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Leystromen werkt samen 

Inspecteren en beoordelen
“In de praktijk betekent het dat ik samen 
met mensen van Leystromen zorgcom-
plexen inspecteer en beoordeel op brand-
veiligheid”, vervolgt Bart. “We kijken niet 
alleen naar de alarminstallaties, maar ook 
naar vluchtwegen, blusmiddelen en bouw-
kundige zaken. Kan iets beter, dan pakken 
we dat direct op of we nemen het mee bij 
het groot onderhoud. Bewoners merken 
hier niet zoveel van.” 

Vragen van bewoners
Tijdens de inspecties wordt Bart regelmatig 
aangesproken door bewoners. “Zo kreeg ik 
laatst de vraag om samen met een bewo-
ner naar een vluchtroute te kijken. Hij vond 
de route niet veilig en maakte zich zorgen. 
Heel terecht, want de vluchtroute werd 
geblokkeerd door dozen van winkels op de 

Bart is eigenaar van Stravea (Strategisch 
Veiligheidsadvies) en specialist op het 
gebied van brandveiligheid. Bart: “Ik 
ondersteun Leystromen wekelijks bij het 
brandveilig maken van onder andere zorg-
complexen. Hier wonen vooral ouderen die 
zelfstandig wonen en vaak zorg aan huis 
krijgen. Deze gebouwen hebben brand- 
veiligheidsinstallaties die bewoners alar-
meren bij brand. Bewoners moeten er op 
kunnen vertrouwen dat alles goed werkt.”

Nog veiliger en beter
Bart maakt direct een kanttekening: 
“Uiteraard zijn deze gebouwen nu ook al 
veilig. Bewoners hoeven zich geen zorgen te 
maken. Leystromen moet namelijk voldoen 
aan wettelijke regels zoals het Bouwbesluit. 
We willen juist kijken wat er nog veiliger en 
beter kan. Zo kijken we bijvoorbeeld naar 
nieuwe technieken. Daarnaast willen we 
ook goede afspraken maken met bedrij-
ven die de installaties onderhouden en 
certificeren. En met de zorgverleners in de 
complexen, want zij zijn verantwoordelijk 
voor het opvolgen van het brandalarm.”

Veiligheid voor alles
Brand in uw woning, u moet er niet aan denken! Gelukkig kunt u zelf 

veel doen om dit te voorkomen. Maar ook Leystromen heeft een rol in de 

brandveiligheid van appartementen en woningen. En die rol nemen wij 

zeer serieus! We vinden het belangrijk dat onze bewoners veilig wonen. 

Daarom werken we samen met veiligheidsadviseur Bart Veenstra van 

Stravea. 

Bart Veenstra van Stravea

Leystromen  
werkt samen 
Samen is sterker dan alleen.  
Leystromen zoekt de verbinding met 
andere organisaties in wonen, zorg, 
welzijn en onderwijs. Samen bouwen 
we aan leefbare wijken in vitale kernen.

begane grond. Dat hebben we toen samen 
opgelost. Ik zie vaak dat gangen vol staan 
met spullen en scootmobielen. Niet doen! 
Ook dan blokkeer je een vluchtroute.  
Of bewoners blokkeren zelfsluitende 
deuren, want dat vinden ze handiger. Geen 
goed idee, want een dichte deur kan de 
brand- en rookverspreiding aanzienlijk 
vertragen en dus levens redden.”

Leystromen neemt veiligheid serieus
“Ik vind het mooi om te zien hoe  
Leystromen dit aanpakt en de veiligheid van 
haar klanten serieus neemt. Daar adviseer 
ik ze graag bij! En gelukkig blijft het niet 
alleen bij adviseren. Ik doe ook de inspec-
ties, geef trainingen en ben aanspreekpunt 
voor collega’s, gemeente, brandweer en 
bewoners. Heel divers en mensen reageren 
positief!.”

Ik vind het mooi om te zien hoe Leystromen dit aanpakt 
en de veiligheid van haar klanten serieus neemt.

Meer weten over brandveiligheid?
Wilt u weten wat u kunt doen om 
woningbrand te voorkomen? Of wat u 
moet doen als er brand uitbreekt? Laat 
het ons dan weten! Regelmatig orga-
niseren we samen met de brandweer 
informatiebijeenkomsten over  
brandveiligheid.  
Bel ons op 088 031 33 00. Kijk voor meer 
informatie ook bij de rubriek Tips in dit 
blad.


