen al is een belangrijke vooruitgang in het voorkomen van woningbranden.

Laat je door dit handboek inspireren om ook in jouw gemeente aan de slag te gaan met het ver-

groten van brandveiligheid van woningen. 

Burgemeester van Amersfoort   Brandweercommandant Amersfoort

Albertine van Vliet-Kuiper    Hans van Geest



[ 6 ] [ 7 ]

Veilig Wonen gaat over de veiligheidscontrole en -verbetering van woningen. 

In dit handboek kun je alles lezen over de Veilig Wonen-aanpak die Brandweer 

Amersfoort hanteert. Van achtergrondinformatie tot concrete instructies en tips. 

Bij dit handboek hoort een website; daarop staat het handboek in digitale vorm. 

Je vindt er ook handige checklists en hulpmiddelen. 

INLEIDING[ 1 ] Zo werkt Veilig Wonen
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[ 1.1 ]  ALLES BIJ DE HAND VOOR  
VEILIG WONEN

Veilig Wonen gaat over de veiligheidscontrole en -verbetering van woningen. Waar mensen wonen, 

zal altijd een zeker brandgevaar bestaan. Door het risico op brand te verkleinen en door bewoners 

zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele brand, kan veel leed worden voorkomen. Hui-

zen, buurten en wijken worden er veiliger door.

De bedoeling van de Veilig Wonen-aanpak is om de community safety te vergroten. In het alge-

meen staat community safety voor “het vergroten van fysieke en sociale veiligheid in de wijk in 

samenwerking met de betrokken partijen in de wijk. De eerste focus ligt op brandveiligheid met 

aansluiting op andere veiligheidsthema’s” [werkdefinitie Platform Brandveilige Wijk, september 

2009]. 

Veilig Wonen is een preventieve aanpak die in dit handboek van A tot Z beschreven wordt. 

Waarvoor kun je dit handboek gebruiken?

 Als startpunt om meer te weten over [brand]veiligheid in woonwijken. Wat zijn de feiten, wat 

zijn de risico’s en wat levert het op om woningen veiliger te maken? Zie paragraaf 1.2.

 Voor een kort overzicht van de methodiek achter Veilig Wonen. Zie paragraaf 1.3.

 Als handleiding, van A tot Z, om de veiligheid van woningen in een wijk te checken en verbete-

ren. Hoe pak je dat projectmatig aan, wat zijn succesfactoren en knelpunten, welke checklists 

en andere hulpmiddelen kun je gebruiken? Zie de hoofdstukken 2 t/m 5.

Voor wie is dit handboek?

De informatie is bruikbaar voor: 

 korpsleiding

 adviseurs brandveiligheid en brandpreventie

 medewerkers die werken aan community safety

Samenstelling

Het handboek is samengesteld op basis van ervaringen, methoden en middelen van Brandweer 

Amersfoort. Dit korps gebruikte de Veilig Wonen-aanpak van 2006 tot 2010 in drie Amersfoortse 

wijken. Het ontving hiervoor de Innovatieprijs Brandveiligheid 2009 op het Nationale Brandveilig-

heidscongres van de SBR. Meerdere brandweerkorpsen maken inmiddels gebruik van het Amers-

foortse voorbeeld.

Het initiatief voor dit handboek wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties [BZK], de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 

[NVBR] en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid [CCV]. Bij deze organisaties staat 

community safety hoog op de agenda. 

Website

Alle veiligheidsregio’s in Nederland ontvangen een aantal gratis exemplaren van het boek. Een pdf-

versie is te vinden op de website www.veiligwonenamersfoort.nl. Daar vind je ook alle bijlagen en 

presentaties die horen bij Veilig Wonen.

[ 1.1 ][ INLEIDING ]
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Levend alarm

Binnen vijf minuten was er een uitslaande brand in deze Amersfoortse woning. De 

schade was enorm, maar de bewoners wisten met hun kinderen net op tijd de slaap-

kamer uit te vluchten. De woning had geen rookmelders, maar gelukkig sloeg de hond 

alarm. Anders was het écht verkeerd afgelopen.

[ 1.2 ]  HIER DOEN WE HET VOOR

‘Brand is erger,’ zo luidt het gezegde. Veelzeggend. Brand zien we nog altijd als één van de meest 

ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Een uitgebrande woning, alle bezittingen verlo-

ren. Of erger: gewonden en dodelijke slachtoffers. 

In openbare gebouwen en bedrijvenpanden houdt de brandweer toezicht en controleert ze of de 

regels worden nageleefd. In woningen niet, terwijl meer dan de helft van alle branden in  

woningen ontstaat. Veel voorkomende oorzaken zijn in slaap vallen tijdens het roken, het verkeerd 

gebruik van elektrische apparaten of ongelukjes tijdens het koken. 

Bij een woningbrand is het persoonlijke leed bovendien groter en vallen vaker slachtoffers dan bij 

een brand in een bedrijf of openbaar gebouw. 

Enkele cijfers [2008]

In 2008 vonden in totaal 55 woningbranden plaats waarbij...

 62 dodelijke slachtoffers vielen. 

 Bij 11 branden was sprake van opzet [13 doden].

 44 branden waren niet-opzettelijk [49 doden]. In slechts zes gevallen van de 44 was een rook-

melder aanwezig.

[bron: “Fatale woningbranden 2008”, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid]

Uit de CBS Brandweerstatistieken [2008] blijkt verder:

 In 2008 vielen 442 gewonden bij woningbranden. 

 De helft van alle binnenbranden vond plaats in woningen.

 De helft van alle dodelijke slachtoffers bij brand viel bij woningbranden.

 De schade van een woningbrand was gemiddeld 28.400 euro.

[ 1.2 ][ INLEIDING ]
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Minder branden, minder schade, minder slachtoffers 

Brandpreventie bij woningen is geen kerntaak van de brandweer. Toch koos Brandweer Amersfoort 

er in 2006 voor om juist in woningen te gaan controleren op brandveiligheid. Dit deed ze naar  

Engels voorbeeld; in Liverpool zorgde een structurele aanpak van community safety voor 31% min-

der woningbranden en maar liefst 64% minder dodelijke slachtoffers in vijf jaar tijd.

Amersfoort heeft deze aanpak overgenomen en aangepast aan de lokale situatie. Kenmerkend zijn 

het huis-aan-huis-bezoek in een wijk, mensen bewust maken van brandgevaar en het monteren 

van gratis rookmelders. Zo’n huisbezoek kost gemiddeld 45 euro; zeer weinig in vergelijking met de 

schade en het persoonlijke leed door een woningbrand.

Positieve geluiden

Of er daadwerkelijk minder woningbranden plaatsvinden door het project Veilig Wonen, kan de 

brandweer pas over enkele jaren zeggen. Er is veel fluctuatie in brandstatistieken per jaar, je moet 

een gemiddelde over een aantal jaren nemen. De reacties van bewoners op het project zijn tot nu 

toe zeer positief. Hun bewustzijn van de brandgevaren is toegenomen, zoals blijkt uit een enquête 

in de wijk Liendert [2008]. Daar kreeg 70% van de woningen een bezoek:

 84% van de bezochte woningen had geen, niet voldoende of niet werkende rookmelders.

 Voorafgaand aan het project was 71% van de ondervraagden zich niet bewust van brandge-

varen in de woning, na afloop was dat 27%.

 87% van de ondervraagden was positief over het huisbezoek, 85% ziet Veilig Wonen als taak 

van de brandweer.

[ 1.2 ] [ 1.2 ][ INLEIDING ]

Bewustzijn steeds belangrijker

In de visie van de NVBR én van het huidige kabinet is het belangrijk om het veiligheidsbewustzijn 

van mensen te verhogen. Dat wordt gezien als de meest effectieve manier om veiligheid van wo-

ningen te verhogen, effectiever dan bijvoorbeeld handhaving via regelgeving. Dit sluit aan bij de 

Visie op brandveiligheid uit het Actieprogramma Brandveiligheid van het kabinet.

De kans dat iemand een beginnende woningbrand overleeft wordt aanmerkelijk groter als de 

woning goed werkende rookmelders heeft. Vooral in gebieden waar de brandweer de zorgnorm 

[net] niet haalt en niet binnen acht minuten ter plekke kan zijn bij een brand, is een rookmelder 

een goede aanvullende maatregel die levens kan redden. 

AD 28 juli 2009 Amersfoort Nu 9 november 2007
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VOORBEREIDING

WONINGBEZOEK

 Betrokken partijen benaderen

 Aanpak toelichten 

 Selecteren woonwijk

 Goedkeuring management,  

opzet projectteam

 Planning, personeel en financiering

  Planning en aansturing woningbezoek

  Selectie en instructie personeel

  Communicatie

  Materiaal

VOORBEREIDING

PROJECT

De kern van de Veilig Wonen-aanpak is dat veiligheidsinspecteurs van de brandweer huisbezoe-

ken afleggen in een woonwijk. Ze bellen aan bij alle woningen, zonder uitzondering. Daar doen 

ze - met toestemming van bewoners - een veiligheidsonderzoek volgens een gestructureerd stap-

penplan. Ze wijzen bewoners op brandgevaarlijke situaties, bespreken een vluchtplan en plaatsen 

gratis rookmelders.

Deze aanpak klinkt eenvoudig. Het is echter belangrijk je te realiseren dat een goede uitvoering 

vraagt om een uitstekende voorbereiding, een goede planning en een projectmatige aanpak. In 

vogelvlucht:

[ 1.3 ] AANPAK IN HET KORT

  Aanbellen en binnenkomst

  Toelichten project

  Voorlichting brandveiligheid

  Plaatsen van de rookmelders

  Bespreken vluchtplan

  Andere checks en afronding

  Managementrapportages

  Enquêtes

  Denk hier aan

  De inspecteur aan het woord

UITVOERING  

WONINGBEZOEK

EVALUATIE

[ 1.3 ][ INLEIDING ]
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In dit hoofdstuk staan de voorbereidingen die je moet treffen om een Veilig  

Wonen-project van de grond te krijgen. De vijf onderdelen van dit hoofdstuk 

voer je niet stap voor stap uit, maar gelijktijdig. Het resultaat is een breed ge-

dragen plan, inclusief een projectgroep die dat plan gaat uitvoeren.

VOORBEREIDING  
PROJECT

[ 2 ] Alle neuzen dezelfde kant op
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[ 2.1 ]  BETROKKEN PARTIJEN BENADEREN 

Bij een wijkgerichte aanpak zoals Veilig Wonen werk je met veel partijen samen. Veiligheid is een 

actueel begrip en het is een breed begrip. Veel organisaties hebben op één of andere manier te 

maken met veiligheid.

Het is belangrijk om hen direct bij de plannen te betrekken en helder toe te lichten wat het belang 

is van een veilige woning – en dus een veiligere wijk. Spreek af hoe je elkaar kunt helpen en wat 

ieders rol bij de aanpak van Veilig Wonen zal zijn. Houd je elkaar alleen op de hoogte? Vraag je 

actieve medewerking?

 Zie rechts het overzicht van organisaties en/of spelers die je betrekt bij het project.

Belangrijkste partijen bij de start

De ervaring is dat niemand Veilig Wonen een slecht plan vindt. Draagvlak is er voldoende. Of het 

project echt kans van slagen heeft, blijkt zodra partijen er geld en tijd in willen stoppen. De be-

langrijkste spelers in dat verband zijn:

 woningcorporaties

 gemeente

 brandweer

Probeer vooral deze organisaties mee te krijgen in de beginfase van het project. Stel vast wie bin-

nen deze organisaties beslissen over de deelname aan het project en benader deze mensen. Je hebt 

ze nodig voor samenwerking, de financiering en de besluitvorming. In de uitvoeringsfase van het 

project gaan ook de andere organisaties een belangrijke[re] rol spelen.

Bijzondere rol: de oog- en oorfunctie voor andere organisaties

Na de eerste pilot van Veilig Wonen in Amersfoort, was er interesse van andere organisaties om 

mee te liften op de aanpak. Vooral het feit dat de brandweer bij maar liefst 70% van alle woningen 

over de vloer komt, biedt kansen. Daarom kregen bewoners het jaar daarop ook informatie en 

tips over inbraakveiligheid [gemeente] en bekeek de inspecteur of er misschien sociale problemen 

waren. Vervuiling, verwaarlozing en signalen van overmatig drankgebruik kunnen hierop wijzen. 

De brandweer vraagt dan toestemming om gegevens door te geven aan welzijnsorganisaties en/of 

de woningbouwvereniging. Met de aanpak van sociale problematiek wordt ook de brandveiligheid 

verbeterd. Deze twee onderwerpen blijken direct of indirect een relatie met elkaar te hebben.

* Optioneel

Wie Mogelijke rol

Woningcorporaties Bewoners mede informeren ▪

Input voor organisatie Veilig Wonen: vooraf signaleren kansen en  ▪

problemen

Oppakken problemen die inspecteurs zien tijdens inspectie [ach- ▪

terstallig onderhoud, vervuiling van de woning]

Mede financieren project ▪

[Wijk]welzijnswerk* Bewoners mede informeren ▪

Input voor organisatie Veilig Wonen: vooraf signaleren kansen en  ▪

problemen

Oppakken problemen die inspecteurs zien tijdens inspectie [soci- ▪

ale problematiek, isolement, verwaarlozing]

Politie* Oppakken problemen die inspecteurs zien tijdens inspectie [bij- ▪

voorbeeld criminele activiteiten, hennepteelt]

Gemeente: college B en W, 

gemeenteraad, afdeling 

Openbare Orde en Veilig-

heid, afdeling Wonen

Mede organiseren van veiligheidsonderzoek [gedeelte inbraak- ▪

veiligheid]*

Bewoners mede informeren ▪

Mede financieren project ▪

Afstemming met afdelingen Wonen en Veiligheid ▪

Goedkeuring en besluitvorming rond project ▪

Bewonersorganisaties Bewoners mede informeren ▪

Input voor organisatie Veilig Wonen: vooraf signaleren kansen en  ▪

problemen

Scholen, kerken, moskeeën Bewoners mede informeren ▪

Input voor organisatie Veilig Wonen: vooraf signaleren kansen en  ▪

problemen

[ VOORBEREIDING PROJECT ] [ 2.1 ]
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De persoonlijke aanpak heeft het meeste effect 

“De inspecteurs van Veilig Wonen leggen huis-aan-huis bezoeken af. Ze zijn gemiddeld 

40 minuten in huis, doen een uitgebreide veiligheidscheck en installeren gratis rookmel-

ders. Dat is enorm arbeidsintensief, je kunt je zelfs afvragen of dat niet wat minder kan. 

Maar het is simpelweg de beste manier om de juiste doelgroep te bereiken en een bood-

schap over te brengen.”

[ Bas Gul, projectleider Veilig Wonen van Brandweer Amersfoort ]

[ 2.1 ]

[ 2.2 ]  AANPAK TOELICHTEN

Misschien is wat overtuigingskracht nodig. Immers: het idee is mooi, maar waarom zou een wo-

ningcorporatie of gemeente zelf geld stoppen in Veilig Wonen? Dat is toch de verantwoordelijk-

heid van bewoners zelf, zodra ze ergens gaan wonen? En een preventief woningbezoek is toch niet 

de taak van de brandweer?

De feiten spreken in je voordeel. Er zijn nog geen harde cijfers over minder brandgevallen, minder 

schade, gewonden of doden in Nederlandse woningen; daarvoor zijn de eerste projecten nog te 

kort geleden. Maar je hebt wel een aantal sterke argumenten:

  De aanpak van community safety heeft gewerkt in Engeland.

 Bewoners zijn zeer positief over de eerste projecten. Het veiligheidsbewustzijn groeit. Door 

de persoonlijke aanpak laat je zien dat je het project én de rol van de bewoners serieus 

neemt. Ze zien een veiligheidscontrole als een taak van de brandweer.

 Een Veilig Wonen-project kost relatief weinig geld in vergelijking met de schade die je er 

waarschijnlijk mee voorkomt. Dat is het experimenteren waard. 

 Juist een partij als de brandweer komt betrouwbaar over. In Amersfoort stond maar liefst 

70% van de bewoners vrijwillig het bezoek van de brandweer toe; dat is een hoog percen-

tage.

 Een huisbezoek in het kader van Veilig Wonen kan meer doelen dienen dan alleen brand-

veiligheid, zeker omdat het percentage bewoners dat meedoet zo hoog is. Je kunt meteen 

informeren over inbraakveiligheid en mogelijk sociale problemen opsporen.

 Het project draagt bij aan de zichtbaarheid van de brandweer [‘meer rood op straat’].

Je kunt dit soort argumenten en ervaringen samenvatten in een beeldende Powerpoint-presen-

tatie. Ga hiermee langs de sleutelfiguren en beslissers. Wees bondig en concreet, met cijfers en 

percentages. Een krantenbericht van een voorkomen brand – dankzij een rookmelder – is ook een 

prima illustratie. 

  Op de website www.veiligwonenamersfoort.nl staat een voorbeeld van zo’n presentatie.

[ VOORBEREIDING PROJECT ]
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[ 2.3 ]  SELECTEREN WOONWIJK

Amersfoort heeft ervoor gekozen het project per wijk aan te pakken, één wijk per jaar. Wijken zijn 

herkenbare gebieden en veel organisaties werken al wijkgericht. Als je een hele wijk informeert 

over Veilig Wonen en woningbezoeken, laat je ook meteen zien aan bewoners dat je geen onder-

scheid maakt naar buurt, straat, afkomst of inkomen. Amersfoortse wijken hebben een behapbare 

omvang, zodat alle woningen er binnen een aantal maanden te bezoeken zijn. 

De eerste wijk die je bezoekt, is – uiteraard – de wijk met gemiddeld meer woningbranden per 

jaar. Die cijfers zijn vaak voorhanden, zodat die keuze gemakkelijk te maken is. Zijn die cijfers er 

niet, dan kun je ervan uitgaan dat je moet beginnen bij de achterstandswijken met meer hoog-

bouw, meer huurwoningen en lagere inkomens per huishouden. In deze wijken vindt relatief vaker 

woningbrand plaats.

Je kijkt dus eerst naar de wijken met relatief veel woningbranden. Vervolgens kun je met gemeente 

en woningcorporaties afspreken welke van die wijken je kiest voor de aanpak Veilig Wonen. Nor-

maal gesproken is dat de meest ‘brandgevaarlijke’ wijk. Maar misschien staat een andere wijk op 

dat moment wel meer in de aandacht, vanwege sociale problematiek, extra brandgevaar [oudere 

stadsdelen] of de bijzondere status van een wijk.

In Amersfoort heeft de gemeentelijke afdeling voor geo-informatie het project ondersteund met 

kaartmateriaal. De uitrukstatistieken uit het programma Registar zijn gekoppeld aan de geo-infor-

matie van de gemeente. 

  Zie afbeelding rechts: aantal woningbranden per wijk, Amersfoort

[ 2.3 ][ VOORBEREIDING PROJECT ]



[ 24 ] [ 25 ]

[ 2.4 ]  GOEDKEURING MANAGEMENT,  
  OPZET PROJECTTEAM

Vanaf het moment dat je contact hebt met organisaties om je aanpak toe te lichten, werk je ook 

aan de formele goedkeuring. Intern heb je goedkeuring nodig van het management. De geijkte 

weg is een notitie, waarin je je argumenten toelicht en, niet onbelangrijk, vraagt om budget. Het 

bevat kort en overzichtelijk alle argumenten en afwegingen om een besluit te nemen over Veilig 

Wonen. Als het goed is, is deze stap een formaliteit, maar wel een belangrijke formaliteit.  

  Op de website www.veiligwonenamersfoort.nl vind je een notitie zoals deze is gebruikt bij 

Brandweer Amersfoort. Je vindt hier nog meer bruikbare documenten. Bijvoorbeeld over 

communicatie en de werving van personeel. 

Maak heldere afspraken met externe partijen [woningbouwverenigingen, gemeente, welzijnsorga-

nisaties] over:

  wie welke rol heeft in het project 

  wie welk deel van het budget voor zijn rekening neemt

  hoe je elkaar op de hoogte houdt

Start op tijd met je in- en externe contacten over het project. Houd er rekening mee dat verschil-

lende afdelingen en organisaties tijd nodig hebben om hun aandeel in het project te organiseren.

Het projectteam

In het geval van Amersfoort was er één projectleider die alle acties coördineerde en daarbij onder-

steuning kreeg van een aantal medewerkers en organisaties. Hij legde verantwoording af aan het 

managementteam van Brandweer Amersfoort, die weer rapporteerde aan de Staf Openbare Orde 

en Veiligheid.

Inspecteurs Projectbureau

. afspraken

. vragen

. formulieren 
  en materiaal 
  uitreiken

Communicatie

. advies

. middelen  
  maken en  
  distribueren

Externe partijen

. welzijn

. politie

. wijkcoördinator

. woning- 
 corporaties

Leveranciers

. rookmelders

. kleding 

. enz.

Projectleider 

[ 2.5 ]  PLANNING,  
 PERSONEEL EN FINANCIERING

In deze paragraaf zie je hoe de overall planning van een Veilig Wonen-project eruit kan zien. Ook 

zie je aan welke kosten je moet denken en wie de belangrijkste financiers zijn.

Indicatie voor inzet personeel en financiering

Waar moet je globaal op rekenen als je een Veilig Wonen-project opzet zoals dat in Amersfoort is 

gebeurd? Het volgende overzicht geeft een goede indicatie. Dit is gebaseerd op een wijk van 3.182 

woningen. De ervaring leert dat je maximaal 70% van de woningen in de wijk bezoekt, ofwel 2.200 

woningen.

Inzet veiligheidsinspecteurs

Je kunt gebruikmaken van: 

  intern brandweerpersoneel dat buiten werktijd woningen bezoekt, tegen een vergoeding 

per bezoek

  medewerkers uit de kweekvijver: dit is een Amersfoorts begrip voor mensen die zijn aange-

nomen voor de 24-uurs dienst en wachten op plaatsing. Tot er een plek vrijkomt, worden ze 

opgeleid en ingezet voor de woningbezoeken

  wijkbewoners [tijdelijk dienstverband]: hen kun je benaderen om een betere afspiegeling 

te krijgen van de wijk. De inzet van Turkse en Marokkaanse wijkbewoners werkte in Amers-

foort erg effectief

  uitzendkrachten: een gespecialiseerd uitzendbureau levert opgeleide brandwachten. Uit-

zendkrachten zijn wel duur

  studenten van de Hogeschool [richting Veiligheidskunde]: voor hen is dit een invulling van de 

stage 

Hoeveel de inzet van inspecteurs kost, hangt erg af van de keuzes die je in je project maakt. Houd 

rekening met een bezoektijd van 1 uur, met andere woorden: 2.200 uur in een wijk van 3.182 wo-

ningen [70% bezoek].

[ VOORBEREIDING PROJECT ]
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[ 2.5 ][ 2.5 ] [ 2.5 ]

Personeel intern

  projectleider

  coördinator inspecteurs: deze neemt aanmeldingen van bewoners voor een huisbezoek in 

ontvangst [telefonisch, schriftelijk, per e-mail] 

  personeel voor het verwerken van inspectieformulieren en het maken van voortgangs- 

rapporten

  beheerder voor afgifte van materialen [rookmelders, kleding enzovoort]

  medewerker communicatie

Kantoorkosten

Houd rekening met [beperkte] kosten voor een bedrijfsbureau met PC, telefoon, archiefkast enzo-

voort.

Totale budget

In totaal komt het budget voor een project uit op ongeveer 110.000 euro. Bij het opstarten zijn de 

kosten hoger dan bij vervolgprojecten. Een woningbezoek kost dan gemiddeld 45 euro [op basis 

van salarisschaal 6 + materiaalkosten]. 

Financiering

Mogelijke financiers voor dit bedrag zijn:

  eigen organisatie [brandweer]

  woningcorporaties

  gemeente

Zoek je sponsors voor je project, kijk dan welk belang ieder van deze partijen heeft bij een veilige 

woonomgeving. Het project verhoogt de veiligheid van de wijk en het veiligheidsgevoel. Dat is 

waardevol voor bijvoorbeeld de woningcorporatie en gemeentes. Brand voorkomen betekent ook 

geld besparen: 28.400 euro per woningbrand [Bron: CBS Brandweerstatistieken 2008].

Planning voorbeeldjaar: 2008-2009

Periode Wat Wie

Januari – maart 2008 Benaderen in- en externe 

partijen, toelichting aanpak 

en voornemen project

Afdeling veiligheid 

brandweer

April – mei 2008 Samenstellen projectteam, 

formele goedkeuring en 

budget, afspraken vastleggen, 

voorbereiden woningbezoe-

ken, interne opleiding, bestel-

len materialen

Afdeling veiligheid 

brandweer, projectteam

Mei 2008 Start communicatie, aankondi-

ging en start woningbezoeken

Veiligheidsinspecteurs

Tussentijds Evaluatie en bijsturing Veiligheidsinspecteurs, 

projectteam

Maart 2009 Laatste woningbezoeken, af-

ronding en evaluatie, voorbe-

reiding project volgend jaar

Projectteam, Afdeling 

veiligheid brandweer

[ VOORBEREIDING PROJECT ]
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[ 2.5 ] [ 2.5 ]

Voorlichtingsmateriaal en communicatie

  drukwerk formulieren

  controlelijsten/adreslijsten

  aankondigingsbrieven met verzendkosten

  spandoeken in de wijk

  dvd Veilig Wonen

  persberichten

  flyers

  enzovoort [afhankelijk van omvang com-

municatieplannen, zie paragraaf 3.3]

Rookmelders

Gemiddeld worden 1,2 tot 1,6 nieuwe rook-

melders per woning geplaatst, afhankelijk van 

het type woningen in de wijk. Houd voor 2.200 

woningen rekening met de aanschaf van 4.000 

rookmelders.

Kleding, fietsen, gereedschap

  tassen

  rookmelderstokken

  mappen

  fietsen

  kleding

Als je kiest voor fietsen als vervoermiddel heeft 

dat een meer [milieu]vriendelijke uitstraling 

dan de brandweerauto of kleine dienstauto. 

De kleding is speciaal gemaakt; niet de don-

kere brandweerjassen maar een lichter brand-

weerrood jack. De aantallen zijn sterk afhanke-

lijk van het gebruik: hoeveel inspecteurs zet je 

in en hoeveel gelijktijdig? 

[ VOORBEREIDING PROJECT ]
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Je hebt de goedkeuring van het management, de financiering is rond en andere 

partijen willen met je samenwerken. De wijk die als eerste wordt aangepakt, is 

bekend. Hoe organiseer je vervolgens het systematische bezoek aan alle  

woningen in de wijk?

De voorbereiding bestaat uit vier onderdelen, die je gelijktijdig oppakt: de plan-

ning en aansturing van het woningbezoek, selectie en instructie van personeel, 

interne/externe communicatie en het materiaal.

VOORBEREIDING  
WONINGBEZOEK

[ 3 ] Goed uitgerust de wijk in



[ 32 ] [ 33 ]

[ 3.1 ]
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Veilig wonen Binnenstad 24 November 2008
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(c) 2007 Gemeente Amersfoort - Aan deze afdruk kunnen geen rechten worden ontleend.

[ VOORBEREIDING WONINGBEZOEK ]

[ 3.1 ] PLANNING EN AANSTURING  
WONINGBEZOEK

Een goede systematiek voor planning en aansturing is onmisbaar. Er gaan meerdere inspecteurs op 

pad. Hun opdracht moet helder zijn zodat ze zelfstandig kunnen werken. Je moet goed overzicht 

houden over het aantal woningen waar ze aanbellen, hoe vaak ze worden toegelaten en hoeveel 

rookmelders ze plaatsen. 

Zo kun je te werk gaan:

  Verdeel de wijk in hanteerbare inspectievakken van vijftig adressen, aan de hand van de 

gemeentelijke basisadministratie [BAG].

  Draai van ieder inspectievak een adreslijst uit. Vergelijk deze lijst altijd eerst met het wo-

ningbestand. De inspecteur hoeft alleen bij woningen aan te bellen. Let op: markeer de 

bedrijfspanden, maar schrap ze niet uit de lijst! Zo voorkom je verwarring tijdens de inspectie.

  Voeg belangrijke administratieve informatie toe op de lijst en plaats achter ieder adres een 

aantal vakjes, waarop inspecteurs aangeven hoe vaak ze hebben aangebeld, of de woning 

gecheckt is en hoeveel rookmelders zijn geplaatst.  Zie bijlage 1 voor een voorbeeld-adres-

lijst.

  Maak een inspecteur steeds verantwoordelijk voor één volledige adreslijst. Pas als de lijst 

helemaal is afgewerkt, kan hij of zij beginnen aan het volgende inspectievak.

  Maak één persoon [van het projectbureau] verantwoordelijk voor het toewijzen van de 

inspectievakken, het uitdelen van de adreslijsten en uitreiken van nieuwe rookmelders. Die 

persoon bewaakt ook de voortgang en laat de ingevulde adreslijsten verwerken in een 

speciaal hiervoor gemaakte Excel-sheet.  De Excel-sheet inclusief toelichting [tabblad] is te 

downloaden via de website www.veiligwonenamersfoort.nl 

De afdeling voor Geo-informatie kan behulpzaam zijn om de adreslijsten uit te draaien. In Amers-

foort zorgde deze afdeling ook voor een kaartje van ieder inspectievak [zie hiernaast].
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[ 3.1 ] [ VOORBEREIDING WONINGBEZOEK ]

Aantal inspecteurs

Hoeveel mensen zet je in voor de inspectie? Dat hangt af van:

  aantal woningen

  inspectietijd per woning

  doorlooptijd

  beschikbaarheid inspecteurs

Inspecteurs komen uiteindelijk bij ongeveer 70% van de woningen over de vloer. Daar kun je dus 

rekening mee houden in je planning, de personele bezetting en het bestellen van materiaal. Bij de 

overige 30% hebben bewoners geen tijd, ze willen niet of ze zijn niet thuis. Inspecteurs hebben 

dan drie keer bij alle woningen aangebeld. De ervaring leert dat het weinig zin heeft om nog meer 

energie te stoppen in het bereiken van die 30%. 

Een woningbezoek kost netto veertig minuten. Als je de tijd meerekent die het kost om van wo-

ning naar woning te lopen, aan te bellen en de woning weer te verlaten kun je rekenen op een uur 

per bezoek. Dat is inclusief het aanbellen bij mensen die weigeren of niet open doen. 

Tussen de eerste en de laatste inspectie zit bijna een jaar tijd. 

Achtervang

Regel achtervang. In principe voert de inspecteur alle bezoeken op de adreslijst uit. Als iemand 

driemaal niet thuis is en hij wil toch een bezoek, kan hij zelf een afspraak maken. Houd er rekening 

mee dat je iemand beschikbaar hebt om deze bezoeken achteraf uit te voeren.

[ 3.2 ]  SELECTIE EN INSTRUCTIE  
 PERSONEEL

Een goede instructie is uiterst belangrijk. Adviseurs voeren de onderzoeken zelfstandig uit, ze 

moeten goed beslagen ten ijs komen. Je geeft de instructie op twee manieren:

  uitleg tijdens een training [zie pagina 34]

  een duidelijke handleiding op papier, als richtlijn en naslagwerk 

  Zie hoofdstuk 4 voor de handleiding. 

Wie leggen de huisbezoeken af? 

Het afleggen van een huisbezoek hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met een degelijke voorbereiding, 

goede checklists en een gezonde dosis sociale vaardigheid kan iedereen zo’n bezoek afleggen. In 

Amersfoort hadden veel inspecteurs een achtergrond in de brandweer- of veiligheidswereld. Maar 

er zijn ook wijkbewoners intern opgeleid, met name om de allochtone wijkbewoners beter te 

bereiken. 

  Meer informatie over de gewenste functie-eisen staat in bijlage 2, een taakbeschrijving voor 

de medewerker Veilig Wonen. 

In hoofdstuk 4 staat het verloop van een huisbezoek. Dit loop je uiteraard helemaal langs tijdens 

de instructie. Alles wat je nog meer aan praktische informatie meegeeft, staat hierna beschreven. 
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[ 3.2 ][ VOORBEREIDING WONINGBEZOEK ]

Programma-opzet instructie

DAG 1 DAG 2

Dagdeel 1 Dagdeel 3

Waarom Veilig Wonen? ▪

Wat is Veilig Wonen? ▪

Aanpak [brand]veiligheid op wijkniveau ▪

Uitvoering van het huisbezoek ▪

Controlelijst brandveiligheid thuis ▪

Kamerverhuur ▪

Wonen boven winkels ▪

Hoe herken ik een hennepkwekerij? ▪

Invoer inspectieformulieren ▪

Administratie werkzaamheden ▪

Dagdeel 2 Dagdeel 4

Inspectieformulier ▪

Montage rookmelders ▪

Oog- en oorfunctie voor sociale veiligheid ▪

Casussen woningbezoeken ▪

Uitvoeren woningbezoeken onder bege- ▪

leiding

[ 3.2 ]

Schets het kader en de adviesrol

Vanzelfsprekend leg je uit wat de gedachte is achter Veilig Wonen [zie voorgaande hoofdstukken]. 

Voor de inspecteur is het van belang om te weten welke rol hij daarin vervult: hij of zij doet een 

aanbod aan een bewoner voor een inspectie. Het is geen verplichting en de brandweer wil zich 

absoluut niet opdringen. Geef aan dat de kracht van de brandweer zit in een positief imago: bewo-

ners zien de brandweer als een betrouwbare partij die hen echt wil helpen om hun leven veiliger te 

maken. Ze vinden die rol bij de brandweer passen.

Rol van het projectbureau

De instructiebijeenkomst is het moment om het projectbureau goed te presenteren. Van daar-

uit wordt alles gecoördineerd. Het bureau wijst de inspectievakken [met adreslijst] toe en houdt 

precies bij hoeveel rookmelders een inspecteur meeneemt en bevestigt. Het verwerkt de inspectie-

formulieren en houdt de voortgang in de gaten. Vragen en problemen moeten hier meteen terecht 

komen. 

Praktische zaken

Inspecteurs gaan goed uitgerust de wijk in en krijgen hier alle benodigde middelen voor: passende 

kleding, materialen, hulpmiddelen, formulieren, enzovoort. Deze spullen krijgen ze tussen de 

instructiebijeenkomst en het eerste bezoek. Zie paragraaf 3.4.

Iedere inspecteur krijgt uitleg over zijn targets en de inspectievakken op de instructiebijeenkomst, 

plus een planning voor het moment waarop hij hiermee kan starten. Inspecteurs weten dan al 

hoeveel woningen ze in de aankomende periode ongeveer gaan bezoeken en hoeveel ze er dus per 

week moeten inspecteren.

Benadruk het belang van een goede administratie. Als inspecteurs niet precies vastleggen welke 

woningen ze hebben bezocht en hoeveel rookmelders geplaatst zijn, dan is het niet mogelijk om 

goede managementinformatie te geven. 

Zorg ervoor dat iedereen een glasheldere instructie meekrijgt. Dat scheelt veel telefoontjes op het 

moment dat de onderzoeken beginnen.
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[ 3.2 ] [ 3.2 ][ VOORBEREIDING WONINGBEZOEK ]

Meeliftende organisaties

De hoofdmoot van het bezoek betreft brandveiligheid. Daarnaast kan de inspecteur ook advies 

geven over inbraakveiligheid en kan hij of zij doorverwijzen naar welzijnsorganisaties. 

De gedachte hierachter is duidelijk: als er dan toch iemand over de vloer is, is het slim om breder te 

kijken dan alleen brandgevaar. Daarom liften de gemeente en eventueel welzijnsorganisaties mee 

met de huisbezoeken. Een betere sociale veiligheid verbetert ook direct de brandveiligheid in een 

wijk. 

Naar aanleiding van een bewonersmelding is bijvoorbeeld een hennepkwekerij bij de buren opge-

rold. En als een woning in verwaarloosde staat is, kan de woningcorporatie actie ondernemen. Een 

inspecteur kan ook de behoefte peilen aan extra sociale ondersteuning: mensen ondertekenen in 

dat geval een formulier. Ze geven toestemming aan de welzijnsorganisatie om contact op te nemen. 

Alle afspraken die je hierover hebt gemaakt met andere organisaties, licht je toe tijdens de instruc-

tie. Benadruk dat een inspecteur namens hen optreedt en dat deze instanties zelf de volgende 

stap zetten als bewoners dit willen. Houd de afspraken zorgvuldig bij en geef ze snel door aan het 

projectbureau.

Voorafgaand aan het bezoek

Als de brandweer voor de deur staat, moet dat geen verrassing zijn. Via alle beschikbare kanalen 

hebben bewoners informatie gekregen over het project en de huisbezoeken [zie paragraaf 3.3]. 

Onder andere via huis-aan-huisbladen, buurtorganisaties en internet. Een paar dagen van tevoren 

krijgen bewoners een brief. Let er goed op dat de tijd tussen de aankondiging en het bezoek niet 

langer dan vier weken is. Anders wek je verkeerde verwachtingen en zakt de aandacht weg.

Drie pogingen

Inspecteurs doen drie pogingen per huisdeur; als de bewoner dan nog niet thuis geeft, laat de 

inspecteur een brief achter met de mogelijkheid om een afspraak te maken.

Tijdens het bezoek

Het verloop van het bezoek staat in hoofdstuk 4. Geef tijdens de instructie aan dat een inspecteur 

drie doelen heeft: 

  inventarisatie brandveiligheidssituatie voor de brandweer. Dat gebeurt op een inspectiefor-

mulier. Dit formulier wordt verwerkt op het projectbureau

  inventarisatie brandveiligheidssituatie voor de bewoner. De punten die bij de inspectie aan 

het licht komen, worden aangevinkt in een brochure van de NVBR. Bewoners houden deze 

brochure thuis. Dit vergroot hun bewustzijn van onveilige situaties. Ook kunnen ze erover 

praten met medebewoners

  plaatsing rookmelders

Eventueel voert de inspecteur een inbraakveiligheidsonderzoek uit en verwijst hij naar welzijnsor-

ganisaties.

Vriendelijk en professioneel

Geef de inspecteurs mee dat ze zich vriendelijk en professioneel opstellen. Dat betekent: respect 

voor de woonomgeving en voor de situatie die ze daar aantreffen. Ook als een woning veel brand-

onveilige plekken heeft, stelt de inspecteur zich altijd adviserend op. Het is aan de bewoner zelf 

om een advies op te volgen. 

Na het bezoek, terugkoppeling

Als een inspecteur een adreslijst helemaal heeft afgewerkt, levert hij die in, tegelijk met de inspec-

tieformulieren. Hij krijgt dan een nieuwe adressenlijst van het projectbureau: dit is een natuurlijk 

contactmoment. Vraag altijd even hoe de bezoeken zijn verlopen en of er nog opvallende dingen 

zijn gebeurd. Formulieren van andere organisaties moeten ze direct na een bezoek inleveren, deze 

vragen mogen niet blijven liggen.

Het is verstandig om na een paar maanden een bijeenkomst te plannen met alle inspecteurs. 

Daarin wissel je ervaringen uit en laat je zien hoe de voortgang van het project is.
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Een belangrijke persoon in het project is de communicatieadviseur. Hij of zij adviseert over de be-

nadering van bewoners, maakt het communicatieplan en voert dit uit. 

   Een voorbeeld van een volledig communicatieplan kun je downloaden via de website  

www.veiligwonenamersfoort.nl. Hier vind je ook persberichten en standaardbrieven. 

Het communicatieplan bevat een korte beschrijving van het project, de projectdoelen en de samen-

werkingspartners. Vervolgens komen aan bod:

Doelgroep

Dit zijn alle wijkbewoners. Het is goed te onderkennen hoe de wijk is samengesteld:

  nationaliteit [Nederlands/niet-Nederlands, uit welke landen voornamelijk]

  gezinssamenstelling [echtparen/met of zonder kinderen/alleenstaand]

  leeftijdsopbouw 

Communicatiedoel[en]

In dit geval:

  bewoners en betrokkenen informeren over [de voortgang van] het project 

  bewoners overtuigen van het nut en de noodzaak van een brandveiligheidsonderzoek [even-

tueel inbraakveiligheid] 

  veiligheidsbewustzijn van de bewoners vergroten

  positief bijdragen aan het [lokale, regionale en landelijke] imago van de brandweer

Aan het einde van het project weten bewoners beter hoe belangrijk brandveiligheid is en wat ze 

kunnen doen om die te bevorderen [kennis]; zijn bewoners zich bewust[er] van het gevaar van 

brandonveilige situaties in en rondom hun woning [houding] en het voorkomen van brandonvei-

lige situaties in en rondom hun woning.

[ 3.3 ]

Plan van aanpak

Bijvoorbeeld: een doorlopende subwijkgerichte campagne waarin verschillende middelen worden 

ingezet en op elkaar worden afgestemd. Qua planning aansluitend bij landelijke campagnes tijdens 

de brandpreventieweken.

Leg het accent op de relatief grote groepen in de wijk. Bijvoorbeeld gezinnen, oudere bewoners, 

bewoners van allochtone afkomst.

Toon en uitstraling 

Dit bepaalt hoe je de bewoners gaat benaderen en hoe je wilt dat ze de brandweer zien. Bijvoor-

beeld: betrouwbaar, niet betuttelend, gericht op ‘de wijk veilig maken met elkaar’.

Centrale boodschap

Deze moet terugkomen in [bijna] alle campagne-uitingen. Voorbeeld uit Amersfoort: U en uw 

gezin/partner zullen zich veiliger voelen als u ervoor zorgt dat uw woning brandveilig is.

Communicatiemiddelen en acties

Vanuit de algemene communicatie-insteek worden middelen gemaakt en acties gepland. Doe dit 

zo zorgvuldig mogelijk en houd je aan de planning. Te veel [kleine of grote] communicatiestorin-

gen zijn een risico voor het project.

Hier volgen nog enkele communicatie-suggesties. Bekijk voor uitgebreide informatie het voor-

beeld-communicatieplan op de website.

Centraal punt

Kies een centraal internetadres, e-mailadres en telefoonnummer en laat dit op alle uitingen terug-

komen. Zet op alle uitingen ook het brandweerlogo.

Hoe persoonlijk word je?

Je kunt ervoor kiezen om namen en foto’s van inspecteurs te publiceren. In folders of op de web-

site. Het maakt de campagne persoonlijk en bevordert de herkenbaarheid.

[ VOORBEREIDING WONINGBEZOEK ]

[ 3.3 ]  COMMUNICATIE
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[ 3.3 ]

Kick-off

Je kunt een project laten beginnen door de controle bij een [plaatselijk] bekende Nederlander. Je 

kunt proberen aan te sluiten bij een landelijke veiligheids- of themadag.

Middelen die je kunt gebruiken

  beeldende posters [weinig tekst, eventueel stripvorm]: verspreid deze gefaseerd per subwijk, 

timing met huisbezoeken. Denk aan buurthuizen en wijkbureaus, maar ook winkels en bouw-

markten

  busreclame

  spandoeken: twee per subwijk, timing met huisbezoeken

  aankondigingsflyer: ongeveer een week voor het huisbezoek verspreiden

  boekje met tips over brandveiligheid: uit te delen als reminder. Een boekje wordt beter be-

waard dan een kaartje of folder

  checklist brandveiligheid bewoners: lijst met individuele aandachtspunten voor bewoners. 

Blijft achter bij bewoners

  instructie rookmelder

  gepersonifieerde brief bij niet thuis: bij niet thuis krijgt een bewoner een brief met aanhef 

[zoals op het naambordje staat] door de brievenbus, met een antwoordkaart. Dat werkt 

beter dan een algemene antwoordkaart

  website: maak een eigen projectpagina op de gemeentelijke of brandweerwebsite. Laat 

andere websites hiernaar verwijzen. Via de website vinden bewoners informatie en kunnen 

ze zich aanmelden voor een bezoek

  voorlichtingsfilmpje: voor betrokken partijen en/of bewoners, al dan niet via YouTube

Sluit aan bij wijkbijeenkomsten 

  wijkschouwen

  voorlichtingsbijeenkomsten welzijnsorganisatie

  bijeenkomsten bewonersplatforms en bewonersavonden

[ 3.3 ]

Media-aandacht

Media-aandacht krijg je via persberichten en interviews. Richt je op de volgende momenten:

  aankondiging project

  afsluiting project

  tussentijdse resultaten/voortgang

Verzamel hiervoor alvast beeldmateriaal en bijvoorbeeld foto’s van inspecteurs, zodat die  

meteen te versturen zijn als kranten erom vragen.  In de bijlagen achterin het handboek staan 

twee voorbeeld-persberichten.

Denk ook [juist!] aan de lokale media:

  huis-aan-huis-bladen

  kabelkrant

  regionale tv [nodig hen uit voor een controle]

Maak eventueel een eigen nieuwsbrief en zorg ervoor dat je regelmatig een artikel schrijft op de 

gemeentepagina’s van de huis-aan-huis-krant. Benader ook brandweervakbladen.

Interne communicatie

Vergeet niet het personeel intern te informeren. Denk daarbij aan de bladen en/of website van de 

brandweer, de gemeente en de veiligheidsregio.

Specifieke doelgroepen

Kijk of het loont om doelgroepen via speciale communicatie-acties te bereiken. Dat kan effectief 

zijn, maar het kan ook te veel moeite kosten. In het geval van Amersfoort was de benadering van 

allochtone groepen een succes. Dat ging met behulp van een Turkse en Marokkaans sprekende 

inspecteur. Ook werd voorlichting gegeven bij buurtkasten/buitenspeelkasten.

Ouderen hebben vaak een eigen krant en oudereninformatiepunten.

Gezinnen kun je benaderen via een school-actie. In het geval van Amersfoort: een kleurwedstrijd 

en rebusactie in de klas. De prijs: een bezoek aan de brandweerkazerne. Dit was effectief, maar 

kostte ook erg veel tijd.

[ VOORBEREIDING WONINGBEZOEK ]
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Tijdens de voorbereiding ga je na welke spullen nodig zijn en schat je in hoeveel je moet bestellen. 

In deze paragraaf zie je wat Brandweer Amersfoort aan materiaal heeft geregeld.

Materiaal voor woningbezoek

  adreslijsten en plattegronden voor inspecteurs

  brandweerlegitimatie

  inspectieformulieren

  map voor inspectieformulieren en pen

  folders Brandveiligheid thuis van NVBR, met daarin controlelijst

  rookmelders met dubbelzijdige tape

  rookmelderstok voor aanbrengen rookmelders bij hoge plafonds

  zaklamp voor niet/slecht verlichte kelders en zolders

  folders ‘Veilig Wonen’

  aandachtskaarten en aanmeldingsformulieren voor organisaties die meeliften met de  

woningbezoeken [oog- en oorfunctie]

  enveloppen met brief en aanmeldingskaart voor adressen waarvan de bewoners niet te 

bereiken zijn

Kleding en representatie

  kazernebroek

  T-shirt brandweer

  polo of sweatshirt brandweer

  brandweerjas

  [brandweer]fiets

  schoudertas

Communicatiemiddelen

Zie paragraaf 3.3, Communicatie. 

[ 3.4 ][ VOORBEREIDING WONINGBEZOEK ]

[ 3.4 ]  MATERIAAL

Blij met de rookmelders

“Als mensen al een rookmelder in huis hebben, dan doet hij het vaak niet. De batterij is 

leeg of hij is eruit. Op zo’n moment kom ik met die mooie rookmelder van de brandweer 

aanzetten. Mensen zijn altijd blij met zo’n prachtig exemplaar.”

[Jan Slik, inspecteur]
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De voorbereidingen zijn getroffen, je hebt alle formulieren en andere spullen 

paraat. Je bezoek is aangekondigd via een brief; de bewoners in de wijk kunnen 

dus op korte termijn een bezoek van je verwachten. Check van tevoren of je alles 

bij je hebt [zie paragraaf 3.4]. Het is tijd voor het huisbezoek.

[ 4 ] “Goedenavond, ik ben van de brandweer.” UITVOERING  
WONINGBEZOEK
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[ 4.1 ]  AANBELLEN EN BINNENKOMST

Legitimeer jezelf! Je laat hiermee zien dat je echt van de brandweer bent. Soms doen personen 

zich als brandweerlieden voor [compleet met uitrusting], terwijl ze het niet zijn. 

Vraag toestemming om binnen te komen en licht het nut van een bezoek toe, bijvoorbeeld: “Goe-

denavond, ik ben van de brandweer en ik wil graag een veiligheidsonderzoek uitvoeren in uw wo-

ning. U heeft de aankondiging waarschijnlijk al gezien. [En eventueel, als de bewoner aarzelt:] Het 

is gratis, we kijken huis-aan-huis naar de brandveiligheid van woningen en als u dat wilt, plaatsen 

we meteen rookmelders. Ook dat is gratis. We doen dit voor de veiligheid van uzelf, uw huisgeno-

ten en uiteindelijk ook de hele buurt.”

Blijf altijd vriendelijk, ook als een bewoner weigert. Maak eventueel een afspraak voor een ander 

moment in de week. 

Gedragsregels

  Laat zien dat je bekwaam bent. Straal dat uit in je contact met de bewoners en bij het uitvoe-

ren van de inspectie.

  Wees vriendelijk, kalm en rustig. Ga gestructureerd te werk. 

  Je geeft bewoners advies. Leg ze absoluut geen verplichtingen op. Bewoners blijven zelf 

verantwoordelijk voor brand- en inbraakveiligheid.

  Wees professioneel en zakelijk in je taalgebruik, maar gebruik geen vaktaal die bewoners 

niet begrijpen. 

  Denk om de veiligheid van jezelf en van de bewoners.

  Behandel iedereen altijd met respect. 

  Respecteer andermans woning en zijn of haar eigendommen.

  Respecteer geloofsovertuigingen en houd je aan de huisregels [bijvoorbeeld: schoenen uit in 

huis]. 

[ 4.2 ]  TOELICHTEN PROJECT

Leg uit waarom de brandweer dit project uitvoert. De belangrijkste punten nog eens op een rij:

  Het onderzoek vergroot de veiligheid voor bewoners en de omgeving.

  De helft van alle binnenbranden vindt plaats in woningen.

  De helft van alle dodelijke slachtoffers bij brand valt bij woningbranden.

  Niet bewust zijn van brandgevaar en ontbreken van rookmelders zijn de belangrijkste oorza-

ken van ongelukken.

  Een rookmelder geeft een aanzienlijk grotere kans om een brand te overleven. 

  Het is huis-aan-huis, geen uitzonderingen.

  Het is vrijblijvend, brandveiligheid is en blijft de verantwoordelijkheid van bewoners.

Vul de voorzijde van het inspectieformulier in. Zie pagina 50-51.

[ UITVOERING WONINGBEZOEK ]
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De brochure ‘Controlelijst brandveiligheid thuis’ is een checklist en toelichting ineen. Deze 

brochure van de NVBR gebruik je om samen met de bewoner door de woning te lopen. Je loopt 

systematisch door alle ruimten in het huis en kruist probleempunten aan. Ook loop je algemene 

punten langs, zoals het vluchtplan. Je vindt een exemplaar van de folder als losse bijlage achterin 

dit handboek. De ingevulde folder blijft achter bij de bewoner. Die kan met de adviezen aan de 

slag en kan de punten eventueel met huisgenoten bespreken.

Zijn er rookmelders aanwezig op de noodzakelijke plaatsen? In paragraaf 4.4 staat waar ze moeten 

hangen en hoe je ze bevestigt.

Vul vervolgens de achterzijde van het inspectieformulier in. Hiermee bepaal je een score die aan-

geeft hoe brandveilig de woning is. De score laat zien of de brandveiligheid slecht, matig of goed 

is. Zie pagina 52-55.

[ 4.3 ]  VOORLICHTING BRANDVEILIGHEID 

[ 4.3 ]

Bijzondere situatie: wonen boven winkels

Soms heeft een woning geen eigen toegang, of deze is bouwkundig niet goed gescheiden van een 

winkel of horecagelegenheid. Dat kan in strijd zijn met de bouwregelgeving en het brandrisico 

verhogen. We spreken dan van ‘wonen boven winkels’. Het is belangrijk om dit te herkennen en 

te melden aan de afdeling Veiligheid [of een andere afdeling die de naleving van het Bouw- en 

Gebruiksbesluit controleert].

Hoe herken je het?

  Woningen liggen vaak boven een winkel of horecagelegenheid.

  De woning heeft geen eigen toegang. Je moet door de winkel om een woning te betreden. 

Hierdoor is het vaak moeilijk om de toegang van de woning te vinden. 

Let op: een woning moet een vluchtroute hebben die op de openbare weg uitkomt. Soms kun je 

vanuit de woning via een trap of balkon naar de openbare weg. In dat geval is de bewoner dus niet 

afhankelijk van een kroeg of winkel om te vluchten. Er moet dan wel een goede brandwerende 

deur tussen de woning en de winkel of horecagelegenheid zitten. Een trap die vanaf een balkon op 

een binnentuin uitkomt is geen goede vluchtroute. Dan kan de bewoner de openbare weg namelijk 

niet direct bereiken.

Wat doe je?

Bepaal of je te maken hebt met ‘wonen boven winkels’ en noteer dit. Geef het niet door aan de be-

woner; dat kan tot onnodige onrust leiden. De afdeling Veiligheid kijkt naar je melding en handelt 

deze verder af.

[ UITVOERING WONINGBEZOEK ]
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[ 4.3 ] [ 4.3 ]

Toelichting voorzijde inspectieformulier

Vaknummer: nummer van cluster woningen op de adreslijst, bv. 103-01. Inspecteur: roepnaam en achternaam in-

specteur. Datum en tijdstip: vul begin- en eindtijd in. Dit geeft inzicht in de bereikbaarheid van bewoners en de 

tijdsduur van een inspectie. Aantal rookmelders geplaatst: dit is uiterst belangrijk voor een goede administratie.

bij A Adresgegevens: vul zo volledig mogelijk in, voor het geval we later contact met een bewoner willen op-

nemen. Nationaliteit: dit is belangrijk om een mogelijk verband te kunnen leggen tussen gedrag/gewoonten en 

brandveiligheid.

bij B Tussenwoning: eengezinswoningen/rijtjeshuizen. Ook hoekwoningen horen hierbij. Portiekwoning: 

gestapelde woning. Er is één gezamenlijk trappenhuis, iedere woning heeft een voordeur direct grenzend aan 

dit trappenhuis. Flat: gestapelde woning. Een flat heeft minstens twee trappenhuizen, langs elk trappenhuis 

kan een bewoner vluchten. De voordeuren sluiten niet direct aan op het trappenhuis, maar zijn bereikbaar via 

een galerij. Uitzondering: sommige gestapelde woningen hebben slechts één trappenhuis, maar de voordeuren 

sluiten hier niet direct op aan. Zo’n woning kun je ook aanmerken als flat. Meestal gaat het om nieuwbouwwo-

ningen. Vrijstaand: eengezinswoningen die helemaal vrijstaan van andere bebouwing.

bij C Doof/slechthorend: vraag aan een bewoner om het gehoorapparaat uit te doen en test of men het 

rookalarm hoort. Het liefst op een onbewaakt moment. Met mobiliteitsbeperking: mensen die niet zelfstandig 

kunnen vluchten of die een hulpmiddel nodig hebben [looprek/prothese enz.]. Ook: blinde en slechtziende 

bewoners.

bij D Voeding: sinds 2003 moeten rookmelders verplicht zijn aangesloten op het lichtnet in nieuwbouwwonin-

gen. Functioneel: kijk of de batterij erin zit en controleer de werking door het indrukken van de testknop. Er 

klinkt een testsignaal. Correct geplaatst: rookmelders horen in de gang, hal en/of overloop. Zie paragraaf 4.4 

voor uitgebreide informatie.

bij E Apparatuur: deze apparaten veroorzaken een aanzienlijk deel van alle woningbranden. Ze zijn dus medebe-

palend voor het veiligheidsrisico. 

Toestemming doorgeven informatie: noteer of een bewoner extra hulp nodig heeft en van welke instantie 

[bijvoorbeeld welzijnsorganisatie, woningcorporatie, politie]. Laat de bewoner tekenen voor het doorgeven van 

informatie. Doe geen beloftes, maar neem de opmerking, klacht of behoefte wel serieus.

BRANDWEER
Afdeling Veiligheid

Inspectie brandveiligheid woning

Adresgegevens

Apparatuur

Rookmelders

Woning

Bewoners

Dhr./Mevr. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Straat |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Nummer |     |     |     |     |

Postcode |     |     |     |     |     |     |     | Telefoon |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

E-mail |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Afkomst □ Nederlands □ Turks □ Marokkaans □ Surinaams □ Antilliaans □ Somalisch □ .............................

□ Tussenwoning □ Portiekwoning □ Flat □ Vrijstaand

□ Koop □ Huur, via □ Alliantie □ Portaal □ .........................................

Vaknummer |     |     |     |     |

Inspecteur |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Datum |     |     |  -  |     |     |  -  |     |     | Tijdstip van |     |     | . |     |     | tot |     |     | . |     |     |

Aantal rookmelders geplaatst  .............

A 

D 

B 
C 

Aanwezig Voeding Functioneel Correct geplaatst (aantal en locatie)

□ Ja □ Batterij □ Ja □ Ja
□ Nee □ Lichtnet □ Nee □ Nee

E 

Aantal bewoners |     |     | , waarvan:

Rokers |     |     | Doof/slechthorend |     |     | Met mobiliteitsbeperking* |     |     |

Jonger dan 5 jaar |     |     | Ouder dan 65 jaar |     |     | * namelijk: ..................................................................

□ Frituurpan □ Elektrische deken □ Wasdroger □ TV/beeldscherm op stand-by

Goede ventilatie van elektrische apparatuur

□ Ja □ Nee

Schoon filter in afzuigkap

□ Wel □ Niet □ Niet van toepassing

Bent u middels de voorafgaande campagne in kennis gesteld van dit bezoek?

□ Nee □ Ja, namelijk via school, moskee, TV, krant, poster*, anders namelijk: ................................................................

  
* omcirkelen wat van toepassing is

Bewoner geeft toestemming onderstaande informatie door te geven aan betrokken instanties

Handtekening bewoner
Versie 2.2 © Brandweer Amersfoort/Bas Gul/Piet Peeters

[ UITVOERING WONINGBEZOEK ]
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BRANDWEER
Afdeling Veiligheid

1 Zijn er bewoners die afhankelijk zijn van hulp in geval van brand? 8
2 Bejaarde bewoner(s) of éénoudergezin. 7
3 3 of meer kinderen onder de 10 jaar, of 6 of meer bewoners. 7
4 Geen van het hierboven genoemde. 6

Sectie 1: gegeven score

Bewoning1 

Omstandigheden2 
1

Is er iets dat het brandbewustzijn bij bewoners zou kunnen beïnvloeden, of  hun reactie 
zou verslechteren bij een brandsituatie?

8

2 Geschiedenis van brand in huis (bijvoorbeeld: spelende kinderen met vuur). 7

3
Bewijs van onachtzaam gebruik van rookwaren of een onverantwoorde manier van ko-
ken.

7

4 Onbehoorlijk gebruik van elektrische apparatuur. 5

5 Overmatige vuurbelasting. 4

6 Er wonen rokers of er worden kaarsen gebruikt. 3
7 Geen van het hierboven genoemde. 2

Sectie 2: gegeven score

A: Risicowaardering = score sectie 1 x score sectie 2

1 Geen 0
2 Ja - maar ontoereikend of onbehoorlijk geplaatst. 2
3 Ja - toereikend. 6 6

Sectie 3: gegeven score 6

Rookmelders3 

1 Geen duidelijk bewustzijn van brandveiligheid. 0 0
2 Beperkt bewustzijn van brandveiligheid. 2 2
3 Goed bewustzijn van brandveiligheid. 6 6

Sectie 4: gegeven score

B: Veiligheidswaardering = score sectie 3 + score sectie 4

C: Eindwaardering = score A - score B (Risicowaardering - Veiligheidswaardering)

Brandveiligheidsadvies4 

> 48
Maak aan de bewoner(s) de risico’s kenbaar en de wijze om deze te minimaliseren.
Informeer de bewoner(s) over de folderreeks over brandveiligheid.
Installeer rookmelders op elke verdieping. 

onvol-
doende

30 - 48
Concentreer brandveiligheidsadvies op de belangrijkste punten.                                                     
Installeer rookmelders op elke verdieping.

matig

0 - 29
Bevestig de kennis over brandveiligheid in de woning.                                                                         
Installeer rookmelders en benadruk het belang van het onderhoud ervan.

goed

Score eindwaardering5 

Score

Score

Voor Na

Voor Na

OordeelScore

Overige opmerkingen

Versie 2.2 © Brandweer Amersfoort/Bas Gul/Piet Peeters

[ 4.3 ] [ 4.3 ]

Omcirkel het cijfer 

indien van toepassing.

Noteer de hoogste 

omcirkelde score.

Toelichting achterzijde formulier

Algemeen: De vragen op dit formulier kunnen gevoelig liggen. Als je geen [direct] antwoord krijgt, maak dan 

zelf een inschatting. Noteer alleen de score op het formulier, alle andere informatie is vertrouwelijk. Uitzonde-

ring: als bewoners hulp willen bij problemen [bijvoorbeeld verslaving/alcohol, zie punt 2.2], noteer dit dan en 

bied de hulp aan van de welzijnsorganisatie. Vraag toestemming om informatie door te geven [zie voorzijde 

formulier].

Onderdeel 1 en 2 vormen de Risicowaardering: je bepaalt het risico op brand en de mogelijke [vlucht]problemen 

als brand uitbreekt. Onderdeel 3 en 4 vormen de Veiligheidswaardering: je onderzoekt de aanwezigheid van 

rookmelders en het brandveiligheidsbewustzijn van bewoners.

bij 1.1 – Zijn bewoners afhankelijk van hulp in geval van brand?: Vraag dit direct aan de bewoner. Let ook op 

wandelstokken of looprekken, waardoor het voor bewoners moeilijk kan zijn snel te vluchten bij brand. Grote 

hoeveelheden dozen of flesjes medicijnen kunnen aangeven dat iemand afhankelijk is van medicatie. 

bij 1.2 – Bejaarde bewoners of éénoudergezinnen: Deze informatie is meestal al bekend door de antwoorden bij 

het begin van de inspectie [voorzijde formulier], of het wordt duidelijk gedurende de inspectie.

bij 1.3 – 3 of meer kinderen onder de 10 jaar, of 6 of meer bewoners: idem

bij 2.1 – Is er iets dat het brandbewustzijn kan beïnvloeden of de reactie kan verslechteren bij brand?: Vraag dit 

direct aan de bewoner. Stel de vraag voor alle bewoners; je krijgt wellicht informatie over medicatie, misbruik 

van illegale middelen en alcohol. Dit kan de mobiliteit, het gehoor of zicht nadelig beïnvloeden. Ook kunnen 

deze middelen het bewustzijn schaden.

bij 2.2 – Geschiedenis van brand in huis: Bewoners zullen hier waarschijnlijk geen geheim van maken. Omcirkel 

het cijfer op het formulier alleen als een brand drie jaar of korter geleden plaatsvond. Let ook op zichtbare teke-

nen van brandschade [in de woning, aan meubelen of spullen]. Kinderen en vuur: als je vermoedt dat kinderen 

met vuur spelen, bekijk dan de slaapkamer van het kind. Let op brandplekken en geef extra tips aan de ouders 

[zie kader pagina 57].

bij 2.3 – Onachtzaam gebruik van rookwaren en onverantwoorde manier van koken: Let op zichtbare brandplek-

ken van sigaretten op meubels en vloerbedekking. Kijk ook naar peuken op de vloer of in [brandbare] afvalbak-

ken. Koken: of een kookmethode ongepast is hangt ook af van mobiliteit en welzijn van de bewoner. Gebruik je 

eigen ervaring om dit te beoordelen. Let vooral op ouderwetse frituurpannen: worden ze veilig gebruikt? Kan 

een [oudere] bewoner snel reageren als er iets gebeurt? Omcirkel de score ook als iemand met campingkooktoe-

stellen of open vuur kookt.

[ UITVOERING WONINGBEZOEK ]
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Vervolg - Toelichting achterzijde formulier

bij 2.4 – Onbehoorlijk gebruik elektrische apparatuur: Hoe ziet de zekeringenkast eruit, geen loshangende dra-

den en geïmproviseerde stoppen? Zie je beschadigde snoeren of snoeren die met kroonsteentjes aan elkaar zit-

ten? Lopen er beschadigde snoeren onder het tapijt? Zijn er brandplekken op stopcontacten of stekkers waarvan 

de isolatie beschadigd is? Zijn er overvolle stekkerdozen?

bij 2.5 – Overmatige vuurbelasting: Overmatige vuurbelasting zal snel duidelijk zijn. Voorbeelden: opslag van 

overbodige meubels in trappenhuizen, stapels kranten in de hoek van de kamer, muren vol kunststof schrootjes.

bij 2.6 – Er wonen rokers in huis of er zijn kaarsen: De vraag over rokers is al beantwoord [voorzijde formulier]. 

Let goed op of kaarsen op verantwoorde, veilige plekken staan. Ze kunnen overal staan en zijn een veel voorko-

mende brandoorzaak.

bij 3 – Rookmelders: Omcirkel de juiste score bij het begin van het bezoek [linkerkolom] en na het ophangen van 

de rookmelders [rechterkolom, altijd 6]. Zo zien we of de situatie verbetert na de inspectie. In alle gevallen zal de 

eindscore 6 zijn, omdat de woning na een bezoek vanzelfsprekend voldoende en goed werkende rookmelders 

bevat.

bij 4 – Brandveiligheidsadvies: Gebruik je ervaring en expertise als inspecteur. Bij binnenkomst schat je in hoe 

bewust bewoners zich zijn van de brandveiligheid. Omcirkel de score die van toepassing is [linkerkolom – Voor]. 

Stel tijdens het bezoek vragen over de brandveiligheid en luister goed naar de antwoorden. Schat na afloop in of 

het bewustzijn is toegenomen, omcirkel de score in de rechterkolom [Na]. De score Na is dus altijd hoger dan of 

even hoog als de score Voor. 

bij 5 – Eindoordeel: Geef aan of de eindwaardering onvoldoende, matig of goed is. Geef het bijbehorende 

advies aan de bewoner.

Overige opmerkingen: Geef hier aan wat je niet kwijt kunt op het formulier, maar wat wel belangrijk is voor 

brandveiligheid. Geef eventueel ook de reden aan dat een bezoek geweigerd wordt. Vermoedens van brandge-

vaar of hennepteelt kun je hier noteren.

BRANDWEER
Afdeling Veiligheid

1 Zijn er bewoners die afhankelijk zijn van hulp in geval van brand? 8
2 Bejaarde bewoner(s) of éénoudergezin. 7
3 3 of meer kinderen onder de 10 jaar, of 6 of meer bewoners. 7
4 Geen van het hierboven genoemde. 6

Sectie 1: gegeven score

Bewoning1 

Omstandigheden2 
1

Is er iets dat het brandbewustzijn bij bewoners zou kunnen beïnvloeden, of  hun reactie 
zou verslechteren bij een brandsituatie?

8

2 Geschiedenis van brand in huis (bijvoorbeeld: spelende kinderen met vuur). 7

3
Bewijs van onachtzaam gebruik van rookwaren of een onverantwoorde manier van ko-
ken.

7

4 Onbehoorlijk gebruik van elektrische apparatuur. 5

5 Overmatige vuurbelasting. 4

6 Er wonen rokers of er worden kaarsen gebruikt. 3
7 Geen van het hierboven genoemde. 2

Sectie 2: gegeven score

A: Risicowaardering = score sectie 1 x score sectie 2

1 Geen 0
2 Ja - maar ontoereikend of onbehoorlijk geplaatst. 2
3 Ja - toereikend. 6 6

Sectie 3: gegeven score 6

Rookmelders3 

1 Geen duidelijk bewustzijn van brandveiligheid. 0 0
2 Beperkt bewustzijn van brandveiligheid. 2 2
3 Goed bewustzijn van brandveiligheid. 6 6

Sectie 4: gegeven score

B: Veiligheidswaardering = score sectie 3 + score sectie 4

C: Eindwaardering = score A - score B (Risicowaardering - Veiligheidswaardering)

Brandveiligheidsadvies4 

> 48
Maak aan de bewoner(s) de risico’s kenbaar en de wijze om deze te minimaliseren.
Informeer de bewoner(s) over de folderreeks over brandveiligheid.
Installeer rookmelders op elke verdieping. 

onvol-
doende

30 - 48
Concentreer brandveiligheidsadvies op de belangrijkste punten.                                                     
Installeer rookmelders op elke verdieping.

matig

0 - 29
Bevestig de kennis over brandveiligheid in de woning.                                                                         
Installeer rookmelders en benadruk het belang van het onderhoud ervan.

goed

Score eindwaardering5 

Score

Score

Voor Na

Voor Na

OordeelScore

Overige opmerkingen

Versie 2.2 © Brandweer Amersfoort/Bas Gul/Piet Peeters

Noteer de hoogste 

omcirkelde score.

Bereken de risicowaardering met behulp van de score in onderdeel 1 en 2. 

Vermenigvuldig de hoogste omcirkelde score van 1 met de hoogste omcir-

kelde score van 2. De uitkomst [A] is minimaal 12 en maximaal 64 punten.

Bereken de veiligheidswaardering met behulp van de score in onderdeel 

3 en 4. Tel de score van 3 [=6] op bij de hoogste omcirkelde score van 4 

[rechterkolom]. De uitkomst [B] is minimaal 6 en maximaal 12 punten.

Bereken de eindwaardering: 

risicowaardering [A] min 

veiligheidswaardering [B].

[ 4.3 ] [ 4.3 ][ UITVOERING WONINGBEZOEK ]
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[ 4.3 ]

Bijzondere situatie: kamerverhuur
Kamerverhuurders zijn verplicht om te voldoen aan de brandveiligheidseisen die in het Gebruiksbe-

sluit staan. Je moet tijdens je onderzoek op een aantal zaken letten. 

Hoe herken je kamerverhuur?

  De woningen zien er vaak normaal uit, dus geen appartementencomplex of galerijflat.

  We spreken van kamerverhuur als er meer dan één huishouden in een woning woont en er 

meer dan vier personen wonen.

  Soms heeft de voordeur meerdere bellen en/of brievenbussen.

  Meestal geeft één voordeur via hal of trappenhuis toegang tot meer kamers.

  De kamers hebben meestal sloten. 

  De kamers worden bewoond door één of meer bewoners die een eigen huishouden hebben. 

Let bijvoorbeeld op koffiezetapparaten, een kookplaat of andere huishoudelijke apparatuur 

op de aparte kamers.

  Tijdens het huisbezoek krijg je niet altijd toegang tot alle kamers, omdat de bewoner van die 

kamer niet aanwezig is. 

  De keuken en badkamer worden door meer individuele bewoners gebruikt. Let op veel extra 

pannen/bestek en bijvoorbeeld een gezamenlijk kook/schoonmaakrooster.

  Vraag het aan bewoners, als je vermoedt dat er kamerverhuur is. Bewoners zullen hier meest-

al geen geheim van maken.

Wat doe je?

Let op de bijzondere brandveiligheidseisen:

  In de gezamenlijke woonkamer, de keuken, het trappenhuis of de hal zijn rookmelders 

aanwezig. Die moeten gekoppeld zijn aan een ontruimingsalarminstallatie [slow whoops]. De 

slow whoops moeten hangen in de keuken en op elke verdieping in de hal.

  Als een woning één of meer verdiepingen heeft en als er maar één vluchtweg naar de open-

bare weg is, moeten op alle kamers rookmelders hangen. Deze rookmelders moeten onder-

ling gekoppeld zijn: als er één afgaat, gaan ze allemaal af.

  Er moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn in de gezamenlijke keuken en op de geza-

menlijke vluchtroute [minimaal één per verdieping].

Zie je geen rookmelders, slow whoops of blustoestellen? Maak een aantekening en meld dit aan de 

afdeling Veiligheid. Je hoeft dit niet aan bewoners te melden.

[ UITVOERING WONINGBEZOEK ]

[ 4.4 ]  PLAATSEN VAN DE ROOKMELDERS

Voor het project Veilig Wonen zijn rookmelders gebruikt met een levensduur van tien jaar: de veel-

gebruikte First Alert [Serie SA410LL]. De onderstaande instructie gaat uit van dit type melder.

Waar horen de rookmelders te hangen? 
Zie ook de tekeningen vanaf pagina 58.

  Rookmelders horen in de vluchtwegen. Dit zijn de hal, de overloop of ruimten waardoor 

vanuit de slaapkamer gevlucht moet worden.

  Volg de vluchtweg vanaf de verst gelegen slaapkamer tot de voordeur: elke ruimte in de 

vluchtweg die wordt afgesloten door een deur, moet een rookmelder hebben.

  Op elke verdieping moet ten minste één rookmelder hangen.

  Hang op zolder alleen een rookmelder als er geslapen wordt. 

  Houd zoveel mogelijk de regels van de rookmelderinstructie aan. Dat is niet altijd mogelijk. 

Kies dan de minst slechte oplossing. Overleg bij twijfel met collega’s of bel de afdeling Veilig-

heid. 

  Gebruik de voorbeeld-tekeningen om de juiste plaats[en] te bepalen. Houd afstand van lam-

pen, ventilatieroosters, badkamer en keuken. 

Hoe monteer je de rookmelder?
  Hang rookmelders zo hoog mogelijk aan het plafond.

  Plaats de rookmelder in de bevestigingsplaat en draai deze linksom vast. De rookmelder 

schakelt nu automatisch in.

  Controleer of de rookmelder werkt: druk de testknop in en wacht tot het alarm afgaat. Con-

troleer vervolgens of het rode lampje knippert [iedere 45 seconden]. 

  Bevestig de rookmelder aan het plafond met dubbelzijdige tape. 

Extra rookmelders voor rokers en kinderen

Vermoed je dat bewoners roken in bed? Dat zie je bijvoorbeeld door brandplekken in 

dekens, matras of kussen. In dat geval monteer je een extra rookmelder op de slaapkamer. 

Vermoed je dat kinderen op hun kamer spelen met vuur? Monteer ook een melder op 

de slaapkamer van het kind. Geef de ouders bovendien een aantal belangrijke tips: houd 

lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen. Doorzoek grondig de slaapkamer 

van het kind, net als de schooltas, rugzak, broekzakken en jaszakken. Sluit andere kamers, 

de schuur en de zolder goed af. Sluit kinderen nooit alleen op in hun kamer!
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[ 4.4 ]

rookmelder

[ tussenwoning ]

[ vrijstaande woning ]

rookmelder

Signaal van de rookmelder

Als de melder continu piept en het rode lampje knippert, is er rookalarm. Voor de overige signalen 

[bijvoorbeeld: bijna lege batterij], zie de handleiding.

Onderhoudstips

Geef in ieder geval de volgende tips mee aan de bewoner:

  Houd de rookmelder stof- en vochtvrij. Stofvrij houden kan met een stofzuiger.

  Test de rookmelder twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de overgang naar winter/zomertijd 

door de testknop in te drukken en los te laten. Het alarm moet dan drie keer afgaan. Contro-

leer of het lampje na het testen iedere 45 seconden knippert.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren bij een storing [zie handleiding voor storings-

meldingen].

  Is er binnen een maand een storing, dan komt de brandweer de melder vervangen. Is er na 

deze periode een storing, dan kan de melder worden omgeruild bij de brandweer - onder de 

normale garantiebepalingen.

 

  Zie de website www.veiligwonenamersfoort.nl voor een bondige handleiding van de rook-

melder [door de brandweer].

[ 4.4 ][ UITVOERING WONINGBEZOEK ]
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[ 4.4 ]

[ 4.5 ]  BESPREKEN VLUCHTPLAN

Om bij brand snel weg te kunnen vluchten, hebben bewoners een vluchtplan nodig. Dit is geen 

plattegrond; een vluchtplan bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners. 

  Bespreek met de bewoners hoe iedereen zo snel mogelijk de woning kan verlaten.

  Bespreek hoe bewoners die minder mobiel zijn [ouderen, kleine kinderen] toch snel het huis 

kunnen verlaten.

  Bespreek met de ouders wie welk kind meeneemt.

  Bespreek ook alternatieve vluchtroutes naast de standaard vluchtroute, zoals een raam dat 

uitkomt op een plat dak.

  Doe eventueel een korte oefening, of geef aan dat dit handig is.

[ portiekwoning ]

[ flat ]

rookmelder

[ UITVOERING WONINGBEZOEK ]
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[ 4.6 ]  ANDERE CHECKS EN AFRONDING

Als dit is afgesproken met andere organisaties, voer dan ook nog andere checks uit, zoals:

  Voorlichting inbraakveiligheid namens de gemeente. Hierin kun je de kans op een inbraak 

verkleinen en geef je de voordelen aan van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

  Gesprek over sociale omstandigheden bewoners, eventuele hulpvragen noteren. 

Het spreekt voor zich dat inspecteurs hiervoor ook een uitstekende instructie moeten krijgen. 

Vooral bij sociale omstandigheden is het goed om hier behoedzaam mee te zijn. Je vervult hier de 

zogeheten oog- en oorfunctie voor andere organisaties. Let op tekenen van vereenzaming, ver-

waarlozing, verslaving of vervuiling. Ga hier niet te diep op in als je ernaar vraagt, maar geef aan 

dat je problemen doorgeeft aan de welzijnsorganisatie. Vraag altijd toestemming aan bewoners of 

je dit mag doorgeven en laat hen hiervoor een formulier ondertekenen.

Afronding van het bezoek

Overhandig na afloop het boekje met tips over Veilig Wonen, met tips over brandveiligheid en met 

de contactinformatie van de brandweer. Mensen kunnen altijd bellen of een e-mail sturen; voor 

algemene vragen, of bijvoorbeeld vragen over de rookmelder. 

Geef aan wat er met de gegevens gebeurt die je allemaal hebt genoteerd [als je dat nog niet hebt 

gedaan].

Bedank de bezoeker voor de gastvrijheid. 

[ 4.6 ][ UITVOERING WONINGBEZOEK ]

Bijdrage aan de maatschappij

“Ik vind het belangrijk dat we onze wijk zo veilig mogelijk maken. Daarom is het goed dat 

de brandweer mensen uit de wijk opleidt om veiligheidsadvies te geven. Ik praat Neder-

lands en Turks en kan zo de Turkse gemeenschap goed helpen. Ik vind het ook belangrijk 

om te laten zien dat wij onze bijdrage aan de maatschappij leveren en dat we ons net zo 

Nederlands voelen als andere Nederlanders.”

[ Hasan Koçer, inspecteur ]
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Hoe is het project verlopen en wat was het effect op bewoners? Tijdens en na 

het project zijn er verschillende momenten waarop je dit kunt onderzoeken.

[ 5 ] EVALUATIEVinger aan de pols
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[ EVALUATIE ]

[ 5.1 ]  MANAGEMENTRAPPORTAGES [ 5.2 ]  ENQUÊTES

Het is altijd zinvol om de inspanningen van een project langs de meetlat te leggen. Was het project 

effectief? Zijn bewoners zich meer bewust van brandgevaar en waarderen ze de woningbezoeken? 

Schakel de afdeling Onderzoek/Statistiek in om dit te laten meten; een goede enquête maken en 

laten uitvoeren is een vak apart.

In het Amersfoortse project waren twee aspecten duidelijk meetbaar:

  waardering en acceptatie voor de woningbezoeken

  werking van de rookmelders

Je wilt het liefst ook weten of het [brand]veiligheidsbewustzijn is toegenomen. Die vraag is moei-

lijker te beantwoorden in een enquête; daarvoor is een goede voormeting nodig. Wel hebben in-

specteurs tijdens het bezoek concreet gevraagd naar verandering in bewustzijn. Voorafgaand aan 

én na het bezoek. Het verschil tussen deze twee momenten is genoteerd op het inspectieformulier.

Of het aantal woningbranden afneemt als gevolg van het project, dat is natuurlijk de échte ham-

vraag. Die wordt pas over een aantal jaar beantwoord, als cijfers over branduitbraken gedurende 

een langere periode bekend zijn.

Belangrijke conclusies van het project Veilig Wonen in de wijk Liendert [2008]

136 bewoners hebben een enquête ingevuld.

  Adviezen over brandveiligheid worden goed gewaardeerd.

  Nagenoeg alle gemonteerde rookmelders werken naar behoren.

  Het bezoek van de brandweer wordt als prettig ervaren.

  87% van de ondervraagden was positief over het huisbezoek, 85% ziet Veilig Wonen als taak 

van de brandweer.

  Advies over inbraakveiligheid wordt minder goed gewaardeerd. Dit wordt niet gezien als een 

taak van de brandweer.

  Voorafgaand aan een woningbezoek was 71% van de ondervraagden zich niet bewust van 

brandgevaren in de woning, na afloop van een woningbezoek was dit 27%.

Wie informeer je nog meer?

Een huis-aan-huis-project om de veiligheid in de buurt te vergroten, dat gaat niet onge-

zien voorbij. Organiseer terugkoppelingen en/of korte presentaties voor de betrokken 

partijen. Bijvoorbeeld gemeenteraad en college van B en W, woningcorporaties. Spreek 

van tevoren af  hoe vaak zij een terugkoppeling willen.

Voortgang aantal woningbezoeken ten opzichte van de planning.

[kader]

Wie informeer je nog meer?

Een huis-aan-huis-project om de veiligheid in de buurt te vergroten, dat gaat niet ongezien voorbij. 

Organiseer terugkoppelingen en/of korte presentaties voor de betrokken partijen. Bijvoorbeeld 

gemeenteraad en college van B en W, woningcorporaties. Spreek van tevoren af hoe vaak zij een 

terugkoppeling willen.

[einde kader]

Via een managementrapportage houd je het management op de hoogte. De gegevens verzamel je 

gedurende het project [projectbureau]. Het management kan de informatie gebruiken als tussen-

tijdse verantwoording en het kan beslissen over bijsturing op budget, inzet personeel of andere 

zaken. 

Voor een project Veilig Wonen kan een rapportage kort en bondig zijn:

  verloop woningbezoeken, afgezet tegen de doelstelling. Loop je voor of achter op schema?

  aantal bezoeken per inspecteur

  aantal geplaatste rookmelders

  aandachtspunten, vooral in personele bezetting. Zijn extra mensen nodig? Lopen contracten 

voortijdig af?

  afspraken over planning en deadlines

In Amersfoort volstond een rapportage van één keer per kwartaal.

2008

april mei juni juli augustus september oktober november december

Tijdsplanning 40 %

Woningbezoeken 47%
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[ 5.2 ]

De hoge waardering voor het bezoek én het feit dat bewoners het als een taak van de brandweer 

zien om adviezen te geven, verklaren het hoge percentage bewoners dat een woningbezoek ac-

cepteert.

De adviezen over inbraakpreventie passen minder goed bij het project, vinden bewoners. Dat is 

mede de reden om inbraakveiligheid in het vervolg niet mee te nemen.

Gedurende het project bleek overigens dat 84% van de woningen geen, niet voldoende of niet 

werkende rookmelders had.

[ EVALUATIE ]

Van je fouten kun je leren, van je successen ook. Wat zijn belangrijke tips die Brandweer Amers-

foort meeneemt uit de eerste jaren van het project Veilig Wonen? 

Voorbereiding project [zie hoofdstuk 2]

  Zorg voor steun binnen het MT, bij de afdeling Veiligheid en het gemeentebestuur.

  Pak het praktisch aan, houd de lijnen kort.

  Informeer meteen vanaf het begin alle relevante partijen.

  Laat één persoon het gezicht zijn van het project.

  Kies een overzichtelijk en werkbaar gebied. Stel reële doelen.

  Brandveiligheid is de kern van het woningbezoek. Andere organisaties kunnen meeliften 

[inbraak/sociale veiligheid], maar houd de focus op brandveiligheid. Dat is ook het argument 

waarmee je ‘achter de voordeur’ komt. Noem in de informatie naar bewoners de andere on-

derwerpen niet expliciet; bewoners moeten niet het gevoel krijgen dat ze door de overheid 

gecontroleerd worden.

  Let op: wanneer inspecteurs de woningbezoeken vrijwillig bovenop hun dagelijks werk doen, 

kan dat een grote belasting zijn. Ze starten enthousiast, maar na verloop van tijd neemt het 

aantal bezoeken per week af. 

  Leg de afspraken over woningbezoeken vast in een [tijdelijk] arbeidscontract. Afspraken 

op basis van vrijwilligheid – zelfs als er een financiële beloning tegenover staat – zijn niet 

voldoende om de continuïteit te garanderen. Als er een arbeidscontract is, zijn de afspraken 

helder en kun je inspecteurs aanspreken op hun werkzaamheden. 

Voorbereiding woningbezoek [zie hoofdstuk 3]

  Besteed ruime aandacht aan een goede communicatie vooraf. 

  Steek moeite in de presentatie. Speciale kleding en een bezoek per fiets zorgen voor een 

meer vriendelijke uitstraling.

  Zoek bewoners uit de wijk die je kunt opleiden voor de woningbezoeken. Ze kennen de wijk. 

Bij allochtone bewoners is het effectief een inspecteur van allochtone komaf te hebben. 

  Zorg voor goede instructiebijeenkomsten en goed voorlichtingsmateriaal.

  Regel een goede back-office: één punt waar inspecteurs én bewoners terecht kunnen met 

hun vragen of terugkoppeling.

[ 5.3 ]  DENK HIER AAN

‘Wat vonden bewoners van de brandveiligheidsadviezen die de brand-

weer heeft gegeven?’

  Heeft nuttige tips gekregen 82%

  Heeft geen of weinig nieuwe dingen gehoord 18% 

‘Weten bewoners hoe er gehandeld moet worden in geval van brand?’

  Weet wat ze moeten doen in geval van brand 82%

  Weet niet 7%

  Weet niet wat ze moeten doen in geval van brand 11%

‘Hoeveel van de geplaatste rookmelders zijn nog aanwezig en 

functioneren goed?’

  Geplaatste rookmelders nog aanwezig 95%

  Rookmelders defect of gevallen 5%

 Op www.veiligwonenamersfoort.nl vind je een uitge-

breider rapport met de bewonersenquête.
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[ 5.3 ]

Uitvoering woningbezoek [zie hoofdstuk 4]

  De beste bezoektijden zijn ’s avonds en op zaterdag. Overdag zijn bewoners veel minder 

vaak thuis. Spreek dus ook avond- en weekendbezoeken af met de inspecteurs en leg dit vast 

in de tijdelijke contracten.

  Aanbellen is dé manier om mensen te bereiken. Bewoners die na driemaal aanbellen [op ver-

schillende tijden] steeds niet thuis zijn, krijgen een brief en kunnen zelf een afspraak maken. 

Dit gebeurt echter bijna nooit. Waarom precies, dat is niet onderzocht.

  Houd tussentijds bijeenkomsten met de inspecteurs. Ze leren van elkaars ervaringen en kun-

nen zaken bespreken waar ze tegenaan lopen. De projectleider kan op basis van deze input 

eventuele problemen oplossen. Niet alles is te voorzien. De kracht ligt in het ‘gewoon doen’ 

en gaandeweg het traject verbeteringen aanbrengen.

Evaluatie

  Zorg ervoor dat inspectieformulieren nauwkeurig worden ingevuld. De formulieren zijn hét 

meetinstrument om goede voortgangsrapportages te maken. Laat ze controleren door de 

persoon die de formulieren verwerkt en geef het aan wanneer iemand steeds dezelfde fou-

ten maakt.

  Documenteer de inspectieformulieren zorgvuldig. Als er tijdens of na het project woning-

branden plaatsvinden, geven de inspectieformulieren input voor een nazorgtraject. Ook kun 

je controleren of de rookmelders hebben gewerkt en of de bewoners goed gehandeld heb-

ben volgens de adviezen van de inspecteur.

  Besteed ruime aandacht aan de evaluatie van het project en informeer betrokken partijen 

hierover. Naast de bewoners zelf zijn dit bijvoorbeeld de politie, woningcorporaties, gemeen-

teraad, burgemeester en wethouders. 

  Doe geen evaluatie om de evaluatie: gebruik de resultaten voor bijsturing.

  Het blijft lastig te zeggen of je tijdens het project de juiste doelgroep hebt bereikt. Wellicht 

zitten in de 30% woningen die je niet hebt bezocht veel verhoogde brandrisico’s.

  Evalueer ook de beleving van bewoners: wat vinden ze van deze nieuwe vorm van brand-

preventie? Je kunt zelf overtuigd zijn van het nut en het positieve effect, maar bewoners 

kunnen daar best anders over denken. Door een evaluatie kun je zwart-op-wit laten zien dat 

overheidsgeld nuttig wordt besteed. Daarmee krijgen bewoners een positief beeld van het 

project én je kunt aan de gemeente laten zien hoe bewoners de woningbezoeken waarderen. 

[ EVALUATIE ] [ 5.3 ][ EVALUATIE ] [ 5.3 ]

Woningbezoek ook voor nazorg

“In Amersfoort gebruiken we het woningbezoek inmiddels ook bij de nazorg van een 

brand. Een brand in de veilige omgeving van je woning heeft een enorme impact. Niet 

alleen voor materiële schade, maar ook voor het veiligheidsgevoel. Mensen hebben na 

een brand bijvoorbeeld moeite om rustig te gaan slapen, want het zou zo weer kunnen 

gebeuren. Juist bij deze bewoners wordt een inspectie en het ophangen van rookmel-

ders enorm gewaardeerd. Vaak is het al genoeg als de blusploeg of officier van dienst 

contactgegevens achterlaat; bewoners bellen dan zelf. Je kunt bij een bezoek meteen 

vragen van bewoners beantwoorden over de inzet van de brandweer. En voor de repres-

sieve dienst is dat een mooi moment om feedback te vragen van een bewoner.”

[ Bas Gul, projectleider Veilig Wonen van Brandweer Amersfoort ]
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Jan Slik heeft heel wat woningen veiliger gemaakt

Inspecteur Jan Slik is zonder twijfel de meest ervaren veiligheidsadviseur van het project. Hij is na 

zijn pensionering deeltijd gaan werken bij de brandweer als inspecteur. Dertig jaar werkervaring bij 

de sociale dienst komen hem nu goed van pas. 

“Regelmatig heb ik mij verbaasd over de rommel die mensen maken en achterlaten in portieken, en 

op galerijen van een flatgebouw. Ook stapels oud papier vind je er. Als ik de mensen daarop aan-

spreek hebben ze er geen benul van hoe brandgevaarlijk zoiets is. In de woning zelf kan het ook erg 

zijn. Trappen vol met spullen die daar ‘even’ liggen. Fietsen en kinderwagens in de hal. Ik leg hen 

dan uit hoe riskant het is als je midden in de nacht - zonder licht en met rookontwikkeling - je wo-

ning bij brand met spoed moet verlaten. Soms ruimen mensen de trap ter plekke leeg na deze tip.”

Een beetje overtuigingskracht

“Ik sta wel eens voor een dichte deur en dan zegt degene die opendoet: ‘Ja, ik heb van het project 

gehoord, maar u hoeft hier niet naar binnen want bij ons is alles in orde. Wij hebben al rookmel-

ders.’ Ik loop dan niet zomaar weg, maar vraag belangstellend: ‘Weet u zeker dat die rookmelders 

het doen?’ Dan komt de twijfel en daar haak ik op in door aan te bieden: ‘Zal ik toch maar even 

alles nakijken en u van advies voorzien?’ Het ijs is dan gebroken. Achteraf is men dan heel blij met 

mijn bezoek en alles wat daarbij hoort.”

Samen door het huis lopen

“Mensen weten dat je komt en ze zijn blij met de adviezen en tips die ik geef. Er zijn ook mensen 

die zeggen: ‘Ga uw gang en bekijk de woning maar, dan hoor ik het wel.’ ‘Nee,’ zeg ik dan, ‘wij 

gaan samen door uw huis. Zo hoort u van mij ter plekke hoe ik de ruimtes beoordeel en wat de 

aandachtspunten zijn. En wat nog belangrijker is: als we samen door de woning lopen weet u wat 

ik doe, zodat u later niet kunt zeggen: sinds die brandweerman weg is mis ik dit of dat in huis.’ 

Mensen begrijpen dat en gaan dan met mij mee door de woning.”

[ 5.4 ]  DE INSPECTEUR AAN HET WOORD

Sociale achtergrond

“Mijn achtergrond bij de sociale dienst helpt goed bij dit werk. Ik hoor van veel mensen heel per-

soonlijke verhalen. Ik kan ze in sommige gevallen goede adviezen geven of verwijzen, de sociale 

kaart van Amersfoort is mij nog goed bekend. Vooral de oudere garde durft niet zo snel naar de 

sociale dienst om bijzondere bijstand aan te vragen. Ik help hen dan op weg – en dat is een hele 

grote stap voor deze mensen – door direct de sociale dienst te bellen en alvast een afspraak te 

maken. Men is dan gewoon opgelucht dat de procedure is ingezet.”

Veel waardering en voldoening

“De Gemeente Amersfoort en de brandweer verdienen een groot compliment met dit project Veilig 

Wonen. Bewoners waarderen het bijzonder en de burgemeester heeft haar waardering voor de 

inspecteurs persoonlijk uitgesproken. Ik ben geen ‘echte’ brandweerman, maar het is wonderlijk 

hoe men mij toch wel als brandweerman ziet. Een oude dame die ik een tijdje geleden had bezocht 

sprak me aan op straat: ‘Ik denk nog steeds met genoegen aan uw huisbezoek terug.’ Kijk, dat 

geeft mij de moed om hiermee door te gaan.” 

  Het filter van de droger schoonmaken, een touwladder op zolder: Jan is van alles tegen- 

gekomen! Lees het volledige interview op www.veiligwonenamersfoort.nl 

[ EVALUATIE ] [ 5.4 ]
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[ BIJLAGE - ADRESLIJST ]

ADRESLIJST inspectievak op 1 pagina

Actievak:

Inspecteur:

blad 1 blad 2 Totaal
Rookmelders + =

Huisbezoeken + =

check reden geen check /

1 2 3 aantal rookmelders

Schimmelpenninck- kade 10 o o o o
Schimmelpenninck- kade 14 o o o o
Schimmelpenninck- kade 16 o o o o
Schimmelpenninck- kade 18 A o o o o
Schimmelpenninck- kade 18 B o o o o
Schimmelpenninck- kade 20 A o o o o
Schimmelpenninck- kade 20 B o o o o
Schimmelpenninck- kade 22 A o o o o
Schimmelpenninck- kade 22 B o o o o
Schimmelpenninck- kade 24 o o o o
Schimmelpenninck- kade 26 o o o o
Schimmelpenninck- kade 28 o o o o
Schimmelpenninck- kade 30 o o o o
Schimmelpenninck- kade 34 o o o o
Schimmelpenninck- kade 36 o o o o
Schimmelpenninck- kade 38 o o o o
Schimmelpenninck- kade 40 o o o o
Schimmelpenninck- kade 46 o o o o
Schimmelpenninck- kade 48 o o o o
Schimmelpenninck- kade 50 o o o o
Schimmelpenninck- kade 52 o o o o
Schimmelpenninck- kade 54 o o o o
Schimmelpenninck- kade 56 o o o o
Schimmelpenninck- straat 25 o o o o
Schimmelpenninck- straat 27 o o o o
Schimmelpenninck- straat 29 o o o o
Schimmelpenninck- straat 31 o o o o
Schimmelpenninck- straat 33 o o o o
Schimmelpenninck- straat 35 o o o o
Schimmelpenninck- straat 37 o o o o
Schimmelpenninck- straat 39 o o o o
Schimmelpenninck- straat 41 o o o o
Schimmelpenninck- straat 43 o o o o
Schimmelpenninck- straat 45 o o o o
Schimmelpenninck- straat 47 o o o o
Schimmelpenninck- straat 49 A o o o o
Schimmelpenninck- straat 49 o o o o
Schimmelpenninck- straat 51 o o o o
Schimmelpenninck- straat 53 o o o o
Schimmelpenninck- straat 55 B o o o o

Let op!!!!! Schimmelpenninckstraat 
41 is kamerverhuur

bezoek

018-07

subtotaal blad 1: Rookmelders    ____

Huisbezoeken  ____

Noteer aantal rookmelders OF de reden dat je 

niet hebt gecheckt. Bij weigering: de reden van 

weigering. 

Kruis aan na iedere keer dat je 

voor de deur stond [max. 3x]

  BIJLAGEN

Kruis aan als de woning gecheckt is

  Bijlagen in dit handboek

       Voorbeeld adreslijst inspectievak

       Taakbeschrijving medewerker Veilig Wonen

       Persbericht aankondiging woningbezoek

       Persbericht evaluatie project Veilig Wonen

  Bijlagen op de website www.veiligwonenamersfoort.nl 

Bij hoofdstuk 2     Algemene Powerpoint-presentatie

       Voorbeeld projectvoorstel

Bij hoofdstuk 3     Voorbeeld kaart inspectievak

       Voorbeeld adreslijst inspectievak

       Excel-sheets voor invoering data inspectieformulieren en bijhouden project- 

         voortgang

       Taakbeschrijving medewerker Veilig Wonen

       Voorbeeld communicatieplan

       Voorbeeldbrieven voor bewoners [aankondiging bezoek enz.]

       Voorbeelden van persberichten

       Poster Veilig Wonen

       Boekje Veilig Wonen voor bewoners

       Antwoordkaart voor bewoners die niet aanwezig waren

Bij hoofdstuk 4     Inspectieformulier Veilig Wonen

       Controlelijst brandveiligheid thuis [info van NVBR]

       Handleiding rookmelder

       Plattegronden plaatsing rookmelders

Bij hoofdstuk 5     Voorbeeld managementrapportage

       Enquêtevragen en begeleidende brief

       Resultaten enquête

       Uitgebreid interview met inspecteur Jan Slik



[ 78 ] [ 79 ]

[ BIJLAGE - TAAKBESCHRIJVING ]

                

                   Afdeling Veiligheid 
Pagina 1 van 2

Doel van het takenpakket 

Het adviseren en voorlichten van burgers op het gebied van brandveiligheid en 
inbraakpreventie.

Deeltaken

Adviseren, voorlichten en signaleren (75%) 
• Bezoekt burgers aan huis in het kader van veilig wonen 
• Adviseert burgers over woonveiligheid op gebied van brandpreventie en 

inbraakpreventie
• Bevestigt rookmelders 
• Heeft een signaalfunctie naar stichting Welzijn n.a.v. huisbezoeken 
• Werkt, indien nodig, samen met de politie Amersfoort en woningbouwcorporaties 

Repressieve taken (25%) 
• Kan in overleg ingezet worden als allround brandwacht in de repressieve dienst 

tijdens kantooruren.
• Neemt deel aan de voorgeschreven oefeningen en interne opleidingen.

Taakvereisten

• Ervaring op het gebied van preventie is een pré
• Ervaring op brandweergebied is een pré
• Flexibele houding qua werktijden
• Goede mondelinge communicatieve vaardigheden 
• Vanuit de beleving van burgers kunnen denken 
• Respectvolle houding  
• Representatief 

Taakbeschrijving

Functie Medewerker Veilig Wonen 

Datum 25 november 2008 

Afdeling Veiligheid

Betreft een taak voor medewerkers in de 
‘kweekvijver’ die op termijn doorstroomt 
naar 24-uurs dienst 

                

                   Afdeling Veiligheid 
Pagina 2 van 2

Werkzaamheden op de afdeling Veiligheid 

Ochtend: Administratieve werkzaamheden
• Rapporteren voortgang aan projectleider 
• Invoeren en  archiveren inspectieformulieren 
• Adreslijsten voor inspecteurs afgeven en innemen 
• Contact onderhouden met de inspecteurs en terugkoppeling geven over 

voortgang
• Voortgang bezochte woningen in kaart brengen 
• Afgifte van rookmelders en documentatie registreren 
• Werkvoorraad formulieren bijhouden en aanvullen 
• Werkroosters van inspecteurs opstellen en onderhouden 
• Uitgeven van adreslijsten aan de inspecteurs 
• Controle van urenstaten inspecteurs 

Middag/avond/zaterdag 
• Uitvoeren woninginspecties volgens gemaakte afspraken 
• Uitvoeren woninginspecties volgens reguliere werkwijze 
• Woningbezoeken uitvoeren per fiets 

Werkzaamheden voor de afdeling Operatiën 

Woensdag
• Uitruknummer in de dagdienst 
• Deelnemen aan het oefenprogramma van de dagdienst 

Werktijden

Voor de functie wordt een flexibele houding gevraagd ten aanzien van de werktijden. Op 
basis van een 36-urige werkweek wordt een rooster gemaakt met de volgende 
uitgangspunten: 

• Beschikbaar in de avonduren van 18:00 tot 21:00 uur 
• Minimaal 1 keer in de 2 weken op zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur 
• Woensdag van 8:00 tot 17:00 uur beschikbaar voor de dagdienst 

                

                   Afdeling Veiligheid 
Pagina 3 van 3

Voorbeeldrooster:

Even
weken Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

(2, 4, 6, etc.)          

Ochtend  8:00 - 12:00 8:00 - 12:00      

Middag 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00  12:00 - 17:00

Avond 18:00 - 21:00    18:00 - 21:00    

           

Uren (35,5) 7 8 8,5 7   5 

       
Oneven
weken Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

(1, 3, 5, etc.)          

Ochtend 9:00 - 12:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00 9:00 - 12:00    

Middag 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00    

Avond 18:00 - 21:00    18:00 - 21:00    

           

Uren (36,5) 10 8 8,5 10     

[ BIJLAGE - TAAKBESCHRIJVING ]
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Persbericht Gemeente Amersfoort – datum 

Veilig Wonen Liendert: brandweer Amersfoort komt langs voor een 
gratis veiligheidsonderzoek 

Op 3 april start brandweer Amersfoort het project Veilig Wonen in de wijk Liendert. 
Tijdens dit project bezoeken inspecteurs van de brandweer een jaar lang huis-aan-
huis alle woningen in deze wijk om een gratis veiligheidsonderzoek te doen. Doel van 
de inspecties is om ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder vaak branden in 
woningen ontstaan en het aantal inbraken in de wijk zal verminderen. 

In totaal worden er negen vaste veiligheidsinspecteurs in de wijk ingezet om de 
onderzoeken uit te voeren. Ze zijn herkenbaar aan de roodzwarte bedrijfskleding van de 
brandweer en kunnen zich legitimeren. Het team van inspecteurs is qua achtergrond een 
afspiegeling van de bewoners van Liendert waar relatief veel ouderen en bewoners met 
een Turkse en Marokkaanse afkomst wonen. 

Tijdens de inspectie krijgen bewoners gratis advies hoe ze hun huis brand- en 
inbraakveiliger kunnen maken. De inspecteurs hangen, waar nodig, gratis rookmelders op 
en bewoners krijgen een gratis tijdschakelaar aangeboden.  

De brandweer laat de bewoners van Liendert vooraf weten wanneer zij in een bepaald 
deel van de wijk bezoeken gaan afleggen.  

Voor meer informatie over het project Veilig Wonen kunt u contact opnemen met de 
afdeling Veiligheid van brandweer Amersfoort (T (033) 469 40 22; E
brandveiligheid@amersfoort.nl)

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
(ruimte voor contactgegevens communicatieadviseur) 

Algemene informatie voor de pers: www.amersfoort.nl/pers

[ BIJLAGE - PERSBERICHT ]

Persbericht Gemeente Amersfoort – donderdag 14 mei 2009 

Bewoners Liendert positief over gratis brandveiligheidsadvies 
brandweer 

De bewoners van de wijk Liendert zijn positief over het project Veilig Wonen. Dit 
bleek uit een tevredenheidsonderzoek dat onder 150 bewoners werd gehouden. In 
2008 bezochten inspecteurs van de brandweer de woningen in Liendert. Zij boden 
huis-aan-huis aan om gratis een brandveiligheidonderzoek te doen. Daarbij werden 
waar nodig gratis rookmelders opgehangen. Met de inspecties wil de brandweer het 
aantal woningbranden terugdringen. 

Uit het onderzoek bleek dat 87% van de ondervraagde mensen de bezoeken als prettig 
hebben ervaren. 82% van de mensen vond dat ze nuttige en/of nieuwe informatie en tips 
kregen van de inspecteurs. 

Naast het meten van de klanttevredenheid werd ook nagegaan of de aangebrachte 
rookmelders er nog hingen en werkten. In 95% van de gevallen was dit zo. Ook werd 
gekeken hoe bewust bewoners zich nog zijn van brandgevaarlijke situaties. 62% van de 
bewoners zet sinds de inspecties de televisie niet meer op stand-by als er niemand thuis 
is. 82% van de bewoners weet wat ze moet doen in geval van brand.

Eind mei start brandweer Amersfoort het project Veilig Wonen in de stadskern. Dat voor 
deze wijk is gekozen heeft te maken met de dichte bebouwing in de binnenstad. Ook de 
hoge concentratie aan cultureel erfgoed en oude gebouwen is reden voor de brandweer 
om nu de bewoners in de stadskern te gaan bezoeken.

Brandweer Amersfoort heeft met het project Veilig Wonen de Innovatieprijs 
Brandveiligheid 2009 gewonnen. Het korps ontving de prijs voor het meest innoverende 
idee voor het brandveilig maken van bestaande gebouwen. De prijs is een initiatief van 
de SBR, een kenniscentrum voor woning- en utiliteitsbouw.

Meer informatie over het project is te vinden op de www.brandweeramersfoort.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
(ruimte voor contactgegevens communicatieadviseur) 
Algemene informatie voor de pers: www.amersfoort.nl/pers

20 maart 2009
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