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Programma 

 Opening: Frits Mul (VGN) 

 Doelstelling: informeren en uitwisseling 

 VGN: visie en stand van zaken door Aart Bertijn 

 Veiligheidsscan: Hans van Wijnbergen (‘s Heeren Loo)  

 Pauze 

 Nieuwe aanpak brandveiligheid: GNBB, Jan van Kuyvenhoven 

(Brandweer Nederland) 

 Afronding en vervolg 

 



Brandveiligheid, maar wat is veilig? 

Conclusie Onderzoeksraad voor veiligheid: 

 

“Voldoen aan brandveiligheidsregelgeving is niet 

altijd voldoende” 

 

“De inrichting van de brandveiligheidsmaatregelen 

moet afgestemd zijn op de aanwezige risico’s” 

 

 

 

  



Veel vragen om te beantwoorden  

 Zelfredzaamheid van cliënten bij brand wisselt  

 Veel verschillende locaties 

 Terugtredende brandweer, wat betekent dat? 

 Zijn de gebouwen veilig genoeg? 

 Hoe vul je de BHV in als er geen personeel aanwezig 

is?  

 

Maar vooral 

 Wanneer is het (nu) veilig genoeg?  

 



Visie VGN 

 Incidenten zullen er altijd zijn  

 Veiligheid cliënt, medewerker, derde staan voorop 

 Risicogericht i.p.v. regelgericht 

 Verantwoord / maatwerk /proportioneel 

 Integrale aanpak 

 Keus voor eigen instrumentarium 

 Toepassing nieuwe innovaties 

 Samen met lokale autoriteiten en veiligheidsregio’s  

 

 



Aanpak door instellingen 

 Nieuwe beleidsplannen 

 Invulling zelfredzaamheid 

 Besef integrale aanpak groeit 

 Zoektocht naar alternatieve maatregelen 

- technieken 

- risico-inventarisatie 

- oefeningen 

- inzet buren 

 

 



Dilemma‘s 

 Extramuraal: veiligheid versus verantwoordelijkheid 

 Intramuraal: veiligheid versus mogelijkheid 

 Instrumentaal: mogelijkheid versus wenselijkheid 

- personele inzet 

- beschikbare financiën 

 Technisch: Toepasbaarheid versus acceptatie 

 Gemeente:  variëteit versus uniformiteit  

 

 Alleen in samenwerking op te lossen 

 

 



Wat doet de VGN (deel 1) 

 Afstemming met Brandweer Nederland 

 Afstemming met ActiZ en GGZ (en NVZ) 

 Afstemming met ministerie van BZK  

 Handreiking over Bouwbesluit 2012 

 Afstemming met ministerie VWS en SZW 

 OVV, inspecties 

 Politiek  

 Afstemming met SZW  

 AMvB BHV 

 



Wat doet de VGN (deel 2) 

 Handreiking brandveiligheid 

 E-learning NIVEO Zorg 

 Instrumentarium: samenwerking met o.a. TNO 

 Landelijk actieprogramma brandveiligheid?  

 Bijeenkomsten voor leden 

 Project Geen nood bij brand 2.0  

 

 Stimulering regionale samenwerking! 


