Voorstellen
U stelt zich voor en legt uit waarom u deze training geeft. Nodig vervolgens de deelnemers
uit voor een korte kennismaking (naam, welke organisatie, wat verwachten zij van de
training?). Ook kunt u deelnemers laten vertellen wat de reden is van hun deelname aan de
training (persoonlijke interesse?)
Toetsen beginsituatie
Wie heeft er al eens brand gehad? Hoe bent u daarmee om gegaan? Heeft één van de
aanwezigen al eens iets aan brandpreventie, ofwel het voorkomen van brand, gedaan? Wat
weten de cursisten er al vanaf? Is er al iemand bekend met de woning-bezoeken in het
kader van Brandveilig Leven?
Toelichting
De brandweer is er om branden te blussen. De ambassadeurs zijn gericht op het
preventieve vlak. Dit toen wij door middel van Home-Safety-Checks, presentaties en het
bezoeken van evenementen. Licht toe wat wij exact doen en waarom wij dit doen!
Home Safety Check
Op verzoek van inwoners van de gemeente Roosendaal kan een huisbezoek of woningcheck
worden uitgevoerd. Hierbij komen er 1 of meerdere Ambassadeurs op afspraak bij mensen
thuis. Gedurende dit huisbezoek wordt samen met de bewoner(s) een ronde door de
woning gedaan en aan de hand van een vooraf opgestelde checklist een advies gegeven
waar nog verbeterpunten op het gebeid van brandveiligheid zijn.
De informatie die de Ambassadeur(s) bij huisbezoeken verzamelen is zeer waardevol en
dient op een geanonimiseerde wijze geregistreerd te worden. Aan de hand van deze
informatie kan in de toekomst een patroon herkend worden, waar in de Gemeente
Roosendaal aandachtsgebieden zitten op het gebied van brandveiligheid.
Voorlichting
Bij voldoende bekendheid van het project is de verwachting dat aanvragen voor
voorlichting vanuit stichtingen of verenigingen binnen komen. Deze
voorlichtingsbijeenkomsten kunnen natuurlijk gecombineerd worden met andere vormen
van voorlichting, denk hierbij aan buurtpreventie. Voor het geven van voorlichting dienen
er voldoende Ambassadeurs beschikbaar te zijn. Afhankelijk van de grootte van de
bijeenkomst wordt bekeken hoeveel voldoende is, maar te allen tijde minstens 2.
Bij deze bijeenkomsten is het zaak om voldoende materialen aanwezig te hebben. Bij de
kazerne in Roosendaal is een bak met materialen beschikbaar. Deze wordt door vrijwilligers
opgehaald en teruggebracht. Ook wordt een roll-up van het project geplaatst, zodat
duidelijk is wie wij zijn en hoe wij benaderd kunnen worden.

Evenementen
Het primaire doel hierbij is om bekendheid van het project te genereren. Secundair wordt
hier ook voorlichting gegeven aan individuele bezoekers van de stand. Ook kunnen
bezoekers hier de aanvraag van een woningscan indienen. Bij evenementen zijn er altijd
voldoende Ambassadeurs aanwezig. Afhankelijk van de grootte van het evenement wordt
dit vooraf bepaald, maar te allen tijde minstens 2.
Bij deze evenementen is het zaak om voldoende materialen aanwezig te hebben. Bij de
kazerne in Roosendaal is een bak met materialen beschikbaar. Deze wordt door vrijwilligers
opgehaald en teruggebracht.
Hierbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd, enkel gegevens over de straat en
wijk en in hoeverre de bezochte woning brandveilig is.
Het doel van dit project is het creëren van bewustwording bij de doelgroep door middel van
voorlichting, informatie verstrekking en op verzoek van inwoners het uitvoeren van
woningscans.
De bewustwording kan in 3 aspecten opgesplitst worden:
Voorkomen
Men zegt vaak dat voorkomen beter is dan genezen. Op het gebied van brand en
brandveiligheid is dit zeker waar. Met behulp van de brandweer en de inzet van de
opgeleide Ambassadeurs Brandveilig Leven is het van belang om inwoners goed voor te
lichten hoe zij hun woning op een juiste manier brandveiliger kunnen maken.
Tijdig ontdekken
Als er dan toch brand uitbreekt is het van belang dat deze tijdig ontdekt wordt. Hoe eerder
de brand ontdekt wordt (bijvoorbeeld door middel van een rookmelder), hoe meer tijd er
over is om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. Na 3 minuten kan een brand al fataal
zijn.
Snel ontvluchten
Zodra een brand ontdekt is ontstaat er vaak paniek. In deze paniek kan het lastig zijn om op
een snelle manier te ontvluchten. Bewust zijn van je omgeving en het paraat hebben van
een vluchtroute zorgt ervoor dat men zichzelf snel in veiligheid kan brengen.

