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Brandpreventieadviseurs
geven gratis advies aan
burgers.
____________________
Stuur alle vragen ivm de
hervorming en deze
nieuwsbrief door hier te
klikken

“Brandpreventieadviseurs geven
gratis advies aan burgers.”
De nieuwe opleiding ‘Brandpreventieadviseur’ is vandaag
begonnen. Deze functie werd in het leven geroepen om
burgers gratis te informeren over de brandveiligheid van
hun woning en brandpreventie in het algemeen. Hiermee
plaatst Binnenlandse Zaken brandveiligheid hoog op de
agenda om zo het aantal slachtoffers van branden in de
toekomst te verlagen. De brandweer toont alvast
interesse voor dit initiatief.
Op
dinsdag
29
juni
ging
het
Nederlandstalige luik van de nieuwe
opleiding ‘brandpreventieadviseur’ (BPA)
van start. De eerste Franstalige opleiding
was al op vrijdag 25 juni begonnen.
Verschillende enthousiaste brandweerlui
wilden deze nieuwe praktijkgerichte
opleiding te volgen. De bedoeling is dat
deze experts vanuit hun uitgebreide
ervaring
en
met
voldoende
communicatievaardigheden
groepen
zullen tonen hoe ze de brandveiligheid
van hun woning kunnen verbeteren. In een later stadium zullen
deze BPA’s ook individueel advies geven aan mensen in hun
eigen woning.
Jaarlijks vallen ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij
woningbranden in België en brandwondenslachtoffers die het
overleven, dragen meestal de gevolgen mee voor de rest van
hun leven. En dan hebben we het nog niet over de enorme
materiële schade die 10.000 branden jaarlijks aanrichten... Met
deze opleiding wil de Algemene Directie Veiligheid en Preventie
(FOD Binnenlandse Zaken) dat brandweerlui in de toekomst
meer op het terrein van de burger kunnen komen om die te
sensibiliseren over brandveiligheid. Goede gewoontes kunnen
immers heel wat problemen vermijden.
Jérôme Glorie, Algemeen Directeur Veiligheid en Preventie bij
Binnenlandse Zaken verduidelijkt: “We willen duidelijk maken
dat brandweermensen niet alleen kunnen branden blussen en
wespennesten bestrijden. De burger heeft ook behoefte aan

praktische tips en eenvoudige ingrepen waarmee hij zijn woning
brandveiliger kan maken. De brandpreventieadviseur is hiervoor
de aangewezen persoon.”
Naast interventies heeft het brandweerpersoneel ook als
opdracht om aan brandpreventie te doen. In de veiligheidsketen
zorgt het luik preventie er immers voor dat branden niet
ontstaan of dat de gevolgen beperkt blijven. Sommige
preventieve maatregelen zijn eenvoudig, bijvoorbeeld een
rookmelder plaatsen, vermijden dat elektrische apparaten
ingeschakeld blijven, de filter van de droogkast geregeld
vervangen …
Met behulp van opgeleide brandpreventieadviseurs zal de
brandweer beter gewapend zijn om het publiek te woord te
staan en vragen over brandveiligheid te beantwoorden. Deze
brandpreventieadviseurs zijn gevormd om de boodschap van
brandveiligheid aan de burger te brengen, begrijpelijk en in alle
objectiviteit.

De opleiding
De opleiding geeft extra informatie over brandrisico’s in
woningen en hoe te reageren bij noodsituaties en legt daarna
vooral de nadruk op communicatievaardigheden. Het is
belangrijk dat de brandpreventieadviseur effectief kan
communiceren met de burger of met specifieke doelgroepen.
Jérôme Glorie: “Een brandweerman heeft een enorm veel kennis
over en ervaring met brand. Deze opleiding is erop gericht om
deze kennis op een begrijpelijke en aanschouwelijke wijze naar
de burger over te brengen. Daarmee hebben brandweerlui soms
minder ervaring.”
Er is verder ook aandacht voor communicatie met bepaalde
doelgroepen zoals kinderen of kansarmen. Die doelgroepen
vereisen vaak een andere aanpak dan de conventionele
sensibilisering.
De brandpreventieadviseur krijgt tot slot ook instrumenten ter
beschikking die hem helpen bij zijn verhaal. Hierbij springt
vooral de Fire Trolley, een demonstratiekoffer met rookmelders,
een blusdeken, een brandblusser en informatieve pancartes, in
het oog.

In samenwerking met partners van op het
terrein
De opleiding kwam tot stand door overleg binnen een
werkgroep, de Taskforce Brandpreventie, die gecoördineerd
wordt door de AD Veiligheid en Preventie. In dit overkoepelend
overlegorgaan voor brandpreventie zitten heel wat experts en
mensen van op het terrein die het belang van deze nieuwe
functie inzien. Door de inbreng van de verschillende
betrokkenen
zoals
brandweerfederaties,
verzekeringsmaatschappijen,
beroepsfederaties,
brandwondenstichting, … ontstaat een breed draagvlak voor
verschillende initiatieven rond brandveiligheid.

Enkele brandpreventietips
zomermaanden:

voor

tijdens

de

•

Zin in een lekkere barbecue? Plaats de barbecue eerst en
vooral op een vlakke plaats en niet te dicht bij uw tent of
kampeerwagen.

•

Gebruik nooit methanol, benzine, brandgel … als
aanmaakmiddel voor een barbecue! Overgiet ook nooit met
extra brandstof.

•

Controleer bij een gasbarbecue de stevigheid van de
gasslang en de eventuele vervaldatum van de gasfles.

•

Doof na het barbecueën alles grondig uit en verplaats de
barbecue pas als die volledig is afgekoeld.

•

Schaf u eventueel ook een brandblusser aan! Het kan u
helpen om in geval van brandgevaar snel zelf in te grijpen.

•

Gebruikt u gasflessen om te koken? Bewaar ze dan uit de
zon op een koele plaats en zet ze rechtop.

•

Huur je een vakantiewoning? Zorg dan dat je de vluchtroute
en uitgangen van het gebouw goed kent. Controleer
eventueel ook de aanwezige rookdetectoren.

•

Schakel, vooraleer u op vakantie vertrekt, alle elektrische
apparaten uit (behalve de koelkast en diepvriezer.
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