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1. INLEIDING 

 
De brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) wil haar “maatschappelijk rendement” verhogen door 
zich de komende jaren meer te richten op het voorkomen van woningbranden. De investeringen in 
brandrepressie hebben de afgelopen tien jaar namelijk niet gezorgd voor een vermindering van het 
aantal woningbranden en slachtoffers.1 Door burgers beter voor te lichten over woningbrandveiligheid 
en de maatregelen die zijzelf kunnen nemen om woningbrand te voorkomen en de gevolgen ervan te 
beperken, hoopt de BAA het aantal woningbranden en de slachtoffers die daarbij vallen wel verder te 
kunnen verminderen.  
 
De BAA wil de beschikbare middelen voor woningbrandpreventie doelmatig en doeltreffend inzetten. 
Dit vraagt een gedegen inzicht in de socio-economische en demografische kenmerken van 
huishoudens die meer dan gemiddeld getroffen worden door woningbrand. Een dergelijke aanpak 
wordt ook wel risicodifferentiatie genoemd. Risicodifferentiatie opent de mogelijkheid om gerichte 
interventies te ontwikkelen voor de groepen huishoudens waar naar verhouding meer woningbranden 
plaatsvinden. Door risicodifferentiatie toe te passen, wil BAA inzicht krijgen in de kenmerken van 
huishoudens waar naar verhouding vaker brand uitbreekt, weten waar deze risicohuishoudens wonen, 
en begrijpen hoe zij deze risicohuishoudens kan bewegen om preventieve maatregelen te nemen.  
 
De BAA heeft daarom met behulp van de segmentatiesystematiek Mosaic Huishouden2 bekeken welke 
verschillende groepen huishoudens in Amsterdam-Amstelland te vinden zijn en vastgesteld hoe vaak 
bij deze groepen huishoudens in de afgelopen vijf en een half jaar een woningbrand heeft 
plaatsgevonden (het zogenaamde woningbrandrisicoprofiel3). Vervolgens is ingezoomd naar de 
huishoudens waar naar verhouding meer woningbranden hebben plaatsgevonden (de zogenaamde 
risicohuishoudens) en bekeken in welke mate deze risicohuishoudens bij de woningbrand gewond 
geraakt zijn. Ook is bekeken welke brandoorzaken voorkwamen bij de verschillende groepen 
risicohuishoudens. In deze rapportage worden de resultaten van deze analyses beschreven.  
 
Resumerend geeft deze rapportage een antwoord op de volgende drie vragen: 
 

1. Bij welke groepen en typen huishoudens in Amsterdam-Amstelland vonden naar verhouding 
vaak woningbranden plaats en wat zijn de socio-economische en demografische kenmerken 
van deze huishoudens? 

2. In welke mate raakten de verschillende groepen risicohuishoudens gewond bij een 
woningbrand? 

3. Wat waren de brandoorzaken van de (onderzochte) woningbranden die bij de verschillende 
groepen risicohuishoudens hebben plaatsgevonden? 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe en met welke gegevens 
de woningbrandrisicoprofielen gemaakt zijn. In hoofdstuk 3 worden de woningbrandrisicoprofielen 
van Amsterdam en de Amstelland gemeenten gepresenteerd. Het resultaat van dit hoofdstuk is de 

                                                             
1	  Zie bijvoorbeeld de Strategische Reis van de NVBR (2010). 
2 Mosaic Huishouden is een segmentatiesystematiek waarin de huishoudens in Nederland op basis van socio-
economische en demografische kenmerken ingedeeld zijn in verschillende groepen en typen huishoudens. 
3 Merk op dat in deze rapportage het woningbrandrisicoprofiel uitsluitend opgesteld is op basis van socio-
economische kenmerken van huishoudens, en bijvoorbeeld niet op het type bebouwing waarin deze huishoudens 
wonen.	  	  
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identificatie van vier hoofdgroepen risicohuishoudens waarbij naar verhouding meer woningbranden 
hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 4 wordt gekeken hoe vaak risicohuishoudens gewond geraakt 
zijn bij een woningbrand. Hoofdstuk 5 bekijkt wat de brandoorzaken waren van de (onderzochte) 
woningbranden bij de risicohuishoudens. In hoofdstuk 6 wordt het geheel ‘overzien’ en worden de 
beperkingen van de methodiek beschreven en concrete aanbevelingen gegeven hoe risicodifferentiatie 
in het programma ‘brandveilig leven’ van de BAA te integreren.   
 



 

         5 
  

2. TOTSTANDKOMING WONINGBRANDRISICOPROFIEL 
 
Bij het opstellen van het woningbrandrisicoprofiel (het aantal woningbranden per groep en type 
huishoudens) is gebruik gemaakt van de woningbrandalarmeringen uit het verzorgingsgebied van de 
BAA tussen 31 maart 2005 en 31 december 2010.4 In deze periode is de BAA 3926 keer gealarmeerd 
voor een woningbrand. Vervolgens is gekeken naar de woningbrandalarmeringen waarbij kan worden 
aangenomen dat er ook daadwerkelijk een (kleine) brand is geweest, namelijk de alarmeringen met een 
inzetduur (uitruk tot en met de repressieve inzet van de langst aanwezige tankautospuit) van minimaal 
15 minuten. De aanname is namelijk dat een tankautospuit minimaal 15 minuten nodig heeft om uit te 
rukken, naar het brandadres toe te rijden en de brand te blussen. Deze minimale inzetduur is 
gemakshalve zowel voor beroeps- als vrijwillige brandweerkazernes aangehouden.  
 
Bij 258 woningbranden kon de langste inzetduur door de Alarmcentrale (AC) niet achterhaald worden. 
De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Daarom zijn we bij deze 258 alarmeringen nagegaan of er ook 
een Officier van Dienst (OvD) gealarmeerd was (met wederom een minimale inzetduur van 15 
minuten). In geen van deze alarmeringen was dit het geval. Daarom hebben we deze 258 
binnenbrandalarmering zonder inzetduur uitgesloten van de analyse. In totaal zijn er daarmee tussen 
31 mei 2005 en 31 december 2010 in Amsterdam-Amstelland 2929 woningbrandalarmeringen geweest 
met een inzetduur groter dan 15 minuten.  
 
Vervolgens is een onderscheid gemaakt tussen de woningbrandalarmeringen in Amsterdam en in de 
Amstelland gemeenten5, zodat voor zowel Amsterdam als voor de Amstelland gemeenten een 
afzonderlijk woningbrandrisicoprofiel kon worden gemaakt. Uit gegevens van Mosaic Huishouden 
kwam namelijk naar voren dat de bevolkingssamenstelling van Amsterdam in grote mate verschilt met 
die van de Amstelland gemeenten. Van de in totaal 2929 woningbrandalarmeringen met een inzetduur 
langer dan 15 minuten, vonden er 2457 plaats binnen Amsterdam en 472 binnen de Amstelland 
gemeenten.  
 
De adressen van de 2929 woningbrandalarmeringen zijn vervolgens gekoppeld aan Mosaic 
Huishouden. Mosaic Huishouden is een segmentatiesystematiek waarin alle huishoudens in Nederland 
op basis van socio-economische en demografische kenmerken ingedeeld zijn in verschillende groepen 
en typen huishoudens. Mosaic Huishouden is opgebouwd uit allerlei verschillende soorten bronnen 
data, zoals gegevens van TNT Post, het Kadaster, CBS, Onderzoeksbureaus, Bevolkingsonderzoek etc. 
Experian heeft bij de analyse van de woningbrandalarmeringen gebruik gemaakt van de meest recente 
versie van Mosaic Huishouden, opgebouwd uit gegevens uit 2009.  
 
In bijlage 1 is een overzicht en een korte beschrijving opgenomen van de verschillende groepen en 
typen huishoudens uit Mosaic Huishouden.  

                                                             
4 De gegevens zijn verkregen van de Alarmcentrale (AC) van de BAA. De woningbrandalarmeringen vóór 31 
maart 2005 waren niet beschikbaar bij de Alarmcentrale (AC) van de BAA. 
5 De Amstelland gemeenten bestaan uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
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3. DE WONINGBRANDRISICOPROFIELEN EN RISICOHUISHOUDENS 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de woningbrandrisicoprofielen van Amsterdam-Amstelland gepresenteerd. 
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, wordt onderscheid gemaakt tussen het 
woningbrandrisicoprofiel van Amsterdam en de Amstelland gemeenten. Aan de hand van de twee 
woningbrandrisicoprofielen worden aan het einde van dit hoofdstuk vier groepen risicohuishoudens 
benoemd waar naar verhouding meer woningbranden hebben plaatsgevonden. 

3.2 Woningbrandrisicoprofiel  Amsterdam 
In de onderstaande tabel is het woningbrandrisicoprofiel van de gemeente Amsterdam weergegeven. 
2441 brandadressen zijn met Mosaic Huishouden geanalyseerd. 
 
Mosaic Groep Branden % Amsterdam % Index 
A - De Vrije Geesten 1.211 49,6% 203.984 50,0% 99 
B - De Ontwikkelde Stedelingen 166 6,8% 43.608 10,7% 64 
C - De Knokkers 559 22,9% 62.263 15,3% 150 
D - De Dynamische Families 5 0,2% 1.270 0,3% 66 
E - De Modale Burgers 215 8,8% 34.439 8,4% 104 
F - De Succesvolle Gezinnen 26 1,1% 8.153 2,0% 53 
G - De Traditionalisten 48 2,0% 10.250 2,5% 78 
H - Het Landelijke Gezinsleven 9 0,4% 1.391 0,3% 108 
I - De Welgestelden 89 3,6% 14.419 3,5% 103 
J - De Pensioengenieters 113 4,6% 28.300 6,9% 67 
Totaal 2.441 100,0% 408.077 100,0% 100 
      
Mosaic Type Branden % Amsterdam % Index 
A01 - Degelijke Studenten 15 0,6% 6.881 1,7% 36 
A02 - Jonge Doeners 351 14,4% 72.649 17,8% 81 
A03 - Minder Geslaagden 606 24,8% 88.643 21,7% 114 
A04 - Levensgenieters 239 9,8% 35.811 8,8% 112 
B05 - Cultuurgenieters 26 1,1% 13.197 3,2% 33 
B06 - Mini Macho's 108 4,4% 26.132 6,4% 69 
B07 - Bewuste Starters 32 1,3% 4.279 1,0% 125 
C08 - Multiculturele Doorzetters 236 9,7% 16.476 4,0% 239 
C09 - Jonge Flatbewoners 64 2,6% 15.445 3,8% 69 
C10 - Krappe Kassen 259 10,6% 30.342 7,4% 143 
D11 - Succesvolle Starters 0 0,0% 98 0,0% 0 
D12 - Moderne Gezinnen 5 0,2% 1.172 0,3% 71 
E13 - Gemakkelijke Gezinnen 4 0,2% 478 0,1% 140 
E14 - Ruimdenkers 21 0,9% 3.531 0,9% 99 
E15 - Honkvaste Senioren 8 0,3% 1.654 0,4% 81 
E16 - Arbeidsgrijzen 65 2,7% 14.415 3,5% 75 
E17 - Jonge Genieters 117 4,8% 14.361 3,5% 136 
F18 - Familie Dynamiek 9 0,4% 3.484 0,9% 43 
F19 - Familie Doorsnee 0 0,0% 114 0,0% 0 
F20 - Weltevreden Stellen 10 0,4% 2.819 0,7% 59 
F21 - Eigenzinnigen 7 0,3% 1.736 0,4% 67 
G22 - Conservatieve Gezinnen 1 0,0% 187 0,0% 89 
G23 - Jonge Stellen 20 0,8% 5.200 1,3% 64 
G24 - Brave Borsten 20 0,8% 3.411 0,8% 98 
G25 - Tevreden Gezinnen 5 0,2% 708 0,2% 118 
G26 - Ordelijke Dorpsgenoten 0 0,0% 163 0,0% 0 
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G27 - Noeste Werkers 1 0,0% 81 0,0% 206 
G28 - Groen Genieters 1 0,0% 500 0,1% 33 
H29 - Welvarende Plattelanders 3 0,1% 276 0,1% 182 
H30 - Senioren op het platteland 1 0,0% 125 0,0% 134 
H31 - Contente Provincialen 3 0,1% 521 0,1% 96 
H32 - Eenvoudige Dorpelingen 0 0,0% 5 0,0% 0 
H33 - Agrarische Gezinnen 2 0,1% 464 0,1% 72 
H34 - Nuchtere Landelijke Bewoners 0 0,0% 0 0,0% 0 
H35 - Gefortuneerde Landbouwers 0 0,0% 0 0,0% 0 
I36 - Rijke Elite 3 0,1% 328 0,1% 153 
I37 - Chique Provincialen 3 0,1% 542 0,1% 93 
I38 - Gefortuneerde Kosmopolieten 75 3,1% 12.547 3,1% 100 
I39 - Landelijke Grootgrondbezitters 6 0,2% 367 0,1% 273 
I40 - Gedreven Doeners 2 0,1% 635 0,2% 53 
J41 - Tevreden Arbeidsmarktverlaters 21 0,9% 7.708 1,9% 46 
J42 - Eenvoudige Vergrijsden 77 3,2% 16.490 4,0% 78 
J43 - Genietende Arbeidsverleders 0 0,0% 121 0,0% 0 
J44 - Huisouderen 15 0,6% 3.981 1,0% 63 
Totaal 2.441 100,0% 408.077 100,0% 100 

De kolom branden betreft het aantal branden dat tussen 2005-2010 heeft plaatsgevonden bij deze groep of typen 
huishouden. De kolom Amsterdam geeft aan hoeveel huishoudens van deze groep of type in Amsterdam wonen. 
De kolom index geeft het indexcijfer weer. Vetgedrukte indexcijfers zijn statistisch significant. Dit betekent dat de 
kans dat een bepaalde uitkomst (indexcijfer) op toeval berust klein is.  
 
Overall gezien vonden de meeste branden plaats bij De Vrije Geesten (49.6%), gevolgd door De 
Knokkers (22.9%) en De Modale Burgers (8.8%). Van de tien groepen huishoudens blijkt dat bij de De 
Knokkers naar verhouding meer woningbranden hebben plaatsgevonden. De Ontwikkelde Stedelingen, 
De Succesvolle Gezinnen en De Pensioengenieters hebben naar verhouding minder woningbranden 
gehad dan de andere groepen huishoudens.  
 
Meer ingezoomd blijkt dat bij de huishoudtypen Minder Geslaagden, Levensgenieters, Multiculturele 
Doorzetters, Krappe Kassen en Jonge Genieters vaker dan gemiddeld een woningbrand plaatsvond. 
Vooral het indexcijfer van de Multiculturele Doorzetters (239) valt op. Dit cijfer betekent dat de groep 
Multiculturele Doorzetters twee keer zo vaak een woningbrand heeft gehad dan dat op basis van het 
aantal Multiculturele Doorzetters verwacht zou mogen worden. Daarentegen hebben de Degelijke 
Studenten, Jonge Doeners, Cultuurgenieters, Mini Macho’s, Jonge Flatbewoners, Arbeidsgrijzen, 
Familie Dynamiek, Weltevreden Stellen, Jonge Stellen, Groen Genieters, Tevreden 
Arbeidsmarktverlaters, Eenvoudige Vergrijsden en Huisouderen naar verhouding minder 
woningbranden gehad.  
 
Naast de groepen en typen huishouden is gekeken naar enkele socio-economische en demografische 
kenmerken van de huishoudens waar de afgelopen vijf en een half jaar in Amsterdam een woningbrand 
heeft plaatsgevonden. De nu volgende gegevens zijn wederom afkomstig uit Mosaic Huishouden. De 
vetgedrukte indexcijfers geven een significant verband aan.  
 

o Leeftijd 

Kijkende naar de leeftijd van het hoofd van het huishouden, dan blijkt dat bij mensen in de 
leeftijdsklasse 45 tot 55 jaar naar verhouding vaker een woningbrand heeft plaatsgevonden. Dit is in 
relatie tot het woningbrandrisicoprofiel een opvallende uitkomst, omdat uit het 
woningbrandrisicoprofiel blijkt dat bij jongere groepen huishoudens (De Vrije Geesten, De Knokkers) 
vaker brand is uitgebroken. Het lijkt er daarmee op dat vooral de ‘oudere’ Knokkers en Vrije Geesten 
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naar verhouding veel getroffen zijn door een woningbrand. Ouderen van 65 jaar en ouder hebben 
volgens Mosaic Huishouden naar verhouding minder vaak te maken gehad met een woningbrand.  
 
Leeftijd hoofd huishouden  Branden % Amsterdam % Index 
01> Jonger dan 25 jaar 198 8,1% 35.003 8,6% 95 
02> 25 tot 35 jaar 520 21,3% 87.932 21,5% 99 
03> 35 tot 45 jaar 491 20,1% 86.314 21,2% 95 
04> 45 tot 55 jaar 528 21,6% 76.407 18,7% 116 
05> 55 tot 65 jaar 372 15,2% 58.868 14,4% 106 
06> 65 jaar of ouder 332 13,6% 63.553 15,6% 87 
Totaal 2.441 100,0% 408.077 100,0% 100 

 
o Etniciteit6 

Gezien de hoogte van het indexcijfer van het huishoudtype multiculturele doorzetters is gekeken naar 
de etniciteit van de huishoudens die binnen dit huishoudtype vallen. Hiervoor zijn alle postcodes 
genomen waar percentueel gezien het merendeel van de huishoudens behoort tot het type 
multiculturele doorzetters. Vervolgens is per postcode op huishoudniveau gekeken naar de etniciteit 
van de huishoudens. Het blijkt dat Niet Westerlingen, Antillianen, Surinamers, Arabieren, 
Marokkanen en Turken sterk zijn oververtegenwoordigd binnen het huishoudtype multiculturele 
doorzetters. Dit betekent dat hoogstwaarschijnlijk het merendeel van de woningbranden bij het 
huishoudtype Multiculturele Doorzetters heeft plaatsgevonden bij Nederlanders met een niet 
Hollandse achternaam.  
 
 Groepen Etniciteit multiculturele doorzetters % Amsterdam % Index 
Nederlands 39.5% 67.8% 58 
Oost Europees 2.1% 1.9% 114 
Overig Westers 15.6% 14.1% 111 
Turks 7.1% 3.3% 219 
Marokkaans 3.5% 1.5% 243 
Antilliaans 1.5% 0.4% 342 
Surinaams 10.1% 3.3% 303 
Arabisch 10.5% 4.2% 248 
Indonesisch 0.7% 0.5% 134 
Oost Aziatisch 1.1% 1.0% 108 
Overig niet Westers 8.4% 2.0% 413 
Totaal 100% 100%  

 
o Opleiding 

Huishoudens in Amsterdam met een lage of middelbare opleiding zijn naar verhouding meer getroffen 
door een woningbrand dan huishoudens met een hoge opleiding. Merk op dat bij huishoudens met een 
hoge opleiding wel de meeste woningbranden voorkwamen, echter niet meer dan op basis van het 
aantal huishoudens met een hoge opleiding verwacht zou mogen worden.  
 
Opleiding  Branden % Amsterdam % Index 
01> Lage opleiding 456 18,7% 60.866 14,9% 125 
02> Middelbare opleiding 914 37,4% 128.711 31,5% 119 
03> Hoge opleiding 1.071 43,9% 218.500 53,5% 82 
Totaal 2.441 100,0% 408.077 100,0% 100 

                                                             
6 Bij etniciteit kijkt Mosaic Huishouden naar de herkomst van de achternaam van de huishoudens om te bepalen 
tot welke etnische groep een huishouden hoort. Let wel, een Turkse familie die al ruim 20 jaar in Nederland 
woont en feitelijk een Nederlander is, zal door Mosaic Huishouden nog steeds als een ‘Turk’ beschouwd worden.  
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o Inkomen 

Uit de resultaten van Mosaic Huishouden blijkt dat bij huishoudens in Amsterdam met een beneden 
modaal of modaal inkomen in verhouding vaker woningbranden plaatsvonden dan bij huishoudens met 
een boven modaal inkomen. Huishoudens met een twee keer modaal of hoger inkomen werden naar 
verhouding minder vaak getroffen door een woningbrand.  
 
Bruto gezinsinkomen Branden % Amsterdam % Index 
01> Beneden modaal 1.030 42,2% 158.008 38,7% 109 
02> Modaal 564 23,1% 80.108 19,6% 118 
03> 1.5 keer modaal 302 12,4% 50.638 12,4% 100 
04> 2 keer modaal 190 7,8% 37.508 9,2% 85 
05> Meer dan 2 keer modaal 355 14,5% 81.815 20,0% 73 
Totaal 2.441 100,0% 408.077 100,0% 100 

 
o Werksituatie 

Bij huishoudens zonder baan vonden naar verhouding meer woningbranden plaats. Bij huishoudens 
met een fulltime baan, gepensioneerden en studenten vonden naar verhouding minder woningbranden 
plaats.  
 
Werksituatie Branden % Amsterdam % Index 
01> Full-time 1.040 42,6% 196.659 48,2% 88 
02> Part-time 381 15,6% 61.890 15,2% 103 
03> Gepensioneerd 352 14,4% 67.746 16,6% 87 
04> Student 68 2,8% 16.748 4,1% 68 
05> Zonder baan 600 24,6% 65.034 15,9% 154 
Totaal 2.441 100,0% 408.077 100,0% 100 

 
o Koop- of huurhuis 

Huishoudens die in een huurwoning wonen hadden over het algemeen vaker een woningbrand dan 
huishoudens in een koopwoning. Huishoudens in Amsterdam die in een koopwoning wonen hadden 
daarentegen naar verhouding minder vaak een woningbrand.  
 
Eigendom woning Branden % Amsterdam % Index 
01> Koopwoning 281 11,5% 77.313 18,9% 61 
02> Huurwoning 1.750 71,7% 255.135 62,5% 115 
03> Particuliere verhuur of tweede huis 410 16,8% 75.629 18,5% 91 
Totaal 2.441 100,0% 408.077 100,0% 100 

 
o Type woning 

Kijkend naar het woningtype dan valt op dat huishoudens in Amsterdam die in een vrijstaande woning 
wonen naar verhouding meer woningbranden hebben gehad. De meeste woningbranden in Amsterdam 
vonden volgens Mosaic Huishouden plaats in appartementen (1915 branden).  
 
Woningtype Branden % Amsterdam % Index 
01> Vrijstaande woning 29 1,2% 2.818 0,7% 172 
02> Twee-onder-één-kap woning 17 0,7% 3.006 0,7% 95 
03> Hoekwoning 56 2,3% 9.671 2,4% 97 
04> Tussenwoning 424 17,4% 70.683 17,3% 100 
05> Appartement 1.915 78,5% 321.899 78,9% 99 
Totaal 2.441 100,0% 408.077 100,0% 100 
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3.3 Woningbrandrisicoprofiel Amstelland gemeenten 
In de onderstaande tabel is het woningbrandrisicoprofiel van de Amstelland gemeenten weergegeven. 
Tot de Amstelland gemeenten behoren Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn. 
Van de 472 woningbrandalarmeringen konden 329 consumentenadressen met Mosaic Huishouden 
geanalyseerd worden. 
 
Op voorhand moet opgemerkt worden dat het aantal alarmeringen in de Amstelland gemeenten veel 
lager ligt dan in de gemeente Amsterdam. Door het lage aantal alarmeringen zijn de uitkomsten 
minder snel significant en neemt de betrouwbaarheid van de uitkomsten af.  
 
Mosaic Groep Branden % Amstelland % Index 
A - De Vrije Geesten 5 1,5% 5.479 5,7% 27 
B - De Ontwikkelde Stedelingen 36 10,9% 12.470 12,9% 85 
C - De Knokkers 63 19,1% 12.501 13,0% 148 
D - De Dynamische Families 6 1,8% 7.353 7,6% 24 
E - De Modale Burgers 40 12,2% 14.328 14,9% 82 
F - De Succesvolle Gezinnen 68 20,7% 22.837 23,7% 87 
G - De Traditionalisten 19 5,8% 3.459 3,6% 161 
H - Het Landelijke Gezinsleven 24 7,3% 2.426 2,5% 290 
I - De Welgestelden 51 15,5% 6.666 6,9% 224 
J - De Pensioengenieters 17 5,2% 8.887 9,2% 56 
Totaal 329 100,0% 96.406 100,0% 100 
      
Mosaic Type Branden % Amstelland % Index 
A01 - Degelijke Studenten 0 0,0% 448 0,5% 0 
A02 - Jonge Doeners 4 1,2% 1.308 1,4% 90 
A03 - Minder Geslaagden 0 0,0% 1.831 1,9% 0 
A04 - Levensgenieters 1 0,3% 1.892 2,0% 15 
B05 - Cultuurgenieters 17 5,2% 8.173 8,5% 61 
B06 - Mini Macho's 14 4,3% 3.444 3,6% 119 
B07 - Bewuste Starters 5 1,5% 853 0,9% 172 
C08 - Multiculturele Doorzetters 1 0,3% 41 0,0% 715 
C09 - Jonge Flatbewoners 57 17,3% 11.859 12,3% 141 
C10 - Krappe Kassen 5 1,5% 601 0,6% 244 
D11 - Succesvolle Starters 2 0,6% 6.053 6,3% 10 
D12 - Moderne Gezinnen 4 1,2% 1.300 1,3% 90 
E13 - Gemakkelijke Gezinnen 1 0,3% 304 0,3% 96 
E14 - Ruimdenkers 14 4,3% 4.249 4,4% 97 
E15 - Honkvaste Senioren 20 6,1% 7.817 8,1% 75 
E16 - Arbeidsgrijzen 4 1,2% 1.241 1,3% 94 
E17 - Jonge Genieters 1 0,3% 717 0,7% 41 
F18 - Familie Dynamiek 14 4,3% 6.482 6,7% 63 
F19 - Familie Doorsnee 4 1,2% 892 0,9% 131 
F20 - Weltevreden Stellen 25 7,6% 6.493 6,7% 113 
F21 - Eigenzinnigen 25 7,6% 8.970 9,3% 82 
G22 - Conservatieve Gezinnen 4 1,2% 369 0,4% 318 
G23 - Jonge Stellen 6 1,8% 947 1,0% 186 
G24 - Brave Borsten 1 0,3% 626 0,6% 47 
G25 - Tevreden Gezinnen 2 0,6% 264 0,3% 222 
G26 - Ordelijke Dorpsgenoten 5 1,5% 746 0,8% 196 
G27 - Noeste Werkers 0 0,0% 144 0,1% 0 
G28 - Groen Genieters 1 0,3% 363 0,4% 81 



 

         11 
  

H29 - Welvarende Plattelanders 8 2,4% 770 0,8% 304 
H30 - Senioren op het platteland 8 2,4% 351 0,4% 668 
H31 - Contente Provincialen 6 1,8% 514 0,5% 342 
H32 - Eenvoudige Dorpelingen 0 0,0% 0 0,0% 0 
H33 - Agrarische Gezinnen 0 0,0% 646 0,7% 0 
H34 - Nuchtere Landelijke Bewoners 1 0,3% 2 0,0% 14651 
H35 - Gefortuneerde Landbouwers 1 0,3% 143 0,1% 205 
I36 - Rijke Elite 5 1,5% 647 0,7% 226 
I37 - Chique Provincialen 11 3,3% 1.164 1,2% 277 
I38 - Gefortuneerde Kosmopolieten 8 2,4% 2.465 2,6% 95 
I39 - Landelijke Grootgrondbezitters 12 3,6% 816 0,8% 431 
I40 - Gedreven Doeners 15 4,6% 1.574 1,6% 279 
J41 - Tevreden Arbeidsmarktverlaters 8 2,4% 4.255 4,4% 55 
J42 - Eenvoudige Vergrijsden 3 0,9% 2.698 2,8% 33 
J43 - Genietende Arbeidsverleders 1 0,3% 335 0,3% 87 
J44 - Huisouderen 5 1,5% 1.599 1,7% 92 
Totaal 329 100,0% 96.406 100,0% 100 

De kolom branden betreft het aantal branden dat tussen 2005-2010 heeft plaatsgevonden bij deze groep of typen 
huishouden. De kolom Amstelland geeft aan hoeveel huishoudens van deze groep of type in de Amstelland 
gemeenten wonen. De kolom index geeft het indexcijfer weer. Vetgedrukte indexcijfers zijn statistisch significant. 
Dit betekent dat de kans dat een bepaalde uitkomst (indexcijfer) op toeval berust klein is. 
 
Overall gezien vonden de meeste branden in de Amstelland gemeenten plaats bij Succesvolle 
Gezinnen (20.7%), gevolg door De Knokkers (19.1%) en De Welgestelden (15.5%). Van de 10 
groepen huishoudens valt op dat De Knokkers, Het Landelijke Gezinsleven en De Welgestelden naar 
verhouding meer woningbranden hadden. De Vrije Geesten, De Dynamische Families en De 
Pensioengenieters hadden naar verhouding minder woningbranden.  
 
Meer ingezoomd blijkt dat de huishoudtypen Jonge Flatbewoners, Senioren op het Platteland, Chique 
Provincialen, Landelijke Grootgrondbezitters en Gedreven Doeners naar verhouding meer 
woningbranden hadden. Daarentegen hadden Levensgenieters, Cultuurgenieters, Succesvolle Starters, 
Familie Dynamiek, Tevreden Arbeidsmarktverlaters en Eenvoudige Vergrijsden naar verhouding 
minder woningbranden.   
 
De uitkomsten zijn in het licht van het woningbrandrisicoprofiel van de gemeente Amsterdam 
opvallend te noemen. Waar in de gemeente Amsterdam de meeste woningbranden plaatsvonden bij de 
Vrije Geesten, heeft deze groep in de Amstelland gemeenten juist het minst te maken gehad met 
woningbranden. De groep die zowel in Amsterdam als de Amstelland gemeenten naar verhouding 
vaak getroffen is door woningbrand, is de groep “De Knokkers”. Bij de groep “Pensioengenieters” 
vond zowel in Amsterdam als de Amstelland gemeenten naar verhouding minder woningbranden 
plaats.    
 
Naast de groepen en typen huishouden is gekeken naar enkele socio-economische en demografische 
kenmerken van de huishoudens waar de afgelopen vijf jaar een woningbrand heeft plaatsgevonden. De 
nu volgende gegevens zijn wederom afkomstig uit Mosaic Huishouden. De resultaten laten zien dat de 
gevonden verbanden niet of nauwelijks significant zijn. Alleen tussen het type woning en het aantal 
woningbranden is een significant verband gevonden.   
 

o Leeftijd 

Leeftijd hoofd huishouden  Branden % Amstelland % Index 
01> Jonger dan 25 jaar 14 4,3% 6.112 6,3% 67 
02> 25 tot 35 jaar 41 12,5% 13.857 14,4% 87 



 

         12 
  

03> 35 tot 45 jaar 70 21,3% 19.379 20,1% 106 
04> 45 tot 55 jaar 66 20,1% 18.556 19,2% 104 
05> 55 tot 65 jaar 60 18,2% 15.305 15,9% 115 
06> 65 jaar of ouder 78 23,7% 23.197 24,1% 99 
Totaal 329 100,0% 96.406 100,0% 100 

 
o Opleiding 

Opleiding  Branden % Amstelland % Index 
01> Lage opleiding 53 16,1% 15.076 15,6% 103 
02> Middelbare opleiding 135 41,0% 37.132 38,5% 107 
03> Hoge opleiding 141 42,9% 44.198 45,8% 93 
Totaal 329 100,0% 96.406 100% 100 

 
o Inkomen 

Bruto gezinsinkomen Branden % Amstelland % Index 
01> Beneden modaal 76 23,1% 22.014 22,8% 101 
02> Modaal 53 16,1% 15.966 16,6% 97 
03> 1.5 keer modaal 42 12,8% 11.700 12,1% 105 
04> 2 keer modaal 34 10,3% 11.820 12,3% 84 
05> Meer dan 2 keer modaal 124 37,7% 34.906 36,2% 104 
Totaal 329 100,0% 96.406 100,0% 100 

 
o Werksituatie 

Werksituatie Branden % Amstelland % Index 
01> Full-time 162 49,2% 50.730 52,6% 94 
02> Part-time 50 15,2% 13.438 13,9% 109 
03> Gepensioneerd 84 25,5% 24.949 25,9% 99 
04> Student 5 1,5% 1.875 1,9% 78 
05> Zonder baan 28 8,5% 5.414 5,6% 152 
Totaal 329 100,0% 96.406 100,0% 100 
	  

o Koop- of huurhuis 

Eigendom woning Branden % Amstelland % Index 
01> Koopwoning 160 48,6% 46.282 48,0% 101 
02> Huurwoning 130 39,5% 41.410 43,0% 92 
03> Particuliere verhuur of tweede huis 39 11,9% 8.714 9,0% 131 
Totaal 329 100,0% 96.406 100,0% 100 
	  

o Type woning 

Bij de huishoudens in de Amstelland gemeenten die in een vrijstaande woning of twee-onder-één-kap 
woning wonen, vonden naar verhouding meer woningbranden plaats. Bij tussenwoningen brak relatief 
minder vaak brand uit dan dat op basis van het aantal in de Amstelland aanwezige tussenwoningen 
verwacht zou mogen worden.  
 
Woningtype Branden % Amstelland % Index 
01> Vrijstaande woning 48 14,6% 4.620 4,8% 304 
02> Twee-onder-één-kap woning 22 6,7% 3.425 3,6% 188 
03> Hoekwoning 35 10,6% 11.101 11,5% 92 
04> Tussenwoning 105 31,9% 38.079 39,5% 81 
05> Appartement 119 36,2% 39.181 40,6% 89 
Totaal 329 100,0% 96.406 100,0% 100 
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3.4 Analyse woningbrandrisicoprofielen 
De verschillen tussen het woningbrandrisicoprofiel van Amsterdam en de Amstelland gemeenten zijn 
groot. In Amsterdam vonden de woningbranden relatief vaak plaats bij laag opgeleide huishoudens 
met een niet Nederlandse achternaam, veelal zonder werk en met een laag inkomen. In de Amstelland 
gemeenten vonden woningbranden vaker dan gemiddeld plaats bij zowel minder welvarende 
huishoudens als bij erg welvarende huishoudens. Een mogelijke verklaring hiervoor is het verschil 
tussen de bebouwing in Amsterdam en de Amstelland gemeenten. Wellicht wonen arme mensen (in 
Amsterdam en de Amstelland gemeenten) en hele rijke mensen (in de Amstelland gemeenten) in oude, 
brandgevoelige huizen. Deze verklaring kan echter niet met Mosaic Huishouden worden getoetst, 
omdat Mosaic Huishouden alleen bestaat uit socio-economische en demografische gegevens van 
huishoudens. Een andere mogelijke verklaring is dat de woningbranden in de Amstelland gemeenten 
relatief veel plaats vonden in bedrijfsruimten achter of naast het woonhuis.7 Wanneer branden in deze 
bedrijfsruimten door de alarmcentrale als ‘binnenbrand wonen’ getypeerd zijn, zou het kunnen dat de 
kenmerken van deze huishoudens ten onrechte gekoppeld zijn aan deze branden. Aanvullend 
onderzoek is echter noodzakelijk om het verschil in uitkomsten tussen Amsterdam en de Amstelland 
gemeenten te kunnen verklaren.  
 
De combinatie van socio-economische kenmerken van de risicohuishoudens in Amsterdam (lage 
opleiding, laag inkomen en niet Nederlandse achternaam) is niet verrassend. Het inkomen, 
opleidingsniveau en de werksituatie zijn namelijk grotendeels aan elkaar gerelateerd.8 Het is in het 
algemeen bekend dat de meeste werklozen over het algemeen een laag opleidingsniveau hebben en dat 
lage opleiding over het algemeen resulteert in een laag inkomen. Een mogelijke verklaring voor de 
uitkomst dat werklozen vaker te maken hebben met een woningbrand is dat zij meer thuis aanwezig 
zijn dan niet werklozen. Aangezien de meeste (onderzochte) woningbranden in Amsterdam-
Amstelland ontstonden door menselijk handelen (zie ook hoofdstuk 5), lijkt het aannemelijk dat 
werklozen vaker een woningbrand hebben omdat ze simpelweg meer thuis zijn. Deze hypothese wordt 
echter weersproken door de groep gepensioneerden. Deze groep is namelijk naar verhouding minder 
vaak getroffen door een woningbrand, terwijl aangenomen kan worden dat deze groep ook relatief veel 
tijd in huis doorbrengt.  
 
Afsluitend is het opvallend dat huishoudens in een vrijstaande woning vaker getroffen zijn door 
woningbrand, zowel in Amsterdam als in de Amstelland gemeenten. Dit is opvallend omdat in 
Amsterdam vooral huishoudens met lage inkomens door een woningbrand getroffen zijn, terwijl het 
niet zeer aannemelijk lijkt dat deze groep huishoudens in vrijstaande woningen woont.  

3.5 Afsluitend: Vier hoofdgroepen risicohuishoudens benoemd 
Op basis van de in de vorige paragraven gepresenteerde woningbrandrisicoprofielen zijn de 
verschillende groepen en typen huishoudens waar naar verhouding vaak woningbranden hebben 
plaatsgevonden door Experian samengevoegd tot vier hoofdgroepen risicohuishoudens, te weten: 
 

1. Vrije Denkers (bestaande uit de Mosaic groepen Jonge Doeners, Minder Geslaagden en 
Levensgenieters). 

                                                             
7 Tijdens een brainstormsessie met enkele betrokkenen werd deze mogelijkheid benoemd.  
8 Het is daarom wenselijk om deze variabelen in samenhang met elkaar te onderzoeken, zodat kan worden 
bepaald welke van deze factoren het zwaarst weegt. Het is echter niet mogelijk om met Mosaic Huishouden deze 
berekening te maken.  
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De hoofdgroep Vrije Denkers omvat 48.3% van de huishoudens in Amsterdam. 49% van de 
woningbranden in Amsterdam vond bij deze groep huishoudens plaats. De Vrije Denkers is een 
risicogroep omdat er in absolute zin veel woningbranden hebben plaatsgevonden.  
De Vrije Denkers is geen risicogroep in de Amstelland gemeenten, omdat ‘slechts’ 1.5% van de 
woningbranden bij deze huishoudens heeft plaatsgevonden.  
 

Beschrijving uit Mosaic Huishouden: “Deze Mosaic types hebben over het algemeen geen vaste 
baan want een deel van hen is nog aan het studeren. Zij vullen hun eigen dagen en hebben genoeg 
vrijheid om te doen wat zij leuk vinden. Hierin worden zij wel beperkt door de weinige inkomsten 
die zij binnen krijgen waardoor zij niet al hun wensen in vervulling kunnen laten gaan. Een deel 
van deze groep is jonger dan 25 jaar. Dit zijn vaak nog studenten. Een ander deel varieert in 
leeftijd van 25 tot 34 jaar en staat aan het begin van een loopbaan. Zij zijn over het algemeen 
alleenstaand.” 

 

2. Minder Welgestelden (bestaande uit de Mosaic groepen Multiculturele Doorzetters, Jonge 
Flatbewoners, Krappe Kassen en Jonge Genieters). 

De hoofdgroep Minder Welgestelden omvat 18.7% van de huishoudens in Amsterdam. 27.7% van de 
woningbranden in Amsterdam vond plaats bij deze hoofdgroep. Bij de groep Minder Welgestelden 
heeft dus naar verhouding vaak een woningbrand plaatsgevonden.    
 
In de Amstelland gemeenten behoort 13.6% van de huishoudens tot de hoofdgroep Minder 
Welgestelden. 19.4% van de branden in de Amstelland gemeenten vond plaats bij de Minder 
Welgestelden. 
 

Beschrijving uit Mosaic Huishouden: “Deze huishoudens vindt men voornamelijk in dichtbevolkte 
wijken in en om de grote steden in het westen van Nederland. Hier vindt men veel hoogbouw en 
wonen de mensen over het algemeen in kleine appartementen. Ze vinden het belangrijk dat mensen 
gelijkwaardig met elkaar omgaan, en dat er niet op hen wordt neergekeken. Ze zijn over het 
algemeen jonger dan 35 jaar, wonen relatief vaak alleen en hebben geen relatie of kinderen. Een 
deel van deze groep is van een wat oudere leeftijd, namelijk rond de 45 jaar. Een deel van deze 
groep is van niet Nederlandse afkomst.” 

 

3. Landelijke Families (bestaande uit de groepen Conservatieve Gezinnen, Welvarende 
Plattelanders, Senioren op het Platteland en Contente Provincialen).  

De hoofdgroep Landelijke Families bevindt zich niet of nauwelijks in Amsterdam (0.2% van de 
huishoudens in Amsterdam behoort tot de groep Landelijke Families). 0.2% van de branden in 
Amsterdam vond plaats bij de Landelijke Families.  
 
In de Amstelland gemeenten behoort 2.1% van de huishoudens tot de hoofdgroep Landelijke Families. 
7.8% van de woningbranden in de Amstelland gemeenten vond plaats bij de Landelijke Families. Er 
vonden dus relatief genomen meer woningbranden plaats bij deze groep huishoudens dan dat je op 
basis van het aantal “Landelijke Families” zou mogen verwachten. Daarom is de hoofdgroep 
Landelijke Families als een van de vier groepen risicohuishoudens gedefinieerd.  
 

Beschrijving uit Mosaic Huishouden: “Deze 4 Mosaic types komt men overal in Nederland tegen. 
Ze wonen in gebieden waar ze veel groen en ruimte om zich heen hebben, waarbij ze weinig in 
verbinding staan met stadse praktijken. Conservatieve Gezinnen en Welvarende Plattelanders 
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bestaan vaak uit grote gezinnen. Bij de Conservatieve Gezinnen zijn de ouders echter iets jonger. 
Senioren op het Platteland en Contente Provincialen leven als echtpaar samen, en zijn rond de 65 
jaar. De kinderen zijn de deur al uit. Deze groep heeft weinig interesse in de huidige 
maatschappij, en bekijkt de wereld met een nuchtere blik.” 

 

4. Welvarende Gezinnen (bestaande uit de Mosaic groepen Chique Provincialen, 
Landelijke Grootgrondbezitters en Gedreven Doeners).  

De hoofdgroep Welvarende Gezinnen komt niet veel voor in Amsterdam. 0.4% van de huishoudens in 
Amsterdam behoort tot deze hoofdgroep. Bij de hoofdgroep Welvarende Gezinnen brak 0.4% van de 
woningbranden in Amsterdam uit.  
 
In de Amstelland gemeenten behoort 3.6% van de huishoudens tot de hoofdgroep Welvarende 
Gezinnen. 11.5% van de woningbranden in de Amstelland gemeenten vond plaats bij de Welvarende 
Gezinnen. Er vonden dus meer woningbranden plaats bij deze groep huishoudens dan dat je op basis 
van het aantal “Welvarende Gezinnen” zou mogen verwachten. Daarom is de hoofdgroep Welvarende 
Gezinnen als een van de vier groepen risicohuishoudens gedefinieerd.  
 

Beschrijving uit Mosaic Huishouden: “Deze Mosaic types verdienen in Nederland 
topsalarissen. Zij kunnen hierdoor een heel comfortabel bestaan leiden. Zij wonen in mooie 
huizen op dure locaties in Nederland. Ze hebben vaak al een heel leven achter de rug waarin 
zij de financiële middelen hebben opgebouwd om nu van te kunnen genieten. Zij zijn over het 
algemeen tussen de 55 en 64 jaar en wonen als echtpaar samen. Kinderen hebben het huis 
verlaten en als er nog kinderen thuis wonen dan zijn deze vaak boven de 18 jaar.” 

 
In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel huishoudens in Amsterdam tot de vier hoofdgroepen 
risicohuishoudens behoren en hoe vaak er percentueel genomen brand is uitgebroken.  
 
Hoofdgroepen risicohuishoudens % branden % huishoudens in Amsterdam 
Vrije Denkers 49.0 48.3 
Minder Welgestelden 27.7 18.7 
Landelijke Families 0.2 0.2 
Welvarende Gezinnen 0.4 0.4 
 77.3 67.6 

 
In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel huishoudens in de Amstelland gemeenten tot de vier 
hoofdgroepen risicohuishoudens behoren en hoe vaak er percentueel genomen brand is uitgebroken.  
 
Hoofdgroepen risicohuishoudens % branden % huishoudens in Amstelland  
Vrije Denkers 1.5 5.3 
Minder Welgestelden 19.4 13.6 
Landelijke Families 7.8 2.1 
Welvarende Gezinnen 11.5 3.6 
 40.2 24.6 

 
In de nu volgende hoofdstukken worden steeds deze vier hoofdgroepen risicohuishoudens als 
uitgangspunt genomen. In bijlage 2 wordt een meer uitgebreide beschrijving van de vier hoofdgroepen 
risicohuishoudens gegeven en uitgelegd via welke media deze huishoudgroepen het beste te bereiken 
zijn.  
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In bijlage 3 worden per uitrukgebied van de 20 kazernes in Amsterdam-Amstelland de vier 
hoofdgroepen risicohuishoudens weergegeven op een topografische kaart. Op de kaartjes zijn 
verschillende gekleurde stippen zichtbaar die een risicopostcode weergeven. Een stip op de kaart 
betekent met andere woorden dat op deze postcode een van de hoofdgroepen risicohuishoudens 
oververtegenwoordigd is.  
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4. RISICOHUISHOUDENS EN SLACHTOFFERS  

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt bekeken hoeveel slachtoffers bij de woningbranden in 2010 tot een van de vier 
hoofdgroepen risicohuishoudens behoorde (Vrije Denkers, Minder Welgestelden, Landelijke Families 
en Welvarende Gezinnen).9 
 
Gegevens over het aantal slachtoffers bij woningbrand worden sinds 2010 systematisch bijgehouden 
door de BAA. Daarom is bij de analyse alleen gebruik gemaakt van gegevens uit 2010. In totaal zijn 
135 woningbranden (116 in Amsterdam en 19 in de Amstelland gemeenten), waarbij één of meerdere 
gewonden gevallen zijn, meegenomen in de analyse. De analyse is uitgevoerd op postcodeniveau. Dit 
betekent dat bij het vaststellen of een slachtoffer tot een van de vier groepen risicohuishoudens behoort 
(en zo ja, tot welke), gekeken is naar de hoofdgroep risicohuishoudens die in absolute zin het meest 
vertegenwoordigd is op de postcode van het slachtoffer. Wanneer op een postcode het aantal 
huishoudens ongeveer gelijk verdeeld is over twee groepen risicohuishoudens, is ervoor gekozen om 
het slachtoffer in te delen in de categorie “risicogroep onbekend”. Deze categorie betekent in de 
meeste gevallen dat een slachtoffer behoort tot de hoofdgroepen Vrije Denkers of Minder 
Welgestelden, maar dat niet met zekerheid vastgesteld kan worden om welke van deze twee 
risicogroepen het gaat. Het is overigens wel mogelijk om dit met meer zekerheid te achterhalen, maar 
deze functionaliteit van Mosaic Huishouden was niet voor de BAA beschikbaar. Aangenomen wordt 
dat het slachtoffer van de woningbrand ook daadwerkelijk de bewoner van het object is.  

4.2 Resultaten 
Onderscheid wordt gemaakt tussen de woningbranden in Amsterdam (n=116) en de Amstelland 
gemeenten (n=19).  
 
De resultaten laten zien dat 39% (n=45) van de gewonde personen bij een woningbrand in 
Amsterdam behoorde tot de risicogroep Vrije Denkers. 27% (n=31) van de gewonden bij een 
woningbrand behoorde tot de risicogroep Minder Welgestelden. Bij 18% (n=21) van de 
woningbranden behoorde het slachtoffer niet tot een van de vier hoofdgroepen risicohuishoudens. In 
15% (n=18) van de woningbranden is bekend dat het slachtoffer behoorde tot de risicogroep Vrije 
Denkers of Minder Welgestelden, maar is niet zeker in welke van deze twee risicogroepen het 
slachtoffer valt. 1% van de slachtoffers (n=1) behoorde tot de risicogroep Landelijke Families.  
 
Hoofdgroepen risicohuishoudens % branden in Amsterdam % slachtoffers in Amsterdam 
Vrije Denkers 49.0 39.0 
Minder Welgestelden 27.7 27.0 
Landelijke Families 0.2 1.0 
Welvarende Gezinnen 0.4 1.0 
 77.3 66.0  

                                                             
9 In dit hoofdstuk wordt over slachtoffers gesproken; hiermee wordt gedoeld op gewonden en doden. Een 
gewonde is volgens de definitie van de BAA een betrokkene bij een incident die ten gevolge van dat incident 
lichamelijk letsel oploopt waarvoor a) behandeling ter plaatse door ambulancepersoneel noodzakelijk is, of b) 
transport naar het ziekenhuis voor opname of poliklinische behandeling noodzakelijk is. Dodelijke slachtoffers 
zijn degenen die als gevolg van de brand binnen zes weken zijn overleden.  
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47% (n=9) van de gewonden bij een woningbrand in de Amstelland gemeenten behoorde niet tot een 
van de hoofdgroepen risicohuishoudens. 37% (n=7) van de slachtoffers bij een woningbrand in de 
Amstelland gemeenten behoorde tot de hoofdgroep Minder Welgestelden. 11% (n=2) van de 
gewonden bij een woningbrand in de Amstelland gemeenten behoorde tot de hoofdgroep Welvarende 
Gezinnen. 5% (n=1) van de gewonden bij een woningbrand in de Amstelland gemeenten behoorde tot 
de hoofdgroep Vrije Denkers.  
 
Hoofdgroepen risicohuishoudens % branden in Amstelland % slachtoffers in Amstelland 
Vrije Denkers 1.5 5.0 
Minder Welgestelden 19.4 37.0 
Landelijke Families 7.8 0 
Welvarende Gezinnen 11.5 11.0 
 40.2 53.0  

 

 

4.3 Analyse 
Op basis van de gegevens uit 2010 is het nog niet mogelijk om harde conclusies te trekken ten aanzien 
van de relatie tussen risicohuishoudens en slachtoffers. Om wel harde conclusies te kunnen trekken, is 
het noodzakelijk dat gegevens over het aantal slachtoffers bij woningbranden over een langere periode 
verzameld worden. Daarnaast is het dan noodzakelijk om de slachtoffergegevens te vergelijken met 
alle huishoudgroepen en typen van Mosaic Huishouden, en niet alleen met de vier hoofdgroepen 
risicohuishoudens. Dit vergt een extra investering.  
 
De gegevens uit 2010 laten op het oog geen verband zien tussen een van de vier hoofdgroepen 
risicohuishoudens en het aantal slachtoffers. Met andere woorden, ieder risicohuishouden dat in 2010 
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getroffen werd door een woningbrand lijkt naar verhouding even vaak gewond te zijn geraakt. In 
Amsterdam vond bijvoorbeeld 27.7% van het aantal branden plaats bij de groep Minder Welgestelden. 
De slachtofferanalyse laat zien dat 27% van het aantal gewonde personen behoort tot deze risicogroep.  
 
Dat een groot aantal slachtoffers in de Amstelland gemeenten niet tot een van de hoofdgroepen 
risicohuishoudens behoorde, is niet opvallend. Immers vond 60% van de woningbranden in de 
Amstelland gemeenten plaats bij een ander type huishouden dan de vier hoofdgroepen. Enigszins 
opvallend is het hoge aantal Minder Welgestelden die gewond raakten bij een woningbrand: 37% 
(n=7) van de gewonden in de Amstelland gemeenten behoorde tot de groep Minder Welgestelden, 
terwijl ‘maar’ 19.4% van de branden bij deze risicogroep plaatsvond. Opgemerkt dient te worden dat 
het absolute aantal te klein is om van een verband te kunnen spreken.  
 
Kijkend naar de fatale woningbranden in heel Nederland, dan lijkt er wel een verband te zijn tussen 
demografische kenmerken van overleden slachtoffers. Uit het onderzoek van het Nederlands Instituut 
Fysieke Veiligheid (NIFV) naar fatale woningbranden in 2003, 2008 en 2009 in Nederland komt naar 
voren dat gemeten over de drie jaren 51% van de dodelijke slachtoffers valt in de leeftijdscategorie 
van ’10 jaar en jonger’ of 66 jaar en ouder. Een derde van de dodelijke slachtoffers was van 
middelbare leeftijd.10 

 
Ter vergelijking: slachtoffers van fatale woningbranden in de USA  
In 1992 hebben onderzoekers van de Universiteit van North Carolina een onderzoek 
uitgevoerd naar de oorzaken en slachtoffers van woningbranden in de staat North Carolina. In 
totaal hebben de onderzoekers 151 fatale woningbranden en 283 niet fatale woningbranden 
(controlegroep) onderzocht. In het onderzoek wordt ook gekeken naar enkele socio-
demografische kenmerken van de slachtoffers. De slachtoffers van de fatale woningbranden 
waren in de meeste gevallen ouderen, mensen onder invloed van verdovende middelen of 
mensen met een fysieke of geestelijke beperking: 77% van de slachtoffers was jonger dan 5 of 
ouder dan 64 jaar en/of had een lichamelijke of psychische beperking (in de controlegroep lag 
dit percentage op 35%). De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 40 jaar (range 2 
maanden tot 95 jaar). 62% van de slachtoffers was man. De meeste slachtoffers van een fatale 
woningbrand (52%) waren alleen thuis toen de brand uitbrak, bij niet fatale woningbranden lag 
dit percentage beduidend lager (33%).11    

                                                             
10 Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (2010). Fatale woningbranden: Vergelijking tussen de jaren 2003, 
2008 en 2009. Arnhem, Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid.  
11 Runyan, C. S. Bangdiwala, M.A. Linzer, J.J. Sacks and J. Butts. (1993). Risk factors for fatal residential fires. 
Fire Technology Second Quarter.  



 

         20 
  

5. RISICOHUISHOUDENS EN BRANDOORZAAK 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt gekeken wat de brandoorzaken waren van de (onderzochte) woningbranden in 
2010 bij de vier hoofdgroepen risicohuishoudens (Vrije Denkers, Minder Welgestelden, Landelijke 
Families en Welvarende Gezinnen). 
 
De gegevens over de brandoorzaak van woningbranden zijn afkomstig van het Team Brandonderzoek 
(TBO) van de BAA. Het TBO onderzoekt sinds 2010 de brandoorzaak van alle woningbranden in 
Amsterdam-Amstelland. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de gegevens over 2010. In totaal zijn 
door het TBO in 2010 197 woningbranden onderzocht. De analyse is uitgevoerd op postcodeniveau. 
Dit betekent dat bij het vaststellen of op een bepaald brandadres een van de vier hoofdgroepen 
risicohuishoudens woont, gekeken is naar de hoofdgroep risicohuishoudens die het meest 
vertegenwoordigd is op de betreffende postcode. Wanneer op een postcode het aantal huishoudens 
ongeveer gelijk verdeeld is over twee hoofdgroepen risicohuishoudens, is ervoor gekozen om deze 
huishoudens in te delen in de categorie “risicogroep onbekend”. Deze categorie betekent in de meeste 
gevallen dat een huishouden behoort tot de hoofdgroepen Vrije Denkers of Minder Welgestelden, 
maar dat niet met zekerheid vastgesteld kan worden om welke van deze twee risicogroepen het gaat.  

5.2 Resultaten 
Van 197 woningbranden die het TBO heeft onderzocht, is in 32 gevallen vastgesteld dat er sprake was 
van brandstichting (16%). Deze 32 woningbranden worden later besproken. De nu volgende resultaten 
hebben dus alleen betrekking op de 165 woningbranden waarbij volgens het TBO geen opzet in het 
spel was.  
 
Bij de 165 onderzochte woningbranden is gekeken welke van de hoofdgroepen risicohuishoudens er 
woonachtig waren. 44% (n=73) van de 165 woningbranden vond plaats bij de Vrije Denkers. 22% 
(n=37) vond plaats bij de Minder Welgestelden. 21% (n=34) van de onderzochte branden vond plaats 
bij een huishouden die niet tot één van de vier hoofdgroepen risicohuishoudens hoort. Bij 6% (n=10) 
van de woningbranden kan niet worden vastgesteld of een huishouden tot een bepaalde risicogroep 
behoort, omdat de aangeleverde gegevens van het TBO incompleet of incorrect zijn. Bij 5% (n=9) van 
de woningbranden is vastgesteld dat het getroffen huishouden tot één van de vier hoofdgroepen 
risicohuishoudens behoorde, maar is het onduidelijk om welke van de vier hoofdgroepen 
risicohuishoudens het gaat. Van de 165 onderzochte woningbranden betrof 1% een woning van een 
Landelijke Familie (n=1) en eveneens 1% van een Welvarend Gezin (n=1).  
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Vertegenwoordiging	  risicogroepen	  in	  
resultaten	  TBO

44%

22%

1%

1%

5%

21%

6%

Vrije	  Denkers

Minder	  Welgestelden

Landelijke	  Families

Welvarende	  Gezinnen

Risicogroep	  onbekend

Geen	  risicogroep	  

Onbekend

 
N(onderzochte woningbranden door TBO in 2010)= 165.  
 
Bij de (onderzochte) woningbranden die plaatsvonden bij Vrije Denkers en de Minder Welgestelden, 
is vervolgens bekeken wat de brandoorzaak volgens het TBO was. De resultaten laten nagenoeg 
eenzelfde patroon zien. Zowel voor Vrije Denkers als voor Minder Welgestelden blijkt dat koken de 
belangrijkste oorzaak van de woningbrand was (24% Vrije Denkers, 27% Minder Welgestelden). Een 
technische oorzaak (bijvoorbeeld kortsluiting) zorgde in respectievelijk 18% (Vrije Denkers) en 24% 
(Minder Welgestelden) van het aantal onderzochte branden voor de woningbrand. Diverse soorten 
menselijke handelingen (bijv. kaarsjes branden op bed (NB. Brandstichting niet meegerekend)) zorgde 
in respectievelijk 18% (Vrije Denkers) en 24% (Minder Welgestelden) voor de woningbrand. Roken 
zorgde in 10% (Vrije Denkers) en 8% (Minder Welgestelden) van de gevallen voor het uitbreken van 
de woningbrand. Zowel voor de Vrije Denkers als de Minder Welgestelden gold dat in 8% van de 
gevallen de woningbrand veroorzaakt werd door kaarsen.  
 

Brandoorzaak	  Vrije	  Denkers

24%

10%

8%

4%18%

5%

23%

8% Menselijk	  handelen	  -‐	  koken

Menselijk	  handelen	  -‐	  roken

Menselijk	  handelen	  -‐	  kaarsen

Menselijk	  handelen	  -‐	  klussen

Menselijk	  handelen	  -‐	  anders

Menselijk	  handelen	  -‐
overhitting
Technische	  oorzaak

Onbekend

 
N(onderzochte woningbranden bij Vrije Denkers)= 73. Brandstichting is niet meegenomen.  
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8% Menselijk	  handelen	  -‐	  koken
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Menselijk	  handelen	  -‐	  kaarsen

Menselijk	  handelen	  -‐	  klussen

Menselijk	  handelen	  -‐	  anders
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Technische	  oorzaak
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N(onderzochte woningbranden bij Minder Welgestelden)= 37. Brandstichting is niet meegenomen.  
 

Ter vergelijking: brandoorzaken bij fatale woningbranden in Nederland  
Uit het onderzoek van het NIFV naar fatale woningbranden in 2003, 2008 en 2009 in 
Nederland blijkt dat overall genomen roken de grootste brandoorzaak is (23%, n=25), gevolgd 
door kortsluiting (9%, n=10), brandstichting (8%, n=9) en koken (8%, n=9).12  
 
Ter vergelijking: brandoorzaken bij fatale woningbranden in USA  
In 1992 hebben onderzoekers van de Universiteit van North Carolina zoals gezegd een 
onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken en slachtoffers van woningbranden in de staat North 
Carolina. In totaal hebben de onderzoekers 151 fatale woningbranden en 283 niet fatale 
woningbranden (controle groep) onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat 39% van de fatale 
woningbranden werd veroorzaakt door verwarmingssystemen (bijvoorbeeld kerosine kachels). 
Bij niet fatale woningbranden kwam deze brandoorzaak 28% voor. Roken veroorzaakte 31% 
van de fatale woningbranden en slechts 6% van de niet fatale woningbranden. 10% van de 
fatale woningbranden werd veroorzaakt door koken. Bij de niet fatale woningbranden zorgde 
koken in 28% van de gevallen voor het ontstaan van de brand. In het onderzoek komt verder 
naar voren dat in oudere huizen, huurhuizen en stacaravans meer fatale branden plaatsvinden 
dan andere type huizen. Daarnaast rapporteren de onderzoekers dat fatale woningbranden meer 
voorkomen in de nacht en in het weekend.13  

 
Bij de twee grootste groepen, de Vrije Denkers en de Minder Welgestelden, is tevens gekeken naar de 
aanwezigheid van rookmelders. Ook hier komt eenzelfde patroon naar voren. 66% (n=48) van de Vrije 
Denkers had geen rookmelder ten tijde van de woningbrand, tegen 65% (n=24) van de Minder 
Welgestelden. Bij de groep Vrije Denkers werd wel twee keer zo vaak geconstateerd dat een 
rookmelder aanwezig was, namelijk 16% (n=12) bij de Vrije Denkers tegen 8% (n=3) bij de Minder 
Welgestelden. In 18% (n=13) van de woningbranden kon bij de Vrije Denkers niet worden vastgesteld 
of er een rookmelder aanwezig was. Bij de Minder Welgestelden was dit 22% (n=8). In 5% (n=2) van 
de gevallen hing bij de Minder Welgestelden een rookmelder, maar was deze tijdens de woningbrand 
niet werkzaam.  Bij de Vrije Denkers kwam dit niet voor.   

                                                             
12 NIFV, 2010.  
13 Runyan et al., 1993.  
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Rookmelders	  Vrije	  Denkers
16%

0%

66%

18%
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N(onderzochte woningbranden bij Vrije Denkers in 2010)= 73.  
 

Rookmelders	  Minder	  Welgestelden
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Rookmelder
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N(onderzochte woningbranden bij Minder Welgestelden)= 37. 
 
Afzonderlijk is gekeken of brandstichting bij een van de vier hoofdgroepen risicohuishoudens meer 
voorkwam dan dat op basis van het aantal woningbranden bij deze groepen verwacht zou mogen 
worden. 43% van de brandstichtingen vond plaats in het huis van een Vrije Denker (ter vergelijking; 
49% van de woningbranden in Amsterdam vond plaats bij de Vrije Denkers). 25% van de 
brandstichtingen vond plaats bij de groep Minder Welgestelden (ter vergelijking 28% van de 
woningbranden in Amsterdam vond plaats bij de Minder Welgestelden). Bij 19% van de 
brandstichtingen kan niet achterhaald worden tot welke van de vier hoofdgroepen risicohuishoudens 
het huishouden hoort. Bij 13% van de brandstichtingen behoorde de bewoner niet tot een van de vier 
hoofdgroepen risicohuishoudens.  
 



 

         24 
  

Brandstichting

43%

25%
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Minder	  Welgestelden

Risicogroep	  onbekend

Geen	  risicogroep

 
N(aantal woningbranden in 2010 waarbij vermoeden brandstichting) =32. 

5.3 Analyse 
Op voorhand moet opgemerkt worden dat meer gegevens noodzakelijk zijn om enige conclusie te 
kunnen trekken ten aanzien van de relatie tussen brandoorzaak en de vier hoofdgroepen 
risicohuishoudens. Uit de bovenstaande inventarisatie komt naar voren dat de verschillende soorten 
brandoorzaken bij de Vrije Denkers en de Minder Welgestelden naar verhouding evenveel 
voorkwamen. Dit gold ook voor de aan- of afwezigheid van rookmelders: bij de Vrije Denkers en de 
Minder Welgestelden was het percentage ‘geen rookmelders aanwezig’ ongeveer gelijk.  
Opvallend is overigens dat er een verschil is tussen de meest voorkomende oorzaak van 
woningbranden bij de Vrije Denkers en de Minder Welgestelden (koken) en de meest voorkomende 
brandoorzaken bij fatale woningbranden (roken).  



 

         25 
  

6. HET GEHEEL OVERZIEND 

6.1. Het onderzoek 

In dit onderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor een samenhang tussen de socio-
economische en demografische kenmerken van huishoudens in Amsterdam-Amstelland en de 
woningbranden die zich tussen 31 mei 2005 en 31 december 2010 in onze regio hebben voorgedaan. 
Hierbij is gebruik gemaakt van Mosaic Huishouden, een segmentatiesystematiek waarin op basis van 
socio-economische en demografische kenmerken verschillende soorten en typen huishoudens worden 
onderscheiden. In totaal zijn met Mosaic Huishouden 2929 woningbranden in Amsterdam-Amstelland 
geanalyseerd (2457 in Amsterdam en 472 in de Amstelland gemeenten), waarbij de gemiddelde 
inzetduur van de langst aanwezige tankautospuit 15 minuten bedroeg.  
 
De volgende drie vragen stonden in het onderzoek centraal: 
 

1. Bij welke groepen en typen huishoudens in Amsterdam-Amstelland vonden naar verhouding 
vaak woningbranden plaats en wat zijn de socio-economische en demografische kenmerken 
van deze huishoudens? 

2. In welke mate raakten de verschillende groepen risicohuishoudens gewond bij een 
woningbrand? 

3. Wat waren de brandoorzaken van de (onderzochte) woningbranden die bij de verschillende 
groepen risicohuishoudens hebben plaatsgevonden? 

Op voorhand moet worden opgemerkt dat in dit onderzoek alleen gekeken wordt naar de socio-
economische en demografische kenmerken van de huishoudens in Amsterdam-Amstelland, en 
daarmee dus niet naar de bouwtechnische eigenschappen van de woningen waarin ze wonen. 
Aangenomen kan worden dat naast socio-economische en demografische factoren ook bouwtechnische 
eigenschappen van de woning meespelen bij de kans op het uitbreken van brand.  

6.2. De resultaten 
Bij het opstellen van het woningbrandrisicoprofiel (waarin per groep en type huishouden de frequentie 
van een woningbrand wordt weergegeven) is onderscheid gemaakt tussen de gemeente Amsterdam en 
de Amstelland gemeenten. De analyses zijn gemaakt met Mosaic Huishouden van Experian.  
 
Risicohuishoudens in Amsterdam: 

-‐ 49% van alle woningbranden in Amsterdam vond plaats bij de Vrije Denkers (18-34 jaar oud, 
middelbaar tot hoog opgeleid en een laag inkomen). In totaal behoorde 48.3% van de 
huishoudens in Amsterdam tot deze groep. Omdat bij deze groep in absolute zin veel branden 
voorkwamen, wordt deze groep als risicogroep beschouwd.  

27.7% van alle woningbranden in Amsterdam vond plaats bij de Minder Welgestelden (30-50 jaar, 
veelal een niet Nederlandse achternaam, niet of nauwelijks opgeleid en een laag inkomen). In totaal 
behoorde 18.7% van de huishoudens in Amsterdam tot de groep Minder Welgestelden. Bij deze groep 
vonden daarmee veel meer woningbranden plaats dan dat je op basis van het aantal huishoudens in 
deze groep zou mogen verwachten. Deze resultaten suggereren dat de kans op een woningbrand in 
Amsterdam discrimineert op inkomen en opleiding. Huishoudens met een laag inkomen en een laag 
opleidingsniveau werden volgens Mosaic Huishouden veel vaker getroffen door woningbrand dan 
huishoudens met een hoog inkomen en een middel- tot hoog opleidingsniveau. Absoluut genomen 
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vonden de meeste woningbranden plaats bij huishoudens met een hoge opleiding. Maar wanneer 
gecorrigeerd wordt voor het aantal huishoudens in Amsterdam met een hoge opleiding (het merendeel 
van de huishoudens in Amsterdam heeft volgens Mosaic een hoge opleiding genoten), blijkt dat juist 
huishoudens met lage opleiding vaker getroffen zijn door woningbrand.  
 
Risicohuishoudens in Amstelland: 

-‐ In de Amstelland gemeenten vond 19.4% van de woningbranden plaats bij Minder 
Welgestelden (30-50 jaar, niet of nauwelijks opgeleid en een laag inkomen). In totaal 
behoorde 13.6% van de huishoudens in de Amstelland gemeenten tot de groep Minder 
Welgestelden.  

-‐ 11.5% van de woningbranden in de Amstelland gemeenten vond plaats bij de Welvarende 
Gezinnen (45-64 jaar, middelbaar tot hoog opgeleid en een zeer hoog inkomen). In totaal 
behoorde 3.6% van de huishoudens in de Amstelland gemeenten tot deze groep huishoudens. 
Bij deze groep vond daarmee meer woningbrand plaats dan dat je op basis van het aantal 
huishoudens in de groep zou mogen verwachten. 

-‐ 7.8% van de woningbranden in de Amstelland gemeenten vond plaats bij de Landelijke 
Families (45-75 jaar, lage tot middelbare opleiding en een hoog inkomen). In totaal behoorde 
2.1% van de huishoudens in de Amstelland gemeenten tot deze groep.  

Wanneer gekeken wordt naar de afzonderlijke socio-economische en demografische variabelen in 
relatie tot woningbranden, dan blijkt dat inkomen en opleiding niet statistisch significant gecorreleerd 
zijn met de kans op een woningbrand.  
 
Enkele opvallende socio-demografische kenmerken in relatie de woningbrandfrequentie: 

-‐ Bij huishoudens in Amsterdam-Amstelland die in een vrijstaand huis wonen heeft zich naar 
verhouding vaker brand voorgedaan dan bij huishoudens in een ander type woning.    

-‐ Bij huishoudens in Amsterdam die in een huurhuis wonen vond naar verhouding vaker 
woningbrand plaats dan bij huishoudens die in een koopwoning wonen.  

Slachtoffers in relatie tot de risicohuishoudens: 
-‐ Vrije Denkers en Minder Welgestelden lijken naar verhouding even vaak gewond te zijn 

geraakt bij een woningbrand.  

Brandoorzaak in relatie tot de risicohuishoudens: 
-‐ Er zijn geen grote verschillen gevonden in brandoorzaak tussen de Vrije Denkers en de 

Minder Welgestelden. Bij beide groepen huishoudens kwamen de verschillende 
brandoorzaken ongeveer evenveel voor. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van 
rookmelders.  

-‐ De meest voorkomende brandoorzaak (in Amsterdam-Amstelland ‘koken’) was niet de meest 
“dodelijke” brandoorzaak (in Nederland ‘roken’). Uit internationaal onderzoek komt ook naar 
voren dat de meest voorkomende brandoorzaak niet de meest dodelijke brandoorzaak is.  

6.3. Hoe nu verder?  
Dit onderzoek is een eerste stap in het inzichtelijk krijgen van de socio-economische en demografische 
kenmerken van huishoudens waar relatief vaak een woningbrand uitbreekt. De onderzoeksresultaten 
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roepen momenteel nog veel vragen op (bijv. waarom hebben bepaalde risicogroepen vaker brand?), en 
deze vragen zullen in een vervolgtraject nader beantwoord moeten worden.  
 
Op basis van dit verkennende onderzoek kan geconcludeerd worden dat Mosaic Huishouden een 
geschikt instrument is om inzicht te krijgen in de socio-demografische en economische kenmerken van 
de huishoudens waar vaker dan normaal een woningbrand plaatsvindt. Wel moet opgemerkt worden 
dat met Mosaic Huishouden enkel en alleen samenhang kan worden aangetoond en geen oorzakelijk 
verband (bijvoorbeeld: een beneden modaal inkomen leidt tot meer brand). Het feit dat bepaalde 
variabelen met elkaar correleren zegt namelijk nog niets over de oorzakelijkheid tussen de variabelen.  
 
Om risicodifferentiatie op basis van sociaal-economische en demografische kenmerken verder te 
ontwikkelen en te implementeren in het huidige beleid, zijn de volgende drie stappen volgens ons 
noodzakelijk (in juiste volgorde van belangrijkheid):  
 

1. Investeer in het systematisch verzamelen en aggregeren van informatie uit verschillende 
bronnen, met als doel om de resultaten van Mosaic Huishouden te valideren, verder te 
verfijnen en te verklaren.  

Meer gegevens over slachtoffers bij woningbranden en de brandoorzaken, verzameld over een langere 
periode, zijn noodzakelijk om de bevindingen uit dit onderzoek te kunnen verifiëren en te verfijnen. 
Door aanvullend op Mosaic Huishouden zelf socio-economische en demografische gegevens van 
huishoudens (getroffen door een woningbrand) te verzamelen, bijvoorbeeld via verzekeraars of de 
dienst Onderzoek en Statistiek, kunnen mogelijk verklaringen gevonden worden voor de uitkomsten 
van dit onderzoek.  
 
Omdat niet alleen het gedrag van bewoners, maar ook hun woonomgeving een rol kan spelen bij het 
ontstaan en verloop van brand, is het van belang om bewonersgegevens aan te vullen met 
gebouwkenmerken. Gebouwgegevens zijn bijvoorbeeld opgenomen in de WOZ bestanden, die de 
basis vormen voor CARE (een programma waarmee o.a. de aanrijdtijden en het daarmee 
samenhangende dekkingsgebied van brandweerauto’s wordt berekend). Bij het verzamelen van 
informatie hoort zowel het bij elkaar brengen van socio-economische en demografische kenmerken 
van huishoudens als de bouwtechnische kenmerken van de woningen.  
 

2. Onderzoek op welke wijze de risicohuishoudens het beste benaderd kunnen worden en 
met welke boodschap 

Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in de socio-economische en demografische kenmerken van 
huishoudens waar naar verhouding vaker een woningbrand plaatsvond, maar beantwoordt niet de 
vraag op welke wijze en met welke inhoudelijke boodschap deze risicohuishoudens het beste benaderd 
kunnen worden. Er is nader onderzoek noodzakelijk om per hoofdgroep risicohuishouden vast te 
stellen welke inhoudelijke boodschap effectief is.  
 
Mosaic Huishouden geeft tips en adviezen over de mediale middelen waarmee de hoofdgroepen 
risicohuishoudens het beste benaderd kunnen worden (bijvoorbeeld huis-aan-huis krant i.p.v. losse 
folder). Het is de laatste jaren echter meer en meer duidelijk geworden dat een mediale aanpak niet het 
meest geschikt is om mensen daadwerkelijk tot actie (bijv. het aanschaffen van een rookmelder) te 
bewegen. Een netwerkbenadering past hier beter bij. Om het risicobewustzijn en de actiebereidheid 
van burgers te vergroten, zullen daarom zowel mediale middelen als een netwerkstrategie ingezet 
moeten worden.  
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3. Onderzoek of risicodifferentiatie (en daarmee een doelgroepgerichte aanpak) werkt  

Het investeren in risicodifferentiatie is alleen maar zinvol wanneer het ook daadwerkelijk leidt tot een 
afname van het aantal woningbranden en daarmee minder schade en slachtoffers. Daarom zal moeten 
worden vastgesteld in hoeverre risicodifferentiatie bijdraagt aan het beperken van het aantal 
woningbranden en slachtoffers. Hieraan voorafgaand dient de vraag te worden beantwoord wanneer 
(ook in termen van kosten-baten) risicodifferentiatie succesvol is. Vervolgens kan met verschillende 
metingen over een langere periode (bijvoorbeeld 5 jaar) onderzocht worden in hoeverre een 
doelgroepgerichte aanpak het gewenste effect sorteert.  
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BIJLAGE 1: Mosaic Huishoudens 
 
Groep Groep omschrijving Type Type omschrijving 
A De Vrije Geesten A01 Degelijke studenten 
  A02 Jonge doeners 
  A03 Minder geslaagden 
  A04 Levensgenieters 
B De Ontwikkelde Stedelingen B05 Cultuurgenieters 
  B06 Mini Macho’s 
  B07 Bewuste Starters 
C De Knokkers C08 Multiculturele Doorzetters 
  C09 Jonge Flatbewoners 
  C10 Krappe Kassen 
D De Dynamische Families D11 Succesvolle Starters 
  D12 Moderne Gezinnen 
E De Modale Burgers E13 Gemakkelijke Gezinnen 
  E14 Ruimdenkers 
  E15 Honkvaste Senioren 
  E16 Arbeidsgrijzen 
  E17 Jonge Genieters 
F De Succesvolle Gezinnen F18 Familie Dynamiek 
  F19 Familie Doorsnee 
  F20 Weltevreden Stellen 
  F21 Eigenzinnigen 
G De Traditionalisten G22 Conservatieve Gezinnen 
  G23 Jonge Stellen 
  G24 Brave Borsten 
  G25 Tevreden Gezinnen 
  G26 Ordentelijke Dorpsgenoten 
  G27 Noeste Werkers 
  G28 Groen Genieters 
H Het Landelijke Gezinsleven H29 Welvarende Plattelanders 
  H30 Senioren op het platteland 
  H31 Contente Provincialen 
  H32 Eenvoudige Dorpelingen 
  H33 Agrarische Gezinnen 
  H34 Nuchtere Landelijke Bewoners 
  H35 Gefortuneerde Landbouwers 
I De Welgestelden I36 Rijke Elite 
  I37 Chique Provincialen 
  I39 Landelijke Grootgrondbezitters 
  I40 Gedreven Doeners 
J De Pensioengenieters J41 Tevreden Arbeidsmarktverlaters 
  J42 Eenvoudige Vergrijsden 
  J43 Genietende Arbeidsverleders 
  J44 Huisouderen 
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A. De Vrije Geesten  

Demografische kenmerken -‐ In de meeste gevallen jonger dan 25 jaar;  
-‐ In de overige gevallen varieert leeftijd van 25 tot 35 jaar;  
-‐ Veelal alleenstaand;  
-‐ De meeste Vrije Geesten zijn student. 

Socio-economische kenmerken -‐ Hoog opleidingsniveau;  
-‐ Laag inkomen;  
-‐ Hebben moeite om financieel rond te komen.   

Woonomgeving -‐ Wonen in grote steden;  
-‐ Het overgrote deel woont in een (sociale) huurwoning. 

Levensstijl -‐ Hebben groot sociaal netwerk; 
-‐ Veel interesse in muziek; 
-‐ Reizen met het Openbaar Vervoer. 

Mentaliteit -‐ Willen onafhankelijk zijn en leven volgens eigen regels. 
 

B. De Ontwikkelde Stedelingen 

Demografische kenmerken -‐ Leeftijd tussen de 25 en 34 jaar; 
-‐ Woont veelal alleen; 
-‐ Heeft geen relatie of kinderen. 

Socio-economische kenmerken -‐ Hoog opleidingsniveau 
-‐ Staan aan het begin van hun carrière 
-‐ Heeft in sommige gevallen een lening  

Woonomgeving -‐ Wonen in grote steden;  
-‐ Het overgrote deel woont in een huurwoning. 

Levensstijl -‐ Interesse in kunst en cultuur;  
-‐ Reizen over het algemeen met het Openbaar Vervoer. 

Mentaliteit -‐ Hechten veel waarde aan een comfortabel leven. 
 

C. De Knokkers  

Demografische kenmerken -‐ Over het algemeen jonger dan 34 jaar; 
-‐ Woont veelal alleen; 
-‐ Heeft geen relatie of kinderen; 
-‐ Een deel is niet van Nederlandse afkomst.  

Socio-economische kenmerken -‐ Laag opgeleid; 
-‐ Slecht betaald werk of werkloos; 
-‐ Hebben in de meeste gevallen schulden. 

Woonomgeving -‐ Woont in buitenwijken; 
-‐ Heeft een sociale huurwoning. 

Levensstijl -‐ Interesse in TV en films; 
-‐ Reizen over het algemeen met het Openbaar Vervoer. 

Mentaliteit -‐ Hebben het gevoel hun levenswijsheid te hebben verkregen 
door hun soms moeilijke (financiële) situatie.  

  
D. Dynamische Families  

Demografische kenmerken -‐ Tussen de 25 en 44 jaar oud; 
-‐ Leven gehuwd of ongehuwd samen in koopwoning; 
-‐ Merendeel heeft kinderen (tot 5 jaar).  

Socio-economische kenmerken -‐ Hoog opgeleid; 
-‐ Hebben een bovenmodaal salaris; 
-‐ Zijn ambitieus. 

Woonomgeving -‐ Wonen veelal in nieuwbouwwijken; 
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-‐ Bezitten een huis met een bovengemiddelde waarde.  
Levensstijl -‐ Veel aandacht voor welzijn; 

-‐ Reizen met de auto. 
Mentaliteit -‐ Hebben een druk bestaan met veel activiteiten buiten de deur. 
 

E. De Modale Burgers  

Demografische kenmerken -‐ Leeftijd tussen de 45 en 64 jaar; 
-‐ Vaak stellen met (nog thuiswonende) kinderen.  

Socio-economische kenmerken -‐ Laag tot middelbaar opleidingsniveau; 
-‐ Een beneden modaal tot modaal inkomen; 
-‐ In sommige gevallen schulden. 

Woonomgeving -‐ Wonen in een sociale huurwoning; 
-‐ Wonen in een wijk buiten de stad. 

Levensstijl -‐ Maken veel gebruik van de computer en het internet; 
-‐ Bezitten in sommige gevallen een tweedehands auto;  
-‐ Bezitten vaak een hond of kat. 

Mentaliteit -‐ Richten zich vooral op zichzelf en hun gezin. 
 

F. De Succesvolle Gezinnen  

Demografische kenmerken -‐ Ouders zijn tussen de 35 en 55 jaar oud; 
-‐ Kinderen zijn veelal tussen 12 en 18 jaar. 

Socio-economische kenmerken -‐ Middelbaar tot hoog opleidingsniveau; 
-‐ Een bovenmodaal inkomen; 

Woonomgeving -‐ Wonen in een koophuis; 
-‐ Wonen dichtbij een stad; 

Levensstijl -‐ Groot deel van het leven draait om de kinderen; 
-‐ Bezitten een auto; 
-‐ Gaan met de caravan of vouwwagen op vakantie. 

Mentaliteit -‐ Veel aandacht voor het gezin; 
-‐ Bereid om anderen in de buurt te helpen. 

 
G. De Traditionalisten  

Demografische kenmerken -‐ Leeftijd varieert tussen 30 en 64 jaar; 
-‐ Veel Traditionalisten hebben kinderen. 

Socio-economische kenmerken -‐ Laag tot middelbaar opleidingsniveau; 
-‐ Verkeren in de middenklasse van de samenleving; 
-‐ Jonge Traditionalisten dromen van een gezin; 
-‐ Oude Traditionalisten werken hard om gezin te onderhouden. 

Woonomgeving -‐ Bezitten veelal een twee-onder-een-kap woning of een groter 
rijtjeshuis; 

Levensstijl -‐ Gelijkmatige levensstijl (‘hard werken, niet zeuren’) 
-‐ Werken veel in de tuin 
-‐ Bezitten een middenklasse auto 

Mentaliteit -‐ Een comfortabel leven staat centraal; 
-‐ Hebben geen grote levensdoelen, maar leven van ‘dag tot dag’.  

 
H. Het Landelijke 

Gezinsleven 
 

Demografische kenmerken -‐ Tussen de 45 en 64 jaar oud; 
-‐ Hebben vaak grotere gezinnen, grotendeels oudere en 

volwassen kinderen. Deze kunnen nog thuis wonen.  
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Socio-economische kenmerken -‐ Laag opleidingsniveau; 
-‐ Inkomen veelal bovenmodaal; 
-‐ Hebben een eigen bedrijf of zijn werkzaam in familiebedrijf. 

Woonomgeving -‐ Wonen bovengemiddeld vaak in alleenstaand huis; 
-‐ Heeft huis in eigen bezit; 

Levensstijl -‐ Houden van de natuur en hun tuin; 
-‐ Bezitten bovengemiddeld vaak een auto; 
-‐ Hebben een huisdier of klein vee; 

Mentaliteit -‐ Nuchtere kijk op de wereld; 
-‐ Geen interesse voor politiek en cultuur. 

 
I. De Welgestelden  

Demografische kenmerken -‐ Tussen de 55 en 64 jaar oud; 
-‐ Wonen als echtpaar samen; 
-‐ De kinderen hebben veelal het huis verlaten. 

Socio-economische kenmerken -‐ Veelal een gemiddelde tot hoge opleiding; 
-‐ Hebben een ver bovenmodaal inkomen; 
-‐ Hebben carrière gemaakt in bedrijfsleven; 
-‐ Komen elkaar zowel in professionele als privéleven tegen; 

Woonomgeving -‐ Wonen in riante alleenstaande huizen, herenhuizen, villa’s en 
twee-onder-een-kap woningen; 

-‐ Wonen o.a. in het centrum van Amsterdam 
Levensstijl -‐ Bezitten meerdere auto’s uit het topsegment; 

-‐ Geïnteresseerd in antiek, klassieke muziek, en concertbezoek; 
-‐ Kopen kwalitatief hoogwaardige producten. 

Mentaliteit -‐ Hechten veel waarde aan comfortabel leven; 
-‐ Willen graag een bijdrage leveren aan de wereld waarin zij 

leven; 
 

J. De Gepensioneerden  

Demografische kenmerken -‐ Ouder dan 65 jaar; 
-‐ Leven veelal alleen. 

Socio-economische kenmerken -‐ Over het algemeen laag opleidingsniveau; 
-‐ Zijn afhankelijk van AOW en hebben het financieel niet breed; 
-‐ Leven zuinig 

Woonomgeving -‐ Wonen in een sociale huurwoning; 
-‐ Lopen niet snel bij de buren binnen; 

Levensstijl -‐ Zijn in sommige gevallen actief als vrijwilliger; 
-‐ Vinden ontspanning door het lezen van een boek of het kijken 

van TV; 
-‐ Bezitten vaak een kleine auto of reizen met Openbaar Vervoer. 

Mentaliteit -‐ Hechten veel waarde aan geborgenheid. 
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BIJLAGE 2: De vier hoofdgroepen risicohuishoudens nader beschreven 
 
VRIJE DENKERS (Jonge Doeners, Minder Geslaagden en Levensgenieters) 
Kenmerken Deze Mosaic types hebben over het algemeen geen vaste baan want een deel van 

hen is nog aan het studeren. Zij vullen hun eigen dagen en hebben genoeg 
vrijheid om te doen wat zij leuk vinden. Hierin worden zij wel beperkt door de 
weinige inkomsten die zij binnen krijgen waardoor zij niet al hun wensen in 
vervulling kunnen laten gaan. Een deel van deze groep is jonger dan 25 jaar. Dit 
zijn vaak nog studenten. Een ander deel varieert in leeftijd van 25 tot 34 jaar en 
staat aan het begin van een loopbaan. Zij zijn over het algemeen alleenstaand 

Kijkgedrag Men kijkt vaker dan gemiddeld naar Nederland 3, RTL7, NET5, Veronica, MTV, 
Discovery, National Geographic Channel. Een deel kijkt ook naar CNN. 

Leesgedrag Deze huishoudens lezen vaker gratis dagbladen, Managementbladen 
(Management Team wat minder), mannenbladen, een deel van de RTV bladen 
(TV Krant , VARA TV Magazine, VPRO Gids en TV Film) en de 
Vrouwenbladen (Glossy, Flair, Viva, Esta, Linda, Marie Claire, ELLE, Beau 
Monde, Opzij, Elegance, Cosmopolitan, Avantgarde,en Celebrity).  
 
Daarnaast leest men ook Formule1, Elle Eten, Party, Kijk, HP de Tijd, Vrij 
Nederland, Preview, Psychologie Magazine, Nederlandse National Geographic, 
Arts en Auto, Allerhande, Rails, Voetbal International, Elle Wonen. Een deel van 
de huishoudens leest Computer Totaal, Residence en Woonideeën  
 
Deze groep leest geen Trouw, Reformatorisch/Nederlands of ADN Dagbladen, 
Regionale dagbladen, opvoedingsbladen (een deel echter wel Groter Groeien), 
Reis en Recreatiebladen (op National Geographic Traveller na). 

Luistergedrag Een deel van de huishoudens luistert naar Radio 5. Daarnaast luistert men ook 
naar Kink FM, BusinessNieuws Radio en 
SlamFM 

Kanaalvoorkeuren Informatie over de onderstaande onderwerpen haalt men vaker dan gemiddeld uit: 
• Kunst en cultuur, & Bioscoopfilms: krant, tijdschrift, radio, tv, internet 
• Economie/bedrijfsleven: krant, tv, internet, deel van de huishoudens gebruikt 

tijdschrift en radio 
• Milieubescherming/ energievraagstukken: krant, tv 
• Politieke opinie & Maatschappijproblemen: krant, tijdschrift, tv, internet 
• Personal finance: deel van de huishoudens kijkt bovengemiddeld in 

tijdschriften en/of radio voor deze informatie 
• Beurs/ financiën: tv, deel van de huishoudens kijkt bovengemiddeld op 

internet en in tijdschriften voor deze informatie 
• Regionaal nieuws: internet 

Reclameattitude Deze huishoudens letten op personeelsadvertenties, reclame op TV, de radio, op 
internet, in bussen en trams , op cd’s/dvd’s/video’s/films en op affiches en 
billboards. Een deel let op reclame op de kabelkrant, de bioscoop. Ze vinden 
reclamefilms in de bioscoop nuttig en leuk, daarentegen gooien ze 
reclamedrukwerk ongelezen weg. 

	  
MINDER WELGESTELDEN (Multiculturele doorzetters, Jonge Flatbewoners, Krappe Kassen 
en Jonge Genieters) 
Kenmerken Deze huishoudens vindt men voornamelijk in dichtbevolkte wijken in en om de 

grote steden in het westen van Nederland. Hier vindt men veel hoogbouw en 
wonen de mensen over het algemeen in kleine appartementen. Ze vinden het 
belangrijk dat mensen gelijkwaardig met elkaar omgaan, en dat er niet op hen 
wordt neergekeken. Ze zijn over het algemeen jonger dan 35 jaar, wonen relatief 
vaak alleen en hebben geen relatie of kinderen. Een deel van deze groep is van 
een wat oudere leeftijd, namelijk rond de 45 jaar. Een deel van deze groep is van 
niet Nederlandse afkomst. 

Kijkgedrag Men kijkt minder naar Publieke zenders. Er wordt wel gekeken naar RTL4, 
RTL5, SBS6, RTL7, NET5, Veronica, Nickelodeon, MTV, Discovery, National 
Geographic Channel 
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Leesgedrag Deze huishoudens lezen vaker Computerbladen (Power Unlimited door een deel 
van de huishoudens), Gezinsbladen (op Nederlandse Readers Digest en Plus 
Magazine na), Gratis Dagbladen, Jongerenbladen ( behalve Donald Duck en 
Kijk), Mannenbladen, Opvoedingsbladen (JM Pubers, JM en Groter Groeien, 
voor Ouders Van Nu een deel), een deel van de Vrouwenbladen (Mijn Geheim, 
Vriendin, Glossy, Flair, Viva, Yes, Esta, Linda, Marie Claire, ELLE, Beau 
Monde, Cosmopolitan, Avantgarde). 
 
Daarnaast leest men ook Formule1, Elle Eten, PS van de Week, Vrij Nederland, 
TV Krant , Veronica Magazine, TV Film, Preview, Psychologie Magazine, Rails, 
Voetbal International, Sportweek. Een deel van de huishoudens leest ook Carp, 
TVSattelite, Arts en Auto, Celebrity Deze groep leest geen Dagbladen (een deel 
van de huishoudens lezen wel de ADN Dagbladen), Reis en recreatiebladen (wel 
de National Geographic Traveler), Woon en Tuinbladen 

Luistergedrag Deze huishoudens luisteren vooral naar de publieke zenders: Kink FM, 
Radio10FM, Q-Music, Radio 538, Radio Veronica. Een deel van de huishoudens 
luistert naar SlamFM 

Kanaalvoorkeuren Informatie over de onderstaande onderwerpen haalt men vaker dan gemiddeld uit: 
Ø Kunst en cultuur, Politieke Opinie, Maatschappij problemen en Regionaal 

Nieuws: internet 
Ø Bioscoopfilms: krant, tv, internet. Een deel van de huishoudens kijkt ook in 

tijdschriften en luistert op de radio 
Ø Betreffende Milieubescherming/ energievraagstukken, Personal finance, 

Economie/ bedrijfsleven en Beurs/ financiën gebruikt men de kanalen juist 
minder dan gemiddeld 

Reclameattitude Deze huishoudens letten op personeelsadvertenties, kleine rubrieksadvertenties. 
Daarnaast let men op reclame op TV, de kabelkrant, radio, internet, in bussen en 
trams , op cd’s/dvd’s/video’s/films en op affiches en billboards. Een deel van de 
huishoudens let op reclame in de bioscoop. Reclame in de bioscoop wordt ook 
nuttig en leuk gevonden. Men vindt folders leuk 

	  
LANDELIJKE FAMILIES (Conservatieve Gezinnen, Welvarende Plattelanders, Senioren op het 
Platteland en Contente Provincialen) 
Kenmerken Deze 4 Mosaic types komt men overal in Nederland tegen. Ze wonen in gebieden 

waar ze veel groen en ruimte om zich heen hebben, waarbij ze weinig in 
verbinding staan met stadse praktijken. Conservatieve Gezinnen en Welvarende 
Plattelanders bestaan vaak uit grote gezinnen. Bij de Conservatieve Gezinnen zijn 
de ouders echter iets jonger. Senioren op het Platteland en Contente Provincialen 
leven als echtpaar samen, en zijn rond de 65 jaar. De kinderen zijn de deur al uit. 
Deze groep heeft weinig interesse in de huidige maatschappij, en bekijkt de 
wereld met een nuchtere blik. 

Kijkgedrag Er wordt met name naar Nederland 1 en Nickelodeon gekeken. MTV staat in een 
deel van de huishoudens ook af en toe aan. 

Leesgedrag Deze huishoudens lezen vaker Auto en Motorbladen, Jongerenbladen (waarvan 
een deel van de huishoudens Sesamstraat en de Fancy), Elsevier, 
Opvoedingsbladen (waarvan een deel van de huishoudens JM Pubers), Reis en 
Recreatiebladen (Geen National Geographic Traveler), RTV bladen met name 
van de publieke zenders (Vara-TV Magazine minder vaak), Sportbladen, Woon 
en Tuinbladen. 
 
Men leest ook Dagblad Magazine M, NRC Handelsblad, Nederlands Dagblad, 
Reformatorisch Dagblad en Regionale Dagbladen, Truckstar, Eva, Libelle, 
Margriet, Elegance, Vorsten Royale, Knipmode Een deel van de huishoudens 
leest het Financiële Dagblad, Management Team, HP de Tijd, Reizen, Arts en 
Auto, Glossy, Midi Deze groep leest geen Computerbladen (op PowerUnlimited 
na), Gezinsbladen, Gratis Dagbladen, Mannenbladen, Vrij Nederland. 

Luistergedrag Naar publieke zenders wordt vaker dan gemiddeld geluisterd evenals naar 
regionale radio en Business Nieuws Radio. Bij Radio 1 is een splitsing waar te 
nemen.  

Kanaalvoorkeuren Betreffende Kunst en cultuur, Milieubescherming/Energievraagstukken, Politiek 
en Opinie en Bioscoopfilms gebruikt men de kanalen minder dan gemiddeld. 
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Voor informatie over Personal finance, Economie/bedrijfsleven en beurs en 
financiën gebruikt men vaker de krant, tijdschrift, radio, tv, internet. Informatie 
over Maatschappijproblemen haalt men uit tijdschriften, Regionaal nieuws uit de 
krant of van de radio. 

Reclameattitude Deze huishoudens letten op reclame van onroerend goed. Verder letten ze niet 
veel op reclame, ze vinden reclamefilms in de bioscoop niet nuttig of leuk. Ook 
vinden ze folders niet leuk. 

	  
WELVARENDE GEZINNEN (Chique Provincialen, Landelijke Grootgrondbezitters en 
Gedreven Doeners) 
Kenmerken Deze Mosaic types verdienen in Nederland topsalarissen. Zij kunnen hierdoor een 

heel comfortabel bestaan leiden. Zij wonen in mooie huizen op dure locaties in 
Nederland. Ze hebben vaak al een heel leven achter de rug waarin zij de 
financiële middelen hebben opgebouwd om nu van te kunnen genieten. Zij zijn 
over het algemeen tussen de 55 en 64 jaar en wonen als echtpaar samen. 
Kinderen hebben het huis verlaten en als er nog kinderen thuis wonen dan zijn 
deze vaak boven de 18 jaar. 

Kijkgedrag Men kijkt met name naar de publieke zenders, daarnaast ook naar Eurosport en 
CNN 

Leesgedrag Deze huishoudens lezen vaker Dagbladen (op Nederlands Dagblad na), 
Managementbladen (Carp meer gemiddeld), Opiniebladen, Reis en 
Recreatiebladen (op National Geographic Traveler na), RTV bladen (met name 
de publieke bladen, Vara-TV Magazine minder vaak dan gemiddeld). Bij de 
vrouwenbladen vooral (Eva, Libelle, LINDA, ELLE, Nouveau, Opzij, Elegance, 
Vorsten Royale, Knip Mode en Midi), Woon en Tuinbladen. 
 
Men leest ook Autovisie, Autokampioen, ProMotor, Tip Culinair, Elle Eten, 
Grasduinen, Nederlandse National Geographic, Arts en Auto, Fiets, FietsActief, 
Eva, Libelle. Een deel van de huishoudens leest Runnersworld en Ariadne at 
Home 
Deze groep leest geen Computerbladen (een deel wel PowerUnlimited), 
Gezinsbladen (op Plusmagazine na, een deel ook de Nederlandse Readers 
Digest), Gratis Dagbladen, Jongerenbladen (Op de Kijk en een deel ook de Fancy 
na), Mannenbladen, Opvoedingsbladen 

Luistergedrag Men luistert vaker dan gemiddeld naar Radio1, Radio2, Radio4, Radio5, Classic 
FM, BusinessNieuws Radio. Naar commerciële zenders wordt minder geluisterd 
dan gemiddeld 

Kanaalvoorkeuren Informatie over de onderstaande onderwerpen haalt men vaker uit: 
Ø Kunst en cultuur:  
Ø Politiek en Opinie: krant, tijdschrift, radio, tv 
Ø Milieubescherming/energievraagstukken en Maatschappijproblemen: 

krant, tijdschrift, tv. 
Ø Personal finance, Economie/bedrijfsleven en Beurs Financiën: krant, 

tijdschrift, radio, tv, internet. 
Ø Regionaal nieuws wordt met name uit de krant gehaald. 

Reclameattitude Deze groep let vaker op reclame van onroerend goed dan gemiddeld. Ze houden 
verder niet van reclame, gooien het vaker ongezien weg en vinden dat er teveel 
reclamedrukwerk is 
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BIJLAGE 3: Hoofdgroepen risicohuishoudens per uitrukgebied 
	  
 


