
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De brandweer legt steeds meer het accent op 'Community Safety', 

waarbij de brandweer dichter bij de burgers komt te staan. De 

achterliggende gedachte hierbij is dat het aantal woningbranden niet 

zozeer terug te dringen is met een lagere opkomsttijd, maar de winst 

vooral zit in preventieve maatregelen zoals huisbezoeken en 

rookmelders en de aandacht te richten op de kwetsbare groepen in de 

samenleving.  

 

Hierbij is kennis over de burgers van 

belang, om zodoende heel gericht, via 

het juiste kanaal en met de juiste 'tone 

of voice' met die burgers in contact te 

komen. Experian geeft op basis van 

diverse databestanden een inschatting 

van het soort huishoudens dat in een 

straat of buurt woont. Naast gegevens 

over bijvoorbeeld leeftijd, 

gezinssamenstelling, soort woning en 

levensstijl, is Nederland ook ingedeeld 

in 44 soorten huishoudens. Deze 

Mosaic segmentatie bestaat al meer 

dan 20 jaar en is wereldwijd het meest 

toegepaste consumenten 

classificatiesysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De brandweer van de regio Amsterdam-

Amstelland heeft Experian gevraagd om 

de postcodes waar meldingen van 

woningbranden plaatsvonden, te 

vergelijken met haar gegevens over de 

betreffende postcodes. Zo is gekeken 

welke opvallende kenmerken deze 

postcodes hadden. Aangezien de 

kenmerken voor geheel Nederland 

beschikbaar zijn, kunnen we met de 

resultaten nu ook aangeven waar de 

overige risicopostcodes zich in 

Amsterdam-Amstelland bevinden. 

 

 

 

 

Een voorbeeld: als u kijkt naar C10 – 

Krappe Kassen, dan ziet u dat 10,8% 

van alle meldingen van woningbranden 

bij dit soort huishoudens plaatsvonden. 

In hetzelfde geografische gebied is 

echter slechts 8,3% te typeren als dit 

type huishouden. Met andere woorden: 

er vinden meer branden plaats dan je 

zou mogen verwachten gezien de 

samenstelling van de regio. Om precies 

te zijn 30% meer (index is 130). 

Uiteindelijk zijn van de 44 soorten 

huishoudens er 6 gedefinieerd als 

risicohuishoudens omdat er ofwel in 

absolute ofwel in relatieve zin veel 

branden plaatsvonden. Deze zijn met 

geel gemarkeerd. 

 

 Woningbranden 
       De risicovolle huishoudens 

 
  

 

Aantal branden % Aantal in regio % Index

A01 - Degelijke Studenten 13 0,7% 5.576 1,4% 46

A02 - Jonge Doeners 327 16,4% 68.426 17,3% 95

A03 - Minder Geslaagden 442 22,2% 78.476 19,9% 112

A04 - Levensgenieters 268 13,4% 46.336 11,7% 115

B05 - Cultuurgenieters 33 1,7% 14.152 3,6% 46

B06 - Mini Macho's 73 3,7% 18.599 4,7% 78

B07 - Bewuste Starters 15 0,8% 3.103 0,8% 96

C08 - Multiculturele Doorzetters 120 6,0% 11.185 2,8% 212

C09 - Jonge Flatbewoners 44 2,2% 13.169 3,3% 66

C10 - Krappe Kassen 215 10,8% 32.754 8,3% 130

D11 - Succesvolle Starters 4 0,2% 1.927 0,5% 41

D12 - Moderne Gezinnen 6 0,3% 2.101 0,5% 57

E13 - Gemakkelijke Gezinnen 0 0,0% 116 0,0% 0

E14 - Ruimdenkers 15 0,8% 3.371 0,9% 88

E15 - Honkvaste Senioren 4 0,2% 1.028 0,3% 77

E16 - Arbeidsgrijzen 56 2,8% 14.539 3,7% 76

E17 - Jonge Genieters 103 5,2% 16.612 4,2% 123

F18 - Familie Dynamiek 10 0,5% 3.313 0,8% 60

…. … … … … …

Totaal 1.994 100,0% 304 100,0% 100

In de eerste kolom ziet u de eerste 18 van de 44 soorten huishoudens die Experian onderscheidt. Daarachter staat per 

soort huishoudens hoeveel woningbranden er plaatsvonden, als aantal en als percentage. Nu willen we graag weten of 

dat opvallend is; komen ze relatief vaak voor of komt het domweg omdat dat type huishoudens er veel woont? Om dat te 

bekijken hebben we in de volgende twee kolommen aangegeven hoeveel van hetzelfde soort huishoudens voorkomt in de 

regio, ook weer als aantal en als percentage. De laatste kolom (index) vergelijkt de twee percentages met elkaar.



 

 

Naast de analyse naar soorten 

huishoudens, is ook specifiek gekeken 

naar allerhande achterliggende 

kenmerken. Hieruit kan geconcludeerd  

worden dat in de stad Amsterdam 

(gegeven de samenstelling),de leeftijd, 

huishoudgrootte en het al dan niet 

aanwezig zijn van kinderen NIET van 

invloed lijken te zijn op de kans dat er 

een brand plaatsvindt. Daarentegen 

lijken opleiding en werksituatie wel van 

invloed te zijn. 

 

 

Wat verder opviel uit de analyse, was 

dat het profiel van de risicohuishoudens 

in de stad Amsterdam aanzienlijk afwijkt 

van de omliggende gebieden 

(waaronder Amstelveen, Uithoorn en 

Aalsmeer). Deze verschillende 

achtergronden en leefstijlen pleiten voor 

bijvoorbeeld een aangepaste 

benadering op het gebied van de 

preventie van woningbranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zes soorten risicohuishoudens 

kunnen we vervolgens weergeven in 

een kaart hiernaast. 

 

Dit zijn derhalve niet de postcodes waar 

meldingen van woningbranden 

plaatsvonden, maar een stap verder: de 

postcodes waar de risicohuishoudens 

wonen. Dit zijn alle huishoudens die het 

meest lijken op die huishoudens waar 

daadwerkelijk meldingen van de 

woningbranden plaatsvonden. 

 

Met deze informatie kunt u onder 

andere heel gericht preventie doen. 

Soms kunt u beter een complete wijk 

benaderen, soms is een straat 

voldoende. De beschrijvingen van de 

soorten huishoudens geven allerhande 

informatie over leefstijl en het 

mediagebruik van de bewoners, dus 

een uitstekende basis om heel gericht, 

via het juiste kanaal (folderen of juist 

niet?) en met de juiste ‘tone of voice’ 

aan preventie te doen. Wij vertellen u er 

graag meer over!

 

 

 

Meer informatie? 

Chris Veenstra 

Bel 070 - 440 45 33 

Chris.veenstra@nl.experian.com 
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