
In onze veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- en West-
Brabant, hebben wij de krachten gebundeld rond het thema Weerbare 
en Redzame Samenleving. Door samen te werken, kijken wij over de 
grenzen heen. Misschien wel het belangrijkste uitgangspunt in het 
redzamer/weerbaarder maken van onze samenleving. Verder kijken 
dan onze eigen deskundigheid en open staan voor de meerwaarde 
van de ander. Je laten verrassen! En dat doen we graag samen met
jou en de organisatie waarbij jij actief bent. Samen bouwen we aan 
een sterke samenleving waarin inwoners goed voor zichzelf en 
elkaar kunnen zorgen. Beide regio’s hebben hiervoor een 
programma ontwikkeld. In Midden-West is het al enige tijd actief. 

In Brabant-Noord hebben we kort geleden de aftrap gehouden via het 
webinar ‘Hoe het NET-WERKt’. Via onze gezamenlijke update houden 
we je graag op te hoogte en betrekken we je bij lopende initiatieven. 
En als jij een goed idee hebt…voel je welkom om ons te benaderen. 
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Samen maken we de regio veiliger. Daar worden we in Brabant sterker van.

Netwerk update

Samen met de brandweer brandrisico’s herkennen en 
voorkomen. Daar draait het om in de training Ambassadeur 
Brandveilig Leven. Als ambassadeur maak je mensen bewust 
van brandveiligheid in hun eigen omgeving, zowel thuis als op 
het werk. Daarbij krijg je soms te maken met een uitdagende 
groep gebruikers, verminderd zelfredzame personen of een 
bewonersgroep met een specifieke zorgvraag. Indien de kans op 
een brand ook nog eens groter is en/of tijd om te ontruimen kort 
is, tref je dus een flinke uitdaging. Wij helpen graag een handje 
via de training. Samen met de brandweer ga je in gesprek over 
risico’s en het verminderen van slachtoffers. De training geeft je 
inzicht in de meest voorkomende risico’s en de juiste kennis voor 
een veelal praktische oplossing. 

Ambassadeur 
Brandveilig Leven worden?

Veiligheidsvraagstukken staan meestal niet op zichzelf. 
De oplossingen hiervoor vragen om een aanpak vanuit 
verschillende invalshoeken. Een (kwetsbare) inwoner, gezin 
of buurt kan voor een uitdaging staan als het gaat om een 
combinatie van  problemen op verschillende gebieden zoals 
wonen, werk, gezondheid, welzijn e.a. 

Daarom werken we samen. Eén van de partijen waar we nauw 
mee samenwerken is Avans Hogeschool. Deze samenwerking 
zorgt voor een verbinding binnen én tussen praktijk, onderzoek 
en onderwijs. Vanuit het Expertisecentrum Veiligheid is 
daarom onderzoeker Steven van den Oord aangesloten bij de 
programma’s. Benieuwd naar meer informatie? Lees verder 
over deze samenwerking of bekijk een praktijkvoorbeeld.

Samenwerking met onderwijs

Weerbare & Redzame Samenleving
Netwerk Update

Wil jij deze update blijven ontvangen? 
Meld je aan via onderstaande link 
klik hier

Aanmelden updates

Op 20 mei is ook Brabant-Noord officieel van start gegaan met het 
programma Weerbare Samenleving. De kick-off vond plaats via de 
webinar ‘Hoe het NET-WERKt’. Een webinar waarin we met elkaar 
in gesprek gingen over thema’s als zelfredzaamheid, veerkracht en 
weerbaarheid op het gebied van gezondheid en veiligheid. Er keken 
meer dan 140 mensen mee! Daar zijn we trots op voor een eerste 
keer. 

Heb je het gemist of wil je gewoon nog even terugkijken? 
Dat kan! Kijk dan bij Terugblik webinar.

Kick-off met webinar 
‘Hoe het NET-WERKt’

Alsjeblieft! Dit is de eerste uitgave van Netwerk Weerbare & Redzame Samenleving.

Wij werken aan Brabantse regio’s waar inwoners goed voor zichzelf 
en elkaar kunnen zorgen. Dat kunnen en willen wij niet alleen.
Met overheidsorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs, zorg én 
inwoners gaan we op zoek naar kwetsbaarheden en risico’s rond 
(fysieke) veiligheid en gezondheid. Van daaruit zoeken we met elkaar 
naar oplossingen. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak. 
Dat is namelijk concreet, herkenbaar én dichtbij. 

Hiervoor hebben we de methodiek Veilige en gezonde wijk 
ontwikkeld. Inmiddels werken drie gemeenten actief met ons en 
partners samen om deze aanpak uit te voeren. Dat zijn:

Veilige en gezonde wijk

terugblik 
webinair

lees meer over ‘Samen 
maken we Empel veilig’

meer 
informatie

lees meer over 
de samenwerking

praktijkvoorbeeld 
werkplaats
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mail Tjerk mail Louise

In Midden- West Brabant zijn meerdere 
netwerken ambassadeurs actief. 

Interesse? Stuur een mail.

mail Steven

https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving-0/nieuws/aanmeldformulier/
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving-0/nieuws/nieuwsberichten/@34820/terugblik-webinar-20/
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving-0/initiatieven/
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/brandveilig-leven/
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving-0/nieuws/nieuwsberichten/@35267/samenwerken-weerbare/
https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/weerbare-samenleving-0/initiatieven/
mailto:t.delaat@vrbn.nl
mailto:louise.schneider@vrmwb.nl
mailto:brandveiligleven%40vrmwb.nl%20?subject=
mailto:s.vandenoord1%40avans.nl?subject=

