
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Veilig Wonen 
Brandweer Amersfoort 

 

 

Informatief verslag 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave van Brandweer Amersfoort,  

afdeling Veiligheid, augustus 2007 

                

 
                   Afdeling Veiligheid 



 Project Veilig Wonen,   2 

 Brandpreventieweek 2007 

 BG/JP 

                

 
                   Afdeling Veiligheid 

 

 

INHOUD 
               pag. 

 

1. Brandweer Amersfoort     3 

2. Aanleiding en achtergrond    3 

3. Doel van project     3 

4. Doelgroep       3 

5. Inhoud van het project     4 

 Inspecties     4 

 Samenwerkingspartners    5 

 Communicatie     5 

 Kosten      5 

 Resultaten     5  

Evaluatie     6  

6 Voor geïnteresseerde korpsen    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 
Projectleider Veilig Wonen: Bas Gul 

Samenstelling en redactie: Jessica Pepermans 

 

Brandweer Amersfoort 

Kleine Koppel 35, 3812 PG Amersfoort 

Telefoon (algemeen) 033 469 40 00 

Telefoon (afdeling Veiligheid) 033 469 40 22 

www.amersfoort.nl /brandweer 

 



 Project Veilig Wonen,   3 

 Brandpreventieweek 2007 

 BG/JP 

                

 
                   Afdeling Veiligheid 

 

1. Brandweer Amersfoort 
 

Het organiseren van de fysieke veiligheid en de crisisbeheersing zijn de belangrijkste taken van de 

gemeentelijke brandweer. De brandweer bestrijdt brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen en biedt 

technische hulpverlening bij verkeers- en waterongevallen. Ze probeert de risico's in de stad zo klein 

mogelijk te houden door te adviseren over de inrichting van gebieden en door vergunningverlening en 

handhaving 

Bij Brandweer Amersfoort werken zo'n 160 mensen. De helft van hen is vrijwillig brandweerman/-

vrouw verdeeld over twee uitrukposten. Verder bestaat uitruk- of repressieve dienst uit een dag- en 

24-uurdienst. Het korps kent drie afdelingen: Operatiën, Veiligheid en Middelen en Ondersteuning. 

Brandweer Amersfoort maakt deel uit van de Brandweer Regio Utrechts Land (BRUL), de 

brandweerorganisatie van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 

In het kader van het project ter bevordering van de brandveiligheid van woningen heeft de afdeling 

Veiligheid van november 2006 tot en met juni 2007 een pilotproject in de wijk Kruiskamp opgezet en 

gecoördineerd. In dit verslag vindt u een korte weergave van de inhoud van het project. 

 

2. Aanleiding & achtergrond 
 

Uit de statistieken van Brandweer Amersfoort bleek dat er ten opzicht van andere wijken in de 

gemeente Amersfoort aanzienlijk vaker woningbranden plaatsvonden in de wijk Kruiskamp. Deze 

buurt is een zogenaamde aandachtswijk en telt circa 2400 woningen. De wijk kenmerkt zich door een 

relatief hoog aantal oudere woningen, de bewoners zijn voor een groot deel van allochtone afkomst.  

 

Omdat woningbranden nog veel te vaak voorkomen en mensen zich vaak niet bewust blijken te zijn 

van de brandrisico’s in en rond hun woning startte de brandweer van de Engelse stad Liverpool in 

1999 een project om deze problematiek aan te pakken. Met resultaat. Het aantal woningbranden en 

daarmee het aantal (brand)slachtoffers en de materiële schade daalde nadien aanzienlijk. Het project 

in Kruiskamp is naar voorbeeld van dit project opgezet. 

 

 

3. Doel project 
 

Doel van het project was: 

- Het terugdringen van het aantal woningbranden in de wijk Kruiskamp. 

- Bij goede resultaten het project in andere wijken of voor specifieke doelgroepen 

(gehandicapten, ouderen) opzetten. 

 

 

4. Doelgroep 
 

De doelgroep van het project bestond uit alle inwoners van de Amersfoortse wijk Kruiskamp. 

 

 



 Project Veilig Wonen,   4 

 Brandpreventieweek 2007 

 BG/JP 

                

 
                   Afdeling Veiligheid 

5. Inhoud project 
 

In ruim een half jaar tijd zijn zoveel mogelijk bewoners van de wijk Kruiskamp bezocht met als doel 

hen een brandveiligheidadvies aan te bieden en waar nodig (op de juiste plaats) gratis rookmelders te 

plaatsen. Dit gebeurde tijdens ongeplande huisbezoeken (geen afspraak van tevoren gemaakt) om zo 

mensen in hun werkelijke woonsituatie te adviseren. 

 

Persoonlijke benadering 

Omdat eerdere brandpreventiecampagnes met alleen schriftelijk materiaal weinig gedragsverandering 

teweeg brachten, is onder andere gekozen voor een persoonlijke benadering van de bewoners. Een 

andere belangrijke reden was het feit dat veel bewoners in de betreffende wijk een culturele 

achtergrond hebben die heel mondeling en niet zozeer schriftelijk gericht is.  

 

Inspecties 

Team 

Het overgrote deel van de inspecties werden uitgevoerd door brandweerpersoneel. Zij voerden de 

inspecties in eigen tijd uit en ontvingen per bezoek een financiële vergoeding. Hoewel een gemiddeld 

bezoek circa een half uur in beslag neemt, kostte het bezoeken van alle woningen in de wijk dusdanig 

veel tijd dat in het laatste deel van het project ook een aantal stagiaires (Hogeschool Utrecht, Integrale 

Veiligheidskunde) ingezet zijn. Voor een wijk ter grote van de wijk Kruiskamp is een team van 20 tot 

30 medewerkers nodig. 

 

Instructie 

Iedereen van het team kreeg voorafgaand aan het project een instructie. Voor de stagiaires was deze 

uitgebreider dan voor het brandweerpersoneel. Behalve kennis over brandveiligheid van woningen, 

kregen zij ook informatie over de manier waarop ze zich dienden te presenteren (kleding en gedrag), 

hoe ze een rookmelder konden ophangen en de werkwijze bij een huisbezoek. Ook werd in de training 

ingegaan op wat te doen als iemand geen (goed) Nederlands sprak. 

 

Huisbezoeken 

Circa één week voordat een woning werd bezocht, kregen bewoners een flyer door de brievenbus 

waarop de komst van de brandweer werd aangekondigd. Indien bewoners niet thuis bleken te zijn, 

werd een woning nog 2 x bezocht. Bij een derde vergeefs bezoek, werd een antwoordkaartje 

achtergelaten waarop een bewoner aan kon geven dat en wanneer hij/zij een brandveiligheidadvies 

wilde.  

 

Om te laten zien dat ze namens de brandweer optraden, droegen ook de stagiaires kleding van de 

brandweer. Daarnaast diende iedere inspecteur zichzelf te kunnen identificeren. Aan de hand van een 

checklist werd een advies aan de bewoners gegeven en waar nodig werden (gratis) rookmelders 

aangebracht. Het brandveiligheidadvies bestond uit: 

- Het wijzen op brandonveilige situaties en op brandonveilig gedrag. 

- Het informeren over de noodzaak en inhoud van een vluchtplan. 

- Het overhandigen van de checklist veilige woning en een aantal (algemene) tips. 

- Het monteren van rookmelders. 

- Het overhandigen van een handleiding van de rookmelder en eventueel een 112-sticker 

aan mensen die niet bekend bleken te zijn met het alarmnummer. 

De verzamelde gegevens werden ook nog op een apart inspectieformulier voor de afdeling Onderzoek 

& Statistiek geregistreerd, hierop konden ook eventuele bijzonderheden worden vermeld (zie verder 

Samenwerking) 
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Materiaal 

Voor dit project zijn speciale rookmelders gebruikt. Deze rookmelders zijn beveiligd tegen 

openbreken en zijn voorzien van een geïntegreerde lithium batterij met een levensduur van minimaal 

10 jaar. Voor het plaatsen van deze rookmelders heeft brandweer Amersfoort zelf zogenaamde 

rookmelderstokken ontwikkeld.  

 

Uiteraard draagt het brandweerpersoneel tijdens haar werkzaamheden bedrijfskleding, voor de 

stagiaires werd deze kleding ook verzorgd zodat ze als brandweermedewerker herkenbaar waren. 

 

De uitrusting van de inspecteurs bestond uit een legitimatiebewijs, adressenlijst, inspectieformulieren, 

checklist veilige woning, instructiekaarten rookmelder, flyers aankondiging brandpreventieonderzoek, 

flyer tips voor bewoners, aanmeldingskaarten, 112-stickers, rookmelder en dubbelzijdige tape, 

rookmelderstok, tas, clipboard en pen,  

 

Samenwerkingspartners  
Op het inspectieformulier konden inspecteurs eventuele bijzonderheden vermelden. Er werd in dit 

kader samengewerkt met de politie (signalering mogelijke hennepplantages), de 

woningbouwcorporaties in de wijk (melding brandonveilige gebreken of situaties in gezamenlijke 

ruimtes) en de plaatselijke stichting welzijn (signalering van verslaafde mensen, persoonlijke 

verwaarlozing of vervuiling, (sociale) (on-)veiligheid). Eventuele meldingen werden alleen 

doorgegeven als de betreffende bewoner hier op het inspectieformulier toestemming voor gaf. 

 

Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken is er samengewerkt met scholen, religieuze instellingen en 

het ouderencentrum in de wijk. 

 

Communicatie  

Het project is middels krantenartikelen, de regionale radio en tv, door verspreiding van posters in de 

wijk en met berichten op de gemeentesite aangekondigd bij de bewoners.Ook is er middels 

intermediairs zoals bijvoorbeeld de imam van een moskee, informatie doorgegeven. Ook is er 

voorlichting gegeven in het ouderencentrum met een voorlichtingskraam op een winkelcentrum en op 

basisscholen. Voor de leerlingen van de basisscholen is daarnaast nog een prijsvraag georganiseerd. 

 

Onder de inspecteurs werd periodiek een digitale nieuwsbrief verspreid over de laatste aanpassingen, 

extra trainingsavonden en resultaten van het project. 

 

Kosten 
Behalve de kosten voor de materialen (zie hiervoor), bestonden de projectkosten ook uit 

personeelskosten (inspecteurs, projectleiding/-begeleiding, communicatieadviseur),  

stagevergoedingen en kosten voor de communicatiecampagne. 

 

Resultaten 

Hoewel pas op de lange termijn bekeken kan worden of het aantal woningbranden in deze wijk ook 

daadwerkelijk afgenomen is, zijn er al wel een aantal andere resultaten te melden: 

- Ruim 60% van de woningen in de wijk zijn bezocht 

- In 85% van de woningen hingen geen rookmelders, waren ze defect of op een verkeerde 

plek opgehangen. Tijdens het project zijn er 3000 rookmelders op de juiste plek 

opgehangen. Het is dan ook te verwachten dat de ontdekkingstijd van een woningbrand 

aanzienlijk korter wordt.  

- Stijging van het brandbewustzijn met ruim 50 % (40 -> 83%) 

- 93% van de bewoners ervaarde de benadering van de inspecteurs / brandweer als prettig, 

94% vond de adviezen duidelijk en nuttig 

- Eén derde van de bewoners heeft concreet actie ondernomen / haar gedrag veranderd, 

bijvoorbeeld door de aanschaf van blusmiddelen, maken van een vluchtplan, bereikbaar 

maken van de hoofdafsluiter, verwijderen van driewegstekkers etc. 
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Evaluatie 
Tips en aandachtspunten die uit de evaluatie van het project naar voren zijn gekomen, zijn: 

• Communicatie naar de bewoners van de wijk is belangrijk gedurende het hele project. Brandweer 

Amersfoort heeft alleen in de maand voor aanvang van het project aandacht gevraagd in de media, 

dit was echter niet voldoende. 

• Huisbezoeken zijn een zware aanslag op de vrije tijd van de brandweerinspecteurs. In beginsel 

was het enthousiasme groot, maar na verloop van tijd liep dit duidelijk af. Zeker in de 

zomermaanden. Houd hier rekening mee! 

• Studenten zijn een welkome aanvulling om de huisbezoeken uit te voeren. Houd er wel rekening 

mee dat het geen brandweermensen zijn. De begeleiding is mede daardoor best intensief en kost 

ook de nodige tijd. Voor zover mogelijk is het daarom raadzaam om de inspecties zoveel 

mogelijk door brandweermensen uit te laten voeren.  

• Houd er rekening mee dat niet voor iedereen het bezoek van de brandweer voldoende is om een 

brandveilige situatie te creëren: slechthorende en dove mensen horen de rookmelders 

bijvoorbeeld niet. Momenteel zijn voor dit soort situaties nog geen passende oplossingen voor 

handen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die niet in staat zijn zelf (snel) te kunnen 

vluchten. 

• Hoewel de resultaten van ons project heel positief zijn op dit punt, is en blijft het toch heel lastig  

om bewoners te bereiken.Mensen zijn overdag vaak niet thuis en ook 's avonds is het niet 

gegarandeerd dat ze altijd thuis zijn.  

• De aanmeldingskaarten die mensen in de brievenbus krijgen na 3 vergeefse pogingen hadden een 

slechte respons. Dit is deels te verklaren doordat het een extra inspanning van mensen vraagt en 

daardoor waarschijnlijk niet laagdrempelig genoeg is. Ook het formaat en de manier waarop de 

boodschap op de antwoordkaart staat, is een belangrijk aandachtspunt. 

 

 

 

6. Voor geïnteresseerde korpsen 
 

Op het NVBR-congres van 4 en 5 oktober zal het brandweerkorps uit Liverpool haar project 

toelichten. Brandweer Amersfoort is ook vertegenwoordigd en verspreidt onder geïnteresseerden een 

DVD over het project. Daarnaast zal er ook een projecthandleiding voor geïnteresseerde korpsen 

worden aangeboden. Tussentijds kunt u met eventuele vragen terecht bij de projectleider Bas Gul 

afdeling Veiligheid van brandweer Amersfoort, telefoon 033 469 40 22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


