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Werken in relatie tot adviezen van overheidswege:  
Het KNMI heeft als overheidsinstituut de veiligheidstaak om weerwaarschuwingen uit te geven. Het 

KNMI waarschuwt als het weer een risico is, om bij te dragen aan een veilig en bereikbaar Nederland. 

Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans 

op schade en letsel beperkt wordt. De impact van gevaarlijk weer is het uitgangspunt voor de 

waarschuwingen. Met algemene adviezen wil het KNMI de impact van gevaarlijk weer beperken. 

Het KNMI geeft waarschuwingen uit voor: 

• Regen 

• Gladheid & sneeuw 

• Onweersbuien 

• Windstoten 

• Temperatuur (hitte/koude) 

• Zicht 

• Hozen 

Code geel: waarschuwing  
Er is mogelijk lokaal kans op gevaarlijk weer. 

Code oranje: wees voorbereid 
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, 

letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven 

als de kans op extreem weer 60 procent of meer is. 

Code rood (weeralarm): onderneem actie 
Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. Dit weeralarm 

komt er pas na overleg tussen het KNMI, Rijkswaterstaat en vervoersorganisaties zoals de ANWB. De 

weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend 

kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het 

weerfenomeen zich voordoet.  Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een 

extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn. 

Bij code rood geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als dat niet echt hoeft. 

Code rood (extreme hitte): intreden van Nationaal Hitteplan 
Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend 

warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. 

Daarnaast zijn onder andere de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid factoren 

waarmee rekening wordt gehouden. 

Door de uitzonderlijke temperaturen kunnen ook mensen in goede gezondheid last krijgen van 

oververhitting of zonnesteek. Let goed op symptomen die daarop kunnen wijzen: vermoeidheid, 

concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Ook kunnen door uitdroging kramp, misselijkheid, 

uitputting, flauwte en bewusteloosheid ontstaan. Waarschuw een arts bij ernstige klachten of als de 

klachten niet snel afnemen. 



Maatregelen (algemeen) tegen de zon en de hitte: 
•    Drink voldoende;  

•    Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon; 

•    Zoek de schaduw op;  

•    Smeer de huid in met zonnebrandcrème; 

•    Beperk lichamelijke inspanning in de middag; 

•    Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning; 

•    Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben. 

 

Wat doet FSW bij afkondiging Nationaal Hitteplan?  

• Code Geel geldt dat de FSW het landelijk advies volgt: waarschuwing 

• Code Oranje geldt dat de FSW het landelijk advies volgt: wees voorbereid! 

• Code Rood (zowel hitte als extreme weersomstandigheden) geldt dat de FSW naast het landelijk 

advies ook nog een eigen protocol heeft.  

Protocol Code rood 
In geval Code rood, neemt het Centraal Crisis Team (CCT) besluiten en deelt deze met de faculteiten. 
Communicatie inzake Code Rood vindt plaats vanuit de afdeling M&C (facultair/centraal) en zij 
maken gebruik van de volgende media: websites, e-mail, scalaschermen in de gebouwen.  
 
Bij inwerkingtreding van het Nationaal Hitteplan stelt FSW onderstaande afspraken en activiteiten 

voor (bovenop hetgeen uit het CCT komt): 

Algemeen (Locatiemanagement i.s.m. VG/UFB) 

• Waar mogelijk wordt er actief gestuurd op het beschikbaar stellen van voldoende water. 

• Aanpassen van openingstijden Pieter de la Courtgebouw naar 06.00 uur ’s ochtends; 

• Mogelijke aanpassing in (les)rooster; studenten wordt geadviseerd te kijken op Brightspace 
m.b.t. hun (les)rooster van die dag; 

• Ventileer en lucht ‘s avonds en ‘s nachts het gebouw; 

• Zet mechanische ventilatie (indien aanwezig en verloopt via vastgoed) ’s nachts aan; 

• Zet automatische opstart ICT apparatuur uit (studiewerkplekken, AV apparatuur, etc.). 
 
Individueel (medewerker/student) 

• Werk thuis in overleg met leidinggevende, volg lessen online indien mogelijk; 

• Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten; 

• Drink voldoende water. Met warm weer is het goed tenminste 2 liter te drinken; 

• Doe overdag zo min mogelijk verlichting aan in werkkamers en collegezalen; 

• Zoek naar een koelere werk-/studieplek; bijvoorbeeld een collegezaal in het Souterrain of een 
werkkamer aan de niet-zonzijde; 

• Doe interne zonwering direct bij aanvang naar beneden en bij vertrek omhoog; 

• Zet beeldschermen, computers en andere warmtebronnen niet onnodig aan; 

• Zorg voor dwarsventilatie als er geventileerd wordt. 
 
NB. Het is niet toegestaan eigen ventilatie of airco mee te nemen, met uitzondering van 
tafelventilatoren in de kantoren met ramen op de zonzijde. Zie huisreglement FSW 
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-
wetenschappen/faculteitsbureau/huisregels/huisregels-prive-elektrische-kleine-apparaten-fsw-
2017.pdf 
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