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Vooraf
“Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel
schade en leed aanrichten. Het creëren van een brandveilige samenleving is een taak
van ons allemaal. Dat kunnen wij als brandweer niet alleen. Daarbij hebben we de
hulp van burgers, instellingen en bedrijven nodig. Samen kunnen we bewust(er) bezig
zijn met de risico’s op brand en elkaar helpen bij het brandveiliger maken van onze
leefomgeving. Dit noemen we Brandveilig leven.”1
Op zaterdag 2 oktober 2021 boog een groep van 25 young professionals van
Denkkracht Utrecht zich over de vraag hoe team Brandveilig Leven (BVL) en haar
partners de brandveiligheid in de regio Utrecht kunnen verhogen. Door middel
van verschillende brainstorms gaven zij antwoord op de vragen:
1. Hoe kan team BVL brandveiligheid een relevant thema maken voor alle
Utrechters?
2. Hoe kan team BVL het effect van het nieuwe uitvoerend beleid meten?
In dit verslag vindt u informatie over Denkkracht Utrecht, het Denklab
georganiseerd voor de Veiligheidsregio Utrecht en de resultaten van de pitches.
Veel leesplezier!
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https://www.brandweer.nl/onderwerpen/brandveiligheid/
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Dagprogramma Denklab
De dag begon met een kennismaking tussen Denkkracht en BVL en de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU). Nadat de deelnemers de vraagstukken geïntroduceerd kregen, werden ze
in zes groepen verdeeld (vijf groepen bestaande uit Denkkracht deelnemers, één groep
van VRU medewerkers). Elk groepje had de opdracht om vanuit het perspectief van een
persona/doelgroep te denken, zodat we als groep het eerste vraagstuk kunnen
beantwoorden: hoe kan team BVL brandveiligheid een relevant thema maken voor alle
Utrechters? Het doel van dit eerste deel van de dag was om te bepalen hoe BVL en VRU
de relevantie van brandveilig leven kunnen scheppen voor subgroepen in de Utrechtse
samenleving.
Halverwege de dag kwamen de deelnemers opnieuw bijeen voor een Gespreksronde.
Elke groep kreeg ongeveer drie minuten de tijd om hun ideeën en suggesties te delen
vanuit het perspectief van hun eigen persona. Daaruit ontstond een gesprek tussen de
verschillende groepen.
De gezamenlijke lunch werd opgevolgd door een rondleiding door de
brandweerkazerne en langs de brandweerwagens. Toevallig luidde aan het einde van de
rondleiding het alarm, waardoor de Denkkrachters konden meemaken wat er precies
gebeurt zodra een brand in Utrecht wordt gemeld aan de kazerne in Leidsche Rijn.
In het tweede deel van de dag verdiepten de deelnemers zich in het tweede vraagstuk:
hoe kan team BVL het effect van het nieuwe uitvoerend beleid meten? Ook nu bleven de
groepen in hun toebedeelde personas. De VRU medewerkers waren beschikbaar voor
het beantwoorden van verdiepende vragen. Het doel van dit deel van de dag was om de
rol van de VRU te verscherpen rondom (het meten van) het effect van verhoogde
brandveiligheid en het veiligheidsgevoel (onder de subgroepen).
Het “officiële” deel van de dag werd afgesloten met pitches van drie minuten per groep.
Elk groepje, met hun eigen persona’s, toverde hun kernbevindingen en ideeën om tot
een mooie boodschap aan VRU. Daarna volgde de afsluitende borrel, verzorgd door de
VRU, zodat de dag informeel na besproken kon worden.
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Toelichting werkvormen
Aangezien we twee vraagstukken wilden behandelen, besloten we om de dag in tweeën
te splitsen. Gedurende het eerste deel van de dag, stond het eerste vraagstuk centraal.
Zoals gesteld was het doel om vanuit het toebedeelde persona antwoord te geven op de
vraag hoe team BVL brandveiligheid voor deze groep een relevant thema kan maken. Bij
het beantwoorden van dit vraagstuk konden de groepjes zelf kiezen of ze gebruik wilden
maken van begeleidende divergerende en convergerende brainstormsessies of niet. De
brainstormsessies van het eerste vraagstuk zagen er als volgt uit:

Brainstormen over vraagstuk 1: Deel A
A1. Bedenk twee maatschappelijke thema’s die specifiek jullie doelgroep aan het hart
gaat. Zie onderstaande lijst voor inspiratie als jullie er zelf niet uitkomen!
Lijst maatschappelijke thema’s (niet zijnde: brandveiligheid):
-

woningtekort

-

rookvrije samenleving

-

anticonceptie

-

gezondheid

-

klimaatverandering

-

black lives matter

-

feminisme

-

digitalisering

-

onderwijs

-

kansengelijkheid

-

...

A2. Wat maakt deze thema’s zo relevant en waarom zou je hier zo om geven (why do you
care)? Wat zijn de ontwikkelingen op dit thema en hoe draag jij (als doelgroep) hieraan
bij? Zijn er initiatieven rondom het thema?
A3. Pak nu het thema ‘brandveiligheid’. Wat betekent dit thema voor jou (als doelgroep)?
Wanneer is jouw huis (of zijn jouw huizen) brandveilig?
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A4. Bedenk redenen waarom ‘brandveiligheid’ geen relevant thema is of niet genoeg
leeft als thema voor jou (als doelgroep). Wat maakt dat het je niet raakt?

Brainstorm vraagstuk 1: Deel B
B1. Draai de boel om: koppel je beweegredenen uit de voor-jou-relevante thema’s aan
brandveiligheid. Hoe maak je brandveiligheid wel relevant voor jouw doelgroep? Zijn er
concrete oplossingen te bedenken?
B2. Welke samenwerkingen zijn er nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Gespreksronde vraagstuk 1
Aan de hand van de vragen uit delen A en B nodigde we alle groepen uit om vanuit het
perspectief van hun persona aan te geven op welke manier zij brandveiligheid een
belangrijk thema gaan vinden. Dit gesprek vond plaats in een cirkel, waarbij alle
persona’s ook de ruimte kregen om in te gaan op de kernbevindingen van andere
groepen.

De tweede helft van de dag stond in het teken van het tweede vraagstuk. Weer kregen
de groepen de optie om begeleidende divergerende en convergerende
brainstormsessies te volgen. Dit waren de optionele sessies van het tweede deel van het
programma:

Brainstorm vraagstuk 2: Deel D
D1. Het is maandag - nieuwe week, nieuwe kansen! Je (jouw doelgroep) werd in het
weekend ontzettend geraakt door het thema “brandveiligheid” waardoor je NU graag
stappen wilt ondernemen om de brandveiligheid in jouw huis (of huizen) te vergroten.
Zowel preventief als curatief. Wat heb je daarvoor nodig? Wat ga je doen?
D2. Als het goed is heeft de vorige vraag geresulteerd in een mooie actielijst/
‘boodschappenlijst’ met concrete, praktische punten die jouw huis (of huizen)
brandveilig maken. De vervolgvraag is: Hoe kan VRU bijdragen en/of ondersteunen bij
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de uitvoering van die punten? (Tip: denk verder dan het gratis aanbieden van
producten).
D3. Zijn er andere organisaties/partijen die ook kunnen bijdragen en/of ondersteunen?
Zo ja, welke organisaties/partijen zijn dat en op welke manier kunnen zij dat doen?

Brainstorm vraagstuk 2: Deel E
1. De VRU was onder de indruk van jullie suggesties uit deel D. De VRU heeft het
uitvoerend beleid aangepast en samen met de voorgestelde
organisaties/partijen de nodige maatregelen getroffen om Utrecht brandveiliger
te maken.
2. De VRU constateert: Brandveiligheid zit vooral achter de voordeur. Dit beperkt de
mogelijkheid voor VRU om de brandveiligheid te controleren. Toch moet het
effect van een verhoogde brandveiligheid gemeten kunnen worden, zonder dat
de VRU langs elke voordeur in Utrecht moet.

E1. Heeft het nieuwe uitvoerend beleid wel effect? Hoe kan de VRU erachter komen of
de genomen maatregelen (uit brainstorm deel D) ook daadwerkelijk bijdragen aan
brandveiligheid?
E2. Schrijf je visie op effectmeting in steekwoorden op. Formuleer een duidelijk verhaal
rondom deze laatste vraag. Bedenk daarbij het ‘waartoe’ en het ‘hoe’, en minder het
‘wat’
E3. Zijn er nog samenwerkingen nodig met andere partijen dan in voorgaande
onderdelen door jullie genoemd?

Pitch vraagstuk 2
Elke groep kreeg vervolgens drie minuten de tijd om alle opgehaalde ideeën, suggesties
en kernbevindingen te delen in een pitch. De medewerkers van VRU kregen na elke
pitch de ruimte om feedback te geven op de pitches.

De personas
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Gedurende de gehele dag bleven de groepen in een bepaalde persona. Dit waren de zes
personas:
●

de bakfiets-stay-at-home ouder in Leidsche Rijn

●

de alleenstaande ‘persoon op leeftijd’ in Oudwijk

●

de single topsporter die weinig thuis is op de Neude

●

de tweedejaars student in zijn/haar dispuutshuis in Lombok

●

de ‘Nieuwe Nederlandse’ grote familie in Overvecht

●

de pandjesbaas in Wittevrouwen

Deze zes personas maken wat ons betreft een doorsnee van ‘de Utrechters’. We
voegden foto’s toe van het beeld dat het groepje bij dat persona moest hebben.

Resultaten
Het eerste gedeelte van de dag stond in het teken van de vraag:
Hoe kan team BVL brandveiligheid een relevant thema maken voor alle Utrechters?
Hier kwamen enkele bevindingen uit, die als volgt zijn opgesomd: een categorie
ontwerpgerichte ideeën en een aantal praktische, concrete tips en suggesties. Al deze
punten zijn, niet in bewuste volgorde van belangrijkheid, in onderstaande lijsten
genoemd.
Ontwerpgerichte ideeën en bevindingen
-

Allereerst: pas een gedifferentieerde strategie toe. Niet elke doelgroep is gebaat
bij dezelfde preventie-afspraken of curatieve middelen;

-

Hoewel de VRU (in communicatie) probeert weg te blijven van horrorverhalen,
bleek uit het gesprek dat verhaal en beleving cruciale delen zijn voor het
overbrengen van (brand)veiligheidsgevoel;

-

Sociale druk werkt in zekere zin positief voor het versterken van
brandveiligheidsgevoel: speel daarom in op deze situaties;

-

Het denken aan een ander, werkt voor veel doelgroepen beter dan enkel het
denken aan jezelf. Probeer op inhoud en in communicatie op zoek te gaan naar
het aanjagen van dit gevoel;

-

Bij (brand)veiligheid denken veel mensen eerst aan hun eigen thuissituatie,
bijvoorbeeld of ze voldoende brandmelders, blusdekens en brandblussers
hebben. Voor sommigen telt daarbij op: de brandroutes op het kantoor. Zelden
wordt er gedacht aan brandveiligheid in andere locaties zoals de supermarkt,
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een treinstation etc. Zet daarom bij campagnes ook in op de ‘locaties
buitenshuis’;
-

Eigenaarschap van een woning (huur of koop) kan van invloed zijn op het
veiligheidsgevoel van mensen, met name rondom het nemen van initiatief;

-

Het controleren van brandveiligheid gaat bij veel doelgroepen niet vanzelf.
Studentenhuizen ruimen tijdelijk een gang op, terwijl een persoon op leeftijd
wellicht geen gehoor geeft aan een huisbezoek. Zet daarom streng(er) in op
toezicht en benut het eigen verantwoordelijkheidsgevoel;

Concrete ideeën en producten:
Stay at home ouder persona
●

Veiligheid op vrijdag kalender: in de trant van ‘Dilemma op dinsdag’.

●

Het vergroten van de rol van kinderen door middel van:
○

De Grote Brandactie Dag: kinderen gaan langs de deuren, net als bij de
Grote Club Actie. Kinderen kunnen volwassenen vragen naar
brandveiligheid, geven stickers uit voor op de voordeur (dit creëert ook
peer pressure rondom volwassenen).

●

Een website waarop je kunt zien hoeveel branden er in jouw wijk in de afgelopen
jaren zijn geweest, wat daar de oorzaak van was en hoe dit te voorkomen. Dit
sluit aan bij het idee dat verhaal en beleving cruciale delen zijn voor het
overbrengen van (brand)veiligheidsgevoel, zoals hierboven beschreven.

Studenten(huis) persona:
●

Beleving is voor studenten belangrijker dan verhalen: ga dus op drukke
studenten locaties staan en nodig studenten uit om de VR ervaring te doen,
toegespitst op hun eigen situatie.

●

Een andere optie is om de brandweer bij grote studentenhuizen langs te laten
gaan, en studenten te laten ervaren: dit zijn de gevaren in jullie huis. Dit soort
ervaringen verspreidt tevens mond-tot-mond onder studenten, waardoor de
boodschap zichzelf verspreidt.

●

Poeslief vragen werkt niet bij studenten, soms moeten ze wakker geschud: een
Stichting ALS-achtige campagne (“Ik ben er niet meer”), waarin studenten met
hun neus op de gevolgen van brand-onveilig leven worden gedrukt, werkt
waarschijnlijk beter. De balans herijken tussen positieve prikkels en negatieve
prikkels.

Persona ‘persoon op leeftijd’
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●

Een campagne met gratis producten en een beroep op autoriteit, kan
gewaardeerd worden onder ouderen. Zo komt de boodschap beter over.

●

Het aanbieden van (gratis) installatie, gezamenlijk tot een oplossing komen:
daarna een rondleiding door het huis bij wijze van ‘check’ op huishoudelijke
producten.

●

Schakel bestaande communicatiemiddelen en -momenten in: de Zonnebloem,
bezoek aan de huisarts, thuiszorg, reclame op de omroep.

Persona ‘nieuw Nederlands gezin in Overvecht’
●

Producten en plannen: simulatie van een noodsituatie en de ernst hiervan laten
inzien.

●

Rookmelder laten installeren door Ziggo, Tele2 etc.

●

Prikkelende zinnen op gratis luciferdoosjes (“Vergeet het niet uit te blazen!”)

●

Inloop koffie/thee bij wachtende brandweerlieden (vrijwilligers) bij wijze van
‘wijk-agent’.

●

Een rap-liedwedstrijd. De winnaar mag een lokale rap opnemen bij VRU.
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Vervolg van het DenkLab
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de
dag, neem dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting
Denkkracht Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op
www.denkkrachtutrecht.nl.
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Over Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht heeft als doel young professionals te verbinden, te inspireren, en te
laten bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke, strategische en
organisatorische vraagstukken.
Denkkracht Utrecht is een denktank van young professionals met hart voor de publieke
zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische en organisatorische vraagstukken
te begrijpen en op te lossen. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en
doe-kracht van de young professionals in haar netwerk om een bijdrage te leveren aan
het oplossen van deze vraagstukken. De deelnemers zetten zich op vrijwillige basis in.
Denkkracht Utrecht is er voor alle publieke en semipublieke organisaties in en rond
Utrecht. Ook bedrijven met een publiek karakter of ondernemingen die werk (willen)
maken van hun publieke rol en taak zijn potentiële partners. De organisaties en
professionals die samenwerken met Denkkracht Utrecht kennen een open opstelling,
waarderen het om een spiegel voorgehouden te krijgen en zetten in op de ontwikkeling
van tegenkracht. Denkkracht Utrecht is op zoek naar inspiratie, out-of-the-box-ideeën
en enthousiasme.
Om denkkracht en andere perspectieven te mobiliseren organiseert Denkkracht jaarlijks
acht activiteiten met en voor een opdrachtgever. Doel is telkens om met de groep young
professionals creatieve denk- en doe-kracht te leveren ten behoeve van de
opdrachtgevende organisatie. Zie op de volgende pagina het team van deelnemers
Denkkracht Utrecht 2021.
Meer informatie is te vinden via www.denkkrachtutrecht.nl.
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