
Ambassadeur  
Brandveilig Leven

  Trainingslocaties

De trainingslocaties zijn in ’s-Hertogenbosch, 
Schijndel (gemeente Meierijstad), Nistelrode 
(gemeente Bernheze) en Boxmeer.

De trainingen worden wekelijks gehouden in 
een ochtend- of middagdeel van maandag tot 
en met donderdag.

Bij voldoende groepsgrootte kan de training 
eventueel op uw eigen locatie worden 
gehouden.

  Informatie

Bent u geïnteresseerd in meer initiatieven om sa-
men de brandveiligheid in onze samenleving te 
vergroten? Neem dan een kijkje op het landelijk 
platform www.loketbrandveiligleven.nl. 
Op deze website kunt u ook meer details en 
aanvullende informatie vinden over het 
programma, evenals de beschikbare digitale 
middelen.

  Contact

Kunt u zich vinden in onze ambities en zou u 
graag met ons samenwerken om het programma 
in uw organisatie tot een succes te maken, neem 
dan met ons contact op via: 
risicobeheersing@brwbn.nl.
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  Ambassadeur Brandveilig 
 Leven

Als Ambassadeur Brandveilig Leven maakt u 
mensen bewust van brandveiligheid in hun eigen 
omgeving, zowel thuis als op het werk. Daarbij 
krijgt u soms te maken met een uitdagende groep 
gebruikers, verminderd zelfredzame personen of 
een bewonersgroep met een specifieke zorgvraag. 
Indien de kans op een brand ook nog eens groter 
is en/of tijd om te ontruimen kort is, treft u dus 
een flinke uitdaging.

Samen met de brandweer gaat u in gesprek over 
risico’s en het verminderen van slachtoffers. Veilig 
wonen of werken is immers meer dan alleen een 
gebouw dat voldoet aan alle eisen. Een training 
van de brandweer geeft u inzicht in de meest 
voorkomende risico’s en de juiste kennis voor een 
veelal praktische oplossing.

  Training

Deze training bestaat uit 2 dagdelen van elk 
2,5 uur en wordt u gratis aangeboden. 
Na deelname aan beide bijeenkomsten ontvangt 
u een deelname certificaat en een presentje. 

  Wat?

Ambassadeur Brandveilig Leven is een korte 
praktische training gegeven door de brandweer. 
Het programma bestaat uit:
• het leren herkennen van brandrisico’s.
• het delen van praktijkervaringen.
• kennisdeling door casuïstiek. 
• cijfers uit landelijke onderzoeken.
• informatie over advisering en gedrags-
 verandering.
De training wordt ondersteund door praktijk-
opdrachten en een lesboekje.

  Samenwerking

Als brandweer werken we graag met u samen. 
Uw organisatie initieert de training, stelt tijd 
beschikbaar en levert de kandidaten. 
De brandweer verzorgt de training, stelt een 
ruimte beschikbaar en levert zo nodig maatwerk.

  Kosten & Inschrijving

Voor uw organisatie in de Veiligheidsregio 
Brabant-Noord zijn de kosten voor zowel uw 
organisatie alsook de inzet van de brandweer 
kosteloos.

Inschrijving voor het programma kan via 
brandveiligleven@brwbn.nl.

  Voor wie?

Het programma is geschikt voor iedereen die 
graag bijdraagt aan een (brand)veilige werk- en 
leefomgeving. Of u nu verantwoordelijkheid 
heeft voor een locatie, een teammanager of 
bedrijfshulpverlener bent, een zorgverlener of 
buurtpreventist bent, of gewoon een enthousiaste 
vrijwilliger, iedereen is welkom op de training. 
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