
Werkblad voor vrijwilligersorganisaties voor het opstellen van een hitteplan.  
 

Ruim voor de zomer  
(periode tot maart) 
 

Ruim voor de zomer 
(periode maart-april) 
 

Voorafgaand aan de zomer en mogelijke 
hittegolven (mei) 

Tijdens hitte in de maanden juni, juli en 
augustus, wanneer de oproep aan 
vrijwilligers is uit gegaan 

Tijdens hitte in de maanden juni, juli en 
augustus 

     

Besluiten of  bijdrage van vrijwilligers aan 
hitteplan gewenst is 
 

Opstellen van hitteplan of bestaand plan 
bijstellen 

Voorbereidingen treffen zodat vrijwilligers 
aan de slag kunnen bij hitte 

Bepalen wat de vrijwilligers doen bij hitte 
tijdens individueel contact 

Andere mogelijkheden voor inzet van 
vrijwilligers tijdens hitte  

Vragen in verband met keuze om een 
hitteplan op te stellen: 
 
- ten aanzien van taak en rol van de 
organisatie: 

- past inzet voor het hitteplan in 
de organisatie? 

 
- ten aanzien van de vrijwilligers: 

- zijn er vrijwilligers beschikbaar 
in de zomer? 

- welke taken zouden vrijwilligers 
uit kunnen voeren?  

- kan de organisatie van 
vrijwilligers verwachten dat ze 
de gewenste taken uitvoeren? 

 
- over ondersteuning: 

- kan en wil de organisatie 
vrijwilligers ondersteunen en 
begeleiden ten aanzien van 
gevraagde taken? 

 
 
 

 
 
 
 

Wanneer de organisatie kiest voor inzet 
van vrijwilligers bij hitte, wat moet er dan 
duidelijk worden en besloten. 
 

- beschikbaarheid. Welke 
vrijwilligers willen en kunnen 
meedoen aan inzet bij hitte?  

- kundigheid. Hoe kan de 
organisatie vrijwilligers 
voorbereiden op hun inzet bij 
hitte? Wanneer wordt de 
voorbereiding gepland; wie stelt 
de agenda op en wie voert 
onderdelen van de agenda uit?  

- planning van de inzet. Zetten 
vrijwilligers zich in bij 
bestaande activiteiten of 
worden zij gevraagd om extra 
inzet in verband met hitte? 

- wanneer gaat er een oproep uit 
naar vrijwilligers voor inzet voor 
het hitteplan (bijv. na de 
waarschuwing

1
 van de GGD)?  

- wie doet de oproep? 
- hoe wordt de oproep 

verstuurd? 
- wie is binnen de organisatie 

aanspreekbaar voor vragen van 
de vrijwilligers? 

- de organisatie weet wanneer 
vrijwilligers die voor hitte 
worden ingezet op vakantie zijn 
en wat dit betekent in periodes 
van hitte;  

- wordt de website van de 
organisatie ingezet voor 
informatie voor de vrijwilligers 
en/of cliënten?  

 
 

Waarvoor moet de organisatie zorgen 
wanneer zij kiest voor inzet van 
vrijwilligers bij hitte. 

- lijst met beschikbare 
vrijwilligers; 

- adressen/telefoonnummers 
voor versturen van een oproep; 

- informatie als 
achtergrondmateriaal voor de 
vrijwilligers;  

- informatie die vrijwilligers mee 
kunnen nemen naar 
hulpvragers; 

- een bijeenkomst om vrijwilligers 
aan te moedigen en voor te 
bereiden op hun taak. 
Vrijwilligers krijgen de 
mogelijkheid vragen te stellen 
en de organisatie zorgt voor 
antwoorden; 

- vrijwilligers weten wat van 
belang is voor de hulpvragers 
bij hitte. Zij weten welke 
maatregelen de hulpvragers 
moeten nemen, welke hulp zij 
als vrijwilliger kunnen bieden en 
hoe zij dat kunnen doen. Zo 
nodig weten zij alternatieven 
om hulpvragers te helpen 
maatregelen uit te voeren;  

- De vrijwilliger weet waar hij met 
vragen terecht kan. 

 
 

 
 

Wat kunnen vrijwilligers  doen bij hitte? 
 
Vrijwilligers kunnen een rol spelen bij de 
belangrijkste zaken rond hitte: 

- koelte 
- vocht. 

 
Vrijwilligers kunnen informatie en 
voorlichting geven aan hulpvragers.  
Daarnaast kunnen zij hulpvragers zo 
nodig helpen maatregelen uit te voeren 
om gezond te blijven bij hitte. 
 
Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld 
informeren of helpen zorgen voor:  

- koelte binnenshuis; 
- koel houden van het lichaam 

van de hulpvrager via juiste 
kleding, wassing van handen of 
nek, een verkoelend voetenbad 
etc. 

 
Vrijwilligers kunnen informeren over of 
helpen te zorgen voor voldoende 
vochtopname door hulpvragers: 

- let op: indien de huisarts advies 
heeft gegeven (vanwege 
ziekte/medicijnen) om matig te 
drinken, kan de vrijwilliger de 
hulpvrager verwijzen naar de 
huisarts voor aanvullend 
advies; 

- indien er geen advies is van de 
huisarts met betrekking tot 
beperking van vochtinname, 
kan de vrijwilliger ervoor zorgen 
dat de hulpvrager minimaal 2 
liter vocht in neemt; 

- de vrijwilliger kan ervoor zorgen 
dat de hulpvrager op zijn minst 
kan (blijven) drinken 
(beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van vocht);  

- bij signalen van vochttekort en 
bijv. bij twijfel of de hulpvrager 
gezondheidsklachten heeft 
vanwege de hitte kan de vrijwil- 
liger verwijzen naar de huisarts. 

Andere mogelijkheden voor inzet van 
vrijwilligers bij hitte zijn bijvoorbeeld: 

- via telefooncirkel informeren 
over maatregelen om bij hitte 
gezond te blijven; 

- huisbezoek of telefooncirkel 
intensiveren om een extra 
oogje in het zeil te houden;  

- folder met informatie over 
maatregelen bij hitte uitdelen 
op bijeenkomsten en er 
voorlichting over geven; 

- op groepsbijeenkomsten het 
goede voorbeeld geven door 
(extra) drinken aan te 
bieden;  

- zo nodig en mogelijk 
groepsbijeenkomsten 
verplaatsen naar andere 
locatie (koeler) of andere 
datum (einde hittegolf); 

- de vrijwilligers die zich 
inzetten bij evenementen zijn 
goed voorbereid om 
specifieke hulp te bieden bij 
fysieke klachten en 
problemen door de hitte. 

 
 
Vrijwilligers die in een professionele 
setting werken kunnen opdracht van 
een professional krijgen om mee te 
helpen om gezondheidsmaatregelen 
bij hitte te helpen uit voeren.  
De professional weet voor welke 
maatregelen vrijwilligers ingezet 
kunnen worden en indien relevant voor 
welke cliënten/hulpvragers. 
 
 

                                                      
1
 De GGD Rotterdam-Rijnmond stuurt organisaties op verzoek een (voor-)waarschuwing voor aanhoudende hitte (4 of meer aaneengesloten dagen met temperaturen van boven de 27 graden Celsius). Het verzoek kan 

gestuurd worden aan hitte@ggd.rotterdfam.nl onder vermelding van “graag (voor-)waarschuwing” 



 


