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200 NIEUWE VLAAMSE 
BRANDPREVENTIE- 
ADVISEURS GAAN 

SAMEN NAAR MEER 
BRANDVEILIGHEID!

Belgen doen het niet zo goed op het vlak van brandveiligheid. Eén op drie denkt nooit aan 

brandpreventie, slecht 67 % heeft een rookmelder en vorig jaar stierven er zeker 69 mensen in een 

woningbrand. Dat zijn 6,2 doden per miljoen inwoners.  Daarmee doen we het een pak slechter dan 

onze buren: in Nederland stierven er vorig jaar 2,3 personen per miljoen inwoners, in Duitsland 4,6. 

Brandveiligheid is een zaak van iedereen. Iedereen draagt 

hierin zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar een brand-

preventieadviseur maakt een groot verschil, geeft het goede 

voorbeeld, zorgt ervoor dat de boodschap massaal verspreid 

wordt en zet aan tot positieve gedragsverandering.

Brandpreventieadviseurs zijn een belangrijke schakel in de 

broodnodige mentaliteitswijziging naar meer brandveilig-

heid. Een brandpreventieadviseur is een speciaal opgeleide 

brandweerman of -vrouw die aan burgers advies op maat 

geeft over hoe zij hun huis brandveiliger kunnen inrichten. 

De brandpreventieadviseur kan dit op verschillende manieren 
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realiseren, bijvoorbeeld via een informatiestand tijdens eve-

nementen, informatiesessies, voorlichting na brand, school- 

en huisbezoeken … 

De brandweer is de partner bij uitstek om resultaat te berei-

ken qua brandveiligheid en dit vanuit haar expertise en gevoel 

voor verantwoordelijkheid. 

DE OPLEIDING

Op 2 en 3 maart organiseerde de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en Pre-

ventie)  in samenwerking met de brandweerschool PIVO 

(www.pivo.be) een 2-daagse opleiding voor nieuwe brand-

preventieadviseurs.

Uit heel Vlaanderen kwamen brandweervrijwilligers, be-

roepsbrandweermannen en administratief personeel van de 

hulpverleningszones. In totaal namen 200 maatschappelijk 

bewogen mannen en vrouwen met een brandweerhart deel.

Dankzij hun enthousiasme en gedrevenheid zijn er vandaag 

meer dan 500 brandpreventieadviseurs actief in België. Volgen-

de uitspraak is volledig toepasbaar op de afgelopen opleiding:

“ Knowledge is power but 
enthusiasm pulls the switch”

In het brandveiligheidsdorp – dat opgesteld stond op de 

tweede opleidingsdag – maakten de cursisten kennis met 

mogelijke partners en goede voorbeelden vanuit Vlaamse 

hulpverleningszones. Er werd heel wat informatie gedeeld en 

contactgegevens werden uitgewisseld. 

De hele cursus stond in het teken van sensibiliseren, com-

municeren en motiveren. Merel De Vleeschouwer van Im-

boorling nam het onderdeel “Communicatie” voor haar re-

kening. Alle nieuwe brandpreventieadviseurs weten nu maar 

al te goed “waarom ze 2 oren hebben en slechts 1 mond”. 

Vraag hen zeker maar eens of ze een blauwe, groene of gele 

brandpreventieadviseur zijn.  

KENNIS IS MACHT, DELEN DE KRACHT
Het waren 2 informatieve dagen met de nodige humor en 

zelfrelativering. De syllabus en de presentaties zijn terug te 

vinden op de Kennisdatabank van www.besafe.be.

Neem zeker ook een kijkje op www.speelnietmetvuur.be en 

zorg mee dat we allemaal voor hetzelfde doel gaan. Of je nu 

brandpreventieadviseur bent of niet, wij zijn allemaal ambas-

sadeurs van brandveiligheid. Brandveiligheid is immers ieder-

een zijn of haar verantwoordelijkheid.

   Tim Renders  

(Zone Vlaams-Brabant Oost – Post Leuven) 

Projectcoördinator Brandveiligheid IBZ 
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