
Goed voorbereid 
OP NOODSITUATIES

De voordelen van samenwerken 
met het Rode Kruis
 » onze activiteiten hebben een sterk preventief karakter en zijn gericht op het

voorkomen van problemen, want voorkomen is beter dan genezen
 » elke activiteit kan aangepast worden zodat deze volledig aansluit op de situatie

in jouw regio
 » focus op het opbouwen van een netwerk versterkt de sociale cohesie in buurten
 » lage kosten door het karakter van vrijwilligheid
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VOORBEELDEN VAN

Onze activiteiten

Workshop 
Goed voorbereid

De interactieve workshop ‘Goed voorbereid’ 
behandelt veelvoorkomende risico’s in 
de directe leefomgeving. In verschillende 
werkvormen leren deelnemers van de workshop 
hoe ze voor hun eigen veiligheid zorgen in geval 
van nood, en hoe zij anderen kunnen helpen.

Preventief 
WoonBeheer 

In het project Preventief WoonBeheer 
(PWB) zorgt het Rode Kruis door middel 
van kortdurende praktische hulp dat fysieke 
noodsituaties worden voorkomen. Door 
vervuiling en verzameling kunnen gevaarlijke 
situaties ontstaan voor bewoners en omgeving. 
Samen met de hulpvrager gaat een vrijwilliger 
van het Rode Kruis aan de slag om een veilige 
woonsituatie te creëren.

Contactcirkel

Een contactcirkel bestaat uit een groep 
mensen die op elkaar letten door elke dag 
even (telefonisch) contact met elkaar hebben. 
Reageert iemand binnen de afgesproken tijd 
niet? Dan alarmeert de cirkel iemand om een 
kijkje te nemen. Zo blijft het nooit onopgemerkt 
als er iets aan de hand is. Het Rode Kruis helpt 
om samen een contactcirkel op te zetten.

Goed voorbereid OP 
NOODSITUATIES
Weten mensen in jouw regio wat zij moeten doen bij 
een grote ramp of een persoonlijke noodsituatie? 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom leert het 
Rode Kruis mensen hoe zij zichzelf en anderen kunnen 
helpen. Met verschillende activiteiten zorgen we 
ervoor dat mensen weten welke risico’s er zijn, hoe zij 
problemen voorkomen en wat zij moeten doen als het 
mis gaat. Zo zorgen we met en voor elkaar voor ieders 
veiligheid.

Samenwerken met 
het Rode Kruis 
Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland 
zich weet te redden bij een noodsituatie, geeft het 
Rode Kruis voorlichting en training. Ook in jouw 
regio. Door middel van workshops, huisbezoeken, 
evenementen of op maat gemaakte trainingen leren 
mensen wat zij moeten doen in tijden van nood. 
En hoe noodsituaties te voorkomen of gevolgen te 
beperken. Al onze activiteiten kunnen naar wens op 
maat gemaakt worden, zodat ze volledig aansluiten bij 
de doelgroepen en situaties in jouw regio.

Huisbezoek
Rode Kruis aan huis

Een Rode Kruis vrijwilliger geeft deelnemers 
tijdens een huisbezoek persoonlijk advies. Tijdens 
een eerste gesprek behandelt de vrijwilliger val-, 
inbraak- en brandpreventie. Deelnemers krijgen 
praktische tips om risico’s in huis te beperken. Ook 
bespreekt de vrijwilliger met de deelnemer wie 
hem of haar zou kunnen helpen als er iets mis gaat. 
In een tweede gesprek monitort de vrijwilliger de 
opvolging van de gegeven adviezen en gaat na of 
verdere ondersteuning nodig is.
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