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Memo

Voornemens uit Regionaal beleidsplan
Op 30 juni 2016 heeft het bestuur van de VRGZ het Regionaal beleidsplan 2016-2019 vastgesteld. In
het plan zijn beleidsthema’s gekozen waar extra aandacht aan besteed wordt in de periode 20162019.
Voor twee thema’s daarvan zijn vooral in het afgelopen jaar activiteiten ontplooid op het gebied van
verminderde zelfredzaamheid, namelijk vanuit de beleidsthema’s:
•
Zelfredzaamheid & burgerparticipatie (integraal thema 2016-2019)
•
Brand en verminderd zelfredzamen (jaarthema 2017)
Eind 2017 is alles wat met deze extra activiteiten is geleerd aan kennis en inzichten in samenhang
bekeken. Met deze memo en bijbehorende bijlagen wordt het bestuur geïnformeerd over de
opbrengsten van de extra aandacht die de afgelopen 2 jaar is besteed aan zelfredzaamheid en brand
en verminderd zelfredzamen.

Opgeleverde kennis en inzichten
In hoofdlijnen gaat het om de volgende bevindingen:
 Participatiemaatschappij heeft invloed op de zelfredzaamheid van verminderd zelfredzamen.
 Meer slachtoffers bij brand onder 65-plussers.
 Beïnvloedingsmogelijkheden risico brand en verminderd zelfredzamen: vooral voorlichting
wordt gezien als een kansrijke maatregel, maar..
 De verantwoordelijkheid voor verminderd zelfredzamen is verdeeld. Het zijn vooral de
zelfstandig wonende senioren zelf die verantwoordelijk zijn, maar naarmate de
zelfredzaamheid afneemt, is dat steeds lastiger. Om de vluchtmogelijkheden en zaken als
voorlichting en het voorkomen van brand te optimaliseren, zijn veel organisaties
verantwoordelijk of in staat een bepaalde rol hierin te vervullen. De regie daarop is, door de
verdeelde verantwoordelijkheid en de diversiteit van betrokken partijen, diffuus.
Deze leveren de input voor de activiteiten van de VRGZ:
 Investeren in netwerken. Professioneel èn informeel netwerk zijn van belang voor de
veiligheid van verminderd zelfredzamen.
 Ondersteuning van professioneel en informeel netwerk bij voorlichting. Het professioneel en
informeel netwerk kunnen door de brandweer gevoed worden met instrumenten om hen te
ondersteunen bij het geven van voorlichting (zoals de handelingskaart).





Zicht op informatie over locaties met verminderd zelfredzamen bij crises versterken. Informatie
van zorginstellingen is geregeld via lijnen met de GHOR. Mogelijk kan nog versterking
plaatsvinden, als vooraf helder is voor de brandweer en gemeenten over welke
informatiebronnen zij bij crises beschikken en via welke lijnen zij deze bronnen kunnen
raadplegen.
Inzichten uit het bewonersonderzoek meenemen in de activiteiten van het team Brandveilig
Leven en het team communicatie.

Nadere informatie over de uitgevoerde activiteiten en de opbrengsten in bijlagen
Het resultaat van het in samenhang bezien van de resultaten van de verschillende activiteiten op het
gebied van (verminderd) zelfredzaamheid, is verwoord in de Multinieuws Special die half januari is
verspreid (zie bijlage 1)
Daarnaast treft u in de bijlagen meer informatie over:
 De activiteiten die binnen het jaarthema brand en verminderd zelfredzamen zijn gehouden
(Jaarkalender activiteiten jaarthema 2017, brand en verminderd zelfredzamen, zie bijlage 2);
 De activiteiten van het multidisciplinaire platform zelfredzaamheid Gelderland-Zuid (‘Overzicht
resultaten platform zelfredzaamheid 2016-2017’, zie bijlage 3);
 De uitkomsten van het bewonersonderzoek dat in de laatste maanden van 2017 in
woongebouwen met senioren is gehouden (zie bijlage 4).

