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Ontruimingsopgave 

zorgwoningen 
 

Labels borgen veilige 
plaatsing cliënt 
 

 
 
 
 

 
In één oogopslag zien voor welke cliënt uw 
zorgwoning uit oogpunt van brandveiligheid geschikt 
is? 
 

Welke cliënt in welke  woning of kamer? 

Cliënten binnen de (gehandicapten)zorg zijn, mede door hun 

lichamelijke en/of psychische beperking, in verschillende 

mate zelfredzaam. De mate van verminderde 

zelfredzaamheid  bepaalt  in hoeverre cliënten hulp nodig 

hebben bij evacuatie. 

Wanneer er voor evacuatie slechts beperkte hulp 

beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens de nacht, biedt 

aanvullende brandcompartimentering van het gebouw 

uitkomst. 

Voor zorgmedewerkers is het vaak moeilijk om aan het 

gebouw te zien voor welke cliënt het gebouw, appartement 

of een kamer geschikt is. 

 

Inzicht door ‘labeling’ 

Het Brandveiligheidslabel Zorgwoningen deelt op 

eenvoudige wijze het vastgoed in 4 categorieën. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hierdoor ontstaat snel inzicht of de woning geschikt is voor 

het type te plaatsen cliënt. 

 

A: Standaard woning, geschikt voor cliënten die bij 

ontruiming in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. 

B: Woning geschikt voor cliënten die met lichte hulp een 

onveilige zone kunnen ontvluchten. 

C: Woning geschikt voor cliënten die niet in staat zijn 

zichzelf in veiligheid te brengen en die hiervoor zijn 

aangewezen op hulp van medewerkers.  

D: Woning geschikt voor cliënten die niet in staat zijn 

zichzelf in veiligheid te brengen, maar die met hulp van 

medewerkers en met verrijdbare bedden een onveilige zone 

kunnen ontvluchten. 

 

 
Standaardisatie en upgrading van woningen 

Wanneer blijkt dat een woning niet geschikt is voor 

plaatsing van een zwaardere doelgroep kijkt u wat nodig is 

om de woning op te waarderen naar een hoger 

brandveiligheidslabel.  Upgrading naar een hoger label biedt 

door de standaardisatie veel meer flexibiliteit bij de 

plaatsing van cliënten dan aanpassing van de woning voor 

één bepaalde cliënt. De praktijk leert dat woningen vaak met 

relatief beperkte middelen zijn aan te passen naar een hoger 

brandveiligheidslabel B of C. Alleen woninglabel D vergt 

vaak ingrijpende aanpassingen en is soms gewoon niet 

mogelijk.   

 

Beleid 

Het brandveiligheidslabel voor zorgwoningen  

vereenvoudigt de vorming van beleid. U krijgt inzicht of het 

vastgoed van uw organisatie geschikt is voor de doelgroep 

die u huisvest.  U ziet of er een tekort is, of dat er misschien 

een overschot ontstaat aan bepaalde labels. Brandveiligheid 

labels geven een nieuwe dimensie aan kwaliteit in 

bijvoorbeeld het lange termijn huisvestingsplan. 

 

 

   

 
 

Geïnteresseerd? 
Wilt u meer weten over brandveiligheid? 

Neem contact op met Richard Koene 

via 06 – 29102823 of  

r.koene@vgib.nl 
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