
Met kleine veranderingen veel verschil 
maken



Doel

Leed door brand en (val)ongelukken 
voorkomen bij thuiswonende 65-plussers. 





Komende jaren 

ook iets voor uw 

gemeente?



Waarom

• Voorkomen leed en schade
• Voorkomen maatschappelijke kosten
• Wettelijke plicht
• Uitvoering beleidsplan
• Gebruikmaken regierol, kennis en netwerk 

gemeente 



Meer verschil maken
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“Veel van onze brandveiligheidstips gelden ook

voor het voorkomen van een val, bijvoorbeeld 

het leeghouden van de vluchtroute. 

Daarnaast raken valongelukken ook het 

dagelijks werk van de repressieve brandweer 

door de inzet op de ‘tilassistentie’ ter 

ondersteuning van de ambulancedienst.”



Essentie: Duwtjes in de goede richting 



Slim samenwerken



’Preventiecoalitie’ per gemeente

• Humanitas
• WonenPlus
• Mee & De Wering
• Kennemer Wonen
• Woonzorg Nederland
• Huisartsenvereniging HONK
• Beweegzorg Noordwest
• Rode Kruis
• GGD Hollands Noorden
• Wijkleercentrum







Advertenties sociale media





Woongemakiskinderspel.nl



“De tip van spullen op de trap zal ik zeker 
doorgeven bij familie en vrienden! Zie regelmatig 
spullen op de trap liggen. Ook thuis zal ik er extra 
alert op zijn.” 



“Leuk, zo interactief!!! Dit kunnen jullie op andere 
vlakken ook aanbieden. (Slaapkamer deuren 
sluiten, opladers uit het stopcontact als je er niet 
bent etc.) “



Kwaliteit – enquête

Heel nuttig
36%

Niet zo nuttig
6%

Nuttig
58% Eens

72%

Neutraal
26%

Oneens
2%

Ik vind de website… Ik zou de website aanraden aan anderen.

De meeste bezoekers vinden de website (heel) nuttig. 72% zou de website zelfs aanraden aan anderen.



Effectiviteit – online enquête

•Aanpassingen aan eigen huis worden vooral 
gedaan door mensen in de leeftijd 50-74
•Vooral 35-49’ers gaan aan de slag met het 

aanpassen van de woning van familieleden.



Effectiviteit - woningcheck

• Twee derde heeft aanpassingen gedaan naar aanleiding 
van de woningcheck

• Meest genoemde aanpassingen: rookmelder, 
koolmonoxidemelder, plaatsen van licht bij de trap

• 92 procent zou woningcheck aanraden aan anderen







Meer informatie?

Eigen teamcommandant brandweer

of 

Communicatie@vrnhn.nl 


