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Het voorkomen van brand en het verkleinen van de kans op brand is net zo belangrijk als de bestrijding
er van. Brandweer Brabant-Noord ondersteunt gemeenten, bedrijven, instellingen en bewoners in het
brandveilig inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving.

Samenwerken aan veiligheid
Ons doel is de samenleving sparen voor brand en de vreselijke gevolgen ervan. Daarom ondersteunen wij
gemeenten en organisaties in de bewustwording van brandveilig leven om maatregelen te nemen als dat
nodig is. Wij geloven dat de risico’s echt afnemen als we er samen voor gaan. Dat is onze gezamenlijke plicht.

Minder branden, minder slachtoffers
en minder schade
De programma’s Maatschappij en Bevoegd Gezag hebben hetzelfde doel: samen werken aan bewustwording en gedragsverandering om de veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten. Met de programma’s
benaderen we de samenleving via twee zijden.
1. Het programma Maatschappij richt zicht op inwoners en organisaties.
2. Het programma Bevoegd gezag richt zich op de gemeente (vergunnings-, toezichts- en handhavingszaken).

Brandwijzer
Brandweer Brabant-Noord helpt u wijzer te worden in brandveiligheid. Wij geven u graag de juiste richting
aan. Wilt u meer weten over een programma in deze gids? Neem gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze gids.

Maatschappij

Het programma Maatschappij
verhoogt de bewustwording en
stimuleert gedragsverandering.
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Bevoegd Gezag

Het programma Bevoegd Gezag
ondersteunt vergunnings-,
toezichts- en handhavingstaken.
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Samenwerken aan brandveiligheid
Er vallen slachtoffers bij brand omdat mensen zich onvoldoende bewust zijn van de risico’s en zich onveilig
gedragen. Dat is onze ervaring en dat blijkt ook uit onderzoek. Met het programma Maatschappij vragen wij
aandacht voor brandveiligheid.
Het programma Maatschappij wil verschillende doelgroepen bewust maken van de gevaren van brand.
We gaan met elkaar in gesprek, laten zien wat u kunt doen en werken met u samen om gedragsverandering
te stimuleren bij uzelf en uw omgeving, thuis of op het werk met iedereen van jong tot oud.

Wat doen wij?
• Bewustzijn vergroten.
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukken.
• Risico’s op brand verkleinen.
• Kennis en vaardigheid bieden.

Wat doet u?
Staat brandveiligheid al op uw agenda en wilt u het veiligheidsniveau bij u en in uw organisatie verhogen?
Het team van Maatschappij schuift graag aan als kennispartner.
In deze programmagids staan de verschillende programma’s die we aanbieden. Of neem een kijkje
op het landelijke platform www.loketbrandveiligleven.nl voor alle programma’s in Nederland.
Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op via risicobeheersing@brwbn.nl.

LOKET
BRANDVEILIG
LEVEN

Staat brandveiligheid
al bij u op de agenda?

www.loketbrandveiligleven.nl

SAMEN WERKEN AAN BRAND VEILIGHEID

BBN16003-01 Visitekaart loket brandveilig 85x55mm.indd 1
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Keurmerk Veilig Ondernemen
Op uw bedrijventerrein of industrieterrein, in uw centrum of winkelgebied is veiligheid essentieel. Het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert structureel de alertheid en daarmee de veiligheid met korte
lijnen. Duurzame samenwerking tussen ondernemer, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal.
Laagdrempelig en met een positieve intentie gaan we in gesprek over aandachtspunten om het samen
nog beter te organiseren. Zijn brandkranen goed bereikbaar? Is brandbare opslag makkelijk aan te steken?
We gaan bijvoorbeeld samen een incident analyseren om daarvan te leren.

Voor wie?
Bedrijvencollectief op een bedrijven- of industrieterrein, in een centrum of winkelgebied.

Wat?
KVO is een duurzaam kwaliteitssysteem met plan van aanpak, audit en certificering. Het is een initiatief
van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het systeem bevat:
• 2 tot 4x per jaar overleg van de werkgroep;
• jaarlijkse dag- en avondschouw;
• gevraagd en ongevraagd advies over de brandveiligheid;
• vrijblijvende QuickScan;
• inzicht in grootste risico’s.

Samenwerking

Ondernemers, politie, gemeente
en brandweer werken samen in
een werkgroep, vaak onder
begeleiding van het CCV, MKB
Nederland of parkbeheerders.
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Kosten

De certificering en trajectbegeleiding van
het KVO-traject betalen de ondernemersvereniging en de gemeente. Soms kunt
u kosten (gedeeltelijk) laten sponsoren.
De inzet van de brandweer is kosteloos.

Korte lijnen
en structurele
alertheid.
Samenwerken aan veiligheid
met bedrijven, gemeente, politie
en brandweer.

Informatie

www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl
www.loketbrandveiligleven.nl
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Ambassadeur Brandveilig leven
Als verantwoordelijke voor een locatie, manager van een zorgteam of als bedrijfshulpverlener, streeft u naar
een veilige omgeving. Daarbij krijgt u soms te maken met een uitdagende groep gebruikers, minder
zelfredzame personen of een bewonersgroep met een specifieke zorgvraag. Indien de kans op brand ook
nog eens groter is en/of de tijd om te ontruimen kort is, treft u dus een flinke uitdaging.

Voor wie?
Voor iedereen die graag bijdraagt aan een brandveilige werk- en leefomgeving. In het bijzonder nodigen wij
de professional of de vrijwilliger uit die in contact staan met kwetsbare mensen van alle leeftijden.

Wat?

Bewust samenwerken aan
brandveilig leven

• u leert wat brand is, welke veiligheidsvoorzieningen er zijn en gesprekstechnieken om de urgentie over te
dragen;
• u leert over de grootste gevaren om een brand voor te zijn, hoe een rookmelder werkt en juist te handelen;
• u stimuleert gedragsverandering in de eigen woning en omgeving;
• de training heeft een tijdsduur van 2 x 2,5 uur in groepsverband op 2 afzonderlijke dagen;
• na deelname aan beide bijeenkomsten ontvangt u als deelnemer een deelnamecertificaat;
• u ontvangt een lesboekje van de training.

Samen met de brandweer in gesprek over
een lager risico en minder slachtoffers.
Samenwerking

Uw organisatie initieert en stelt
tijd en ruimte beschikbaar.
De brandweer verzorgt de training
en levert zo nodig maatwerk.
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Kosten

De brandweer geeft
deze training kosteloos.

Informatie

www.loketbrandveiligleven.nl
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Eerste Hulp Bij Ontruimen
Als verantwoordelijke voor een locatie, manager van een zorgteam of als bedrijfshulpverlener, streeft u naar
een veilige omgeving. Daarbij krijgt u soms te maken met een complexe groep gebruikers, minder zelfredzame
personen of een bewonersgroep met een specifieke zorgvraag. Indien de kans op brand ook nog eens groter
is en/of de tijd om te ontruimen kort is, treft u dus een flinke uitdaging.
De brandweer begeleidt u in een oefening aan tafel, brengt preventieve maatregelen in beeld en leert u wat u
kunt doen bij brand. Waar mogelijk betrekt u medewerkers, bewoners, mantelzorgers en cliënten bij de
oefening. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de BHV, maar iedereen in de organisatie heeft een rol,
van hoog tot laag.

Voor wie?

Eerste Hulp bij
Ontruimen

Wat?
Met een laagdrempelige table-top-oefening spelen we een ontruiming
na op tafel. Maatwerk is mogelijk.
Alle deelnemers ontvangen na afloop een presentje.

Met dank aan Veiligheidsregio Utrecht. Fotografie omslag: aaDesign ©. Fotografie binnenwerk: EduBricks ©

Locatieverantwoordelijken, (zorg)managers en bedrijfshulpverleners.

Table-topoefening:
ontruimen in het klein

BBN Folder EHBO.indd 2

Ontruimen in
het klein.

02-07-18 16:49

Een simulatie van een ontruiming
bij u op tafel.
Samenwerking

Uw organisatie initieert, stelt tijd
en ruimte beschikbaar en levert
plattegronden van het gebouw.
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Kosten

De inzet van de brandweer
is kosteloos.

Informatie

www.dezorgbrandveilig.nl
www.eerstehulpbijontruimen.nl
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Brandweer op School
Uw basisschool is betrokken bij maatschappelijke kwesties als
brandveiligheid. Als ‘21e-eeuwse vaardigheid’ maakt brandveiligheid
onderdeel uit van uw lespakket of u kiest het als thema, bijvoorbeeld bij
het onderwerp beroepen. Het lesmateriaal ‘Brandweer op school’ sluit aan bij de kerndoelen uit het primair
onderwijs. U kunt de kinderen spelenderwijs laten ontdekken, ervaren en onderzoeken wat de brandweer
doet, wat de risico’s van brand zijn en wat ze zelf kunnen doen. Een film toont hoe snel een brand zich kan
verspreiden als branddeuren bijvoorbeeld open blijven staan in de school.

Voor wie?
Leerlingen, leraren en intern begeleiders basisonderwijs
van groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Wat?

Samen leren,
ontdekken, doen
en beleven.

De lespakketten nemen de kinderen mee in brandsituaties, leren hen over brandveiligheid en het werk van
de brandweer. Lesmateriaal inclusief docentenhandleidingen kunt u bestellen op www.brandweeropschool.nl:
• digitale middelen voor alle groepen in het primair onderwijs;
• lesboekjes voor de groepen: 3/4 - 5/6 en 7/8;
• website voor digitale ondersteuning met bijvoorbeeld een digibord.

Een professioneel lesprogramma over
brandveiligheid en het werk van de
brandweer voor het basisonderwijs.
Samenwerking

Uw organisatie initieert, stelt tijd
en ruimte beschikbaar en levert
plattegronden van het gebouw.
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Kosten

De inzet van de brandweer
is kosteloos.

Informatie

www.dezorgbrandveilig.nl
www.eerstehulpbijontruimen.nl
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Broodje Brandweer
Langer thuis wonen betekent dat zelfstandig wonende ouderen zelfredzaam moeten zijn. Senioren gaan op
bezoek in de brandweerkazerne. De brandweer gaat met hen in gesprek over de brandveiligheid bij hen thuis
en in hun omgeving. Waar dertig jaar geleden iemand nog 17 minuten had om buiten te komen bij brand, is
dat nu nog maar 3 minuten door giftige gassen die vrijkomen uit nieuwe materialen. De vluchtroute is des te
belangrijker voor mensen die minder mobiel zijn.
Verschillende organisaties zoals het Rode Kruis, brandweer, politie en andere hulpverlening willen ouderen
benaderen. Inbraakpreventie, valpreventie en brandveiligheid kunt u in één keer aanpakken en op elkaar
afstemmen, speciaal voor senioren. Heeft u hier interesse in? Geef dit aan en dan stemmen wij met de
andere organisaties af of dit mogelijk is.

Voor wie?
Zelfstandig wonende ouderen, hun mantelzorgers en andere kwetsbare groepen op aanvraag.

Wat?

Broodje
Brandweer.

U bent met een groep te gast bij de brandweer voor een lunch of een kopje koffie met iets lekkers.
De onderwerpen zijn:
• voorkomen van brand;
• ontdekken en alarmeren bij brand;
• vluchten bij brand;
• bestrijden van brand;
• nazorg bij brand.

Broodnodig kennis happen over een
bewust brandveilig leven. Op bezoek bij
de brandweer voor een goed gesprek
over uw brandveiligheid.

Voor blijvende aandacht delen we placemats, vluchtsleutelhangers, ansichtkaarten en folders uit.

Samenwerking

We werken graag samen met
uw organisatie en nemen samen
de verantwoordelijkheid.
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Kosten

Aan een bezoek aan
de brandweer zijn geen
kosten verbonden.

Informatie

www.broodjebrandweer.nl
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Gastlessen Beroepsonderwijs
In gesprek over brandveiligheid: de brandweer leert van uw beroepsgroep, uw leerlingen leren kijken door de
ogen van de brandweer. Welk verschil kunnen zij maken met risicogericht denken? Samen maken we hen
bewust wat brand betekent in hun beroep. We brengen brandveiligheid in een vroeg stadium onder de aandacht.
Leerlingen worden meegenomen in risicogericht denken. Zelfs als aan alle regels is voldaan, tonen talloze
recente voorbeelden aan dat een opeenstapeling van ontwerpfouten tot brand, slachtoffers en schade leidt.
De lessen leiden tot risicobewustzijn.

Voor wie?
Beroepsonderwijs op alle niveaus.

Wat?

Samen leren
om risicogericht
te denken.

Hoe kun je tijdens je werk brandrisico’s zoveel mogelijk uitsluiten? Aan de hand van casussen, een presentatie
en een folder gaan we in gesprek met leerlingen. Wilt u maatwerk voor uw doelgroep, dan is dat mogelijk.
Ons basisprogramma bestaat uit:
• voorkomen van brand;
• ontdekken en alarmeren bij brand;
• vluchten bij brand;
• bestrijden van brand;
• nazorg bij brand.
Na afloop ontvangen alle deelnemers een deelnamecertificaat en een presentje.

Samen werken we aan minder branden,
minder slachtoffers en minder schade.
Samenwerking

U stelt tijd en ruimte beschikbaar.
De brandweer is uw kennispartner
voor de laatste inzichten in
brandveiligheid.
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Kosten

De gastlessen van de brandweer
zijn kosteloos.

Informatie

www.brandweer.nl
www.loketbrandveiligleven.nl
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Voorlichting
U kunt technische maatregelen treffen, maar daarnaast is het bewustzijn en het gedrag van mensen
doorslaggevend voor brandveiligheid. Vaak is de oorzaak van brand dat mensen zich onvoldoende bewust
zijn van de risico’s. Denk aan het gebruik van verlengsnoeren, een veilige vluchtweg en weten wat te doen
als de rookmelder afgaat.
Als onafhankelijke deskundigen met praktijkervaring kunnen wij dat overtuigend overbrengen aan uw
doelgroep. Wij geven voorlichting aan groepen, bij netwerken en congressen, in uw organisatie of uw
gemeente.

Voor wie?
Voor iedereen in de samenleving.

Wat?

Bewust brandveilig leven, dat
doen we samen.

Brandveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. Voorlichting bevordert bewustwording,
gedragsverandering en samenwerking tussen mensen op alle niveaus; huurders, cliënten en brandweer.
Ons basisprogramma bestaat uit:
• voorkomen van brand;
• ontdekken en alarmeren bij brand;
• vluchten bij brand;
• bestrijden van brand;
• nazorg bij brand.
Verder stellen we folders beschikbaar. Na afloop ontvangen alle deelnemers een presentje.

Samen maken we Nederland
brandveiliger; minder branden, minder
slachtoffers, minder schade.

Samenwerking

U stelt tijd en ruimte beschikbaar. We zetten
samen in op meer brandveiligheid en wij zijn
daarin uw kennispartner. Wij helpen u in een
interactief programma met het opbouwen en
inzetten van uw brandveiligheidsbeleid.
Maatwerk is mogelijk.
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Kosten

De inzet van de brandweer
is kosteloos.

Informatie

www.brandweer.nl
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Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Gemeenten en provincie hebben de verantwoordelijkheid voor het borgen van brandveiligheid bij het
verlenen van vergunningen en het toezien op naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Het programma
Bevoegd Gezag biedt hierin ondersteuning.
Onze producten sluiten aan op de processen vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij geven zowel
regelgericht als risicogericht advies voor brandveilig bouwen, brandveilig gebruik, brandveiligheidsinstallaties,
evenementen en omgevingsveiligheid.

Wat doen wij?

Deel 2
Bevoegd Gezag.
Programma
Bevoegd Gezag

Onze activiteiten richten zich op:
• branduitbreiding voorkómen;
• brand tijdig ontdekken;
• veilig kunnen vluchten;
• effecten op de omgeving beperken;
• inzetbaarheid hulpdiensten verhogen.
De zichtbaarheid van deze activiteiten bestaan meestal uit bouwkundige en installatietechnische maatregelen.
Dit is zichtbaar in gebouwen en uw omgeving zoals branddeuren, blusmiddelen en brandmeldinstallaties.
Samen met de te nemen organisatorische maatregelen vormen deze de basis voor brandveiligheid.

Wat doet u?
Heeft u ontwikkelplannen en werkt u aan een nieuwbouwproject of neemt u een bestaand bouwwerk onder
handen? Verkent u de mogelijkheden voor het transport van gevaarlijke stoffen? Of gaat u iets organiseren
waar een grote groep bezoekers verwacht kan worden?
Het programma Bevoegd Gezag adviseert het Bevoegd gezag met de wettelijke kaders. Wilt u graag
de mogelijkheden en onmogelijkheden vooraf verkennen? Wij gaan graag met u in gesprek. In deze
programmagids staan de verschillende producten die we aanbieden. Kijk wat het beste bij u en
uw organisatie past en neem contact op met risicobeheersing@brwbn.nl.
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Vergunningen
Met de advisering op vergunningen stellen wij gemeenten en provincie in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over het, eventueel onder condities, toestaan van activiteiten die risico’s met zich meebrengen
voor de externe veiligheid en/of het brandveilig gebruik van een object.

Voor wie?
Inhoudelijk advies op vergunningen is bestemd voor gemeenten en provincie. Voor
initiatiefnemers met (ver)bouwplannen of ontwikkelplannen bestaat de mogelijkheid
om in vooroverleg te gaan om te komen tot een veilig eindresultaat.

Wat?
Wij bieden inhoudelijk advies op vergunningen en plannen die nodig zijn voor:
• brandveilig bouwen;
• brandveilig gebruik;
• het beschermen van het milieu;
• evenementen;
• omgevingsplannen.

Basis voor
brandveiligheid.
Samenwerking

In de voorbereiding vindt de samenwerking met betrekking tot
brandveiligheid vooral plaats in de vorm van vooroverleggen
tussen initiatiefnemer, gemeente (provincie) en brandweer.
Bij de definitieve vergunningaanvraag zal door de brandweer,
gevraagd en ongevraagd, een inhoudelijk advies
worden afgegeven.
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Informatie

www.brandweer.nl/brandveiligheid
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Toezicht & Handhaving
Met het toezicht op vergunningen en risicovolle objecten wordt getracht een maximale bescherming te
bieden aan burgers en omgeving. We controleren op basis van wet- en regelgeving, maar leggen de nadruk
op een risicogerichte aanpak. Met onze bevindingen stellen wij gemeenten en provincie in staat om
weloverwogen beslissingen te nemen om onveilige situaties te voorkomen of op te lossen.

Voor wie?
Het uitvoeren van toezicht op de brandveiligheid stelt eigenaren en gebruikers in staat om de eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Daar waar nodig kan gemeente of provincie de bestuurlijke
verantwoordelijkheid nemen en handhavend op treden.

Wat?
Toezicht is afhankelijk van de risico’s. Wij houden toezicht:
• tijdens de bouw;
• gedurende het gebruik;
• bij evenementen;
• naar aanleiding van meldingen of klachten;
• op basis van risico’s.

Maximale
bescherming
door risicogerichte aanpak.
Borgen van brandveiligheid.

Samenwerking

Bij toezicht en handhaving vindt
de samenwerking, met betrekking
tot brandveiligheid, plaats tussen
gemeenten of provincie,
brandweer en eventuele andere
toezichthoudende instanties.
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Evenementen
Om de veiligheid bij een evenement te borgen, vragen gemeenten ook advies aan bij de brandweer.
De brandweer geeft hierop advies of en hoe een evenement brandveilig kan plaatsvinden. Mede aan de hand
van dit advies kan de gemeente een evenementvergunning verlenen, zodat het evenement plaats mag
vinden. Deze evenementvergunning geeft de kaders en voorwaarden waarbinnen het evenement kan plaats
vinden. Tijdens het evenement kan middels toezicht worden beoordeeld of aan de voorwaarden van de
vergunning wordt voldaan.

Voor wie?
Inhoudelijk advies op evenementvergunningen is bestemd voor gemeenten. Voor initiatiefnemers, met
plannen voor evenementen, bestaat tevens de mogelijkheid om in een vooroverleg te bespreken op welke
wijze een veilig evenement kan worden georganiseerd.

Wat?

Voorbereidingen
voor een veilig
evenement.

Voor evenementen kan de brandweer gevraagd worden voor:
• themavoorschiften;
• vooroverleggen;
• inhoudelijk advies op de aanvraag;
• toezicht vooraf of tijdens het evenement.

Samenwerking

Om tot een veilig evenement te
komen, vindt de samenwerking
tussen aanvrager, gemeente,
brandweer en andere
diensten plaats.
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www.brandweer.nl/brabant-noord
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Omgevingsveiligheid
Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en
de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving
zoveel mogelijk kunnen beperken. Wij geven advies over maatregelen die (veiligheid)risico’s beperken en die de
bestrijdbaarheid van incidenten en de zelfredzaamheid van bewoners/bezoekers vergroten.

Voor wie?
Als er sprake is van een voorgenomen gebiedsontwikkeling is het bevoegd gezag verplicht de veiligheidsregio
om advies te vragen. Binnen de regio zijn een aantal bedrijven aanwezig die bij een incident/ramp grotere
gevolgen hebben voor de omgeving dan reguliere bedrijven. Deze bedrijven vallen onder het Besluit
Risico’s Zware Ongevallen. Het adviseren en inspecteren bij BRZO-bedrijven is een van de taken van de
veiligheidsregio. De inspectie van BRZO-bedrijven wordt in de provincie Noord-Brabant gezamenlijk
uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de drie veiligheidsregio’s in Noord-Brabant. De provincie
is hierbij het bevoegd gezag.

Wat?

Een veilige
omgeving
voor iedereen.

Met betrekking tot een veilige leefomgeving adviseren en houden wij toezicht bij:
• vraagstukken m.b.t. externe veiligheid / gebiedsontwikkelingen;
• BRZO-bedrijven;
• bedrijfsbrandweren.

Alle risico’s in kaart.
Samenwerking

Bij omgevingsveiligheid vindt
er samenwerking plaats met
Provincie, gemeente,
Omgevingsdienst en de diverse
Veiligheidsregio’s in Noord-Brabant.
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Informatie

www.rivm.nl/Onderwerpen/
O/Omgevingsveiligheid
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De brandweer wil graag haar kennis teruggeven en delen met de maatschappij. De brandweer heeft door
haar ervaring in de praktijk een enorme kennis opgebouwd die we graag gebruiken om u en uw organisaties
te helpen naar een hogere brandveiligheid
Als brandweer zijn wij onderdeel van de Veiligheidsregio Gemeenschappelijke regeling.
Een van de 25 regio’s. Veiligheidsketen, inzicht in het werkgebied.

Van regelgericht naar risicogericht

Om minder branden, minder slachtoffers en minder schade te bereiken, willen we groeien van regelgericht
naar risicogericht opereren. Uit onderzoek blijkt dat ondanks voldoen aan alle regels toch ongevallen
ontstaan. De oorzaak ligt in veel gevallen in menselijk gedrag. Risicogericht advies is maatwerk en gaat net
even iets verder. Daarbij kunt u beargumenteerd afwijken van wet- en regelgeving.

Deel 3
Organisatie
& Werkwijze.
Kennispartner

Brandveilig leven

Met onze toekomstvisie ‘De brandweer over morgen’ willen wij nadrukkelijk brand voorkómen. Met
verschillende initiatieven willen we maatschappelijke vraagstukken aanpakken om Nederland brandveiliger
te maken, samen met partijen die in de samenleving staan. Zo kunnen we elkaar versterken. Dit past bij een
brandweer die er niet alleen is om te blussen, maar een plek heeft in een bredere maatschappelijke context.

(Risico)communicatie

Volgens de wet Veiligheidsregio’s moeten mensen op de hoogte zijn van rampen en crisissen die de regio
kunnen treffen, over de maatregelen ter voorkoming, bestrijding en beheersing hiervan en over de daarbij te
volgen gedragslijn. De brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio en ondersteunt haar in haar advies
aan gemeenten, bijvoorbeeld met voorlichting over risico’s om rampen te voorkomen. Voor meer informatie
kijk op de website www.vrbn.nl.

Samenwerking

Bij al onze werkzaamheden richten wij ons op het creëren van meer bewustwording van de risico’s
van brand, beperking van risico’s en realisatie van gedragsverandering. Daarvoor is samenwerken
essentieel; we willen ervaring, kennis en ideeën uitwisselen met individuen en organisaties.
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Monitoring & Benchmarking

Brandweer Brabant-Noord werkt samen met andere regio’s. We leren van de vergelijking van activiteiten
met andere organisaties, bijvoorbeeld door enquêtes. We vergelijken landelijk activiteiten, toetsen onze
effectiviteit en krijgen zo een steeds beter beeld van de brandveiligheid. De resultaten geven inzicht en
bieden mogelijkheden om onze producten te verbeteren waarmee we slimmer inspelen op uw behoefte.

Colofon
Minder brand, minder slachtoffers, minder schade
Samenwerken aan Veiligheid.
Programmagids Risicobeheersing - december 2021

Innovatief

We blijven voortdurend in contact met de samenleving en volgen ontwikkelingen op de voet. Daarmee
sluiten we met onze producten aan op de maatschappelijke behoefte. Het aanbod is flexibel genoeg om
met de snel veranderende markt mee te kunnen gaan.

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Kooikersweg 2d
5223 KA ’s-Hertogenbosch
088 020 8208

Onze organisatie is niet cijfermatige gestuurd en we hebben geen winstoogmerk. Wel hebben we g
ezamenlijke belangen waarbij we graag samen werken en leren van anderen en van onze eigen fouten.

Brandweer Brabant-Noord
Sector Risicobeheersing
Wethouder van Eschstraat 260
5342 AV Oss
088 020 8103

Vluchtsleutelhanger

Voor alle deelnemers aan onze activiteiten heeft de brandweer een presentje in de vorm van een vluchtsleutelhanger, die mensen helpt veilig te vluchten. We doen er samen alles aan om brand te voorkomen,
om u en de mensen in uw organisatie tijdig te laten alarmeren en daardoor snel en veilig te kunnen vluchten.
Een sleutel op gepaste afstand van voor- of achterdeur biedt daarbij mogelijkheden. Slim en laagdrempelig.

Brandweer.nl

Wij zijn innovatief, delen kennis en leren elke dag weer. Wij werken samen in de gemeente, in de regio en
landelijk. Bezoek www.brandweer.nl voor de onderwerpen en thema’s van de brandweer in Nederland.

Meer informatie
www.brandweer.nl/brabant-noord
www.vrbn.nl

Loketbrandveiligleven.nl

In Nederland ontstaan steeds meer geweldige initiatieven om brandveilig leven te stimuleren. Door de kennis
over projecten met elkaar te delen kan iedereen van elkaar leren. De website www.loketbrandveiligleven.nl
biedt een centrale plek voor alle kennis en informatie over die projecten. We brengen mensen en organisaties
bij elkaar, ieder met zijn specifieke kennis: brandweer, professionals en vrijwilligers.
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Nog vragen?
Neem contact op met risicobeheersing@brwbn.nl
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Samenwerken
aan veiligheid.
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