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1.1 De werking en algemene beschrijving van het project 

Algemene doelstelling: bewustwording - mensen doen beseffen dat er 

gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan een ongezonde/onveilige 

woning. Zelfredzaamheid en langer en veilig thuis blijven 

bevorderen.  

 

Het project Gezond(t) Huis is een bestaand project, die reeds 

meerdere malen werd gerealiseerd in verschillende gemeenten over 

Vlaanderen. Oorspronkelijk zijn de LOGO's (Lokaal 

Gezondheidsoverleg) de bedenkers van het project. 

 

Gezond (t) Huis is een project waarbij een demonstratiewoning rond 

gezond en veilig wonen wordt ingericht. De thema's die aan bod komen 

zijn gezond wonen en brandpreventie, energievriendelijk wonen, 

valpreventie bij senioren, diefstal– en inbraakpreventie. De 

verschillende thema's overlappen deels en versterken elkaar. In 

ieder thema kwam minstens een minimaal aspect van brandpreventie aan 

bod. 

 

Het is een boeiende demonstratiewoning met laagdrempelige en 

praktische informatie gedurende een 3-tal maanden. Bezoekers kunnen 

in groepen onder begeleiding de ingerichte woning bezoeken, waar 

allerlei ongewenste situaties in scène worden gezet. Voor alle 

aangetoonde problemen reiken we ook zoveel mogelijk oplossingen aan. 

 

Doorheen de woning leer je hoe je de luchtkwaliteit in je woning kan 

verbeteren, ontdek je de gevaren van slecht werkende 

verwarmingstoestellen, preventie van brand (rookmelders) en CO-

vergiftiging, evacuatiewegen, inbraakpreventie, … 

 

Groepen van maximum 10 personen kunnen zich inschrijven voor een 

rondleiding doorheen de woning door opgeleide gidsen voor één of 

meerdere thema's. 



Professionele groepen nl. onthaalouders, thuiszorgdiensten, 

onderwijsinstellingen, krijgen een rondleiding van de partners 

hieronder beschreven. 

 

Speciaal wordt een uitleg gegeven voor deze laatsten in functie van 

brandveiligheid, verzorging van brandwonden en evacuatie. 

 

1.2 De partners en hun rol 

 Logo Brugge-Oostende: Projectbegeleiding - inhoudelijke 

expertise gezond wonen en valpreventie bij senioren 

 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen: Inhoudelijke expertise 

Brandveiligheid en brandpreventie 

 Gemeentebestuur Knokke-Heist: Projectleider + inhoudelijke 

expertise energievriendelijk wonen  en inbraak- en 

diefstalpreventie 

 Sociaal Huis Knokke-Heist : Projectleider + terbeschikking 

stellen woning en technische bijstand 

 Stichting brandwonden: Inhoudelijke expertise voorkomen 

brandwonden, EHBO + evacuatie in kinderdagverblijven en 

kleuterscholen 

 Kringwinkel 't Rad: Verzamelen en terbeschikking stellen 

inboedel 

 

1.3 De doelstellingen 

A: op een laagdrempelige manier: 

 doen beseffen dat er gezondheidsrisico's en/of 

veiligheidsrisico's kunnen verbonden zijn aan iedere woning 

 risico's in de woning leren herkennen 

 mogelijkheden/ tips geven om de risico's in de woning kleiner 

te maken of weg te nemen 

B: de rol van de brandpreventieadviseur bekend maken bij het grote 

publiek 

 

C: de rol van de diefstalpreventieadviseur bekend maken bij het 

grote publiek 

 

D: Promoten van rookmelders, blusdeken, CO-preventie 

 

E:  



 Evacueren kinderdagverblijven 

 Methodiek aanreiken om kleuterscholen en kinderdagverblijven op 

een ordentelijke/overzichtelijke manier te laten verlopen 

 

1.4 De kostprijs 

1.4.1 De jaarlijkse kost 

Raming 15 000 euro 

 

1.4.2 De oorsprong van de middelen 

De verschillende partners hebben elk op hun domein een deel van de 

kosten gedragen. 

 

1.5 De doelgroep 

Brede bevolking en professionelen, met extra aandacht voor kwetsbare 

groepen zoals senioren en kinderen. 

 

1.6 De bekendmaking van het project bij het grote publiek en het 
doelpubliek 

 verspreiding flyers en affiches 

 persberichten via de lokale pers  

 nieuwsbrieven en persberichten in de steden en gemeenten van de 

Hulpverleningszone 1 (19 gemeenten) 

 nieuwsbrieven van de projectpartners en hun netwerken 

 via gerichte mailing naar contacten van de partners 

 E-handtekening 

 Automatische/herhalende trailer (filmpje) op de beeldschermen 

van het cultureel centrum 

 Inrichten van thema-zuilen in de bibliotheek 

 Banner op hoofdpagina website Knokke-Heist, websitepagina op 

website Logo en Sociaal Huis 

 Opening van de demowoning met persconferentie 

 

1.7 De evaluatie 

1.7.1 Evaluatie: hoe en door wie 

Aan alle verantwoordelijke van de ingeschreven/deelnemende groepen 

werd gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen teneinde een 



evaluatie ter verantwoording en eventuele verbetering van het 

project te kunnen bieden. 

 

In een registratie-applicatie werd het aantal deelnemers per thema 

en doelgroep geregistreerd. 

 

Het beheer van de registratielijst was gecentraliseerd bij de 

projectleider/gemeente Knokke-Heist. 

 

1.7.2 De concrete resultaten 

We ontvingen in totaal  716 personen – 61 groepen 

Hiervan waren  456 personen – 35 groepen particulieren 

(verenigingen, adviesraden, collega’s gemeente en OCMW, 

thuiszorgplatform, …) en 260 personen – 26 groepen professionelen 

(scholen, poetsdiensten, kinderdagverblijven, rusthuizen, 

marinebasis, …) 

 

1.7.3 De direct zichtbare resultaten 

 De brandpreventieadviseur ontvangt op regelmatige basis 

bijkomende vragen vanuit kinderdagverblijven, scholen en 

verenigingen vb. de brandpreventieadviseur wordt gevraagd om 

toelichting te geven aan de preventieraadsleden, socio-

culturele verenigingen, ... 

 Promotie en verkoop rookmelders en blusdekens elke week tijdens 

de Folkloremarkt te Knokke-Heist: de verkoop van het aantal 

rookmelders is aanzienlijk gestegen - aankoop bij de 

brandpreventieadviseur. 

 Dienstoverschrijdende samenwerking met diverse diensten en 

partners en het behouden van de contacten. 

 De Hulpverleningszone  1 West-Vlaanderen heeft een contract 

afgesloten met stichting brandwonden om te sensibiliseren van 

kinderen naar brandveiligheid toe. 

 

1.8 De originaliteit 

 samenwerking met stichting brandwonden - structureel aanbod van 

opleiding aan kinderdagverblijven inzake evacuatie, brandwonden 

voorkomen en de behandeling ervan. 

 naast de reeds bestaande aandacht binnen het project voor CO-

preventie, werd verdere uitwerking van brandpreventie voorzien 

 promotie van het project: trailer op beeldschermen en de thema-

zuilen in de bibliotheek 

 



1.9 De verplaatsbaarheid 

 In iedere gemeente kan mits de nodige inspanningen een 

dergelijke demowoning ingericht worden en met betrokken/actieve 

projectpartners. 

 De verplaatsbaarheid heeft zich al bewezen doordat het 

oorspronkelijke concept van Gezond(t) Huis al meerdere malen 

heeft plaatsgevonden in Vlaanderen.  

 Door de goede samenwerking met stichting brandwonden en het ter 

beschikking zijn van didactisch materiaal in de 

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen kan elders toegepast 

worden. 

 Stichting brandwonden beschikt over een aantal opgeleide 

vrijwilligers die de opleiding aan verenigingen, 

kinderdagverblijven en scholen kunnen voorzien. 

 

1.10 Communicatie Belgische Prijs 

1.10.1 De quote van het project 

Veilig thuis: leer gevaren kennen... 

 

1.10.2 Online informatie over het project 

 http://www.knokke-heist.be/nieuws/rondleidingen-in-

demonstratiewoning-gezond-thuis-in-de-polderstraat 

 http://logobrugge-oostende.vlaamse-logos.be/gezondthuis 

 

1.10.3 De samenvatting van het project 

In het uitgevoerde project “Gezond (t) Huis Knokke-Heist” werd een 

leegstaande woning inhoudelijk ingericht rond gezond, veilig en 

energiezuinig wonen.  

Het betreft een bestaand projectconcept, dat reeds meerdere malen 

werd gerealiseerd in verschillende steden en gemeenten over 

Vlaanderen. In het project in de Polderstraat 61 te Knokke-Heist 

werd gekozen om aanvullend op het bestaande concept, extra aandacht 

te besteden aan: 

 het promoten van de rol van de brandpreventieadviseur en 

diefstalpreventieadviseur bij het grote publiek 

 het promoten van rookmelders, blusdeken, CO-preventie 

 het promoten van het belang van evacuatie en het aanreiken ven 

een methodiek om evacuatie in kleuterscholen en 

kinderdagverblijven op een ordentelijke/overzichtelijke manier 

te laten verlopen. 



De demowoning werd op een laagdrempelige manier opgengesteld voor 

zowel het brede publiek als professionals die in woningen (in brede 

zin) komen. 

 


