STICHTING “KINDERV AKANTIEWERK TILBURG”

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Afdeling:
Checklijst:

(hier naam invullen)

3 – gebouwen en terreinen

Nummer:

c.

d.

Niet van
toepassing

b.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Algemeen.
Er is regelmatig overleg met de eigenaar of beheerder van
gebouw(en) en/of terreinen over de veiligheid voor bezoekers.
Denk daarbij ook aan het onderhoud van gebouwen en terreinen, de
voorzieningen voor calamiteiten (EHBO, brandblusapparatuur,
enzovoort), hygiëne en schoonmaak, verlichting (ook op en rondom
het terrein).
Bij grote gebreken en direct waarneembare gevaren de
accommodatie niet gebruiken.
Als de accommodatie eigendom van de organisatie is, is deze
uiteraard zelf verantwoordelijk voor deze aspecten.
Er zijn voldoende toiletten, van sekse gescheiden en voorzien van
handenwasgelegenheid.
Er zijn voldoende schone handdoeken, o.i.d. aanwezig.
Vluchtroutes worden vrijgehouden van obstakels en zijn voorzien van
duidelijke vluchtwegaanduidingen.
Nooduitgangen ook aan de buitenkant vrijhouden. (Let hierbij
bijvoorbeeld op het plaatsen van fietsen of parkeren van auto’s).
Nooduitgang(en) zijn van binnenuit te openen (zonder gebruik van
hulpmiddelen, zoals sleutels).

Nog te doen

3.1.
a.

Datum:

Gedaan

Ingevuld door:

























e.

Het maximum aantal personen dat in de accommodatie aanwezig
mag zijn is bekend en daarmee wordt rekening gehouden.







f.

Aanstekers, lucifers, schoonmaakproducten en andere gevaarlijke
stoffen zijn kindveilig opgeborgen.







3.2.
a.

Terrein.
Voor hulpverleningsdiensten is het mogelijk het terrein te bereiken.
Er zijn geen belemmeringen van hekwerken, verkeerspaaltjes, en
dergelijke.
Er is gelegenheid om op een veilige manier fietsen te stallen.













b.
c.

Er zijn afspraken over de toegang en/of het parkeren van auto’s op
het terrein en deze zijn bekend bij de vrijwilligers.







d.

Het terrein wordt regelmatig gecontroleerd op aanwezigheid van
rommel en voor zover nodig opgeruimd.
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3.3.
a.

Niet van
toepassing

Nog te doen

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
De onderstaande onderdelen zijn in veel gevallen alleen van
toepassing als de accommodatie eigendom of in eigen beheer van
de organisatie is. Er moet dan ook een checklijst worden gemaakt
voor het onderhoud van de accommodatie. In andere gevallen kan
worden volstaan met het aanvinken van nevenstaand vakje “niet van
toepassing”.
Bouwkundige staat en binnenklimaat.
Er is een onderhoudsplan, incl. een procedure voor het melden van
gebreken, tekortkomingen of mankementen.

Gedaan

Risico-inventarisatie en -evaluatie









b.

Er is een beveiligingsplan voor diefstal en vernieling.







c.

Tot op ca. 2 meter hoogte zijn geen scherpe of ruwe uitsteeksels aan
binnenwanden waar iemand zich aan kan bezeren.
Denk daarbij ook aan kapstokhaken, en dergelijke.
Er kan voldoende daglicht binnenkomen in elke ruimte bedoeld voor
verblijf of activiteiten, maar er is ook de mogelijkheid om storend
daglicht af te schermen.
Verblijf- en activiteitenruimtes zijn tochtvrij, te verwarmen en te
ventileren.



















f.

De vloeren zijn voldoende vlak, niet glad en splintervrij.







g.

De toegang tot de accommodatie is voldoende verlicht, goed
begaanbaar, voldoende breed en zonder obstakels.







h.

De accommodatie is van binnenuit af te sluiten, maar blijft wel
toegankelijk voor sleutelbezitters.







i.

Er is aan de buitenzijde van het gebouw aangegeven wie moet
worden gewaarschuwd bij brand of onraad.







3.4.
a.

Trappen, liften en dergelijke.
Traptreden zijn stroef, voorzien van anti-sliplaag, o.i.d.







b.

Elke trap heeft aan ten minste een kant een leuning; in elk geval aan
de open kant(en).







c.

Liften worden volgens schema gekeurd door een erkende instantie
en zijn voorzien van de nodige onderhouds- en inspectierapportages;
een en ander volgens de landelijke wet- en regelgeving.
In lift(en) is de mogelijkheid aanwezig om in geval van storingen de
buitenwereld te bereiken.
Dit kan in de vorm van een alarmsignaal, een telefoon of
servicedienstverbinding (intercom).













d.

e.

d.
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Gedaan

Nog te doen

Niet van
toepassing

Risico-inventarisatie en -evaluatie







Wandcontactdozen in voor kinderen toegankelijke ruimten zijn
afgeschermd of beveiligd.
Een kinderbeveiliging voorkomt dat er voorwerpen in gestoken
kunnen worden.
Groepenkasten zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen.













Bij het vervangen van een zekering of bij het herinschakelen van de
beveiliging wordt de (vermoedelijke) oorzaak van de storing
geregistreerd.
Bij het vervangen van zekeringen worden alleen gebruik gemaakt
van de juiste (aangegeven) waarden.
Buitenverlichting is op de juiste plaats aangebracht zodat met name
vluchtwegen goed verlicht zijn.













f.

Buitenverlichting is beschermd tegen vandalisme en kan bij een
defect geen gevaar opleveren.







g.

Buiten aangebrachte wandcontactdozen of aansluitpunten zijn
afgeschermd en afschakelbaar vanuit het gebouw.







h.

Bij stroomuitval is voldoende licht aanwezig om de uitgangen te
vinden.
Noodverlichting en/of vluchtwegaanduiding is aanwezig volgens de
geldende normen en deze wordt ook regelmatig gecontroleerd op de
goede werking.
De verwarmingsinstallatie (haarden, kachels, cv, o.i.d.) en
afvoerkanalen (of schoorsteen) worden ten minste een maal per jaar
door een daartoe gecertificeerde bedrijf gecontroleerd.
Na deze controle wordt een schriftelijke verklaring opgesteld waarin
moet zijn aangegeven dat de installatie in goede staat is.
Bij aanwezigheid van een open haard zijn regels opgesteld voor het
gebruik daarvan en alle vrijwilligers zijn daarvan op de hoogte.































Voorwerpen en goederen met een verhoogd brandrisico worden
deugdelijk opgeslagen.
Denk hierbij o.a. aan reinigingsmiddelen, oplosmiddelen,
verfproducten, (oud) papier, en dergelijke.
Gasflessen en dergelijke zijn buiten het gebouw en deugdelijk
opgeslagen.
Deze ruimte is niet toegankelijk voor kinderen en voldoet aan de
wettelijke eisen.
Gasslangen worden jaarlijks gecontroleerd en periodiek vervangen.



















Losse materialen op het terrein die uitnodigen tot brandstichting
ontbreken.







3.5.
a.
b.

c.
d.

e.

i.

j.
3.6.
a.

b.
c.

d.

e.
f.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Elektra, verlichting en verwarmingsinstallaties.
Werkzaamheden aan de elektrische installatie worden alleen
uitgevoerd door daartoe gerechtigde personen of bedrijven.

Brandveiligheid; voorzieningen en voorzorgen.
Blusmiddelen zijn aanwezig conform de geldende voorschriften, deze
zijn goed bereidbaar en worden regelmatig (ten minste een maal per
jaar) gekeurd door een bevoegde instantie.
Als een brandmeldinstallatie aanwezig is dan wordt deze periodiek
getest en daarvan wordt een logboek bijgehouden.
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c.

Niet van
toepassing

b.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Hygiëne, schoonmaak(middelen) en sanitaire voorzieningen.
Er is een rooster gemaakt voor het schoonhouden van de
accommodatie en periodiek wordt een grote schoonmaak gehouden.
Sanitair wordt regelmatig ontsmet.
Er zijn geschikte schoonmaakartikelen in voldoende mate
beschikbaar en handdoeken, theedoeken, dweilen, e.d. worden
periodiek gewisseld en regelmatig gewassen.
In de keuken kan de schone en vuile vaat van elkaar gescheiden
worden.

Nog te doen

3.7.
a.

Gedaan

Risico-inventarisatie en -evaluatie



















d.

Filters van de afzuigkap worden regelmatig schoongemaakt en/of
vervangen.







e.

De afzuiging van sanitaire ruimtes is volledig gescheiden van die van
de keuken.







f.

Watersystemen zoals warmwaterboilers en douche-installaties
worden regelmatig doorgespoeld om legionellabesmetting te
voorkomen.
In de keuken is voldoende ventilatie mogelijk.













h.

Koelkasten worden regelmatig schoongemaakt en oude
voedingsmiddelen worden eruit verwijderd.







i.

Afvoerputjes worden regelmatig schoongemaakt.







j.

(Keuken)afval wordt regelmatig en eventueel gescheiden afgevoerd.
Vuilopslag gebeurt in daartoe bestemde containers, die regelmatig
worden geleegd, voldoende capaciteit hebben en bij voorkeur niet
toegankelijk zijn voor derden.
Meubilair
Het meubilair is zo goed als mogelijk afgestemd op de leeftijd en
grootte van de gebruikers.













Het meubilair is degelijk, vrij van splinters, scherpe delen of randen
en uitstekende delen (spijkers, schroeven e.d.).
Niet deugdelijk of beschadigd meubilair wordt niet gebruikt en
verwijdert of buiten bereik opgeborgen.
Klaptafels, -stoelen of -banken zijn geborgd tegen ongewenst
dichtklappen.













g.

3.8.
a.
b.

c.
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Gedaan

Nog te doen

Niet van
toepassing

Risico-inventarisatie en -evaluatie



















d.

Stellingen, kasten, e.d. zijn geschikt voor de daarin opgeslagen
middelen en geborgd tegen omvallen of scharen.
Het draagvermogen van stellingen en legplanken is berekend op het
gewicht van de daarin of daarop geplaatste goederen.
Materialen worden zodanig opgeborgen dat deze niet kunnen
omvallen of ergens vanaf vallen en zodanig dat geen (scherpe) delen
uitsteken in een looppad.
Gereedschap is veilig en deugdelijk opgeslagen.







e.

Kisten en verpakkingen zijn geschikt voor de inhoud en splintervrij.







3.9.
a.
b.

c.

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Berging en opslag
Bergingen zijn afsluitbaar, voldoende verlicht en zodanig ingericht
dat de daarin opgeslagen materialen goed bereikbaar zijn.

Actiepunten opgenomen in plan van aanpak:

 Ja

 Nee

Opmerkingen

 Niet van toepassing

Opmerkingen:
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