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In 2012 voert ‘s Heeren Loo voor het eerst de veiligheidsscan uit.

Ruim één jaar voorbereidingstijd heeft het gekost om de 
veiligheidsscan te ontwikkelen

In 2012 worden alle ruim 800 woningen bezocht voor een 
veiligheidsscan (de nulmeting om inzicht te geven waar de grootste 
risico’s zitten).

Uitgangspunt is beoordeling van de brandveiligheid vanuit de BIO, 
rekening houdend met de cliënt, zijn omgeving, zijn gedrag, de 
omgeving en het gebouw waar hij woont.



Op dat moment bestaat de organisatie nog uit 25 regio’s 
verdeeld over het land.

Per regio wordt voorafgaand aan de veiligheidsscan ook 
gekeken op welke onderwerpen de regio’s al bestaand 
beleid hanteren.



Bouwkundig
• Compartimentering niet op orde
• Vluchtwegen niet vrij en vaak op slot

Installatie
• BMI’s verouderd, niet certificeerbaar, slecht 

onderhouden
• NEN 3140 keuringen niet op orde



Organisatorisch
• Geen inzicht in de zelfredzaamheid cliënten
• Geen goed BHV-plan in de regio’s
• Meer cliënten in compartiment dan met 

beschikbare medewerkers in veiligheid kunnen 
worden gebracht

• Slecht of onvoldoende opgeleide BHV-ers
• Geen of onvoldoende ontruimingsoefeningen



• Alle BMI aangepast/vervangen om aan de geldende 
eisen te voldoen. Alle aanleg en onderhoud bij 1 partij 
ondergebracht.

• Integraal brandveiligheidsbeleid ontwikkeld met daarin 
de ambitie om risicogericht naar brandveiligheid te 
kijken.

• Vanuit dat beleid:
– Bouwkundige zaken op orde gebracht
– Zelfredzaamheid alle cliënten in kaart gebracht



– Potentieel risicogedrag cliënten in kaart gebracht
– BHV-trainingen op maat ontwikkeld 
– BHV-trainingen gegeven door interne trainers via 

eigen opleidingsafdeling
– Oefenscenario’s ontwikkeld voor 

ontruimingsoefeningen met heldere oefendoelen
– Registratie van alle opleidingen en oefeningen in 

digitaal systeem 
– Starten met Geen Nood Bij Brand 



• Vervolg scans in 2013 op de meest 
risicovolle panden

• Daarna jaarlijks 25% van de gebouwen 
scannen om zo eens per 4 jaar alle 
gebouwen te blijven monitoren



• Bouwkundig en Installaties zijn de zaken op 
niveau

• Organisatorisch blijft het lastig
– Bezuinigingen op personele kosten
– Veel flex inzet
– Onnodige kosten die voortvloeien uit wetgeving 

die niet meer past bij de huidige bedrijfsvoering



• Hoe wij ons ook inspannen om brandveiligheid 
vanuit een risicogerichte aanpak te benaderen, 
we hebben nog steeds te maken met bevoegd 
gezag die blijft werken vanuit regelgerichte aanpak

• Wat is nodig om alle neuzen dezelfde kant op te 
krijgen? Hoe kunnen we elkaar daarin helpen?

• Toekomstgerichte aanpassingen in de wetgeving



DE ZORG BRANDVEILIG
MIRIAM KOP





Programma ‘De Zorg Brandveilig’ (2014-2019) stimuleert 
zorgorganisaties in deze omslag naar een risicogestuurde 
aanpak van brandveiligheid. 
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De Zorg Brandveilig is een programma van Brancheorganisaties Zorg 
en Brandweer Nederland met ondersteuning van het ministerie van VWS
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KENNIS EN INZICHT



Stuurwiel risicogestuurde 
brandveiligheid

Model voor samenhang risico’s en 
maatregelen van een risicogestuurde 
brandveiligheid in de zorg.

Webportal met kennisbank

Online portal naar de meest relevante 
tools, praktijkvoorbeelden en hand-
reikingen: www.dezorgbrandveilig.nl

KENNIS EN INZICHT

Onderzoek automatische 
blusinstallaties

Onderzoeksrapport met advies hoe 
automatische blusinstallaties als 
gelijkwaardig alternatief kunnen 
dienen. 

website website website



STUREN EN ORGANISEREN



Bouwstenen implementatie 
risicogestuurde 
brandveiligheid

Overzicht hulpmiddelen 
en instrumenten voor de overgang 
naar risicogestuurde brandveiligheid.

BrandWijzer 
online applicatie

Online applicatie met intelligent 
rekenmodel voor het integraal 
afwegen van risico’s en maatregelen.

STUREN EN ORGANISEREN

Risicoprofielen cliënt
of patiënt

Systematiek voor het maken van 
risicoprofielen op basis van gedrag en 
zelfredzaamheid van cliënten en 
patiënten.
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OPERATIONELE TOOLS



Voorlichtingsmaterialen
‘Ik maak de zorg brandveilig’ 

Diverse brochures, posters, filmpjes, 
etc. met tips voor medewerkers, 
cliënten en patiënten over  
brandveiligheid.

Toolbox veilig gedrag 
medewerkers

Toolbox met materialen en films voor 
het stimuleren van veilig gedrag door 
medewerkers.

OPERATIONELE TOOLS

Virtual reality training

Virtual reality applicatie met 
verschillende levensechte scenario’s 
voor het trainen van medewerkers.

website website website



LEREN VAN ANDEREN



LEREN VAN ANDEREN

Casuïstiekboek 
brandonderzoek

Boek met 21 brandcasussen in de 
langdurige zorg, met inzichten en 
advies om deze situaties te voorkomen.

Bijeenkomsten en 
congressen

Zorgprofessionals, experts en 
medewerkers van  veiligheidsregio’s 
ontmoeten elkaar en delen hun kennis. 

Praktijkvoorbeelden 
good practices

Veertien zorgorganisaties delen hoe 
zij een risicogestuurde aanpak van 
brandveiligheid organiseren.

websitewebsitewebsite



BRANDWEER NEDERLAND
CHARLES MEIJER



Rapportages Rijksinspecties 2003, 2007 en 2011
• Geen wezenlijke verandering aanpak en resultaat 

brandveiligheid

Conclusies
• Gemeenten houden te weinig toezicht
• Brandveiligheidsbewustzijn instellingen onvoldoende, 

Raden van bestuur en directie geven te weinig sturing



• Samenwerking zorgpartijen in de cure en care sector, 
Brandweer NL, VWS en Brancheorganisatie Zorg

• Doel: omslag van regel-gerichte naar risico-gestuurde en 
integrale benadering van brandveiligheid

• Aandachtspunten: Wet- en regelgeving biedt onvoldoende 
brandveiligheid, extra risico’s in zorg (gedrag en 
kenmerken etc.)

• Belang Brandweer NL: Doelen passen naadloos op 
uitgangspunten visie brandweer “Brandweer over morgen”



A. Integraliteit binnen de instelling: BrandWijzer
– Bewustzijn, inzicht in knelpunten en oplossings-

richtingen, afwegingen, bewuste keuzes
B. Integraliteit binnen de keten

– Gebouw voldoet aan wet- en regelgeving 
(BGB, BOEI, Brandcheck e.d.)

– Gebouw moet (brand)veilig worden 
gebruikt en beheerd (BrandWijzer)

– Gebouw moet inzichtelijk zijn voor 
hulpverleningsdiensten ivm de juiste 
inzet bij een calamiteit (RAM)



• Het programma zorgt voor de basis en bouwstenen voor de zorg om 
te kunnen voldoen aan de aanbevelingen van de Rijksinspecties

• Het blijft mensenwerk: zonder draagvlak stakeholders werkt geen 
enkel programma

• Gemeenten/toezichthouders (nog) onvoldoende betrokken
• Let op: Veiligheidsregio/brandweer ondersteunt gemeenten bij 

toezicht en zijn daarbij afhankelijk van het veiligheidsbeleid 
gemeenten

• Pas op: Risicogerichtheid is het vehikel om doelen te realiseren, niet 
het doel. Niet te lang blijven hangen in de fase van risicogerichtheid

• Ontwikkelingen regelgeving hebben grote invloed op 
toezichtprocessen





• Investeren in (niet-wettelijk) vooroverleg en toezicht 
gebruiksfase

• Drastische reductie omvang beoordeling vergunningaanvraag

• Investeren in gebruik en kwaliteit van bestaande bouwwerken

• Verschuivingen
– Van toetser naar auditor/adviseur
– Andere competenties: relatiegericht, risicogericht en integraliteit
– Andere vakbekwaamheid
– Omvang formatie



• Omslag in gedrag en houding gemeenten en ketenpartners
• Meer betrokken partijen, integraliteit, doelgerichtheid, 

netwerkgericht, van toezicht naar adviseur, andere competenties
• Gemeenten heroriënteren zich op VTH processen
• DSO: vergunningsverleningprocessen in 2021 gereed, 

in kielzog worden de toezichtprocessen meegenomen
• Wet kwaliteitsborging en Omgevingswet bieden dus kansen om 

afspraken te maken over toezicht en te borgen in lokaal beleid
• Veiligheidsregio en zorgpartijen moeten initiatief nemen tot 

inbedding van integrale en doelgerichte benadering van 
brandveiligheid in gemeentelijke VTH processen



25 september 2019
WEBINAR



Brandveiligheidsexperts nemen u mee in risicogestuurde brandveiligheid 
in de zorg aan de hand van praktijkvoorbeelden.
• Lieuwe de Witte (onderzoeker bij Instituut Fysieke Veiligheid)
• Peter Schut (partner Octaaf Adviesgroep) 
• Carel Kijne (onderzoeker bij Crisislab) 

Datum:  25 september 2019
Tijd: 12:00 tot 13:00 uur
Let op:  deelname is gratis, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden
https://www.dezorgbrandveilig.nl/agenda/webinar-risicogestuurde-
brandveiligheid-de-zorg

https://www.dezorgbrandveilig.nl/agenda/webinar-risicogestuurde-brandveiligheid-de-zorg


DE ZORG BRANDVEILIG
WORKSHOPS



14.45 – 15.30 Ronde 1

15.30 – 15.55 Rondje De Zorg Brandveilig met drankje

15.55 – 16.40 Ronde 2

16.40 – 17.15 Samen afsluiten en napraten met hapje en drankje



Workshop 1 Grote zaal Film GGZ Delfland

Workshop 2 Kleine zaal Menselijk gedrag en brandveiligheid

Workshop 3 Smalle Foyer Scenario denken

Workshop 4 Foyer Risicogestuurde brandveiligheid in de praktijk

Workshop 5 Digizaal Toezicht op zorginstellingen

Workshop 6 Artiestenfoyer Onderzoek implementatie BrandWijzer



grote zaal
plenair 

workshop 1

podium

kleine zaal 
workshop 2,

borrel

smalle foyer
workshop 3

foyer
workshop 4

digizaal
workshop 5

artiestenfoyer
workshop 6

entree
registratie, pauze borrel, tafels DZB



Workshopronde 1 14.45 – 15.30 UUR
Workshopronde 2  15.55 – 16.40 UUR
Afsluiting en borrel 16.40 – 17.15 UUR

PAUZE
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VAN BRANCHEORGANISATIES ZORG EN BRANDWEER NEDERLAND


