
 

 

Evaluatie Geen Nood Bij Brand! 

 

In 2007 waren er volgens het CBS 882 binnenbranden in zorginstellingen in Nederland en in 2008 zelfs 1100 (CBS, 2017). 

Deze aantallen vormden aanleiding om te investeren in de omslag van een regelgerichte naar een risicogerichte aanpak van 

brandveiligheid in de zorg. Een van de projecten waarbij de nieuwe omslag uitgangspunt vormt, is ‘Geen nood bij brand! 

Veiligheid in de zorg' (GNBB) (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,2008). GNBB is een 

samenwerkingsproject tussen brandweerkorpsen en zorginstellingen en gericht op het gezamenlijk realiseren van 

brandveiliger gedrag in instellingen. In opdracht van de Veiligheidsregio Midden- West-Brabant is door de GGD West-Brabant 

een onderzoek uitgevoerd om de methode GNBB regionaal te evalueren, met als doel om zorginstellingen nog doelgerichter 

te kunnen ondersteunen op het gebied van (brand)veiligheid.  

 

Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve analyse van beschikbare expeditie verslagen en 

kwalitatief onderzoek onder zorginstellingen (zowel deelnemers als niet deelnemers aan GNBB) 

en brandweer (expeditieleiders en midden management). De uitkomsten van het kwantitatieve 

onderzoek laten zien dat de brandveiligheid in zorginstellingen die hebben deelgenomen aan 

GNBB op veel punten goed op orde is, maar dat er ook enkele aandachtspunten zijn. Uit het 

kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat over het algemeen alle betrokken partijen tevreden 

zijn over de methode GNBB en ziet men meerwaarde van deze omslag naar risicogericht werken 

om de brandveiligheid in instellingen naar een hoger plan te tillen. Wel komen uit de evaluatie 

een aantal doorontwikkelpunten naar voren op gebied van samenwerking met zorginstellingen, 

uitvoering van GNBB en borging van risicogerichte werkwijze.  
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Aanbevelingen 

 Investeren in netwerkverbreding 

 Omslag naar instellingsgericht werken 

 Meer oog voor de behoefte van instellingen 

 Doorontwikkeling expeditieverslagen 

 Instellingen voorzien van terugkoppeling van 

expeditieverslag. 

 Uniformiteit in werkwijze. 

 Borging van werkwijze bij instellingen. 
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