STICHTING “KINDERV AKANTIEWERK TILBURG”

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Afdeling:
Checklijst:

(hier naam invullen)

1 - organisatie

Nummer:

Nog te doen

Niet van
toepassing

Datum:

Gedaan

Ingevuld door:

a.

Iemand in de organisatie is beschikbaar als vraagbaak voor zaken
met betrekking tot arbo.







b.

Nieuwe vrijwilligers krijgen voorlichting en instructies over, de
mogelijke risico’s die ze lopen tijdens het vrijwilligerswerk, de
maatregelen die de organisatie hiertegen heeft getroffen en de
maatregelen die de vrijwilligers zelf kunnen treffen.
De vrijwilligers krijgen zonodig voorlichting over de achtergronden
van de deelnemers aan de activiteiten.
Andere gebruiken en gewoonten kunnen ervoor zorgen dat dingen
verkeerd worden begrepen en dit kan leiden tot onenigheid.
Het is iedereen duidelijk, wie in de organisatie waarvoor
verantwoordelijk is.
Er is een namenlijst van de vrijwilligers en het bestuur waarin de
taken en bevoegdheden zijn vermeld.
Nieuwe vrijwilligers worden op de hoogte gesteld van de gebruiken
en gewoonten in de organisatie.

























Er wordt rekening gehouden met nieuwe, jonge en/of onervaren
vrijwilligers.
Zij kennen de risico’s nog niet altijd. Maak eventueel een inwerkplan
of laat nieuwe vrijwilligers ‘meelopen’met meer ervaren personen.
Er wordt rekening gehouden met vrijwilligers die de Nederlandse taal
nog niet voldoende spreken, lezen of schrijven.













h.

Het rookbeleid is in overeenstemming met de wettelijke regels en is
bekend bij de vrijwilligers.







i.

Er is een beleid over alcohol en drugs en dit beleid is bekend bij de
vrijwilligers.







1.2.

Ongewenst gedrag.
zie hiervoor de publicatie “ongewenst gedrag”.
Vrijwilligers zijn voorgelicht over gedrag dat niet wordt geaccepteerd
en welke maatregelen daartegen genomen zijn.







1.1.

c.

d.

e.
f.

g.

a.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Voorlichting en introductie.

b.

Er is tenminste een persoon aangewezen als vertrouwenspersoon en
die is bij de vrijwilligers bekend.







c.

Er is voor gezorgd, dat de vrijwilligers zich bewust zijn van de
voorbeeldrol die zij vervullen tegenover de deelnemertjes.







1.3.

Lichamelijke aspecten.

a.

Er wordt rekening gehouden met vrijwilligers met
gezondheidsklachten of andere lichamelijke beperkingen.
Denk hierbij ook aan zwangere vrijwilligers.
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Gedaan

Nog te doen

Niet van
toepassing
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Er zijn voldoende EHBO-voorzieningen en de vrijwilligers zijn op de
hoogte van de plaats waar deze zijn opgeborgen.
Er is tenminste een persoon aangewezen als verantwoordelijke voor
het EHBO-materiaal.
Er is een ‘nood-telefoonnummer’ dat de vrijwilligers kunnen bellen bij
problemen en dat is bij alle vrijwilligers bekend.
Als de groepjes zelfstandig op pad zijn is er steeds iemand
bereikbaar die te hulp kan komen (en dus in bezit is van vervoer).
Er is een regeling voor melding en registratie van ongevallen en
incidenten.



















Regelmatig worden de gegevens van de geregistreerde ongevallen
en incidenten besproken en worden maatregelen genomen om
herhaling te voorkomen.
Noodsituaties en noodplan.













b.

De organisatie is voorbereid op noodsituaties met een noodplan
waarin onder meer is aangegeven hoe te handelen bij calamiteiten
zoals brand.
Omdat het kindervakantiewerk veelal gebruik maakt van de
accommodatie van derden, bijvoorbeeld de gemeente, zal daar in
veel gevallen al in zijn voorzien. Het is verstandig om hierover
overleg te voeren met de eigenaar of beheerder. Denk daarbij ook
aan het aanwezig zijn van een telefoon voor noodgevallen en
voldoende goedgekeurde brandblusmiddelen.
Indien een noodplan ontbreekt of de organisatie gebruik maakt van
eigen ruimten dan moet zij zelf een dergelijk plan maken – zie
hiervoor de afzonderlijke checklijst “gebouwen en terreinen”.
Alle vrijwilligers zijn op de hoogte van dit noodplan.







1.6.

Verzekering.

a.

Er is een (aanvullende) ongevallenverzekering afgesloten voor alle
vrijwilligers en deelnemers.







b.

Er is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de
vrijwilligers en het bestuur.







1.4.
a.

b.

c.
d.

1.5.
a.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Ongevallen en incidenten.

Actiepunten opgenomen in plan van aanpak:

 Ja

 Nee

Opmerkingen

 Niet van toepassing

Opmerkingen:
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