Jaarthema 2017 Brand en verminderd zelfredzamen
Nr.
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Activiteit
Multidisciplinair oefenen i.r.t. thema
CoPI straat oefeningen

6

ROT oefeningen
BT oefeningen
Info Special COPI-ROT
Bijeenkomsten/Bezoeken
Kenniscongres ‘Samenwerken aan Brandveilig Leven’
Kaderdagen brandweer
Gemeente West Maas en Waal
Afsluiting Bestuurlijke bijeenkomst ketenpartners GHOR
Heerlijk wonen in Gelderland-Zuid! Maar wat doen we als het
misgaat?
Lang zal u wonen

7

Netwerkdag Bevolkingszorg i.r.t. jaarthema

8

Geen nood bij brand

9

Jaarvergadering Huurdersvereniging Millingen a/d Rijn

1

Planvorming
Netwerkanalyse brand en verminderd zelfredzamen

1
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4
5

2

1
2

Beinvoedingsanalyse brand en verminderd zelfredzamen (bron:
Regionaal beleidsplan)
Netwerkanalyse verminderd zelfredzamen
Communicatie
Aansluiten reguliere communicatiemomenten
Maandelijkse risicotweet

3

Kansen vergroten

3
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Toelichting
Oefening met OvD-en i.c.m. informatievoorziening door Brandveilig Leven voor
bewoners en direct omwonenden oefenlocatie.
Oefen thema Brand in een verzorgingshuis
Oefen thema Brand in een verzorgingshuis
Bijeenkomst in een zorginstelling. Presentatie van de zorginstelling.
Met (het netwerk rond) verminderd zelfredzamen als vertrekpunt
Jaarthema topic maken!
4 thema middagen/ Thuis met het grootste gemak
Deze bijeenkomst wordt in februari 2018 gehouden
Themabijeenkomst van woningcorporaties in Rivierenland, o.a. brandweer en
Calamiteiten coördinator aan het woord
Bijeenkomst van SWON en studenten ‘Event management’, GHOR en brandweer
bij kraam
Brand-brandweer mede i.r.t. bevolkingszorg en redzaamheid.nl (bedrijf dat
workshops organiseert om redzaamheid en burgerhulp te bevorderen)
Brandweer project i.s.m. organisatie. Vast concept met programma. Nulmeting,
ste
de
1 gesprek Introductie, 2 gesprek keuze GNBB, convenant,
Veiligheidsexpedities, terugkoppeling en oefenen.
Presentatie brandveiligheid in relatie tot verminderd zelfredzamen in
woongebouwen
In- en overzicht van alle betrokkenen bij het risico brand en verminderd
zelfredzamen
Nagaan wie (welke dienst of partner), waar invloed op heeft om het risico te
kunnen beïnvloeden.
In- en overzicht van alle betrokkenen in omgeving van thuiswonende oudere
Nieuwjaarsbijeenkomst, jaarverslag, kaderdagen etc.
Aandacht voor het thema: i.c.m. logische momenten: sirene, wat als u die niet
hoort; NL-Alert, hoe hiermee om te gaan als verminderd zelfredzame
Alert zijn op ontwikkelingen en deze vergroten
- Incidenten
- Onderzoeken

4

Een maandelijkse blog

5
6
7

Multinieuws
Themamaand
Toolkit gemeenten

8
9

Verbinding zoeken met koepels (netwerk)
Een open dag voor familieleden
Overig
Inventariseren welke initiatieven binnen de VRGZ en haar partners
worden ontplooid richting de doelgroep (bron: Regionaal
beleidsplan)
Versterken geïnventariseerde initiatieven binnen de VRGZ (bron:
Regionaal beleidsplan) door uitwisseling activiteiten in projectgroep
en platform
Onderzoek doen naar in te zetten maatregelen om de
kwetsbaarheid doelgroep tijdens brand te verkleinen d.m.v. verslag
opbrengsten activiteiten jaarthema 2017 & verwerken in onze
activiteiten
Multidisciplinair onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheden
om tijdens rampen en crises bestaande bronnen te kunnen
raadplegen om verminderd zelfredzame burgers in beeld te krijgen
Burgers betrekken bij of bevragen over producten en activiteiten
rond verminderd zelfredzamen

1
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5
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Netwerk 100, Nijmegen
Handelingskaart voor verminderd zelfredzamen
Mini Congres Brandweer en woningbouwverenigingen van
woongebouwen
Netwerkdag crisiscommunicatie
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- Oefeningen
Ieder project lid schrijft 1x per jaar een blog/mening voor Plein08 (awareness
medewerkers)
Minimaal 1 artikel per editie
Een maand lang zeer frequent communiceren over dit thema
Een tool kit met middelen en suggesties om gemeenten meer te activeren in hun
communicatie
- Boegbeeld burgemeester
- Regulieren middelen
Sociale omgeving en professionele omgeving
Focus op dit thema
Deze inventarisatie heeft eind 2016 plaatsgevonden vanuit input van het Platform
zelfredzaamheid
Met het overzicht van lopende activiteiten kunnen we bezien waar we bij elkaar
kunnen aanhaken en elkaar kunnen versterken
Voorgenomen activiteit uit het Regionaal beleidsplan ‘2016-2019’.

Deze onderzoeksactiviteit komt uit het ‘Integraal zelfredzaamheidsbeleid’ (januari
2016), vanuit de beleidsfocus die in het beleidsplan is geformuleerd
Net als in 2016 bij hoogwater, bekijken we de mogelijkheden om inwoners te
betrekken bij wat we doen of ontwikkelen. In de periode sept-dec. 2017 hebben
we geënquêteerd bij oudere bewoners van 14 woongebouwen die het team
Brandveilig leven bezocht
Aansluiting/ bekendheid
Brandweer in samenwerking met ZZG Zorggroep
Opzet is waar kunnen we elkaar vinden en gezamenlijk optrekken i.r.t.
brandveiligheid in woongebouwen met senioren (verminderd zelfredzamen)
Thema: wat is de invloed van het zelfstandig wonen van ‘verwarde personen’ op
de (brand) veiligheid bij henzelf en hun omgeving?

