STICHTING “KINDERV AKANTIEWERK TILBURG”

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Afdeling:
Checklijst:

(hier naam invullen)

2 - activiteiten

Nummer:

Niet van
toepassing

b.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Algemeen.
Overleg vooraf met de eigenaar of beheerder van de accommodatie,
het gebouw, het terrein, het zwembad, en dergelijke over de
veiligheid en de inrichting.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan voorzieningen voor calamiteiten
(EHBO, brandblusapparatuur, e.d.), hygiëne, schoonmaak, en
dergelijke.
De activiteiten zijn zoveel als mogelijk aangepast aan de leeftijd en
motoriek van de deelnemende kinderen.

Nog te doen

2.1.
a.

Datum:

Gedaan

Ingevuld door:













c.

Spelmateriaal is daar als zodanig voor bedoeld en geschikt voor die
toepassing en brengt geen extra risico’s mee.







d.

Er is altijd voldoende toezicht tijdens spelactiviteiten.







e.

Bij de begeleiding zijn personen met bewezen EHBO-kennis
aanwezig.
Een geldig EHBO-diploma of diploma BHV (bedrijfshulpverlener).
Er is voldoende EHBO-materiaal ter plaatse en direct beschikbaar.

























f.
2.2.
a.

b.

Buiten-activiteiten.
Bij activiteiten in het veld of in bossen zijn de vrijwilligers
geïnstrueerd over het risico van insectenbeten, enz. en daarop
voorbereid. De vrijwilligers weten wanneer ze een arts moeten
raadplegen na een tekenbeet en zijn op de hoogte van de juiste
werkwijze voor het verwijderen van een teek
Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.
Vermijd percelen met processierupsen (mei t/m juli), dazen, e.d.
Bij buitenactiviteiten is een tekenpincet en anti-muggenmiddel
aanwezig in de EHBO-kist.

c.

Bij spelen wordt het struikel- en valgevaar zoveel mogelijk vermeden.







d.

Als niet voortdurend kan of hoeft te worden gecommuniceerd, dan
zijn duidelijke afspraken gemaakt over onderlinge bereikbaarheid
tijdens een activiteit.
Denk daarbij o.a. aan noodtelefoon, portofoons, en dergelijke.
Er is bij buitenactiviteiten in de programmering rekening gehouden
met de weersomstandigheden en veranderingen daarin.
Denk daarbij niet alleen aan regen, kou en wind, maar ook aan hitte.
Denk aan schaduw, beschutting, schuilmogelijkheden, kleding.
Eventueel zijn vervangende programma’s voorbereid en direct
beschikbaar.
Leiding weet te handelen bij onweer in open veld.



















e.

f.
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Niet van
toepassing

b.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Sport en spel.
Houd bij sport- en spelactiviteiten rekening met extra gevaren, o.a.
door rondvliegende voorwerpen.
Vermijd het gebruik van harde ballen, scherpe voorwerpen, en
dergelijke, denk aan voldoende uitloopruimte en houdt omstanders
op voldoende afstand.
Let bij het gebruik van speeltoestellen op de veiligheidsrichtlijnen en
controleer of deze regelmatig gekeurd worden.

Nog te doen

2.3.
a.

Gedaan

Risico-inventarisatie en -evaluatie













c.

Neem extra veiligheidsmaatregelen bij activiteiten op hoogte.







2.4.
a.

Verkeer.
Bij activiteiten op de openbare weg worden vooraf afspraken
gemaakt met de politie over de juiste wijze van afzetten van de weg.







b.

Stel voldoende materiaal ter beschikking (afzet- of
waarschuwingslint, pylonen, dranghekken, e.d.).







c.

Vrijwilligers die activiteiten uitvoeren op de openbare weg krijgen
instructie over de veiligheid (bijvoorbeeld de juiste wijze van
wegafzetting).
Voor vrijwilligers die activiteiten uitvoeren op de openbare weg
worden veiligheidsvesten ter beschikking gesteld.













Er worden voldoende veiligheidsmaatregelen genomen en voor
voldoende toezicht gezorgd als een groep kinderen zich te voet moet
verplaatsen.
Kinderen zijn speels en minder oplettend.
De te volgen route is vooraf bepaald en bekend bij voldoende
begeleiders.
Bij fietsen in groepsverband zijn begeleiders vooraf duidelijk
geïnstrueerd over de daarvoor geldende regels en afspraken en op
de hoogte van de te volgen route en de situaties onderweg met
verhoogd risico.
Zie er vooraf op toe dat fietsen in goede staat zijn (denk daarbij ook
aan de verlichting als er kans bestaat dat er in het donker gereden
moet worden) en eventuele bagage goed is bevestigd.
Denk ook aan regenkleding.
Bij fietsen in groepsverband zijn voldoende meefietsende
begeleiders voor kop-, staart- en tussenposities en voor extra
toezicht en assistentie bij oversteken.
Denk daarbij aan zichtbaarheid van deze begeleiders, bijvoorbeeld
door reflecterende veiligheidsvesten.
Bij lange fietstochten worden voldoende pauzes ingelast en is
voldoende eten en drinken en reparatiemateriaal beschikbaar.

























Als er met auto’s gereden wordt dan zijn de bestuurders op de
hoogte van de verantwoordelijkheden.
Denk daarbij aan de APK, de verzekering (WA en inzittenden), het
maximum aantal passagiers, het dragen van veiligheidsgordels, en
dergelijke.
Bij het vervoeren van materialen worden auto’s niet overladen en de
chauffeur heeft voldoende zicht.













Aanhangwagens (ook geleende of gehuurde) zijn geschikt voor het
doel en goed onderhouden. Chauffeurs beschikken over het juiste
rijbewijs en zijn bekend met het weggedrag van een aanhangwagen.







d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.
k.
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c.

Niet van
toepassing

b.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Activiteiten op of in het water.
Ter voorkoming van ziekten wordt alleen gezwommen in schoon
water.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ziekte van Weil die o.a. wordt
overgebracht door ratten.
Bij activiteiten in- en op het water is steeds voldoende toezicht
aanwezig, welke beschikken over voldoende en bewezen zwemkunst
(diploma’s).
Ga daarbij niet uit van het aanwezige personeel (bijvoorbeeld
badmeesters) maar zorg altijd zelf voor voldoende toezicht, met
name voor de jongere deelnemertjes.
Kinderen worden alleen toegelaten tot diep zwemwater als ze
beschikken over voldoende en bewezen zwemkunst (diploma’s).

Nog te doen

2.5.
a.

Gedaan

Risico-inventarisatie en -evaluatie

























2.6.
a.

Materialen en gereedschappen.
De vrijwilligers zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik van
apparatuur, materialen en gereedschappen.

b.

Er is een procedure voor het melden van mankementen of
tekortkomingen en de vrijwilligers zijn op de hoogte van de
meldingsprocedure.
Bij de aanschaf van nieuw gereedschap wordt gekeken naar de
veiligheid (CE-keurmerk).













d.

Voor het aanwezige gereedschap is een onderhoudsplan gemaakt.







e.

De vrijwilligers krijgen voorlichting over het gebruik van gevaarlijke
machines en/of gereedschappen.







f.

De vrijwilligers zijn op de hoogte van het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Machines en gereedschappen met een benzinemotor maken zoveel
lawaai dat gehoorbescherming verplicht is.
Bij het gebruik van oplosmiddelen en stoffig werk is
adembescherming verplicht.
Diversen
Bij het gebruik van geluidsinstallaties wordt rekening gehouden met
mogelijke overlast en/of geluidshinder voor de omgeving.













c.

2.7.
a.

Actiepunten opgenomen in plan van aanpak:

 Ja

 Nee

Opmerkingen

 Niet van toepassing

Opmerkingen:
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