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1 | INLEIDING
1.1 | Risicogestuurde brandveiligheid
Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten1 en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak
van brandveiligheid. Zorgorganisaties willen kwalitatief goede zorg bieden. Een onderdeel daarvan is
het bieden van een veilige omgeving aan cliënten/patiënten, medewerkers, bezoekers en andere
aanwezigen. Daar hoort het integraal aanpakken van brandveiligheid bij. Volgens de actuele inzichten
is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief in het voorkomen van brand en
het beperken van de gevolgen van een brand. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop.
Met een risicogestuurde aanpak kom je tot afgewogen keuzes. Daarbij bepaal je bewust wat je wel en
niet doet en welke restrisico’s acceptabel zijn. Je kijkt met deze aanpak naar alle te verwachten
risico’s en risicofactoren die samenhangen met het ontstaan en de effecten van brand en vertaalt die
naar eigen beleid en maatregelen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch vlak.
Risico’s vindt u niet alleen in het gebouw en de installaties, maar vooral ook in het gebruik ervan,
waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en -gedrag, medewerkers, andere aanwezigen en de omgeving
belangrijke factoren zijn.
Het uitgangspunt is dat risico’s zijn in te schatten, af te wegen en te beperken. Door bewust met de
risico-inventarisatie om te gaan, is dit in een proces te sturen en kunnen de ingezette maatregelen
worden geëvalueerd op de bruikbare toepassing ervan. Hoe groter de samenhang tussen de
maatregelen, hoe kleiner het risico op brandgevaarlijke situaties en de gevolgen daarvan.
Over dit document
Dit document ‘Bouwstenen Implementatie Risicogestuurde Brandveiligheid’ is ontwikkeld in het kader
van het programma De Zorg Brandveilig en bedoeld voor personen die aan de slag willen gaan of al
bezig zijn met risicogestuurde brandveiligheid binnen de zorgorganisatie waar zij werken. Van
bestuurder tot brandveiligheidsverantwoordelijke. Het document biedt een overzicht van hulpmiddelen
en instrumenten (‘bouwstenen’) die kunnen worden gebruikt bij de overgang van regelgerichte naar
risicogestuurde brandveiligheid in zorginstellingen.
Risicogestuurde in plaats van regelgerichte brandveiligheid vergt een andere attitude: het gaat niet
langer alleen om het voldoen aan wetten en regels maar vooral om op basis van een inschatting van
risico’s kiezen waaraan u aandacht en investeringen besteedt. Dit document geeft u daarbij enig
houvast. Het is aan u en uw adviseurs om te bepalen welke van de bouwstenen u daadwerkelijk inzet.
Het overzicht in dit document is niet uitputtend; u kent of heeft mogelijk andere instrumenten in
gebruik. Bovendien staat de wereld niet stil; ook na het verschijnen van dit document zullen nieuwe
instrumenten worden ontwikkeld of worden sectorbrede keuzes gemaakt voor bepaalde instrumenten
of standaarden. Dit doet niets af aan de essentie van dit document, maar kan er wel toe leiden dat een
update verschijnt. De laatste versie van het document is beschikbaar op www.dezorgbrandveilig.nl.
1

Daar waar in dit document wordt gesproken over cliënten worden ook patiënten of bewoners bedoeld en vice versa.
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Wij stellen het zeer op prijs als u relevante instrumenten met ons deelt via info@dezorgbrandveilig.nl,
zodat we die eventueel in een nieuwe versie kunnen opnemen.
Aan de hand van dit document worden vanuit het programma De Zorg Brandveilig workshops
aangeboden, waarin u wordt begeleid bij het ontwikkelen van een aanpak voor risicogestuurde
brandveiligheid die is toegespitst op uw organisatie. Hou de agenda op www.dezorgbrandveilig.nl in
de gaten.

1.2 | Overzicht instrumenten risicogestuurde brandveiligheid
In onderstaand overzicht is een beeld geschetst van de onderwerpen, activiteiten en instrumenten die
binnen een project ‘risicogestuurde brandveiligheid’ aan de orde komen. Door dit overzicht
stapsgewijs te doorlopen komt u aan input voor een plan van aanpak, waarbij zowel strategische als
operationele zaken relevant zijn, vanaf kader en beleid tot en met monitoring. Dit figuur kan u houvast
geven om projectmatig aan de slag te gaan met risicogestuurde brandveiligheid. In de volgende
hoofdstukken worden deze één voor één toegelicht.

STRATEGISCH

KADER

(BELEIDS-)
INSTRUMENTEN

MONITORING

Brandveiligheidsvisie
Crisismanagement
Tien visie-elementen

Bestuurlijk dashboard
Veiligheidscultuur

Bestuurlijke masterclass

OPERATIONEEL

TACTISCH

Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid
Organisaties (RACI)

Infoblad 'Risicoprofiel cliënt
of patiënt'

Masterclass

Incidenten melden en
registreren

WARR
Workhops 'Implementatie
bouwstenen'

Leren en evalueren
Zorgcontinuïteit

De Zorg Brandveilig
Toolbox brandveiligheid voor
medewerkers
Ik maak de zorg brandveilig
Virtuele oefeningen
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Veiligheidsscan
BrandWijzer

Figuur 1: Instrumenten voor risicogestuurde brandveiligheid. Dit is geen volledig en statisch overzicht: er zijn (veel) meer
vergelijkbare, bruikbare instrumenten. Bovendien komen er regelmatig nieuwe bij. Voor het meest actuele overzicht verwijzen
wij naar www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank

Kader: ambitie, doelen, principes en uitgangspunten, organisatie
Met het strategisch kader bedoelen we dat u uw ambitie en doelen bepaalt, op maat voor uw
organisatie. Ook bepaalt u hoe u zich wilt organiseren en op basis van welke principes en
uitgangspunten u en uw medewerkers omgaan met risico’s en dilemma’s waarbij (brand)veiligheid een
rol speelt. Vanuit het programma De Zorg Brandveilig zijn masterclasses voor bestuurders ontwikkeld
en via de website wordt onder andere een lijst met tien elementen voor een visie op verantwoord
brandveiligheidsbeleid aangeboden. Op tactisch niveau wordt het kader gevormd door de wijze
waarop in de organisatie verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheid zijn belegd.
Beleidsinstrumenten: hulpmiddelen om de ambitie en doelen te realiseren
Met beleidsinstrumenten bedoelen we alle instrumenten die u kunnen helpen bij risicogestuurde
brandveiligheid, op het niveau van staf en/of de teams in het primaire zorgproces. Wij verwijzen hierbij
tevens naar bestaande overzichten, zoals de handreikingen voor integrale brandveiligheid (specifiek
voor de Gehandicaptenzorg, de GGZ en in de VVT). In dit document benoemen we vooral specifieke
instrumenten voor risicogestuurde brandveiligheid en generieke instrumenten die u ook kunt benutten
bij het invoeren van risicogestuurde brandveiligheid, zoals het infoblad ‘Risicoprofielen cliënt of
patiënt’, de Toolbox brandveiligheid voor medewerkers, de producten van het project ‘Geen Nood bij
Brand’, de virtuele oefenomgeving, het infoblad ‘De keuze voor automatische blusinstallaties’,
‘Zorgcontinuïteit in balans’ en de kennis en documenten op de websites
www.ikmaakdezorgbrandveilig.nl en www.dezorgbrandveilig.nl.
Monitoren, doorontwikkelen en versterken
Omgaan met brandveiligheidsrisico’s is een dynamisch proces waarin u zich voortdurend moet
aanpassen aan lopende en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast kan het zo zijn dat wat u heeft ingericht
om de een of andere reden niet meer goed werkt. Bijvoorbeeld: onveilig gedrag slijt er geleidelijk aan
in, apparatuur heeft regelmatig onderhoud nodig en een ontruimingsoefening moet regelmatig
herhaald worden. Ook kunnen verbouwingen of veranderingen in de doelgroep aanpassing nodig
maken. Het is daarom nodig te blijven monitoren hoe het met de brandveiligheid is gesteld.
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2 | KADER
2.1 | Strategisch kader
2.1.1 | Brandveiligheidsvisie
Brandveiligheid begint met het formuleren en vaststellen van een visie op brandveiligheid door de
raad van bestuur. Dit in samenhang met de zorgvisie, de algemene veiligheidsvisie en in de context
van relevante documenten van brancheorganisaties en toezichthouders.
In een brandveiligheidsvisie zijn de belangrijkste uitgangspunten (of leidende principes) benoemd voor
het beleid. Dit met inachtneming van wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu, bouw en
zorg. De visie geldt als leidraad voor de hele organisatie. In discussies over brandveiligheid geldt de
visie als toetssteen.
Een dergelijke toetssteen wordt gebruikt bij keuzes die in de organisatie worden gemaakt in relatie tot
brandveiligheid. Voorbeelden zijn keuzes over de norm voor het maximaal aantal slachtoffers waar de
veiligheidsmaatregelen op zijn gebaseerd of de mate van verantwoordelijkheid en eigenaarschap die
wordt verwacht van medewerkers, maar ook van cliënten en hun verwanten. Een ander voorbeeld
betreft de BHV: wel of niet verplicht deelnemen aan BHV, wel of niet oefenen met cliënten, of wel of
niet opleiding op locatie of bij een opleidingscentrum.
Ook bij het prioriteren in hoe om te gaan met de uit een risicoanalyse of brandveiligheidsscan naar
voren komende risico's, aandachtspunten en verbetermogelijkheden, biedt een brandveiligheidsvisie
een kader. De visie vormt in feite een bestuurlijke norm voor brandveiligheid en is dan ook mede
gebaseerd op en consistent met de algemene veiligheidsvisie en de basis voor de verdere
ontwikkeling van (risicogestuurde) brandveiligheid.
Welke principes en uitgangspunten in de brandveiligheidsvisie worden opgenomen verschilt per
organisatie, afhankelijk van de kenmerken en context van de organisatie en de specifieke dilemma’s
waarmee de organisatie en haar medewerkers op alle niveaus worden geconfronteerd. We noemen
een aantal voorbeelden van uitgangspunten die in de praktijk regelmatig terugkomen:
1. De veiligheid voor de cliënt, voor de medewerker en voor andere aanwezigen binnen de
instelling staat voorop.
2. Er wordt gestreefd naar verantwoorde brandveiligheid. Het voldoen aan wet- en regelgeving
over brandveiligheid is de basis maar in de praktijk niet altijd voldoende.
3. We willen van een regelgerichte benadering naar een risicogerichte benadering op alle
niveaus.
4. De brandveiligheid van gebouwen en de zelfredzaamheid van cliënten moeten op elkaar zijn
afgestemd.
5. De raad van bestuur van een instelling is verantwoordelijk voor de totstandkoming en
uitvoering van een geïntegreerd brandveiligheidsbeleid.
6. Instellingen bepalen zelf het benodigde instrumentarium.
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7. Brandveiligheid wordt gerealiseerd in samenspraak met de lokale autoriteiten/externe
stakeholders.
8. De actuele extramuralisering vraagt nieuwe inzichten in de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen instellingen, corporaties en gemeenten.
In de brandveiligheidsvisie wordt elke uitgangspunt kort toegelicht, mede aan de hand van concrete
voorbeelden. Een brandveiligheidsvisie heeft een omvang van 3 tot 5 pagina’s.
Risicogestuurde brandveiligheid
De brandveiligheidsvisie is bij uitstek de plek om te verwoorden wat je als organisatie nu precies
bedoelt met ‘risicogestuurde brandveiligheid’. Sturen op risico’s vergt per definitie het maken van
inschattingen en afwegingen en het nemen van beslissingen op basis hiervan. Nu hiervoor niet onder
alle omstandigheden dezelfde vaste regels en harde criteria worden gebruikt, hebben medewerkers
houvast nodig in de vorm van leidende principes en uitgangspunten.
Voorbeeld van een aanpak
Om te komen tot een brandveiligheidsvisie kan bijvoorbeeld de volgende aanpak worden gevolgd:
 Een startgesprek met de raad van bestuur en de programma-eigenaar fysieke veiligheid en/of
manager kwaliteit en veiligheid, voorbereid aan de hand van relevante (beleids-)documentatie.
Tijdens dit overleg worden de eerste ideeën en bestaande lijnen besproken en worden de eerste
principes en uitgangspunten benoemd op basis van bestaande, breder geldende kaders.
 Enkele discussiebijeenkomsten (2 ½ uur) over brandveiligheid waaraan een dwarsdoorsnede van
de medewerkers deelneemt (zoals management, hoofden BHV, adviseurs kwaliteit en veiligheid,
zorgprofessionals, cliëntenraad, ondernemingsraad). Tijdens deze discussiebijeenkomsten
worden vragen en dilemma’s besproken waar medewerkers op alle niveaus in de organisatie voor
gesteld staan. Juist regelmatig terugkerende dilemma’s zijn hierbij belangrijk, zoals omgaan met
rookbeleid, afwijken van afspraken over brandvertragend materiaal of omgaan met risicovol
gedrag.
 Het opstellen van een concept brandveiligheidsvisie dat wordt besproken met de raad van
bestuur.
 Het presenteren en bespreken van het (aangescherpte) concept brandveiligheidsvisie op een
bestaand managementoverleg (of een andere reeds geplande gelegenheid).
 Uitrol en implementatie. Een dergelijke visie heeft alleen betekenis als deze daadwerkelijk in
reguliere processen en overleggen wordt benut en bij iedereen afdoende bekend is gesteld.
Degenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming kunnen ambassadeurs zijn.
Graag verwijzen wij naar het document ‘Tien visie-elementen voor verantwoord
brandveiligheidsbeleid’. In dit document wordt de visie van ActiZ op brandveiligheidsbeleid in tien
visie-elementen beschreven. Met verantwoord brandveiligheidsbeleid wordt bedoeld: het nemen van
brandpreventieve en voorbereidende maatregelen met als doel om tegen minder of gelijkblijvende
kosten een gelijkwaardige of betere brandveiligheid binnen de langdurige zorg te realiseren. De visieelementen voor verantwoord brandveiligheidsbeleid kunt u gebruiken als input voor uw eigen
organisatie-specifieke brandveiligheidsvisie.
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2.1.2 | Bestuurlijke masterclasses
Met enige regelmaat organiseert De Zorg Brandveilig een inspirerende Bestuurlijke Masterclass
‘Risicogestuurde Brandveiligheid’. Hier ziet u op welke wijze het wettelijk kader ruimte biedt voor het
maken van keuzes op basis van een inschatting van risico’s. U hoort waarom het voldoen aan regels
niet voldoende is en krijgt handvatten aangereikt voor het richting geven aan risicogestuurde
brandveiligheid in uw organisatie. Vanuit uw positie en verantwoordelijkheid als bestuurder, in uw
relatie tot toezichthouders en ketenpartners en in de borging in uw eigen organisatie. Kortom, deze
masterclass biedt u handvatten voor het uitdragen, uitleggen en borgen van risicogestuurde
brandveiligheid. Kijk voor de actuele agenda op www.dezorgbrandveilig.nl/agenda.

2.2 | Tactisch kader
2.2.1 | Organisatie: rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Het onderkennen van rollen met taken en bevoegdheden en het beleggen van verantwoordelijkheden
is bij risicogestuurde brandveiligheid niet wezenlijk anders dan bij meer regelgerichte brandveiligheid.
Bovendien hebben veel organisaties al aspecten van risicogestuurde brandveiligheid bewust of
impliciet geïntroduceerd. Kenmerkend voor risicogestuurde brandveiligheid is dat het primaire proces
een minstens zo belangrijke rol speelt als bestuur, management en staf. De risico’s op de afdeling
staan immers centraal. Op alle niveaus worden risico’s ingeschat en beoordeeld. Kenmerken van
cliënten, zoals het risicoprofiel op individueel niveau en per groep, zijn bepalend voor welke
maatregelen en voorbereiding nodig zijn voor het gewenste niveau van brandveiligheid.
In aanvulling op wat regulier al is belegd, moet worden nagegaan of ook de specifieke rollen in relatie
tot risicogestuurde brandveiligheid zijn uitgewerkt en belegd. Welke dat zijn, hangt mede af van de
ambitie en keuzes die een organisatie zelf maakt.
In ieder geval hoort hierbij:
 Het bewust en expliciet maken van risico inschattingen met betrekking tot (groepen)
cliënten/patiënten en locaties in relatie tot brandveiligheid;
 Het systematisch vaststellen, vastleggen en benutten van het risicoprofiel per cliënt/patiënt
(breder dan alleen het toepassen van de WAR(R)-systematiek.
En indien niet al belegd:
 Het beleggen van het onderhouden en actualiseren van de (brand)veiligheidsvisie;
 Het leren en verbeteren naar aanleiding van incidenten en calamiteiten in relatie tot
brandveiligheid.
In het algemeen geldt dat alle processen en instrumenten geborgd moeten zijn in de organisatie door
de verantwoordelijkheid te beleggen en rollen, taken en bevoegdheden vast te stellen.
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3 | (BELEIDS)PROCESSEN EN
-INSTRUMENTEN
Om inzicht te krijgen in de actuele status van gebouwen, installaties en de organisatie zijn diverse
instrumenten ontwikkeld. In de volgende paragrafen worden die kort nader uitgewerkt.

3.1 | Strategische beleidsprocessen en -instrumenten
3.1.1 | Crisismanagement
We zien in de zorgsector steeds vaker incidenten, calamiteiten en issues die – mits niet voorzien van
een gedisciplineerde aanpak – in een crisis kunnen uitmonden. Bekende voorbeelden zijn inmiddels
de wateroverlast en ontruiming bij het VUmc, de lek van patiëntgegevens bij het Groene Hart
Ziekenhuis en de hack van een ziekenhuis in de VS. Een ernstige calamiteit of crisis vergt allereerst
een goede respons van bijvoorbeeld de bedrijfshulpverlening, de medische dienst, de ICT-afdeling en
hulpdiensten. Dit om de veiligheid te garanderen. Het vergt echter zeker ook de betrokkenheid van
management en bestuur. De omgang met interne en externe communicatie, het contact met IGZ en
de afstemming met een burgemeester vragen om een integrale crisisaanpak. Dit vergt dat u adequaat
én proportioneel bent voorbereid. Start met het opstellen van een integraal crisisplan dat verder gaat
dan een ontruimings- of rampenopvangplan (zoals ZiROP). Daarna kunt u gerichte crisistrainingen en
-oefeningen organiseren die passen bij uw risico’s (CBRN, lek patiëntgegevens, uitval ICT, etc.).
Vanuit het Ministerie van VWS is sinds oktober 2008 een stimuleringsregeling van kracht, waarin extra
middelen voor oefendoelen in het kader van de regionaal opgeschaalde acute zorg (ROAZ)
beschikbaar zijn gesteld (OTO-gelden).
Er zijn verschillende leveranciers die diensten leveren op het gebied van crisismanagement. Het gaat
dan om bijvoorbeeld de volgende diensten:
 Trainingen voorzitters crisisteams
 Interactieve scenariosessies
 Crisissimulaties
 Crisisadvisering tijdens acute situaties

3.1.2 | Veiligheidscultuur
De meeste branden ontstaan door het gedrag van mensen. Bijvoorbeeld door onoplettendheid bij het
koken, door onvoorzichtig omgaan met sigaretten of het verkeerd gebruiken van elektrische
apparaten. Een gezonde veiligheidscultuur helpt om branden zo veel mogelijk te voorkomen. Als een
brand dan toch ontstaat, is het goed dat iedereen is voorbereid en weet hoe ze zichzelf en anderen zo
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snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen en hulpverleners de ruimte kunnen geven om hun werk te
doen. Ook het effectief reageren op een brand is onderdeel van een gezonde veiligheidscultuur.
Om de integrale brandveiligheidsvisie goed in te bedden in het complexe geheel van de organisatie en
er in het dagelijks handelen handen en voeten aan te geven, is het van belang om een sterke
veiligheidscultuur te creëren binnen de organisatie. Een cultuur waarin iedereen een hoge mate van
bewustzijn en alertheid laat zien m.b.t. mogelijke risico’s en daar tegelijkertijd op een effectieve manier
naar handelt. Hoewel cultuur uiteraard door ieder samen gecreëerd wordt, dus zowel door cliënten als
door medewerkers, zal helder zijn dat medewerkers een gewenste cultuur kunnen stimuleren en
uitdragen door het juiste voorbeeldgedrag te laten zien. Een goede veiligheidscultuur zorgt ervoor dat
niet alleen een grotere alertheid ontstaat m.b.t. brandveiligheid, maar zorgt er ook voor dat andere
risico’s van welke aard dan ook, sneller worden gesignaleerd en opgepakt.
In de afgelopen jaren is er veel geschreven over veiligheidsculturen en de verschillende niveaus die
we daarbij onderscheiden. Een belangrijk instrument daarbij is de veiligheidscultuurladder. De
veiligheidscultuurladder kan gebruikt worden om de huidige stand van zaken rondom veiligheid in
kaart te brengen en geeft inzicht in waar je met elkaar naar toe zou moeten werken en wat de
specifieke aandachtsgebieden zijn.
Veiligheidscultuur en de Veiligheidscultuurladder
De Veiligheidscultuurladder bestaat uit vijf treden. Ze worden hierna van boven naar beneden kort
toegelicht.

5. Vooruitstrevende cultuur. In deze cultuur staan leren en presteren centraal. Mensen weten wat
hun bijdrage is aan het eindresultaat, ze kennen de stappen voor en na hen, ze kennen de mensen
om hen heen. Issues met veiligheid, betrouwbaarheid of kwaliteit zijn mogelijke waarschuwingen dat
er iets wringt of gaande is. Elk misverstand, elke onduidelijkheid, of elk conflict is een bron voor
verbetering. Elke uiting van eigenaarschap, alertheid en gemeenschappelijkheid is een bron voor
succes en wordt expliciet genoemd.
4. Proactieve cultuur. Men weet dat dingen anders kunnen lopen dan bedoeld of verwacht. Soms
leidt dat tot een dramatisch falen, soms tot een klein ongemak. In een proactieve cultuur nemen
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mensen voorzorgsmaatregelen voor als het eventueel misgaat. Ze denken vooruit en checken zaken
als ze met een taak beginnen. Iedereen past de regels toe, volgt de procedures, maar men blijft zelf
ook nadenken of er toch niet zaken zijn die mogelijk nieuw of anders zijn.
3. Calculatieve cultuur. Je richt je vooral op het managen van risico’s en het ontwerpen van
systemen en procedures. Daarmee zoom je in op de zaken die je kent en waar je ervaring mee hebt.
Je legt als het ware een stevige bodem in de organisatie om met risico’s en incidenten om te kunnen
gaan en om trends en effecten te kunnen volgen. Daarmee ligt de aandacht vooral op het volgen van
de regels en aanleren van routines.
2. Reactieve cultuur. Je voelt je als manager verantwoordelijk voor veiligheid of betrouwbaarheid en
je probeert dat zo goed mogelijk te regelen. Je houdt je natuurlijk aan de wet, maar verder hoef je niet
meer te doen. Een incident is ‘pech’ of ‘een menselijke fout’ en heeft volgens jou nauwelijks invloed op
de performance van het bedrijf. Als dingen echt misgaan, dan doe je er natuurlijk van alles aan om
herhaling te voorkomen.
1. Pathologische of Ontkennende cultuur. Veiligheid, performance, betrouwbaarheid? Daar kunnen
we hier niet zoveel mee. We zijn ingehuurd om de klus te klaren. Ik werk hier om geld te verdienen en
verder maakt het me niet zoveel uit. Daar zijn anderen voor. Als er wat fout gaat, dan proberen we dat
snel af te dekken – komt alleen maar gedoe van. En als er iets heel goed gaat, dan horen we het wel.
Veel organisaties die al bewust met veiligheid omgaan, bevinden zich op niveau 3 van de ladder.
Systemen zijn geïmplementeerd en de zaak ziet er op papier goed uit. Het streven is nu om aan
niveau 4-5 te gaan werken. Vooral de grote overgang die plaats moet vinden in de ontwikkeling naar
de hogere niveaus maakt die stap lastig. Het gaat echt om een ander soort gedrag dat medewerkers
zich eigen moeten maken. Ze moeten een basisattitude ontwikkelen waardoor ze een continue
alertheid krijgen (ook als collectief) om zwakke signalen in beeld te krijgen en op basis daarvan direct
te handelen. Die zwakke signalen kunnen allerlei vormen hebben. Het kan gaan om zichtbare
veiligheidsrisico’s (kapotte stopcontacten, vluchtwegen die afgesloten zijn, obstakels op de
vluchtwegen), maar ook om zaken als het signaleren dat je collega bijna overspannen is en daardoor
zijn/haar werk niet optimaal kan doen, waardoor er risico’s kunnen ontstaan. Handelen wordt in dat
laatste geval vaak lastiger, want kan/mag je die collega zomaar aanspreken of mag je dat juist niet.

3.2 | Tactische beleidsprocessen en instrumenten
3.2.1 | Infoblad risicotaxatie: risicoprofielen cliënt of patiënt
Om te komen tot een inschatting van het brandveiligheidsrisicoprofiel wegen we mogelijk onveilig
gedrag van de cliënt of patiënt af tegen het handelingsperspectief bij brand als gevolg van zijn of haar
beperking. Het gaat hierbij niet per se om aan de persoon gebonden fysieke, mentale of zintuiglijke
beperkingen, maar ook om (tijdelijke) beperkingen als het aangesloten zijn aan een apparaat zoals
een dialyse- of zuurstofapparaat.
Een risicoprofiel kan worden gemaakt voor één cliënt of patiënt of voor een hele groep. Om het
risicoprofiel te bepalen is vanuit diverse bronnen input nodig. Alle informatie die iets zegt over mogelijk
onveilig gedrag of handelingsperspectief van de cliënt of patiënt is hierbij relevant. Op basis van de
verzamelde input kan het risicoprofiel worden bepaald. Hierin wordt de cliënt of patiënt op twee
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manieren ingedeeld: de kans op onveilig of risicovol gedrag van de cliënt of patiënt én het (kunnen)
handelen van de cliënt of patiënt bij brand. Om te bepalen of het brandveiligheidsrisico acceptabel is,
is het nodig om het risicoprofiel van de cliënten of patiënten (of de combinatie van risicoprofielen van
verschillende cliënten / patiënten of cliënt- / patiëntgroepen) naast de overige risicofactoren en huidige
maatregelenmix te leggen. U bepaalt zelf of het restrisico voor u aanvaardbaar is.

Het werken met risicoprofielen zorgt voor een categorisering van cliënten en patiënten waar
brandveiligheidsbeleid op maat mee kan worden gemaakt. Na het bepalen van een risicoprofiel
relateert u het aan de huidige situatie waarin de cliënt of patiënt zich bevindt. Vervolgens bepaalt u in
hoeverre het risico in relatie tot de huidige situatie acceptabel is. Indien dit niet het geval is, moeten
aanvullende maatregelen genomen worden om het risico alsnog te beperken tot een acceptabel
niveau. De risicofactor ‘Mate van onveilig en risicovol gedrag’ en de risicofactor
‘Handelingsperspectief’ kunt u in bovenstaande matrix aan elkaar relateren, om te komen tot een
codering van het niveau van risico voor een individu of groep.
>> Download het infoblad ‘Risicoprofiel cliënt of patiënt’

3.2.2 | WAR(R)
Specifieke gedragskenmerken van cliënten, zoals angst en verwardheid, een verminderd
inschattingsvermogen, een verminderde zelfredzaamheid of verzet bij een ontruiming beïnvloeden de
gang van zaken rondom een ontruiming bij brand en vragen mogelijk om een andersoortige BHVinzet. De WARR-systematiek is een hulpmiddel om op afdelingsniveau inzicht te krijgen in de
zelfredzaamheid van cliënten bij een eventuele ontruiming. Cliënten worden hierbij ingedeeld in een
van de volgende 4 categorieën:
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Waarschuwen: cliënt is in staat zichzelf in veiligheid te brengen bij ontruiming indien daartoe
mondeling (medewerker of medecliënt) of door alarm (bijvoorbeeld slow-whoop) wordt
opgeroepen.
Assisteren: cliënt kan zelf een onveilige zone verlaten maar heeft daarbij wel aansporing nodig
(inzet van één medewerker). Cliënt wordt in staat geacht om algemene (collectieve) aanwijzingen
op te volgen. Er worden op voorhand geen lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen
gesignaleerd die hulp bij ontruiming noodzakelijk maken.
Redden1: cliënt heeft de hulp en ondersteuning van één medewerker nodig om de onveilige zone
te kunnen verlaten. De cliënt is niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen door lichamelijke 2 of
psychische3 beperkingen.
Redden2: Cliënt heeft de hulp en ondersteuning van twee medewerkers nodig om de onveilige
zone te kunnen verlaten. De cliënt is niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen door
lichamelijke4 of psychische5 beperkingen.

De indeling van cliënten over deze categorieën geeft inzage in de hoeveelheid ondersteuning die
nodig is bij een eventuele ontruiming en kan o.a. gebruikt worden als planningsinstrument voor de
benodigde inzet van BHV’ers. Classificeer de cliënten in een van de voornoemde categorieën. De
persoonlijk begeleider, de manager in het primaire proces of bijvoorbeeld de gedragswetenschapper
dient de classificatie uit te voeren. Houd rekening met de wijze waarop de onveilige zone moet worden
verlaten (bijv. afstand, gebruik van trap).
De WARR-systematiek draagt tevens bij aan:
1. Het vergroten van het bewustzijn en de alertheid van medewerkers inzake de zelfredzaamheid
van cliënten op de afdeling bij een eventuele evacuatie of ontruiming;
2. Het verkrijgen van inzicht in de benodigde inzet van BHV-ers bij een eventuele ontruiming (balans
tussen zelfredzaamheid cliënten en benodigde inzet BHV);
3. De besluitvorming over de ruimtelijke indeling/verdeling van cliënten over de afdeling vanuit het
oogpunt van brandveiligheid;
4. Het beoordelen van de instroom van nieuwe cliënten vanuit het oogpunt van brandveiligheid.
5. Bij een ontruiming bepalen bij welke cliënt/kamer welke inzet van BHV nodig is.
>> Download het infoblad ‘Risicoprofiel cliënt of patiënt’ waar WAR(R) onderdeel van is

3.2.3 | Zorgcontinuïteit
Strategisch kader zorgcontinuïteit
Verstoringen of disbalansen kunnen de continuïteit van de zorg in gevaar brengen. Er bestaan
verschillende methodieken om de zorgcontinuïteit te borgen. Dat gebeurt veelal door eerst
kwetsbaarheden in kaart te brengen, vervolgens een norm te bepalen voor de mate waarin
verstoringen aanvaardbaar zijn en tot slot een aanpak te ontwikkelen en uit te voeren om enerzijds de
risico’s op niet-aanvaardbare verstoringen te beheersen en anderzijds een tijdige en adequate
response op verstoringen voor te bereiden. Dit kan een tijdrovende en kostbare zaak zijn. Daarom
wordt er steeds vaker voor gekozen om eerst een strategisch kader uit te werken waarin wordt
2
3
4
5

B.v.
B.v.
B.v.
B.v.

slecht ter been, blindheid, doofheid; aan de hand meenemen of ondersteunen.
angst, verzet; aan de hand meenemen of ondersteunen.
rolstoel, slecht ter been, bedlegerig; tillen.
angst, verzet, ernstige verwardheid, psychose.
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bepaald en vastgelegd voor welke processen het continuïteitsmanagement volledig uitgewerkt moet
worden. Hiermee kunnen de resources gericht worden ingezet daar waar dit het meeste oplevert.
Zorgcontinuïteit in balans
Grootschalige calamiteiten en crisissituaties zijn zeldzaam, maar als ze zich voordoen moet er meteen
en doelmatig worden gehandeld. De zorg voor cliënten en bewoners staat daarbij voorop. Steeds
meer zorgorganisaties bereiden zich daarom voor op eventuele calamiteiten of crisissituaties en
leggen dit vast in plannen.
Zorgcontinuïteit in balans is een praktische tool die zorgorganisaties een handvat biedt voor
operationele planvorming voor het continueren van de zorg bij een grootschalig incident. De tool is
uitgebracht door GGD GHOR Nederland en wordt ondersteund door de regionale GHOR bureaus.
>> Download ‘Zorg continuïteit in balans’

3.3 | Operationele beleidsinstrumenten
Er is een groot aantal operationele beleidsinstrumenten beschikbaar, deels generiek en deels
specifiek gericht op risicogestuurde brandveiligheid.
We noemen hier enkele bronnen:
 Veel informatie, voorbeelden en praktische tips worden beschikbaar gesteld via de website
www.dezorgbrandveilig.nl
 Het is belangrijk dat medewerkers, patiënten en cliënten weten wat zij kunnen doen om brand te
voorkomen. Maar ook dat iedereen weet wat te doen op het moment dat er toch een brand
ontstaat. Handige tips voor preventie en voorbereiding op brand staan op
www.ikmaakdezorgbrandveilig.nl
 Om het bewustzijn ten aanzien van brandveiligheid onder medewerkers te verbeteren is een
cursus ‘Brandveiligheidsbewustzijn’ beschikbaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
o Risico’s in en om de werkplek
o Bouwkundige installaties en organisatie
o Zelfredzaamheid cliënten

3.4 | Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid
In het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is de samenhang tussen risicogebieden en
maatregelen weergegeven. Het stuurwiel is bedoeld om integraliteit en samenhang te borgen. Als je
de risicogebieden in samenhang in beeld hebt, kun je voorkomen risico’s geïsoleerd te benaderen.
Vergelijkbaar kunnen maatregelen en de effecten van maatregelen in samenhang worden beschouwd.
Dit maakt het mogelijk om bedoelde en onbedoelde impact van voorgenomen maatregelen op de
verschillende risicogebieden tijdig mee te wegen. Ook kun je hiermee systematisch onderzoeken
welke typen maatregelen kunnen helpen om een specifiek risico te beheersen. Het stuurwiel biedt dus
een kader en/of taal voor het integraal en in samenhang werken aan risicogestuurde brandveiligheid.
Het kan zowel strategisch als tactisch worden benut ten behoeve van zowel kader, beleid als
monitoring.
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Het stuurwiel omvat de volgende aandachtsgebieden:
 Omgeving & derden
 Medewerkers & gedrag
 Cliënt & patiënt
 Organisatie & beleid
 Installatie & techniek
 Gebouw & inventaris
Integraal en in samenhang kijken naar alle relevante risicotypen
U kijkt met een risicogestuurde aanpak naar alle mogelijke risicotypen en risicofactoren die
samenhangen met het ontstaan en de effecten van brand en vertaalt die naar eigen beleid en
maatregelen op elk van de zes genoemde risicogebieden. Risico’s vindt u niet alleen in het gebouw en
de installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en -gedrag,
medewerkers, andere aanwezigen en de omgeving belangrijke factoren zijn.
Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid maakt mogelijke risico’s en maatregelen inzichtelijk.
Het uitgangspunt is dat risico’s zijn in te schatten, af te wegen en te beheersen om te komen tot
bewust geaccepteerde restrisico’s. Door bewust met de risico-inventarisatie om te gaan, is dit in een
proces te sturen en kunnen genomen maatregelen worden geëvalueerd.
Het stuurwiel in de praktijk
Met het stuurwiel wordt integraliteit en samenhang geborgd bij diagnose, beleidsontwikkeling, en
evaluatie.
Diagnose
U kunt het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid gebruiken om een eerste diagnose te maken
van de brandveiligheidsaanpak in uw organisatie. Hoe staat uw organisatie ervoor op elk van de
aandachtsgebieden? Waar zitten eventuele risico’s?
Beleid maken
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Vervolgens kunt u aan de hand van het model nagaan of er in het beleid aandacht is voor alle zes de
aandachtsgebieden. Niet alle gewenste maatregelen zullen altijd mogelijk zijn, maar u kunt het model
ook gebruiken om een idee te krijgen van gelijkwaardige alternatieven. De inzet van bijvoorbeeld meer
technische voorzieningen kan leiden tot minder bouwkundige of organisatorische maatregelen. De
balans tussen de zes onderdelen van het stuurwiel verandert daardoor.
Evaluatie na incident of calamiteit
Het stuurwiel is ook te gebruiken bij de evaluatie van een incident of calamiteit. Wat was de status van
elk van de aandachtsgebieden op het moment van het incident en op welke aandachtsgebieden
bevond zich de (combinatie van) factoren die hieraan ten grondslag lagen?
>> Download het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid
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4 | MONITORING
4.1 | Strategisch: Bestuurlijk dashboard (brand)veiligheid
De zorgbrede governance code start bij veiligheidsrisico's als gevolg van falen in het zorgproces.
Maar binnen de zorg zijn ook fysieke veiligheidsthema's en sociale veiligheid van belang. Denk aan
brandveiligheid, digitale veiligheid en agressie en geweld. Deze specialismen zijn over het algemeen
versnipperd belegd over adviseurs BHV, milieu, arbo, kwaliteit, ZiROP- of crisiscoördinatoren e.a. Een
(bestuurlijk) dashboard (brand)veiligheid (ook wel ‘(brand)veiligheidstegels’ genoemd) brengt
informatie over al deze veiligheidsdisciplines samen, zodat bestuurders van zorgorganisaties sturing
kunnen geven aan hun ambitie op dit gebied en goed kunnen monitoren of de ingezette richting wordt
gerealiseerd. Het dashboard veiligheid is een laagdrempelig instrument waarmee het bestuur op
vooraf vastgestelde veiligheidsthema's wordt geïnformeerd en geadviseerd. Het bundelt kwantitatieve
en kwalitatieve informatie en een professioneel oordeel, van de beelden uit externe audits, patronen
uit incidentrapportages tot de relatie met gemeente en politie.
Dit instrument is geschikt voor zorginstellingen die hun basis op orde hebben (verplichte wet- en
regelgeving, procedures, VMS en bijvoorbeeld commissie kwaliteit & veiligheid) en nu de volgende
stap willen zetten met veiligheidsmanagement, waarvan ook risicogestuurde brandveiligheid
onderdeel kan zijn. Het eindproduct is een periodiek bestuurlijk dashboard waarmee het thema
veiligheid op diverse tafels, zoals met de Raad van Toezicht, kan worden besproken. Vanaf het begin
van het traject boekt u al winst, juist in de dialoog over veiligheid.
Het is mogelijk het dashboard alleen te betrekken op brandveiligheid, maar dan wel in samenhang
met andere aspecten van veiligheid. In de praktijk ligt dit niet voor de hand: brandveiligheid kan goed
worden geïntegreerd in het totaalbeeld van hoe het met de veiligheid is gesteld.
>> Meer informatie over het Bestuurlijk dashboard (brand)veiligheid

17

4.2 | Tactisch: een verbetercyclus
4.2.1 | Incidenten melden en registreren
Om te kunnen leren en verbeteren nadat iets niet goed is gegaan, moeten (bijna-)incidenten eerst
geregistreerd worden – en wel zodanig dat relevante informatie wordt vastgelegd.
De meeste zorginstellingen beschikken tegenwoordig over een meldingssysteem waarin incidenten
met betrekking tot patiënten/cliënten en/of medewerkers worden vastgelegd en geanalyseerd. Soms
worden brandveiligheidsincidenten nog niet of in een apart systeem vastgelegd, wat analyse, leren en
verbeteren bemoeilijkt.
Onderdeel van een risicogestuurde brandveiligheid is een integrale analyse van relevante incidenten,
in samenhang vastleggen is dan een randvoorwaarde.

4.2.2 | Leren en evalueren
Als een zorginstelling wordt geconfronteerd met een (ernstig) brandveiligheidsincident, kan het
gewenst zijn, en soms ook verplicht, om dit incident te (laten) onderzoeken. Vaak met als doel
professionele reflectie en intern leren, maar daarnaast (indien van toepassing) om de IGZ of de RvT te
informeren en verantwoording af te leggen.
De wijze waarop men leert en evalueert is afhankelijk van de ernst van het incident of de calamiteit:
 Lessenbijeenkomsten. Soms is een uitgebreid onderzoek niet nodig, maar is er wel behoefte om
van een gebeurtenis of een (bijna-)incident te leren. Een lessenbijeenkomst biedt hiervoor een
goede oplossing.
 Benutten van inzichten uit onderzoek door bijvoorbeeld politie of brandweer.
 Zelf onderzoek doen. Soms volstaat technisch onderzoek, in andere gevallen past een
(PRISMA-)analyse of andere aanpak beter. Indien het ook in formele zin om een calamiteit gaat is
dergelijk onderzoek mogelijk verplicht.
 Inzetten van een extern onderzoeker of een externe commissie. Vooral wanneer een casus
dusdanig complex, gevoelig en/of zichtbaar is dat een extern onderzoek wenselijk is of wanneer
intern onvoldoende onderzoekscapaciteit beschikbaar is. Ook kan het nodig zijn specifieke
(technische) expertise in te zetten.
 U kunt ook leren van calamiteiten bij andere zorginstellingen. Een voorbeeld is het benutten van
de lessen uit het (openbare) rapport van de grote brand bij GGZ Rivierduinen. Andere instellingen,
de IGZ of de Onderzoeksraad communiceren soms actief over lessen en nieuwe inzichten.
Afhankelijk van de situatie en uw behoefte kunnen één of meer van bovenstaande evaluatiemethoden
aangewezen zijn. Wij bevelen aan in een procedure een werkwijze vast te leggen waarin u aangeeft
hoe en volgens welke methode en aanpak u na een incident of calamiteit beslist op welke wijze wordt
geëvalueerd. Borg hierbij aan de hand van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid dat alle
relevante aandachtsgebieden in ogenschouw worden genomen zodat ook de evaluatie vanuit een
integraal perspectief plaatsvindt.
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4.3 | Operationeel
4.3.1 | BrandWijzer
BrandWijzer is ontwikkeld omdat er behoefte bleek aan een instrument waarmee bestuur en
management van zorginstellingen voor zichzelf in beeld kunnen brengen hoe het ervoor staat met de
brandveiligheid in de instelling. Tot op heden waren zij hiervoor afhankelijk van eigen medewerkers,
ingehuurde deskundigen of commentaar door handhavers van het bevoegd gezag: individuen met een
zekere expertise. Kenmerkend voor deze expertise is dat deze vaak terugvoert op de standaardeisen
uit het Bouwbesluit. Het is echter niet gezegd dat deze standaardeisen ook volstaan om de risico’s in
zorginstellingen te beheersen.
Incidenten over de afgelopen jaren hebben nogmaals duidelijk gemaakt dat brandveiligheid in
zorginstellingen niet vanzelfsprekend is, zelfs wanneer voldaan wordt aan de wettelijke voorschriften.
Het is echter ook niet wenselijk wanneer bestuurders van zorginstellingen veel gaan investeren in
maatregelen waarvan onduidelijk is in hoeverre deze maatregelen zorgen voor een daadwerkelijke
toename van veiligheid. Als averechts effect van dit ondeskundig ‘stapelen’ van maatregelen, zonder
helder inzicht in de daadwerkelijke opbrengst, kan een schijnveiligheid ontstaan waarbij men zich
veilig waant, terwijl aan het daadwerkelijke risico weinig veranderd is. Idealiter wordt met (beperktere)
investering in andere maatregelen wel een effectieve toename van de veiligheid bewerkstelligd.
Kortom: inzicht is nodig om de juiste maatregelen en voorzieningen te kunnen treffen.
BrandWijzer is specifiek ontwikkeld voor zorginstellingen om meer inzicht te krijgen in brandveiligheid
en de maatregelen en voorzieningen die deze brandveiligheid kunnen verhogen. De vragenlijst wordt
ingevuld door de eigen deskundige van de instelling. BrandWijzer geeft op basis daarvan een
onderbouwd inzicht in de daadwerkelijke risico’s en de waarde van de getroffen maatregelen en
voorzieningen voor de brandveiligheid.
De opzet van BrandWijzer
BrandWijzer is in de basis een rekenmodel waarin verschillende aspecten van brandveiligheid in
zorginstellingen wordt meegewogen. Het idee is dat deze informatie vanuit de eigen organisatie op te
halen moet zijn, er hoeft geen externe deskundige aan te pas te komen om de vragen te kunnen
beantwoorden. Eventueel kan de gebruiker wel intern andere medewerkers raadplegen.
BrandWijzer beschouwt per organisatorische eenheid, dit kan bijvoorbeeld een afdeling zijn in een
ziekenhuis of een woongroep in een verzorgingstehuis. De uitslag uit BrandWijzer heeft dan ook altijd
betrekking op dit deel van de organisatie. Hierbij worden niet de resultaten van meerdere eenheden
met elkaar verrekend: in een overzichtsscherm is enkel te zien hoeveel en welke eenheden voldoen,
en welke niet.
BrandWijzer geeft de mogelijkheid om een heel specifieke en nauwkeurige inschatting per
organisatorische eenheid, bijvoorbeeld een afdeling of een woongroep, te maken. Dit gebeurt aan de
hand van een lijst met vragen naar kenmerken van de afdeling. Dit gaat breder dan alleen het gebouw
en de installatie: de dimensies van het stuurwiel zijn zo veel als mogelijk verwerkt in de vragenlijst
zodat ook BrandWijzer vanuit een zo integraal mogelijke blik komt tot een realistische risicoinschatting voor de betreffende afdeling.
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Betrokken partijen
Aan BrandWijzer is gewerkt door experts van het IFV, Brandweer Nederland, Nieman Adviseurs,
Octaaf Advies, het COT en Crisislab. De gezamenlijke inspanningen hebben tot doel gehad om tot
een handzaam instrument te komen waarmee zorginstellingen de mogelijkheid hebben om een
afgewogen, integraal en samenhangend beeld te krijgen van de mate waarin aanwezige
brandveiligheidsrisico’s worden beheerst. BrandWijzer is hier het resultaat van. Bovengenoemde
partijen hebben zich verenigd in een expertgroep die zich gaat bezighouden met de doorontwikkeling
en validatie van het instrument. Naast deze expertgroep is er tevens een gebruikersgroep in
oprichting. BrandWijzer is ontwikkeld in het kader van ‘De Zorg Brandveilig’.
BrandWijzer is getoetst door medewerkers van verschillende zorginstellingen en gevalideerd door een
groep deskundigen, waardoor er draagvlak is binnen de branche en bij Brandweer Nederland.
>> Naar de website van BrandWijzer

4.3.2 | Veiligheidsscan
Er zijn diverse instrumenten beschikbaar die inzicht geven is de actuele status van gebouwen,
installatie en organisatie. Er zijn in de branche diverse typen scans in omloop, variërend van
eenvoudige checklists tot complete inspecties van gebouwen waarbij bijvoorbeeld 100% van de
brandwerende scheidingen wordt gecontroleerd. Veel van die instrumenten zijn niet op de principes
van risicogestuurde brandveiligheid gebaseerd, maar geven vooral zicht op de mate waarin aan
wettelijke eisen wordt voldaan. In deze paragraaf wordt de veiligheidsscan toegelicht als voorbeeld
van een instrument dat wel integraal naar brandveiligheid kijkt.
Eén van de onderdelen van integrale brandveiligheid is het uitvoeren van inspecties brandveiligheid
(Bouwkundig, Installatietechnisch, Organisatorisch) en het rapporteren over de gebreken van een
bepaalde vastgoedportefeuille. De basis van een veiligheidsscan.
Een veiligheidsscan levert een rapportage op over het betreffende pand. Hierbij wordt een 0-meting
uitgevoerd die inzicht geeft in de mate van integrale brandveiligheid ten opzichte van het wettelijke
kader. Daarnaast wordt eventueel in de rapportage aangegeven welke noodzakelijke kosten er
gemaakt moeten worden om het gebouw in overeenstemming te brengen met bijvoorbeeld het
vastgestelde visiedocument integrale brandveiligheid dan wel het wettelijke gestelde minimum. Voor
elk pand wordt een rapportage opgesteld met hierin tekeningen met de compartimentering, een
kostenraming van herstelkosten op het vastgestelde visieniveau, het maatgevende scenario en een
overzicht van de omissies.
Er zijn ook diverse andere interessante instrumenten beschikbaar die aangeboden worden door
diverse dienstverleners binnen en buiten de branche, bijvoorbeeld het door Veiligheidsregio NoordOost Gelderland ontwikkelde RAM-Wijzer. Dit instrument benadert brandveiligheid vooral vanuit het
perspectief van de brandweer en levert in samenhang met BrandWijzer een nuttig totaalbeeld op.
Andere instrumenten worden benoemd in de eerder genoemde handreikingen van VGN, GGZ
Nederland en ActiZ.
>> Download de Veiligheidsscan ontwikkeld door ’s Heeren Loo
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5 | IMPLEMENTATIE
In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van hulpmiddelen die kunnen worden benut
bij het ontwikkelen van risicogestuurde brandveiligheid voor uw organisatie. Het daadwerkelijk
invoeren van risicogestuurde brandveiligheid vergt een projectmatige aanpak, waarbij u besluit welke
van de mogelijke hulpmiddelen voor u bruikbaar zijn en in stappen komt tot de bij u passende vorm
van risicogestuurde brandveiligheid.
U kunt hierbij denken aan de volgende stappen, afhankelijk van waar u al staat en wat op welke
termijn voor u belangrijk is:
 Ambitie (en visie) bepalen (bestuurlijk)
 As-is vaststellen
 Plan maken om gap te overbruggen
 Plan uitvoeren
 Borgen (RACI)
 Monitoren
Per stap dient bestuurlijk commitment te worden verkregen. Soms zal het nodig zijn een stap nog
eens te doorlopen, of opnieuw te prioriteren. Soms ook is de voor u meest passende volgorde anders,
bijvoorbeeld vanwege een specifieke deadline (zoals een inspectiedatum of een voorziene renovatie /
bouw), vanwege bestaande kaders (zoals een huisvestingsplan) of ten gevolge van andere
randvoorwaarden (budget of een urgente situatie).
Het invoeren van risicogestuurde brandveiligheid vergt dus maatwerk. Het programma De Zorg
Brandveilig organiseert workshops om u bij deze ontwikkeling te ondersteunen en begeleiden. U werkt
uw eigen aanpak projectmatig uit, op basis van input van en sparring met deskundige begeleiders.
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OVERZICHT LINKS
EN DOWNLOADS


Bestuurlijk dashboard (brand)veiligheid
www.linkedin.com/pulse/het-bestuurlijk-dashboard-veiligheid-de-zorg-sturen-op-nico-kaptein/



BrandWijzer
www.brandwijzer.nl



Definitie risicogestuurde aanpak van brandveiligheid
www.dezorgbrandveilig.nl/risicogestuurde-brandveiligheid



De Zorg Brandveilig
www.dezorgbrandveilig.nl



Handreiking: Branchevisie en handleiding voor verantwoord brandveiligheidsbeleid in de
langdurige zorg
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/branchevisie-en-handleiding-voor-verantwoordbrandveiligheidsbeleid-de



Handreiking integrale brandveiligheid gehandicaptenzorg
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/handreiking-integrale-brandveiligheidgehandicaptenzorg



Handreiking integrale aanpak brandveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/handreiking-integrale-aanpak-brandveiligheid-deggz



Infoblad ‘De keuze voor automatische blusinstallaties’
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/infoblad-de-keuze-voor-automatischeblusinstallaties



Infoblad Risicoprofeilen cliënt of patiënt
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/infoblad-risicoprofielen-client-patient



Ik maak de zorg brandveilig
www.ikmaakdezorgbrandveilig.nl
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Kennisbank De Zorg Brandveilig
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank



Leren van calamiteiten: evaluatierapport brand bij GGZ Rivierduinen
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/evaluatierapport-brand-bij-rivierduinen



Producten ‘Geen Nood Bij Brand’
https://www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank?combine=geen+nood+bij+brand



Stuurwiel risicogestuurde brandveiligheid in de zorg
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/stuurwiel-risicogestuurde-brandveiligheid



Tien visie-elementen voor verantwoord brandveiligheidsbeleid
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/tien-visie-elementen-voor-verantwoordbrandveiligheidsbeleid



Toolbox brandveiligheid voor medewerkers
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/toolbox-brandveiligheid-voor-medewerkers



Veiligheidsscan ontwikkeld door ’s Heeren Loo
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/veiligheidsscan-brandveiligheid



Workshops en masterclasses
www.dezorgbrandveilig.nl/agenda



Zorgcontinuïteit in balans
www.dezorgbrandveilig.nl/kennisbank-document/zorgcontiuiteit-balans-voorbereid-zijn-opcrisissituaties
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