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1. Brandveilig leven: bewustwording centraal!

Brandveilig leven is er om het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en 
instellingen bij brand te vergroten door de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Want: ‘brandveiligheid 
begint bij jezelf!’

Via een doelgroepgerichte aanpak wil Brandweer Fryslân - samen met gemeenten en ketenpartners - de 
Friese samenleving van jong tot oud bewust maken van de gevaren van brand, de wijze waarop het 
brandrisico kan worden verkleind en wat je moet doen als er toch brand uitbreekt. 
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Beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018

In het beleidsplan is als streven opgenomen: minder incidenten, minder slachtoffers en 
minder schade. Om dit te bereiken stimuleert Brandweer Fryslân brandveilig gedrag en 
zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen door hen bewust te maken van 
hun eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid; ‘brandveilig leven’. 

In 2014 is een start gemaakt met de uitrol van brandveilig leven-activiteiten in de 
gehele regio. Deze activiteiten zijn in 2015 en 2016 verder uitgebouwd. In dit 
uitvoeringsprogramma is uitgewerkt welk vervolg Brandweer Fryslân geeft aan 
brandveilig leven in 2017-2018.

Doel

Doelstelling van het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 is om via 
doelgroepgerichte brandveilig leven-activiteiten een bijdrage te leveren aan het streven 
van Brandweer Fryslân naar minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. 

Met de inzet op brandveilig leven wil de brandweer burgers, bedrijven en instellingen 
bewuster maken van de risico’s van brand en hun gedrag brandveiliger maken. 
De brandweer heeft daarbij vier doelen:

• brand voorkomen
• brand snel ontdekken (door het installeren van rookmelders)
• verspreiding van brand vertragen
• weten wat te doen bij brand 

Om deze doelen te bereiken werken we zoveel mogelijk samen met gemeenten en 
andere partijen die bij kunnen dragen aan brandveilig gedrag.

Relatie met regionale beleidsdocumenten, andere projecten en initiatieven
Het uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 heeft een relatie met:

• het beleidsplan Brandweer Fryslân 2015-2018 (vastgesteld in de  
bestuurscommissie veiligheid VRF op 19 maart 2015) 

• de rapportage afhechten dekkingsplan 1.0 (vastgesteld in de bestuurscommissie 
veiligheid VRF op 16 november 2016)

• het jaarplan risicobeheersing
• landelijke nota ‘Uitwerking speerpunten brandveilig leven 2016-2020’  

(Brandweer Nederland, juni 2016)
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2. Scope uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018

Bepaling scope uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018  
De scope van het uitvoeringsprogramma brandveilig leven wordt bepaald door:

1. de in 2014 ingezette regionale koers
2. de aanbevelingen ten aanzien van de in te zetten brandveilig leven-maatregelen zoals opgenomen in de rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0’ 
 (vastgesteld in de Bestuurscommissie Veiligheid d.d. 16 november 2016)

Ad. 1: de in 2014 ingezette regionale koers
Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn vraagt om een verandering van burgers, bedrijven en instellingen. 
Veel heeft te maken met gedrag, dat is lastig te veranderen. Om de gewenste gedragsverandering te realiseren is aansluiting en herkenbaarheid bij burgers, bedrijven en 
instellingen een belangrijke randvoorwaarde. Dit wordt bereikt via een doelgroepenbenadering. 

Brandweer Fryslân richt zich op twee hoofddoelgroepen:

De inwoner/burger in zijn woonomgeving (woningeigenaren, huurders) 

In openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen controleert de overheid of tijdens het gebruik hiervan de brandveiligheidsregels worden nageleefd. In woningen 
gebeurt dit echter niet, terwijl er in ons land jaarlijks duizenden woningbranden plaatsvinden; twee derde van deze branden wordt veroorzaakt door onvoorzichtig 
menselijk handelen. Het incidentrisicoprofiel van de Veiligheidsregio Fryslân toont aan dat driekwart van het aantal gebouwbranden in onze regio een woningbrand 
betreft. Brandweer Fryslân wordt hiervoor op jaarbasis ruim 300 keer gealarmeerd. In geval van brand zijn veruit de meeste slachtoffers te betreuren bij woningbranden. 
Landelijk gezien komen hierbij ieder jaar rond de 30 personen om het leven en vallen honderden ernstig gewonden. In dit licht vormt het kabinetsbeleid om – ondanks 
toenemende fysieke en/of mentale beperkingen – ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen een belangrijk aandachtspunt.

Eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen

Ondanks de formele toezichthoudende taak vanuit de overheid op het brandveilig gebruik van openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen, vormen de 
eigenaren/gebruikers hiervan evenwel een doelgroep van betekenis. De inzet van brandveilig leven-activiteiten kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het verhogen 
van het veiligheidsbewustzijn en niveau van brandveiligheid.
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Subdoelgroep jeugd (basisonderwijs)

Subdoelgroep jeugd (middelbaar onderwijs)

Subdoelgroep studenten ‘op kamers’

Subdoelgroep thuiswonende senioren en verminderd zelfredzamen

Bij bovenstaande twee hoofddoelgroepen horen ook een aantal subdoelgroepen. Deze subdoelgroepen zijn geïdentificeerd aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen, 
uitgevoerde onderzoeken, de aandachtgroepen in de landelijke visie op brandveiligheid en het brandrisicoprofiel van de Veiligheidsregio Fryslân:

De brandweer op school: gastlessen brandveiligheid 

Technasium 

Brandveiligheidsvoorlichting studenten 

Brandveiligheidsvoorlichting senioren en verminderd zelfredzamen

Daarnaast inzet van doelgroepgerichte voorlichtingen, oefenen in de wijk, 
voorlichting na brand, aansluiting bij nationale brandpreventieweken

Subdoelgroep niet-/verminderd zelfredzamen in een zorginstelling 

Subdoelgroep eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen

Pilot Geen Nood Bij Brand 

Participatie Brandweer Fryslân in Keurmerken Veilig Ondernemen

Hoofddoelgroep 
de inwoner/burger in zijn/haar woonomgeving 

Hoofddoelgroep 
Eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

Reeds ingezette activiteiten

Reeds ingezette activiteiten

Ad. 2: uitkomsten rapportage afhechten dekkingsplan 1.0 
Op 27 maart 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân het dekkingsplan 1.0 vastgesteld. Op grond van dit dekkingsplan is geconcludeerd dat 
theoretisch gezien bij 82% van de objecten in Fryslân de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s worden overschreden. Met de vaststelling van de rapportage ‘afhechten 
dekkingsplan 1.0’ op 16 november 2016 heeft het bestuur besloten deze overschrijding van de normtijden te accepteren, mits een extra inzet wordt geleverd op andere 
vlakken dan repressieve opkomsttijd. Opkomsttijd is namelijk slechts één aspect om het effect van een brand te verlagen. Deze extra inzet moet bijdragen aan het voorkomen van 
brand, tijdswinst door snellere ontdekking van brand en een snellere inzet van de brandweer ter plaatse met als doel slachtoffers en schade te verminderen. Hierin is een 
prominente rol weggelegd voor brandveilig leven. 

Op grond van de rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0’ ligt de focus van de uit te voeren brandveilig leven-activiteiten in de periode 2017-2018 op:

• de onderkende hoog-risicogebieden
• gebieden met een hogere opkomsttijd dan de maximale wettelijk toegestane opkomsttijd van 18 minuten
• geprioriteerde markante objecten (prioriteit 1 t/m 4). Het gaat hier om objecten met een vergunning brandveilig gebruik, BRZO bedrijven, COA (nood)opvanglocaties en 

hotspots uit het incidentrisicoprofiel.

In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. 
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3. Met welke activiteiten bereiken we onze doelgroepen? 

Jong geleerd, is oud gedaan’. Kinderen zijn erg ontvankelijk voor nieuwe informatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wanneer gedrag vroeg wordt aangeleerd, dit over het 
algemeen leidt tot gewoontegedrag. Educatie is hierbij een sleutelwoord. 

Sinds de regionalisering in 2014 verzorgt Brandweer Fryslân gastlessen brandveiligheid in de bovenbouwgroepen van de Friese basisscholen. Deze gastlessen 
worden in de hele regio gegeven door ruim 40 getrainde lokale brandweervrijwilligers. Aan de hand van een landelijk ontwikkeld lespakket wordt de leerlingen op een interactieve 
manier meegegeven wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen en leren ze hoe te handelen als er toch brand uitbreekt. Via een huiswerkopdracht wordt brandveiligheid ook 
thuis onderwerp van gesprek. Op deze manier worden via de leerlingen ook familieleden bereikt met de boodschap van brandveilig leven. Uit evaluaties blijkt dat de gastlessen 
brandveiligheid erg positief worden ontvangen op de Friese basisscholen.

Activiteit 1: de brandweer op school: gastlessen brandveiligheid
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Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving 

jeugd (basisonderwijs) 

betrokken Friese basisscholen, gemeenten, GGD Fryslân (gezonde school)

• leerlingen gaan actief aan de slag met het onderwerp brandveiligheid
• gerichte aandacht voor brandveiligheid op school en thuis
• uit onderzoek blijkt dat kinderen die op school voorlichting over brandveiligheid krijgen, enkele maanden daarna significant meer weten over 

de oorzaken van brand en brandveilig gedrag dan andere kinderen (Brakel 2012; Gebhardt et al. 2008; Hijlkema et al. 2013; Pol et al.2012-2). 
Een lespakket is iets effectiever dan een bezoek van de brandweer op school; een combinatie van beide lijkt het effectiefst (Pol et al. 2012-2). 
In Fryslân wordt gewerkt met een combinatie van beide 

5 uren per gastles
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Het Technasium is gericht op het bèta-onderwijs van HAVO en VWO waarbij ‘onderzoek en ontwerpen’ centraal staat. Leerlingen werken in teamverband aan actuele 
bèta-technische opdrachten van externe opdrachtgevers. Binnen het Technasium-onderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn om later 
aan de slag te gaan in de bètatechniek. Eén van de doelstellingen van het Technasium-onderwijs is het enthousiasmeren van middelbare scholieren voor een technische 
vervolgstudie.  

In Fryslân zijn er zes scholen voor voortgezet onderwijs waar het Technasium wordt aangeboden:

• CSG Bogerman in Sneek 
• Linde College in Wolvega 
• CSG Liudger in Drachten 
• Stellingwerf College in Oosterwolde 
• RSG Simon Vestdijk in Harlingen 
• Leeuwarder Lyceum in Leeuwarden 

Ten aanzien van het Technasium-onderwijs werkt Brandweer Fryslân al een aantal jaren samen met het Bogerman College in Sneek. Sinds 2016 is Brandweer Fryslân externe 
opdrachtgever voor alle zes Friese Technasium-onderwijsinstellingen. In 2016 is Technasium-leerlingen gevraagd om een innovatieve technische voorziening te ontwikkelen om 
woningbrand te voorkomen of zo te beperken, zodat 65-plussers voldoende tijd hebben om zichzelf in veiligheid te brengen of door anderen in veiligheid te worden gebracht. 

Betrokkenheid van de brandweer bij het Technasium-onderwijs sluit aan bij één van de speerpunten uit de landelijk omarmde visie ‘herijking brandveilig leven’: het bevorderen van 
een (brand)veilige leefomgeving door innovaties op het gebied van brandveiligheid. Om te innoveren is nauwe samenwerking met onder meer het onderwijs noodzakelijk. Op het 
Technasium zitten de ingenieurs van de toekomst. 

Activiteit 2: Technasium 

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving

jeugd (voortgezet onderwijs) 

CSG Bogerman in Sneek, Linde College in Wolvega, CSG Liudger in Drachten, Stellingwerf College in Oosterwolde, RSG Simon Vestdijk in Harlingen, 
Leeuwarder Lyceum in Leeuwarden, Expertisecentrum Technasium Noord-Nederland, gemeenten

• scholieren binnen het middelbaar onderwijs gaan voor een langere periode intensief aan de slag met het onderwerp brandveiligheid
• brandveiligheidsbewustzijn wordt op deze wijze een gegrond onderdeel van het gedachtengoed van deze scholieren binnen het bèta-onderwijs
• het enthousiasmeren van bèta-scholieren voor een beroepskeuze binnen het (brand)veiligheidsdomein

150 uren per jaar (25 uren per Technasium)
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Activiteit 3: brandveiligheidsvoorlichting studenten op kamers

Uit landelijk onderzoek, maar ook uit eigen praktijkervaringen, blijkt dat 
brandveiligheid in studentenwoningen vaak niet goed op orde is. Regelmatig 
ontbreken er werkende rookmelders, is er sprake van ondeugdelijke elektrische 
apparatuur en zijn vluchtwegen niet vrij van obstakels. 

Om studenten te bereiken, zoekt Brandweer Fryslân via aansprekende 
brandveiligheidscampagnes actief naar aansluiting met hun leefwereld. Zo is de 
brandweer jaarlijks aanwezig tijdens de introductieweken van nieuwe 
hogeschool-studenten in Leeuwarden (de Leip! Weken). Hierbij wordt samengewerkt 
met de gemeente Leeuwarden, Leeuwarden Studiestad, GGD Fryslân en de politie. 
Daarnaast is in samenwerking met de repressieve dienst een aantal keren realistisch 
geoefend in Leeuwarder studentenhuizen. Ook wordt samengewerkt met de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden en Stenden Hogeschool: zo zijn honderden studenten van de 
NHL-opleiding Communication and Multimedia Design tijdens een tweetal 
projectweken voor Brandweer Fryslân op zoek gegaan naar vernieuwende en 
uitdagende ideeën om het brandveiligheidsbewustzijn van studenten te vergroten. De 
door studenten bedachte concepten worden door Brandweer Fryslân ingezet bij 
brandveiligheidscampagnes gericht op deze doelgroep. 

Landelijk onderzoek toont aan dat een interventie gericht op onbewust gedrag het beste 
werkt richting studenten (Pol et al. 2012-1). Uit het onderzoek blijkt dat 
studenten zich brandveiliger gedragen als zij worden aangesproken op wat anderen in 
hun omgeving doen of wat maatschappelijk van hen verwacht wordt. Deze 
onderzoeksresultaten worden betrokken bij brandveilig leven-activiteiten gericht op 
studenten.  

Hoofddoelgroep: 

Subdoelgroep:

Primaire partners:

Dit levert het op:

Tijdsbesteding 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving

studenten ‘op kamers’

gemeente Leeuwarden, Stichting Leeuwarden Studiestad, GGD Fryslân, politie, hogescholen, verhuurders 

het bewustmaken van huurders en verhuurders van studenten kamers over brandveiligheid, welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om brand 
zoveel mogelijk te voorkomen en hoe te handelen wanneer er toch brand uitbreekt

100 uren per jaar
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Activiteit 4: oefenen in de wijk

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding 

Bij ‘oefenen in de wijk’ wordt een oefening van een
lokale blusgroep gecombineerd met een voorlichting 
over brandveiligheid. Omwonenden worden door 
Brandweer Fryslân via een flyer in de bus uitgenodigd 
om te komen kijken bij een oefening van een 
‘woningbrand’ in een woning in hun buurt. Hier 
krijgen buurtbewoners uitleg over de wijze waarop de 
brandweer een woningbrand bestrijdt, maar raken ze 
ook bekend met het feit dat zij de eerste minuten na 
het ontdekken van een brand – in afwachting van de 
gealarmeerde brandweer – op zichzelf zijn 
aangewezen. Daarnaast wordt uitleg gegeven over 
veelvoorkomende brandoorzaken in en rondom huis, 
het belang van rookmelders en het kennen van je 
vluchtweg bij brand. Tijdens deze oefening is er voor 
buurtbewoners alle gelegenheid om vragen te stellen 
over brandveiligheid in de thuissituatie. Brandweer 
Fryslân oefent sinds 2014 met dit concept in de wijk. 

Om een oefening in de wijk mogelijk te maken 
stellen woningcorporaties leegstaande woningen 
beschikbaar om als ‘oefenobject’ te kunnen dienen.

 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving 

woningeigenaren/huurders

woningcorporaties, woningeigenaren/huurders, wijkraden/buurtverenigingen, huurdersverenigingen, gemeenten

buurtbewoners krijgen een realistisch beeld van een brandweerinzet bij een woningbrand. Zij worden op een laagdrempelige manier bewust gemaakt 
van brandveiligheid in en rondom huis, welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om brand zoveel mogelijk te voorkomen en hoe te handelen wanneer 
er toch brand uitbreekt

15 uren per oefening 
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Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Brandweer Fryslân heeft veel ervaring opgebouwd met het verzorgen van interactieve doelgroepgerichte voorlichtingen. Tijdens deze voorlichtingen wordt – tegen de 
achtergrond van desbetreffende doelgroep – door de brandweer uitleg gegeven over brandveiligheid in en rondom huis en in openbare gebouwen, bedrijven en instellingen. Deze 
uitleg wordt ondersteund door treffende praktijkvoorbeelden. 

Een prominente doelgroep is: thuiswonende senioren. Het kabinetsbeleid om - ondanks toenemende fysieke beperkingen en/of mentale achteruitgang - ouderen langer 
zelfstandig thuis te laten wonen vormt voor de brandweer een belangrijk aandachtspunt. Op dit moment woont meer dan 80% van de 80-plussers zelfstandig. Cijfers wijzen uit dat 
ouderen vaker betrokken zijn bij brand in hun woonomgeving, waarbij ze bovendien vaker (dodelijk) gewond raken. Uit landelijk onderzoek blijkt dat onder 65-plussers ruim 2,5 keer 
zoveel doden vallen dan bij mensen jonger dan 65 jaar. Als deze constatering wordt afgezet tegen een vergrijzende bevolking, kan worden geconcludeerd dat als er niets gedaan 
wordt, het aantal brandslachtoffers onder thuiswonende ouderen zal toenemen. Voor Brandweer Fryslân reden genoeg om intensief aandacht te besteden aan deze doelgroep. 

Bij senioren is vaak in meer of mindere mate sprake van een vorm van verminderde zelfredzaamheid. Ook bij jongere mensen kan als gevolg van lichamelijke of verstandelijke 
beperkingen sprake zijn van een (tijdelijke) verminderde zelfredzaamheid. Bij verstandelijke beperkingen komt het vaak voor dat men niet (goed) in staat is om 
brandveiligheidsrisico’s in te schatten. In andere gevallen zijn mensen beperkt mobiel en niet bij machte om zichzelf op eigen kracht in veiligheid te brengen. Via 
doelgroepgerichte activiteiten wil Brandweer Fryslân brandveiligheidsvoorlichting geven aan deze kwetsbare groep en hun omgeving (familieleden, zorgverleners).  

Het niveau van brandveiligheid is een ketenresultaat bestaande uit prestaties van vele actoren. Met andere woorden: ‘brandveiligheid is coproductie’. Minder 
incidenten, minder slachtoffers en minder schade vergt een inspanning op elk van de schakels van de veiligheidsketen. Een keten die niet exclusief aan de brandweer 
toebehoort maar waarin vele partijen een rol spelen. Voor doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichtingen wil Brandweer Fryslan graag samenwerken met partijen die al ‘achter 
de voordeur’ komen, zoals gemeentelijke WMO-afdelingen/wijkteams, thuiszorgorganisaties en woningcorporaties. Deze insteek past binnen de landelijk omarmde ‘herijking 
brandveilig leven’ waarbinnen het bevorderen van brandveilig leven via beïnvloeders één van de speerpunten is. Uitgangspunt hierbij is dat brandveilig leven wordt bevorderd door 
samen te werken met partijen die de meeste invloed hebben op de risicogroepen. 
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de inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen

woningeigenaren/huurders, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen

woningcorporaties, woningeigenaren/huurders, wijkraden/buurtverenigingen, huurdersverenigingen, gemeenten

uit een onderzoek binnen de regio Amsterdam-Amstelland blijkt dat voorlichting over brandveiligheid effectief is. Door de voorlichting neemt de 
kennis over brandveiligheid toe, is men zich meer bewust van het gevaar van brand (houding ten opzichte van brandveiligheid verandert) en neemt 
men maatregelen om de brandveiligheid in de eigen omgeving te verhogen

5 uren per voorlichting 

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding



Een brand is voor gedupeerden erg ingrijpend en heeft daarnaast impact in de buurt. Praktijkervaringen en onderzoek tonen aan dat het effectief is wanneer na een brand 
voorlichting wordt gegeven. Betrokkenen en omwonenden hebben vaak behoefte aan informatie over het incident en staan tegelijkertijd open voor een brandpreventieve 
boodschap. Landelijk onderzoek laat zien dat door het geven van voorlichting na brand het brandveiligheidsbewustzijn bij mensen positief wordt beïnvloed en er meer bereidheid is 
tot het nemen van maatregelen om de brandveiligheid in de eigen leef-/werkomgeving te verhogen. 

Voorlichting na brand kan in verschillende vormen plaatsvinden: van informatie via social media gekoppeld aan de desbetreffende brand (bijvoorbeeld tips verspreiden over 
brandveiligheid), tot een huiskamergesprek met de getroffen bewoners of het verzorgen van voorlichting in de getroffen wijk voor buurtbewoners. Een dergelijke 
voorlichtingsbijeenkomst spitst zich toe op de feiten en omstandigheden met betrekking tot desbetreffende brand, maar ook op (indien dit gezien de omstandigheden passend is) 
bewustwording. Voorlichting kan daarnaast ook worden gegeven door middel van een artikel in de wijkkrant of lokale digitale media. 

Inzet van het middel ‘voorlichting na brand’ is afhankelijk van het type incident en de omstandigheden. De aanpak is uitgewerkt in de handleiding ‘voorlichting na brand’. 
Per incident wordt een afweging gemaakt of een voorlichting gezien de omstandigheden passend en zinvol is. Het gaat hierbij om maatwerk, waarbij altijd nauwe afstemming 
plaatsvindt met de ingezette operationeel leidinggevende binnen de brandweer, desbetreffende gemeente en de wijkagent.  

Activiteit 6: voorlichting na brand 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

woningeigenaren/huurders, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen

betrokken gemeente en overige ingezette hulpdiensten, pandeigenaren/verhuurders en huurders

• bewoners worden geïnformeerd over het incident en de aanpak van de brandweer. Daarnaast wordt - passend tegen de achtergrond van de  
omstandigheden -  aandacht besteed aan het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn 

• uit een onderzoek binnen de regio Amsterdam-Amstelland blijkt dat voorlichting over brandveiligheid effectief is. Hierbij geldt dat een voorlichting  
nadat een brand heeft plaatsgevonden iets effectiever is dan een voorlichting zonder brand. Door de voorlichting neemt de kennis over  
brandveiligheid toe, is men zich meer bewust van het gevaar van brand (houding ten opzichte van brandveiligheid verandert) en neemt men  
maatregelen om de brandveiligheid in de eigen omgeving te verhogen 
 
20 uren per voorlichting

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding
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Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding

‘Geen Nood Bij Brand!’ (GNBB) is een landelijke aanpak gericht op (kwetsbare bewoners binnen) 
zorginstellingen. Ook Brandweer Fryslân is hierin vertegenwoordigd. De Focus van GNBB ligt op samenwerking 
en dialoog tussen de zorginstelling en Brandweer Fryslân om gezamenlijk een hoger niveau van brandveiligheid 
te bereiken. Doelstelling van deze risicogerichte aanpak is kennisdeling en bewustwording op het gebied van 
brandveiligheid bij cliënten, medewerkers en bestuurders van gezondheidszorginstellingen. 

Basis van de aanpak GNBB vormt een ‘veiligheidsexpeditie’ door de zorginstelling. Een leidinggevende, een 
bewoner en medewerkers van desbetreffende zorginstelling gaan samen met medewerkers van de brandweer 
een ronde maken door de instelling waarbij gezamenlijk veilige en onveilige situaties worden geregistreerd. Na 
deze expeditie bespreken zij hun bevindingen. Dit wordt vastgelegd in een van foto’s voorzien verslag. Hiermee 
is in één oogopslag te zien waar de zaken in orde zijn en waar nog verbeterpunten liggen. Door de brandweer 
worden hiervoor vervolgens adviezen gegeven. 

Voor de medewerkers en – indien mogelijk – de bewoners van de zorglocatie wordt als vervolg op de 
veiligheidsexpeditie door Brandweer Fryslân (in afstemming met de zorglocatie) een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd over brandveiligheid in de zorg. Doel hiervan is om aan de hand van aansprekende voorbeelden 
uit de uitgevoerde veiligheidsexpeditie binnen desbetreffende zorglocatie en overige praktijkvoorbeelden het 
veiligheidsbewustzijn onder medewerkers en cliënten te vergroten. 

De GNBB-aanpak is gericht op het principe ‘van regelgericht naar risicogericht’. Preventieve expertise en 
sturing op gedrag via brandveilig leven (‘de factor mens’) komen in deze aanpak samen. 

De afgelopen periode zijn in Fryslân bij 4 zorglocaties GNBB-pilots uitgevoerd. Op grond hiervan is besloten 
verder te gaan met deze aanpak en GNBB in de hele regio toe te passen. 

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

niet-/verminderd zelfredzamen in een instelling, eigenaren/gebruikers instellingen

betrokken zorginstellingen en gemeenten, crisisbeheersing/GHOR (i.h.k.v. zorgcontinuïteit), landelijke projectgroep GNBB 

leidinggevenden binnen zorginstellingen, zorgmedewerkers en cliënten krijgen in dialoog met de brandweer meer zicht op het niveau van 
brandveiligheid in het gebouw waar zij werken dan wel wonen. Zij kunnen (brand)onveilige situaties herkennen en hierop inspelen 
 
20 uren per voorlichting
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Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen 

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding

In ons land worden jaarlijks circa 100 bedrijven getroffen door brand met een schade van meer dan 1 miljoen Euro. De totale schadelast van bedrijfsbranden schommelt 
tussen de 350 miljoen en 450 miljoen Euro per jaar. De meeste bedrijfsbranden ontstaan door gebrekkige elektrische voorzieningen, defecte apparatuur of het verkeerd gebruik 
ervan, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals slijpen, lassen en verf afbranden, roken en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers de gevolgen van een brand fors 
onderschatten. Voor de helft van de ondernemers leidt een brand binnen twee jaar tot een faillissement. Om een veilige bedrijfsomgeving te stimuleren, is door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en een KVO voor 
bedrijventerreinen (KVO-B). Ondernemers kunnen de meeste veiligheidsproblemen niet in hun eentje aanpakken. Hetzelfde geldt voor de gemeente, politie en brandweer. 
Samenwerking is noodzakelijk! Het KVO brengt alle relevante partijen bijeen en zorgt dat er afspraken worden gemaakt ten aanzien van het voorkomen van overlast, 
criminaliteitspreventie, brandveiligheid, onderhoud en beheer. 

Brandweer Fryslân participeert in 13 KVO’s: 

Binnen het KVO levert Brandweer Fryslân deskundige kennis en expertise op het terrein van brandveiligheid; dit uit zich onder meer in het geven van brandveiligheidsvoorlichtingen, 
het participeren bij schouws van de winkelgebieden en bedrijventerreinen en het organiseren van brandweeroefeningen. 

eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen in een KVO

ondernemers binnen het KVO, ondernemersvereniging, gemeente, politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid,  eventuele andere partijen

ondernemers die zijn aangesloten bij het KVO krijgen via de betrokkenheid van de brandweer hierbij meer zicht op het niveau van brandveiligheid in hun 
winkelgebied of op hun bedrijventerrein. Zij kunnen (brand)onveilige situaties beter herkennen en hierop inspelen 
 
30 uur per KVO per jaar 
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  KVO’s Noordwest   KVO’s Noordoost   KVO’s Zuidwest   KVO’s Zuidoost 

Stiens

Leeuwarden De Hemrik

Leeuwarden De Zwette

Leeuwarden Binnenstad-Schrans

Drachten Tussendiepen

Drachten A7

Bedrijventerreinen Sneek

Bedrijventerreinen Bolsward

Bedrijventerreinen Joure

Winkelgebieden Sneek

Winkelgebieden Bolsward

Industrieterreinen Heerenveen

Gorredijk 



Het incidentrisicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân toont aan dat driekwart van het aantal gebouwbranden in onze regio een woningbrand betreft. Brandweer Fryslân wordt 
hiervoor op jaarbasis ruim 300 keer gealarmeerd. 

Het uitvoeren van woningchecks door de brandweer sluit nauw aan bij de persoonlijke situatie van de inwoner/burger; in één op één contact wordt aan de hand van een checklist 
gesproken over brandveiligheid in en rondom huis en worden hierover tips gegeven. Een belangrijke doelstelling van het uitvoeren van woningchecks in Fryslân is het vergroten 
van de rookmelderdichtheid door het installeren van rookmelders. Een goed werkende rookmelder levert een belangrijke bijdrage aan een snelle detectie van brand, iets wat weer 
van wezenlijke invloed is op het verloop en de afloop van een brand.

Het uitvoeren van woningchecks is een arbeidsintensieve aangelegenheid. Qua beschikbare personele capaciteit is het niet mogelijk om in onze gehele regio woningchecks uit te 
voeren. Het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân heeft met de vaststelling van de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’ op 16 november 2016 besloten woningchecks (inclu-
sief het plaatsen van rookmelders) in te zetten in die gebieden waar Brandweer Fryslân theoretisch gezien een hogere opkomsttijd heeft dan de wettelijke grens 18 minuten 
(zie hoofdstuk 4). In de dag-situatie gaat het hierbij om 1250 woningen en in de avond-nacht-weekend situatie gaat het om 1685 woningen. 

Activiteit 9: woningchecks 18 minuten-plus gebieden 

10

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding

de inwoner/burger in zijn woonomgeving 

woningeigenaren/huurders

woningeigenaren/huurders, woningcorporaties, gemeente

• uit onderzoek blijkt dat bewoners na een woningcheck significant meer kennis hebben over brandveiligheid en het belangrijker vinden om hun  
woning brandveiliger te maken (De Boer et al. 2013, Timmer 2012). Of het gedrag daadwerkelijk verandert, hangt echter af van het vervolg. In één 
van de onderzoeken kregen de bewoners een tweede bezoek van de brandweer die opnieuw een woningcheck uitvoerde. Het gedrag van de  
bewoners was in dit geval significant brandveiliger geworden. Indien er geen tweede bezoek wordt afgelegd was geen gedragsverandering te zien 
(De Boer et al. 2013). Herhaling is dan ook de kracht van de boodschap!

• een rookmelder installeren tijdens een woningcheck is altijd effectief: het aantal rookmelders in woningen neemt hiermee vanzelfsprekend toe. Als 
bewoners enkel de aanbeveling krijgen een rookmelder te installeren, blijken de meeste dat niet te doen (de Boer et al. 2013). Brandweer Fryslân 
wil de uit te voeren woningchecks combineren met het plaatsen van rookmelders om zo de rookmelderdichtheid in de 18 minuten-plus gebieden te 
verhogen 
 
p.m. (wordt meegenomen in een separaat projectplan)
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Achtkarspelen  2 0
Dantumadiel  2 2
De Fryske Marren 73 73
Ferwerderadiel  8 83
Franekeradeel  10 90

Heerenveen  3 3
Het Bildt  2 2
Kollumerland c.a. 2 4
Leeuwarden  81 8
Leeuwarderadeel 1 1

Littenseradiel  66 82
Ooststellingwerf  13 18
Opsterland  5 1
Smallingerland  626 734
Súdwest-Fryslân 238 336

Terschelling  1 1
Tytsjerksteradiel 63 158
Vlieland   6 6
Weststellingwerf 48 83 

Gemeente       18+ dag   18+ ANW Gemeente        18+ dag  18+ ANW Gemeente        18+ dag   18+ ANW Gemeente       18+ dag   18+ ANW



Al een behoorlijke tijd wordt er door de overheid ingezet op het wonen boven 
winkels, omdat het: 

• de leefbaarheid en kwaliteit van een binnenstad verbetert
• bijdraagt aan het behoud van cultuurhistorisch erfgoed
• zorgt voor een groter en meer gedifferentieerd woningaanbod

Bovenstaande positieve effecten van wonen boven winkels kennen echter ook een 
keerzijde; veel woningen hebben een gebrekkig niveau van brandveiligheid. 

Naar aanleiding van de brand aan de Kelders in Leeuwarden in oktober 2013, is door  
de gemeente Leeuwarden een steekproef uitgevoerd bij 10 panden in de binnenstad 
waarbij sprake is van een combinatie wonen boven winkels. ‘Winkels’ zijn in deze 
steekproef ruimer opgevat; ook panden met wonen boven horeca of kantoren zijn 
meegenomen. Geredeneerd vanuit het aspect ‘veilig kunnen vluchten’, is voor deze 
steekproef de aandacht uitgegaan naar panden met een combinatie aan risicofactoren:

• portieksituaties met één vluchtweg waarop meerdere woningen zijn aangesloten
• moeilijk of niet bereikbaar voor de hoogwerker van de brandweer
• oudere bebouwing waarbij sprake is van overwegend houten casco’s of  

constructies en minder beton
• oudere vergunningen
• verhuur door particuliere eigenaren

Activiteit 10: Wonen boven winkels 

De hoofdconclusie uit deze steekproef is, dat de brandwerende scheidingen tussen de 
bedrijfspanden en de daarboven gelegen woningen in negen van de tien panden niet 
(meer) bleken te voldoen aan de gestelde minimale wettelijke eisen. Bewoners van 
boven een bedrijfspand gelegen woningen hebben hierdoor een verhoogd 
brandveiligheidsrisico. Een conclusie die overigens niet afwijkt van het landelijke beeld. 

Eigenaren van bouwwerken zijn conform wet- en regelgeving primair verantwoordelijk 
voor de brandveiligheid van hun gebouw. Uit de steekproef in Leeuwarden blijkt dat 
eigenaren moeite hebben om aan de eigen verantwoordelijkheid invulling te geven. 
Eigenaren, bewoners en gebruikers zijn zich veelal niet bewust van de slechte kwaliteit 
van brandscheidingen en de risico’s die daaraan voor hen verbonden kunnen zijn. 
Kennis hierover ontbreekt en vaak ziet men de samenhang tussen de verschillende 
brandveiligheidsmaatregelen (bouwkundig en gebruik) niet. 

Bij de component ‘gebruik’ ligt er een rechtstreekse relatie met brandveilig leven. 
Brandweer Fryslân wil in de periode 2017-2018 - in nauwe samenwerking met 
gemeenten en ketenpartners - door middel van gerichte voorlichtingsactiviteiten aan de 
slag met ‘wonen boven winkels’ in de geïdentificeerde hoog-risicogebieden uit de
rapportage ‘afhechten dekkingsplan 1.0’. De inzet hierop wordt waar mogelijk 
gecombineerd met overige activiteiten uit dit uitvoeringsprogramma (bijvoorbeeld 
doelgroepgerichte voorlichting en participatie van Brandweer Fryslân in het Keurmerk 
Veilig Ondernemen). 

Hoofddoelgroep

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding
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de inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen 

woningeigenaren/huurders  

gemeenten, woningeigenaren, verhuurders, woningcorporaties, KVO’s binnenstad 

uit een onderzoek binnen de regio Amsterdam-Amstelland blijkt dat voorlichting over brandveiligheid effectief is. Door de voorlichting neemt de kennis 
over brandveiligheid toe, is men zich meer bewust van het gevaar van brand (houding ten opzichte van brandveiligheid verandert) en neemt men 
maatregelen om de brandveiligheid in de eigen omgeving te verhogen

250 uren per jaar



Kernboodschappen
Bij brandveilig leven is een aantal kernboodschappen te geven die voor iedere doelgroep te gebruiken zijn. Deze kernboodschappen kunnen zowel in- als extern 
worden gebruikt. Hoewel de omschrijving van kernboodschappen per situatie kan verschillen, zijn hieronder enkele kernboodschappen geformuleerd:

• rookmelders redden levens
• blijf uit de rook
• ken je vluchtplan; weet hoe je in veiligheid komt als er thuis brand uitbreekt
• koolmonoxide is een sluipmoordenaar. Hang CO-melders op
• binnendeuren dicht bij slapen + hoorbare rookmelders = minder slachtoffers bij brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen  

Communicatiemiddelen 

• Twitter (account @BrandweerFrl) 
• Facebook (account facebook.com/brandweerfryslan) 
• Website Brandweer Fryslân 
• Doelgroepgericht voorlichtingsmateriaal   
• Free publicity via actief mediabeleid (regionale en lokale omroepen en kranten) 

 

 
 

• Bestaande landelijke communicatiemiddelen op het gebied van brandveilig leven
• Landelijke app ‘is mijn huis brandveilig?’ 
• Personeelsmagazine 02
• Intranet 

Brandveilig leven-voorlichting via de inzet van diverse mediakanalen richt zich op: kennis, houding en gedrag. 

Afhankelijk van en toegespitst op de verschillende doelgroepen worden diverse communicatiemiddelen ingezet, onder andere: 

Uitgangspunt is dat bij alle communicatie-uitingen de brandweer herkenbaar is als afzender.

Hoofddoelgroep 

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding 

de inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen

jeugd (basisonderwijs, voortgezet onderwijs), studenten ‘op kamers’, thuiswonende senioren en verminderd zelfredzamen, niet-/verminderd 
zelfredzamen in een zorginstelling, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijfspanden en instellingen

regionale en lokale media, Brandweer Nederland 

gerichte aandacht voor bewustzijn omtrent brandveiligheid en de gevaren van koolmonoxide 

175 uren 
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Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

Nationale brandpreventieweken 
Jaarlijks worden in oktober de nationale brandpreventieweken georganiseerd. Deze 
weken zijn een initiatief van de Brandwondenstichting, Brandweer Nederland, het 
Instituut Fysieke Veiligheid, Veiligheid NL en het Verbond van Verzekeraars en worden 
gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het doel van de Nationale 
Brandpreventieweken is de aandacht van onze samenleving te vestigen op 
brandveiligheid. Belangrijkste intermediair om deze doelstelling te bereiken is de 
brandweer. Brandweerkorpsen krijgen via de nationale brandpreventieweken concrete 
handvatten aangereikt om voorlichting te geven over de gevaren van brand en de 
mogelijkheden voor brandpreventie. Ieder jaar worden de brandpreventieweken 
gekoppeld aan een centraal thema. Brandweer Fryslân sluit bij deze campagne aan en 
draagt de brandveiligheidsboodschap via haar doelgroepgerichte voorlichtingen uit. 

Landelijke preventiecampagne koolmonoxidevergiftiging
Enkele jaren geleden is gestart met een landelijke preventiecampagne
koolmonoxidevergiftiging. Deze campagne is een initiatief van Brandweer Nederland en 
de Brandwondenstichting. Elk jaar worden mensen slachtoffer van 
koolmonoxidevergiftiging. Het is daarom belangrijk om te weten hoe een 
koolmonoxidevergiftiging kan worden herkend en voorkomen. Brandweer Fryslân sluit
bij deze campagne aan en verwerkt informatie over het voorkomen van een 
koolmonoxidevergiftiging in haar doelgroepgerichte voorlichtingen. 

Aanwezigheid bij landelijke beurzen
Brandweer Nederland manifesteert zich voor wat betreft brandveilig leven regelmatig op 
landelijke beurzen, zoals:

• de huishoudbeurs 
• de Libelle zomerweek
• de 50-plusbeurs
• de nationale onderwijstentoonstelling

De stands op deze beurzen worden bemenst door brandweermedewerkers vanuit alle 
Veiligheidsregio’s. Ook Brandweer Fryslân levert hieraan haar bijdrage. 

De inwoner/burger in zijn woonomgeving, eigenaren/gebruikers openbare gebouwen, bedrijven en instellingen

p.m.  

Brandwondenstichting, Brandweer Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid, Veiligheid NL, Verbond van Verzekeraars

gerichte aandacht voor bewustzijn omtrent brandveiligheid en de gevaren van koolmonoxide

100 uren per jaar
  

Hoofddoelgroep:

Subdoelgroep

Primaire partners

Dit levert het op

Tijdsbesteding
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4. Hoe zetten we de brandveilig leven-activiteiten in? 

Afhechten dekkingsplan 1.0: inzet brandveilig leven hoog-risicogebieden
In de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’ zijn binnen de Veiligheidsregio Fryslân een aantal gebieden onderkend waar sprake is van een verhoogd risico op gebouwbrand. 
Deze hoog-risicogebieden zijn geselecteerd op basis van het landelijke rapport ‘Rembrand, brandveiligheid is coproductie’ en het vastgestelde Incidentrisicoprofiel Fryslân. Het 
gaat hier met name om oude binnensteden (oudbouw, dicht op elkaar) en gebieden waarin gebouwen voor slapende niet-zelfredzame personen (gevangenissen, ziekenhuizen) zijn 
gesitueerd:

In bovenstaande hoog-risicogebieden is er veelal sprake van een kleine overschrijding van de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s. De theoretisch berekende opkomsttijd 
blijft overal onder de 15 minuten, in de meeste gebieden zelfs onder de 12 minuten. Deze opkomsttijden worden door het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân acceptabel 
geacht, mits in deze gebieden een extra prestatie wordt geleverd op andere vlakken dan de repressieve opkomsttijd. 

Zoals eerder aangegeven is de opkomsttijd van de brandweer slechts één aspect om het effect van een brand te verlagen. Naast opkomsttijd, kan via extra preparatieve en 
preventieve inspanningen het niveau van brandveiligheid in deze gebieden positief worden beïnvloed. In dit licht worden in de hoog-risicogebieden activiteiten geïnitieerd gericht op 
het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen. Deze activiteiten zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Noordwest
1. Franeker binnenstad
2. Harlingen binnenstad
3. Leeuwarden binnenstad
4. Leeuwarden Bilgaard
5. Leeuwarden Wielenpôlle
6. Leeuwarden Huizum

Noordoost
10. Drachten de Venen (prio 1)
11. Dokkum binnen de Bolwerken
12. Dokkum Hoedemakerspolder

Zuidoost
13. Heerenveen Noord/centrum (prio 1)

Zuidwest
7. Bolsward binnen de wallen
8. Sneek binnen de grachten
9. Sneek Hemdijk

Hoog-risicogebieden

Activiteit 3:
brandveiligheids-
voorlichting 
studenten op kamers 
(Leeuwarden)

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte 
brandveiligheids-
voorlichting

waar mogelijk: 
aansluiting bij 
gemeentelijke 
gebiedsteams

Activiteit 8: 
participatie Brandweer Fryslân 
in het KVO:

1. binnenstad Bolsward
2. binnenstad Leeuwarden
3. binnenstad Sneek
4. bedrijventerreinen Sneek

Activiteit 4: 
oefenen in de wijk 

Activiteit 11: 
voorlichting via 
diverse 
mediakanalen 

Activiteit 10: 
wonen boven winkels

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten hoog-risicogebieden
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Afhechten dekkingsplan 1.0: inzet brandveilig leven objecten/gebieden 18 minuten-plus
Op grond van het Besluit veiligheidsregio’s mag het veiligheidsbestuur geen opkomsttijd vaststellen die hoger is dan 18 minuten. Uit theoretische berekeningen blijkt echter dat 
Brandweer Fryslân in de dag-situatie 0,6% van alle objecten binnen haar verzorgingsgebied niet binnen deze wettelijke grens van 18 minuten bereikt. Het gaat hier om 2078 
objecten. In de avond-nacht-weekend-situatie wordt 0,7% van alle objecten niet binnen de 18-minutengrens bereikt. Hier gaat het om 2607 objecten. Het betreft vooral woningen en 
daarnaast logiesfuncties en industriefuncties waarbij de brandweer er theoretisch gezien langer dan 18 minuten over doet om ter plaatse te komen. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat uit de incidentregistratie blijkt dat er in de praktijk geen opkomsttijden boven de 18 minuten zijn geregistreerd. Op onderstaande kaarten zijn de 18 minuten-plus objecten voor 
de dag-situatie en de avond-nacht-weekend-situatie weergegeven: 

Activiteit 11: 
voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

waar mogelijk: aansluiting bij gemeentelijke gebiedsteams

Activiteit 9: 
woningchecks (vergroten rook-melderdichtheid)

Voor de uitvoering van dit project wordt een separaat  
projectplan opgesteld

Het terugbrengen van de theoretische opkomsttijd bij de geïdentificeerde 18 minuten-plus objecten is mogelijk door het bijbouwen van nieuwe kazernes. Afgezet tegen het 
risicoprofiel en het aantal incidenten in de gebieden waar deze objecten zijn gelegen, is dit echter een onevenredige investering. Bestuurlijk is er dan ook voor gekozen om extra 
preparatieve en preventieve inspanningen te leveren om hier het brandveiligheidsniveau te verbeteren. De te nemen maatregelen moeten een bijdrage leveren aan het voorkomen 
van brand, tijdswinst door snellere ontdekking en daarmee een snellere inzet van de brandweer ter plaatse met als doel slachtoffers en schade te verminderen. In de 
18 minuten-plus gebieden zal met name worden ingezet op het verkorten van de ontdekkingstijd van een brand door het plaatsen van rookmelders in woningen door het uitvoeren 
van woningchecks. 
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Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten 18 minuten-plus gebieden/objecten



Afhechten dekkingsplan 1.0: inzet brandveilig leven-activiteiten bij markante objecten 
‘Markante objecten’ zijn objecten met een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, objecten die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen, (nood)opvanglocaties van het 
COA en hotspots uit het incidentrisicoprofiel. 

Bij 78% van de markante objecten is Brandweer Fryslân theoretisch gezien niet binnen de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s ter plaatse. Hoewel er sprake is van een 
overschrijding, zijn de berekende opkomsttijden voor deze objecten bestuurlijk acceptabel bevonden, onder voorwaarde dat ook hier een extra prestatie wordt geleverd op 
andere vlakken dan repressieve opkomsttijd, waaronder de inzet op brandveilig leven. De zwaarte en prioritering van de in te zetten extra maatregelen is afhankelijk van de mate 
van overschrijding van de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s en de risicoscore voor desbetreffend object. In de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’ is dit nader 
uitgewerkt. 

In onderstaande tabellen worden per prioriteit de in te zetten brandveilig leven-activiteiten weergegeven:

Activiteit 7: 
Geen Nood Bij Brand

Activiteit 11: 
voorlichting via diverse mediakanalen

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 18 minuten-plus 

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 

Activiteit 1: 
de brandweer op school: gastlessen 
brandveiligheid met aanvullend een 
ontruimingsoefening

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 
(inclusief check brandveiligheid)

Activiteit 7: 
Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: 
voorlichting via diverse mediakanalen 

prioriteit 1

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 

Activiteit 1: 
de brandweer op school: gastlessen 
brandveiligheid met aanvullend een 
ontruimingsoefening

Activiteit 5: 
doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Activiteit 7: 
Geen Nood Bij Brand

Activiteit 11: 
voorlichting via diverse mediakanalen

prioriteit 2   prioriteit 3   

prioriteit 4    
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Overzicht in te zetten brandveilig leven-activiteiten per gemeente 

ACHTKARSPELEN 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 2

- ANW-situatie: 0

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie: 2 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 0 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 28 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

24 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 28 28 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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AMELAND 

Hoog-risicogebied 

- x 

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten  

- dag-situatie: 1

- ANW-situatie: 1

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 88 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

87 

-gezondheidszorgfunctie 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Totaal 88 88 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

DANTUMADIEL 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 2

- ANW-situatie 2

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks 

(dag-situatie 2 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 2 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11. voorlichting via diverse mediakanalen

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 2 - gezondheidszorgfunctie 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 21 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

16 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 5 

Totaal 23 23 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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DE FRYSKE MARREN 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 140

- ANW-situatie: 141

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 73 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 73 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 3 2 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 96 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

85 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 11 

Totaal 99 99 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Bedrijventerreinen Joure) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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DONGERADEEL 

Hoog-risicogebied 

- Dokkum binnen de bolwerken

- Dokkum Hoedemakerspolder

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten plus objecten 

alle objectsoorten  

- dag-situatie: 0

- ANW-situatie: 0

In te zetten activiteiten 

x 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 2 -wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 51 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

43 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 8 

Totaal 53 53 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

23



FERWERDERADIEL 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten plus 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 10

- ANW-situatie: 90

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 8 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 82 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 10 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

8 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Totaal 10 10 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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FRANEKERADEEL (per 1/1/2018 gemeente De Waadhoeke) 

Hoog-risicogebied 

- Franeker binnenstad

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 15

- ANW-situatie: 131

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 10 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 90 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 2 -celfunctie

-gezondheidszorgfunctie

7. Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 3 1 -bijeenkomstfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

Markante objecten prioriteit 4 29 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

25 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 32 32 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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HARLINGEN 

Hoog-risicogebied 

- Harlingen binnenstad

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

Alle objectsoorten 

- dag-situatie: 0

- ANW-situatie 0

In te zetten activiteiten 

x 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 4 25 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-industriefunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

21 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 26 26 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (RSG Simon Vestdijk in Harlingen) 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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HEERENVEEN 

Hoog-risicogebied 

- Heerenveen Noord/centrum

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 3

- ANW-situatie: 3

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks   

(dag-situatie 3 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 3 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 2 -industriefunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

-gezondheidszorgfunctie 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 3 4 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 4 

Markante objecten prioriteit 4 48 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-industriefunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

40 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 8 

Totaal 54 54 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Industrieterreinen Heerenveen) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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HET BILDT (per 1/1/2018 gemeente De Waadhoeke) 

Hoog-risico-gebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 4

- ANW-situatie: 4

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 2 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 2 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 19 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-woonfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

16 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 3 

Totaal 19 19 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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KOLLUMERLAND C.A. 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 5

- ANW-situatie: 7

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 2 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 4 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 19 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

15 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 19 19 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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LEEUWARDEN 

Hoog-risicogebied 

- Leeuwarden binnenstad

- Leeuwarden Bilgaard

- Leeuwarden Wielenpôlle

- Leeuwarden Huizum

In te zetten activiteiten 

3: brandveiligheidsvoorlichting studenten op kamers 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

8: participatie in het Keurmerk Veilig Ondernemen (binnenstad Leeuwarden) 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 145

- ANW-situatie: 61

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 81 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 8 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 32 -woonfunctie

-onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-celfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

28 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 4 

Totaal 32 32 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (Leeuwarder Lyceum in Leeuwarden) 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(Leeuwarden De Hemrik, Leeuwarden De Zwette) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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LEEUWARDERADEEL (per 1/1/2018 herindeling met Leeuwarden) 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 2

- ANW-situatie: 2

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 1 woonfunctie 18 minuten-plus, ANW 1 woonfunctie 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 13 -onderwijsfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

6 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 7 

Totaal 13 13 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Stiens) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

31



LITTENSERADIEL (per 1/1/2018 herindeling met Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de Waadhoeke) 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 94

- ANW-situatie: 113

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 66 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 82 woonfuncties 18 minuten-

plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 1 -onderwijsfunctie 1: de brandweer op school: 

gastles brandveiligheid met 

aanvullend een 

ontruimingsoefening  

1 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 4 22 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

20 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Totaal 24 24 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 

32



MENAMERADIEL (per 1/1/2018 gemeente De Waadhoeke) 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

Alle objectsoorten 

- dag-situatie: 0

- ANW-situatie: 0

In te zetten activiteiten 

x 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 3 2 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 12 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

11 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Totaal 15 15 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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OOSTSTELLINGWERF 

Hoog-risicogebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 18

- ANW-situatie: 22

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 13 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 18 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 46 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

32 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 14 

Totaal 46 46 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school: gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (Stellingwerf College in Oosterwolde) 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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OPSTERLAND 

Hoog-risicogebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 6

- ANW-situatie: 2

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 5 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 1 woonfunctie 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 1 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 53 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

41 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 12 

Totaal 54 54 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Gorredijk) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 

SCHIERMONNIKOOG 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 0

- ANW-situatie: 0

In te zetten activiteiten 

x 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 -onderwijsfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

24 

Totaal 24 24 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties 
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SMALLINGERLAND 

Hoog-risicogebied 

- Drachten de Venen

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 724

- ANW-situatie: 840

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 626 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 734 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objeten prioriteit 1 6 -onderwijsfunctie 1: de brandweer op school: 

gastlessen brandveiligheid 

met aanvullend een 

ontruimingsoefening  

2 

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

4 

Markante objecten prioriteit 2 6 -wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 6 

Markante objecten prioriteit 3 10 -industriefunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 9 

Markante objecten prioriteit 4 71 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-overige gebruiksfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

61 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 10 

Totaal 93 93 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (CSG Liudger in Drachten) 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in het Keurmerk Veilig Ondernemen (Drachten Tussendiepen en Drachten A7) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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SUDWEST-FRYSLAN 

Hoog-risicogebieden 

- Sneek binnen de grachten

- Sneek Hemdijk

- Bolsward binnen de wallen

In te zetten activiteiten 

4: oefenen in de wijk 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

8: participatie in het Keurmerk Veilig Ondernemen (binnenstad Sneek, bedrijventerrein 

Sneek, binnenstad Bolsward)  

10: wonen boven winkels 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 339

- ANW-situatie: 462

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 238 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 336 woonfuncties 18 minuten-

plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 2 -logiesfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

2 

Markante objecten prioriteit 2 7 -wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 7 

Markante objecten prioriteit 3 14 -wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 14 

Markante objecten prioriteit 4 172 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

-overige gebruiksfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

151 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 21 

Totaal 195 195 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Technasium (CSG Bogerman in Sneek) 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 8: participatie Brandweer Fryslân in Keurmerk Veilig Ondernemen (bedrijventerreinen Bolsward) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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TERSCHELLING 

Hoog-risicogebieden 

- x 

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

Alle objectsoorten 

- dag-situatie: 7

- ANW-situatie: 8

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 1 woonfunctie 18 minuten-plus, ANW 1 woonfunctie 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 1 -logiesfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 38 -onderwijsfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

37 

-wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Totaal 39 39 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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TYTSJERKSTERADIEL 

Hoog-risicogebied 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 497

- ANW-situatie: 603

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 63 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 158 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 4 -onderwijsfunctie 1: de brandweer op school: 

gastlessen brandveiligheid 

met aanvullend een 

ontruimingsoefening 

1 

-logiesfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

3 

Markante objecten prioriteit 2 3 -wonen verminderd zelfredzamen

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 3 

Markante objecten prioriteit 3 3 -onderwijsfunctie 1: de brandweer op school: 

gastlessen brandveiligheid 

met aanvullend een 

ontruimingsoefening 

1 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 2 

Markante objecten prioriteit 4 54 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

43 

7: Geen Nood Bij Brand 11 

Totaal 64 64 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes 
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VLIELAND 

Hoog-risicogebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 15

- ANW-situatie: 13

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 6 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 6 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 1 -logiesfunctie 5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

1 

Markante objecten prioriteit 2 0 

Markante objecten prioriteit 3 0 

Markante objecten prioriteit 4 17 -onderwijsfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

16 

-gezondheidszorgfunctie 7: Geen Nood Bij Brand 1 

Totaal 18 18 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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WESTSTELLINGWERF 

Hoog-risicogebieden 

- x

In te zetten activiteiten 

x 

18 minuten-plus objecten 

alle objectsoorten 

- dag-situatie: 58

- ANW-situatie: 101

In te zetten activiteiten 

5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

9: woningchecks  

(dag-situatie 48 woonfuncties 18 minuten-plus, ANW 83 woonfuncties 18 minuten-plus) 

11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Aantal Objectsoort In te zetten activiteiten Aantal 

Markante objecten prioriteit 1 0 

Markante objecten prioriteit 2 3 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 3 

Markante objecten prioriteit 3 3 -wonen verminderd zelfredzaam 7: Geen Nood Bij Brand 3 

Markante objecten prioriteit 4 44 -onderwijsfunctie

-bijeenkomstfunctie

-logiesfunctie

5: doelgroepgerichte 

brandveiligheidsvoorlichting 

38 

-wonen verminderd zelfredzaam

-gezondheidszorgfunctie

7: Geen Nood Bij Brand 6 

Totaal 50 50 

Overige gemeente-breed in te zetten activiteiten 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid 

Activiteit 2: Techasium (Linde College in Wolvega) 

Activiteit 4: oefenen in de wijk 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 6: voorlichting na brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiten bij landelijke campagnes en acties 
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5. Uitvoering 

Uitgangspunten 
Ten aanzien van voorliggend uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018 gelden de volgende uitgangspunten:

• De uitvoering van de brandveilig leven-activiteiten vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van het clusterhoofd risicobeheersing, afdeling zuidoost. 

• De uitvoering is gebaseerd op een beschikbare personele capaciteit van 6,5 fte (1 fte = 1.230 uren per jaar; 7.995 uren per jaar, 15.990 uren voor 2 jaar). Deze medewerkers 
worden belast met de decentrale coördinatie en uitvoering van de verschillende brandveilig leven-activiteiten. 

• Ten behoeve van de decentrale coördinatie en uitvoering van de brandveilig leven-activiteiten is de Veiligheidsregio Fryslân onderverdeeld in 6 gebieden: 

 1. Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt, Harlingen, Terschelling, Vlieland (1 fte)
 2. Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel (1 fte)
 3. Achtkarspelen, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (1 fte)
 4. Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Ameland, Schiermonnikoog (1 fte)
 5. De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân (1,5 fte)
 6. Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf (1 fte)
 
 Deze 6 gebieden zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op een evenwichtige werklast. Daarnaast is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij toekomstige gemeentelijke  
 herindelingen. 

• Het taakveld brandveilig leven wordt ondersteund door een beleidsadviseur risicobeheersing en een communicatieadviseur.  

• Ten aanzien van de uit te voeren brandveilig leven-activiteiten ligt de primaire focus op onderstaande gebieden/objecten uit de rapportage ‘Afhechten dekkingsplan 1.0’: 
 
 

 Voor wat betreft deze activiteiten wordt – waar mogelijk – aansluiting gezocht bij overige taken van Brandweer Fryslân; bijvoorbeeld de uitvoering van de toezicht- en 
 controletaak brandveilig gebruik (maatwerkpakket 2) en de taken van het cluster vakbekwaamheid. Uit efficiency-overwegingen kan gekozen worden voor een bundeling   
 van activiteiten. 

• de aangewezen hoog-risicogebieden (inzet activiteiten 3, 4, 5, 8, 10, 11)
• de 18 minuten-plus gebieden (inzet activiteiten 5, 9, 11)
• de geprioriteerde markante objecten (prioriteit 1 t/m 4). Deze objecten worden, rekening houdende met de prioritering, de komende 2 jaren door Brandweer Fryslân 

actief benaderd (activiteit 1, 5, 7, 11) 

• Naast bovenstaande wordt ingezet op het regio-breed jaarlijks verzorgen van 250 gastlessen brandveiligheid in de bovenbouwgroepen van Friese basisscholen, het  
opdrachtgeverschap binnen het Techansium (6 middelbare onderwijsinstellingen), oefenen in de wijk, doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting, voorlichting na brand, 
participatie in het Keurmerk Veilig Ondernemen en voorlichting via diverse mediakanalen. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij landelijke campagnes en acties. 

• Activiteit 1: ‘de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid’ wordt voor het merendeel uitgevoerd door ruim 40 getrainde Friese brandweervrijwilligers die lid zijn van de 
voorlichterpool brandveilig leven. Indien nodig treden deze voorlichters ondersteunend op bij overige brandveilig leven-activiteiten. 
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                   Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten hoog-risicogebieden 2017-2018

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten 18 minuten-plus gebieden/objecten 2017-2018

Raming in te zetten personele capaciteit 
In onderstaande overzichten is een raming weergegeven van de in te zetten personele capaciteit:

Activiteit 3: brandveiligheidsvoorlichting studenten op kamers 

Activiteit 4: oefenen in de wijk

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Waar mogelijk aansluiting bij gemeentelijke wijk- en gebiedsteams 

Activiteit 8: participatie Keurmerk Veilig Ondernemen 

Activiteit 10: wonen boven winkels 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Waar mogelijk aansluiting bij gemeentelijke wijk- en gebiedsteams

Activiteit 9: woningchecks (separaat project) 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

13x

10x

4x

10

100 uren per jaar 

15 uren per oefening

5 uren per voorlichting 

100 uren

30 uren per KVO per jaar

250 uren per jaar 

25 uren

5 uur per voorlichting 

100 uren

p.m. 

25 uren

  200 uren 

195 uren

50 uren

100 uren  

240 uren 

500 uren 

25 uren

Aantal

Aantal

Totaal 1.310 uren 

Raming tijdsbesteding

Raming tijdsbesteding

Activiteit

Activiteit

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

  50 uren 

100 uren

p.m.

25 uren

Totaal 175 uren 
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Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid, 

aangevuld met een ontruimingsoefening 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting, 

inclusief check brandveiligheid 

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid, 

aangevuld met een ontruimingsoefening

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

4x

11x

0x

0x

1x

25x

5 uren + 8 uren = 13 uren 

5 + 5 uren per voorlichting (inclusief 

check) 

20 uren per traject 

25 uren

5 uren + 8 uren = 13 uren

5 uren per voorlichting

20 uren per traject  

25 uren

  52 uren 

110 uren

  

0 uren 

25 uren

  0 uren

  5 uren 

500 uren

25 uren 

Aantal

Aantal

Totaal 187 uren 15x

26x

Raming tijdsbesteding

Raming tijdsbesteding

Activiteit

Activiteit

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 18 minuten-plus 2017-2018 prioriteit 1

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 2017-2018 prioriteit 2   

Totaal 530 uren 
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Activiteit 1: de brandweer op school, gastlessen brandveiligheid, 

aangevuld met een ontruimingsoefening

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting 

Activiteit 7: Geen Nood Bij Brand 

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

1x

2x

42x

888x

144x

5 uren + 8 uren = 13 uren

5 uren per voorlichting

20 uren per traject  

25 uren

5 uren per voorlichting

20 uren per traject  

25 uren

  13 uren

10 uren  

840 uren

25 uren 

  4.440 uren  

2.880 uren

25 uren 

Aantal

Aantal

Totaal 888 uren 45x

1.032x Totaal 7.345 uren 

Raming tijdsbesteding

Raming tijdsbesteding

Activiteit

Activiteit

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 2017-2018

Afhechten dekkingsplan 1.0: in te zetten brandveilig leven-activiteiten markante objecten 2017-2018

prioriteit 3   

prioriteit 4    
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 Resterende regio-breed in te zetten brandveilig leven-activiteiten 2017-2018

Activiteit 1: de brandweer op school: gastlessen brandveiligheid 

(250 gastlessen per jaar: 2.500 uren in totaal, 1.000 uren inzet 

beroepscapaciteit, 1.500 uren leden voorlichterpool, deze uren 

worden hier buiten beschouwing gelaten).  

Activiteit 2: Technasium (25 uur per Technasium per jaar)

Activiteit 4: oefenen in de wijk

Activiteit 5: doelgroepgerichte brandveiligheidsvoorlichting

Activiteit 6: voorlichting na brand

Activiteit 8: participatie Keurmerk Veilig Ondernemen

(4 KVO’s hebben betrekking op een hoog-risicogebied en zijn in 

die raming meegenomen, 9 KVO’s resterend)

Activiteit 11: voorlichting via diverse mediakanalen 

Activiteit 12: aansluiting bij landelijke campagnes en acties

Regionale, interregionale en landelijke werkgroepen en overleg, afstemming met netwerkpartners, ontwikkeling nieuwe 

producten en buffer voor nog niet volledig ingevulde uitvoeringscapaciteit voor brandveilig leven in de eerste maanden van 2017

Benodigde uitvoeringscapaciteit afhechten dekkingsplan 1.0 periode 2017/2018

Benodigde uitvoeringscapaciteit overige regio-breed in te zetten Brandveilig leven-activiteiten (beroepscapaciteit)

Overig: regionale, interregionale en landelijke werkgroepen en overleg, afstemming met netwerkpartners, ontwikkeling nieuwe 

producten en buffer voor nog niet volledig ingevulde uitvoeringscapaciteit voor brandveilig leven in de eerste maanden van 2017 

500x

6x

17x

200x

50x

9x

p.m.

5 uren per voorlichting

25 uren per Technasium

15 uren per oefening

5 uren per voorlichting

20 uren per voorlichting

30 uren per KVO per jaar

25 uren

100 uren per jaar

  1.000 uren 

300 uren

255 uren

1.000 uren 

1.000 uren

540 uren

25 uren 

200 uren

Aantal

Totaal 4.320 uren 

Totaal 1.235 uren 

Raming tijdsbestedingActiviteit

Overig 

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018

  1.235 uren 

  10.435

4.320

1.235 
Totaal 15.990 uren 

Raming totale tijdsbesteding 2017-2018
Resumerend uitvoering 2017-2018 
Uitvoeringscapaciteit: 6,5 fte, totaal aantal uren per jaar: 6,5 x 1.230 = 7.995 uren , totaal aantal uren 2017-2018: 15.990 uren 
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Colofon
Dit uitvoeringsprogramma is een uitgave van de werkgroep brandveilig leven van Brandweer Fryslân. 
Vormgeving en opmaak: Ingrid Weert. Fotografie: Team Horsthuis, Kees van der Mark & fotoarchief Brandweer Fryslân.




