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Inleiding.
Door middel van infobladen worden verschillende onderwerpen behandeld. De afdelingen kunnen deze
gebruiken als naslagwerk of informatiebron bij de organisatie van hun activiteiten.
De bijlagen bevatten een veelheid aan informatie over een breed scala aan onderwerpen. Lang niet alle
onderwerpen zijn altijd van toepassing op het kindervakantiewerk en voor alle afdelingen en in een aantal
gevallen zijn ze een aanvulling op andere publicaties in het handboek (bijvoorbeeld op de 'factsheets' uit
04-06). In dat geval is dat in het overzicht van de onderwerpen aangegeven.

Veiligheidsbladen.
Veiligheid binnen het spel en een veilige speelomgeving zijn bij het jeugdwerk, en dus ook binnen de
activiteiten van het kindervakantiewerk belangrijk. Hoewel voor vrijwilligersorganisaties een groot aantal
verplichtingen in de Arbo-wet niet meer van toepassing zijn (zie publicatie 04-02a), hebben we nog
steeds een zorgplicht en moeten we borg staan voor een veilige omgeving en veilige omstandigheden.
Een aantal informatiebladen geeft dan ook achtergrondinformatie over het wettelijk kader en tips en
suggesties voor het veilig organiseren van een activiteit en kunnen worden gezien als 'veiligheidsbladen'
in het kader van de Arbo-wet. Bij de samenstelling is zoveel mogelijk gelet op de praktische
uitvoerbaarheid en de praktijk van alledag.

Samenstelling en aanvullingen.
Elk onderwerp zal steeds op een afzonderlijke bijlage worden uitgegeven, zodat bij eventuele wijzigingen
niet de gehele publicatie moet worden aangepast en deze dus eenvoudiger actueel kan worden
gehouden. Ook het aanvullen of eventueel verwijderen van onderwerpen is dan een stuk eenvoudiger.

Bijlagen.
Bij deze publicatie behoren de volgende bijlagen;
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Veiligheid bij het lopen van tochten.
Veiligheid bij droppings of nachtspelen.
Veiligheid bij het gebruik van medicijnen.
Veiligheid bij het vervoer van materialen.
Veiligheid bij het vervoeren van kinderen.
Veiligheid bij het fietsen in groepen.
Veiligheid bij activiteiten op het water.
Veiligheid bij zwemmen in buitenwater.
Veiligheid bij bos- of heidespelen en kamperen.
Voedselveiligheid.
Veiligheid bij klimmen.
Gifwijzer.
Veiligheid in en om gebouwen.
Veiligheid bij het bouwen en gebruik van bijlen, zagen of messen.
Veilig gebruiken van gas.
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