
                         
                                                                            
 
 

 

     

 

                         

                                                  
 
 

 

 
 

Intentieverklaring  
 

 

Brandweer Nederland 

 

en 

 

ActiZ, organisatie van zorgondernemers  

 

GGZ Nederland 

 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  

 

Gaan, met inachtneming van de mogelijkheden die zij hebben of kunnen creëren, samen werken 

aan de verbetering van een brandveilige woon- en leefomgeving voor mensen die op zorg zijn 

aangewezen en soms verminderd of niet zelfredzaam zijn. 

 

Aanleiding 

Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland en VGN hebben in de afgelopen jaren met 

regelmaat overleg en afstemming met elkaar gehad over brandveiligheid. 

Bij het toezicht op brandveiligheid is sprake van een veranderende rol van de overheid.  

De overheid kijkt scherper dan voorheen naar de juiste verantwoordelijkheidstoedeling. 

Zorgorganisaties hebben een verdergaande verantwoordelijkheid; mensen met een zorgvraag die 

zelfstandig in hun eigen huis wonen hebben een verdergaande eigen verantwoordelijkheid. 

Er is sprake van een overgang van plantoetsing naar toezicht houden. Dit mag niet leiden tot 

uitsluitend traditioneel repressief toezicht.  

Partijen hebben de overtuiging dat zij door middel van samenwerking met elkaar en door het 

bevorderen van de samenwerking in de veiligheidsregio’s tussen brandweer en zorgorganisaties, de 

brandveiligheid in de zorg kunnen verbeteren. 

 

 



 

Gemeenschappelijke uitgangspunten  

Partijen delen de volgende uitgangspunten: 

 

1. Het voldoen aan de wet- en regelgeving alleen leidt niet tot optimale brandveiligheid.  

2. Een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg is nodig om de brandveiligheid in de 

zorg te verbeteren.  

3. De veiligheidscultuur en het gedrag van mensen zijn uitermate belangrijk bij de organisatie van 

brandveiligheid.  

4. Betere veiligheidsbewustwording gecombineerd met brandveilig gedrag draagt bij aan een 

grotere zelfredzaamheid van medewerkers en cliënten.  

5. Samenwerking tussen brandweer en zorgorganisaties draagt bij aan bewustwording en aan het 

nemen van doeltreffende maatregelen die de brandveiligheid kunnen verbeteren. 

 

Partijen zijn bereid deze uitgangspunten uit te dragen. 

 

Specifieke aandachtsgebieden voor de komende jaren 

Partijen willen in gezamenlijkheid de komende jaren inhoud geven aan de samenwerking op de 

volgende aandachtsgebieden: 

 Het bevorderen van uniforme toepassing van regelgeving over brandveiligheid.  

Hoewel de wet- en regelgeving aangaande brandveiligheid landelijk uniform is geregeld, zijn er 

regionaal verschillen in interpretatie en toepassing van regels. Partijen zullen zich inspannen 

voor uniformiteit in uitleg en in toepassing van brandveiligheidsvoorschriften. 

 Risicogestuurde aanpak van brandveiligheid: partijen werken naar eenheid van opvatting en 

aan het bevorderen van de toepassing daarvan in de praktijk bij hun achterbannen.  

 Partijen zijn voorstander van het toepassen van gelijkwaardige oplossingen in situaties waarin 

dat een reële oplossing is. Partijen zullen hun leden stimuleren en ondersteunen om 

gelijkwaardige oplossingen tot onderwerp van gesprek te maken met respect voor ieders 

verantwoordelijkheid. 

 Als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, 

geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg) wonen ouderen, mensen met een beperking, 

(chronische) aandoening of ziekte langer zelfstandig. Mensen die zelfstandig wonen zijn zelf 

verantwoordelijk voor een brandveilige woonomgeving. Het is nodig om kwetsbare 

risicogroepen daarbij te ondersteunen, bijvoorbeeld met voorlichting en (technische) 

hulpmiddelen. Zorgbranches en Brandweer Nederland kunnen daarbij een initiërende rol spelen 

richting hun achterban om waar mogelijk die ondersteuning invulling te geven.  

 Het bevorderen van samenwerking tussen brandweer en zorgorganisaties in de 

veiligheidsregio’s, onder meer door implementatie van het programma Geen Nood bij brand en 

door aansluiting bij het Programma Brandveilig leven van Brandweer Nederland. Dit zijn 

methodieken om brandveiligheid goed te implementeren in de bedrijfsvoering en in het 

dagelijks handelen van zorgorganisaties. 

 

 



                         
                                                                            
 
 

 

     

 

Activiteiten  

Partijen starten activiteiten op genoemde aandachtsgebieden. De activiteiten worden in een 

projectplan, voorzien van doelen en resultaten, beschreven.    

Er wordt waar mogelijk aangesloten bij de activiteiten uit het landelijk programma Naar betere 

brandveiligheid in de zorg van de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg (BoZ, 2014 - 2017) 

en bij het programma Brandveilig Leven van Brandweer Nederland.  
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