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DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Nummer van het instrument:

240

Omschrijving deel 1
Naam

Veilige Buurt - brandveiligheidsapp

Ontwikkelaar en land

Veilige Buurt, Unive

Jaar van uitbrengen

2019

Wordt het nog doorontwikkeld? Zo nee, datum van
definitieve versie

X

Website

https://www.smartcitydordrecht.nl/projecten-innovatiefonds/veiligebuurt-brandveiligheidsapp
https://veiligebuurt.nl

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van het instrument – wat het kan / welk VeiligeBuurt heeft subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een app die bijdraagt aan het bevorderen
probleem het oplost (max 200 woorden)
van de (brand)veiligheid in de woonomgeving. Hierdoor kunnen kwetsbare ouderen langer en veiliger
thuis blijven wonen. Doelstelling is om de feitelijke veiligheid én het veiligheidsgevoel te vergroten.
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid richt zich in de komende periode op het vergroten van
zelfredzaamheid en brandveiligheidsbewustzijn bij kwetsbare groepen. De app VeiligeBuurt kan hierbij
ondersteunen en een bijdrage leveren aan het sneller en adequater melden van brand, het voorkomen van
branduitbreiding door alarmering, meer eigen verantwoordelijkheid, en verbetering van het contact tussen
buurtbewoners. Met de subsidie vanuit het Innovatiefonds kan verder gewerkt worden aan de
ontwikkeling en de koppeling van bestaande slimme rookmelders aan de VeiligeBuurt-app. Zo kunnen
buren snel te hulp schieten als het brandalarm afgaat bij de kwetsbare bewoners.
Instrument kan ingezet worden door de overheid

Ja

Instrument kan ingezet worden door private partijen

Nee

Instrument kan ingezet worden door individuen

Ja

Wat is het businessmodel van de ontwikkelaar

App

Wat is het verdienmodel van het betreffende instrument

X

In welk land wordt het instrument al ingezet?

Nederland

Is er een ondersteuning voor verschillende talen, zo ja welke Nederlands
talen
Toepassing van een instrument / op welk schaalniveau kan Wijk / stad / provincie
het instrument worden toegepast (niveau van de: wijk, stad,
provincie, land, wereld)

Op welke markt richt de tool zich? (Nederland, Europa,
Wereld)

Nederland
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