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1 INLEIDING 

IVN Apeldoorn is een onderdeel van IVN Nederland. Het IVN, vereniging voor Natuur- en 

Milieueducatie, is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en 

een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid over Nederland heeft het IVN ongeveer 180 plaatselijke 

afdelingen en elf provinciale consulentschappen. Meer dan 16.000 leden zetten zich actief in voor de 

natuur en het milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en oud, 

zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezingen. 

 

1.1 Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)? 

Bij een RI&E wordt op een systematische wijze gekeken naar mogelijke gevaren voor de veiligheid, de 

gezondheid en het welzijn en de maatregelen die zijn genomen om die gevaren te beheersen. De 

bevindingen worden waar mogelijk getoetst aan wet- en regelgeving en geclassificeerd op basis van 

kans, effect en aantal blootgestelde medewerkers. Op basis van de RI&E dient een plan van aanpak 

te worden opgesteld, waarin de maatregelen ter verbetering en de termijnen van uitvoering zijn 

vastgelegd. Een gecertificeerde arbodienst moet de RI&E goedkeuren en adviseren over de 

prioriteiten. 

Op grond van de Arbowet (art. 5) dient iedere werkgever te beschikken over een actuele RI&E. 

Jaarlijks moet de werkgever met de werknemers (OR / personeelsvertegenwoordiging) overleggen 

over het plan van aanpak en rapporteren over de voortgang. Hierbij moet tevens de actualiteit van de 

RI&E worden betrokken. De arbodienst behoort een kopie van de RI&E rechtstreeks te zenden aan de 

OR (indien aanwezig) en de werkgever dient er voor te zorgen dat iedere medewerker inclusief 

inleenpersoneel kennis kan nemen van de RI&E. 

De afdeling IVN Apeldoorn bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft geen OR of personeels-

vertegenwoordiging. 

 

1.2 Doelstelling IVN 

Het IVN beoogt met uitvoering van de RI&E inzicht te verkrijgen in de risico's voor de vrijwilligers en 

derden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Gezien de aard van de werkzaamheden 

van het IVN wordt speciale aandacht besteed aan het omgaan met derden.  

 

1.3 De werkgroepen 

De afdeling heeft 16 werkgroepen te weten: 

1. Aktua 

2. Bezorging Groenvoer 

3. Bussloo 

4. Dialezingen 

5. Fietsen 

6. Groencursus 

7. Heemtuin Maten 

8. IVN eXtra 

9. 't Winkeltje 

10. Berg en Bos tochten 

11. Natuurgidsencursus 

12. Publiciteit 

13. Vlinders 

14. Wandelingen 

15. Wandelpadbeschrijvingen 

16. Venel-landschapsbeheer 
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Deze werkgroepen komen niet allemaal direct in contact met het publiek. De werkgroepen Aktua, 

bezorging groenvoer, publiciteit en wandelpadbeschrijvingen bestaan louter uit werkgroepsleden. De 

werkzaamheden worden veelal aan huis verricht. De beschreven wandelingen worden wel "gelopen". 

Het risico dat de normale wandelaar op een doordeweekse dag in het bos loopt is acceptabel.  

De werkgroep Venel is de enige groep die zich bezig houdt met daadwerkelijke arbeid. Er worden 

diverse onderhoudswerkzaamheden in de omgeving van Apeldoorn uitgevoerd. De werkgroepsgrootte 

varieert tussen de 11 en 15 personen. De groep voert van 1 november tot mei 1x/2 weken 

onderhoudswerkzaamheden uit. Het betreft het onderhoud van sprengen, knotbomen, 

hoogstamfruitbomen en bos, houtwallen en heide. Daarnaast worden ook oude afrasteringen 

verwijderd.  

De werkgroep Heemtuin Maten onderhoudt een heemtuin. Dit betekent het snoeien van bomen en het 

maaien van gras. Dit werk wordt vaak door 1 persoon gedaan, waarbij het risico bestaat dat wanneer 

er wat fout gaat dat dit niet snel ontdekt wordt. 

Een groot deel van de andere werkgroepen verzorgt wandelingen, fietstochten, excursies en 

cursussen. Hierbij worden geen grote fysieke inspanningen verricht. Het resterende deel van de 

werkgroepen levert ondersteunend werk in de vorm van informatie aan donateurs en leden of andere 

werkgroepen.  

 

1.4 Uitvoering onderzoek 

Er wordt gestart met een inventarisatie van de algemene punten uit het Arbobesluit. Daarnaast is per 

werkgroep het risico ingeschat m.b.v. een door TNO Arbeid ontwikkelde Arbochecklist. Deze lijst is 

speciaal voor de vrijwilligersorganisaties ontwikkeld. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 Vooroverleg met de voorzitter van de IVN afdeling Apeldoorn (de heer R. Torbijn) in oktober 2004 

 Het gezamenlijk invullen van de Arbochecklist tijdens een coördinatorenoverleg op 11 november 

2004 

 Evalueren van risico’s en toetsen van de bevindingen aan wet- en regelgeving en rapportage 

(inclusief Plan van Aanpak); januari 2005. 

 

De uitvoering van de RI&E is begeleid door L.D. van Essen, hogere veiligheidskundige (HVK), tot voor 

kort werkzaam bij de gecertificeerde Arbodienst KEMA Arbo B.V. 

 

1.5 Toelichting op en kanttekening bij rapportage 

Voor de leesbaarheid is gekozen voor samenvatting van de bevindingen per werkgroep aan de hand 

van de lijst aandachtspunten Arbochecklist. Waar verbetering nodig of gewenst is, is een advies en 

een classificatie van het risico (vet tussen haakjes) toegevoegd. Niet alle onderwerpen uit de TNO 

check zijn van toepassing, slechts de onderwerpen die op werken in de natuur van toepassing zijn 

(bijlage 1). 

In bijlage 2 is het Plan van Aanpak weergegeven. 

Bijlage 3 geeft een toelichting op de risicoclassificatie.  
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1.6 Vervolgtraject  

In de voorbespreking is met de voorzitter van het IVN afgesproken, dat: 

 Het rapport door de arbodienst wordt verzonden naar de voorzitter van het IVN; 

 Het IVN zorgt voor verspreiding onder het coördinatoren van de werkgroepen en zorgt dat iedere 

geïnteresseerde kennis kan nemen van het rapport; 

 Terugkoppeling naar de werkgroepleden geschiedt door de werkgroepcoördinator, indien gewenst 

in samenwerking met de Arbocoördinator van IVN Apeldoorn; 

 Maatregelen om de gesignaleerde risico's te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken worden 

opgenomen in een Plan van Aanpak; 

 

 

2 ARBOZORG EN VERZUIMBELEID 

2.1 Beleid en organisatie 

Er is geen separaat beleidsplan voor de afdeling Apeldoorn. 

 

 Advies:  

 Vaststellen arbobeleid als onderdeel van het landelijk Arbobeleid.  (W) 

 Arboplanning, voortgangsrapportages en (jaarlijkse) evaluatie inpassen in bestaande 

organisatievorm; het bestuur is initiërend. (3)  

 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op arbogebied vastleggen. (3) 

 

2.2 Verzuimbeleid en verzuimbegeleiding 

Niet van toepassing op de afdeling Apeldoorn 

 

2.3 Samenwerking en overleg met een Arbodienst. 

Er is een arbocoördinator aanwezig, die beschikbaar is als vraagbaak voor de werkgroepen en het 

bestuur. De afdeling is niet formeel aangesloten bij een Arbodienst. Dit is ook niet noodzakelijk. De 

arbocoördinator heeft een veiligheidskundige achtergrond (HVK). Er wordt door alle vrijwilligers bij 

elkaar minder dan 40 uur per week betaalde arbeid verricht binnen de IVN afdeling Apeldoorn.  

 

3 ALGEMENE VOORZIENINGEN  

3.1 Algemene inrichting gebouw, werkplekken, terrein 

Het gebouw waarin activiteiten van het IVN worden gehouden voldoet qua indeling, inrichting en 

sanitaire voorzieningen aan de eisen en verkeert in goede staat van onderhoud. Vluchtwegen en 

nooduitgangen zijn goed aangeduid. Voor wat betreft de verdere noodvoorzieningen zijn er 

knelpunten, geconstateerde zaken tijdens de rondgang: 

 In de gehuurde ruimten is slechts 1 brandblusser en 1 slanghaspel aanwezig, dit is te mager 

 de aanwezige blusmiddelen zijn bovendien niet goed gemarkeerd (pictogrammen aan 

bijvoorbeeld het plafond ontbreken) 

 

 Advies:  

 Blusmiddelen in de gehuurde ruimten aanvullen en markeren. (2) 
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3.2 Hulpverlening 

De werkgroep Venel beschikt over een EHBO trommel. Werkzaamheden worden begeleid door een 

coördinator. In het begin van het seizoen komen de mensen bij elkaar en wordt de Zakgids Veilig 

Vrijwilligerswerk besproken. Bij de werkgroepen die zich bezig houden met publiek is de hulpverlening 

niet adequaat georganiseerd. Er zijn geen hulpverleners aangewezen en opgeleid. Coördinatoren zijn 

niet geïnstrueerd omtrent het omgaan met calamiteiten. 

 

 Advies 

 Schaf per werkgroep een volwaardige verbandtrommel aan en stel deze onder beheer van de 

werkgroepcoördinator  (2) 

 Zorg voor opleiding van de hulpverleners, tenminste basis EHBO en zorg voor een instructie voor 

juist gebruik van blusmiddelen. (2) 

 

4 GEZONDHEID/KANS OP BEROEPSZIEKTEN 

Gezien de aard van het werk is de kans op ontwikkeling van beroepsziekten niet aan de orde. De 

kans op een tekenbeet die leidt tot de ontwikkeling van de ziekte van Lyme is wel aanwezig. Alle 

vrijwilligers worden op de risico's gewezen. Tijdens excursies met wandelaars en fietsers worden 

deelnemers op de risico's van de teken gewezen en wordt er aangeraden zich na de excursie goed op 

de aanwezigheid van teken na te kijken. 

 

5 SPECIFIEKE RISICO’S 

5.1 Elektrische risico’s 

Niet van toepassing. 

 

5.2 Werken op hoogte 

Niet van toepassing. 

 

5.3 Schadelijk en hinderlijk geluid 

Niet van toepassing. 

 

5.4 Hoge druk  

Niet van toepassing. 

 

5.5 Hete oppervlakken 

Niet van toepassing. 

 

5.6 Verlichting, daglicht en uitzicht 

De ruimten waar cursussen worden gegeven en waar wordt vergaderd voldoen aan de eisen. 

 

5.7 Klimaat 

In orde. 

 

5.8 Straling 

Niet van toepassing. 
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5.9 Verkeer en transport 

Transport van goederen of anderszins is niet van toepassing. Er worden wel fietstochten 

georganiseerd. Bij fietstochten zijn er tenminste twee gidsen aanwezig om zowel voorop als aan het 

einde van de rij te kunnen fietsen en derhalve de volledige groep te kunnen overzien. Achterop raken 

en wellicht verdwalen wordt hierdoor voorkomen. Ook bij het oversteken van de weg en van 

kruispunten wordt snel oversteken om de groep niet kwijt te raken voorkomen. 

 

6 GEVAARLIJKE STOFFEN 

Niet van toepassing. 

 

7 BIOLOGISCHE AGENTIA 

Niet van toepassing. 

 

8 FYSIEKE BELASTING 

8.1 Fysieke belasting 

Wat zwaardere fysieke belasting komt alleen bij de Venelgroep voor. Men schoont sprengen en beken 

op en knot bomen. Deze arbeid is slechts incidenteel aan de orde. Medewerkers worden goed 

begeleid. Wandelen en fietsen wordt niet als schadelijke fysieke inspanning ingeschat. 

 

8.2 Beeldschermwerk / werkplekinrichting 

Niet van toepassing. 

 

9 ARBEIDSMIDDELEN 

Bij de werkgroep Venel worden arbeidsmiddelen gebruikt. De arbeidsmiddelen als ladders, 

kettingzaag en snoeigereedschap zijn in een onderhoudsschema opgenomen.  

 

10 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Bij de werkgroep Venel worden PBM gebruikt. Een instructie over juist gebruik moet worden 

opgesteld. Tenminste 1 begeleider moet nog worden opgeleid tot EHBO-er. 

 Advies 

 Zorg dat tenminste 1 van de begeleiders van de werkgroep Venel EHBO-er is.  (2) 

 

11 VISUELE INFORMATIE 

Niet van toepassing. 

 

12 FUNCTIE INHOUD EN WERKDRUK 

De aard van het vrijwilligerswerk geeft heel veel ruimte voor eigen regelmogelijkheden.  

 

13 WERK EN RUSTTIJDEN 

Niet van toepassing. 

 

14 INVENTARISATIEVERPLICHTINGEN / BIJZONDERE CATEGORIEËN 

Bij het IVN afdeling Apeldoorn “werken” vrijwilligers. Deze zijn geheel vrij om naar eigen keuze aan 

activiteiten wel of niet mee te doen. Deze paragraaf is derhalve niet van toepassing. 
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15 NADERE OMSCHRIJVING VAN DE BEVINDINGEN VAN DE RI&E. 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste werkgerelateerde risico’s die kunnen leiden tot 

letsel bij vrijwilligers van IVN afdeling Apeldoorn. Daarnaast wordt een uitgebreidere toelichting 

gegeven op de bevindingen. 

 

Overleg en communicatie 

Er wordt op verschillende niveaus overleg gevoerd. Het bestuur vergadert op vastgestelde data, de 

werkgroepen komen op een ad hoc basis bijeen. Arbo komt niet aan de orde tijdens deze 

vergaderingen, alleen bij de Venel werkgroep staat het aspect veilig werken bij het begin van het 

seizoen op de agenda. Inhoud van het overleg is hierbij de organisatie en uitvoering van het werk en 

de werkomstandigheden. Het is aan te bevelen tenminste 1x/jaar veiligheidsaspecten aan de orde te 

stellen. 

 

Training en opleiding 

De meeste vrijwilligers zijn opgeleid tot natuurgids. Deze cursus houdt zich niet bezig met de risico's 

die men in de natuur of het werken in de natuur loopt. De risico's zijn afhankelijk van de 

werkgroepactiviteiten meer of minder groot. Het is aan te bevelen dat de werkgroepen die zich met 

publiek bezighouden tenminste een basisopleiding EHBO krijgen en dat begeleiders / gidsen 

instructies krijgen hoe te handelen in een geval van calamiteit.  

 

Hulp bij ongevallen 

Alleen werkzaamheden verrichten is niet aan te raden. Veldhulpverlening moet duidelijk beschreven zijn. 

De aanwezigheid van een mobiele telefoon is aan te bevelen. Tevens moet de begeleider in het bezit 

zijn van de basis EHBO middelen. De werkgroep Venel heeft een procedure veldhulpverlening die bij 

alle werkgroepen bekend gemaakt kan worden gemaakt. Deze procedure moet door de 

werkgroepcoördinator worden aangepast aan de activiteiten van de werkgroep.
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Bijlage 1 

 

 Matrix werkgroepen 

 

 

 
Aandachtspunten uit de TNO checklijst voor vrijwilligers + eigen 

aandachtspunten. 

Werkgroepen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Bestuur 
 

1.1 Er is iemand binnen de vereniging beschikbaar als vraagbaak voor Arbo-zaken. B B B B B B B B B B B B B B B B  

1..2 
De voortgang van het plan van aanpak wordt tenminste 1x/jaar geëvalueerd. Zonodig 

worden aanvullende beheersmaatregelen geïnitieerd. 
C C C C C C C C C C C C C C C C  

1.3 Ieder werkgroeplid weet wie de Arbocoördinator is. B B B B B B B B B B B B B B B B  

1.4 Er is een lijst met werkgroepcoördinatoren, inclusief taken en verantwoordelijkheden. B B B B B B B B B B B B B B B B  

1.5 Er is een actuele ledenadministratie. B A A A A A A A A A A A A A A A  

1.6 Er is een vertrouwenspersoon waar men voor ongewenst gedrag heen kan. C C C C C C C C C C C C C C C C  

1.7 Gidsen zijn geïnstrueerd hoe om te gaan met gedrag dat niet getolereerd kan worden.  A A C A C C C C A C C A C C C A  

1.8 

 

 

Werkgroepcoördinatoren zijn voorbereid op noodsituaties. (bij het geven van cursussen 

en/of lezingen in het Natuurcentrum) 

 

A A C C C C C C A C C C C C C C  
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Aandachtspunten uit de TNO checklijst voor vrijwilligers + eigen 

aandachtspunten. 

Werkgroepen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

2  Activiteiten (met publiek) 
 

2.1 
Er is een onderhoudsplan voor gereedschap. Het gereedschap verkeert in een goede 

staat. 
A A A A A A B A A A A A A A A B  

2.2 Er is een instructie voor het knotten van wilgen/elzen/hoogstamfruitbomen. A A A A A A A A A A A A A A A B  

2.3 Er is een instructie voor het schonen van sprengen. A A A A A A A A A A A A A A A B  

2.4 De begeleider/gids geeft bij gebruik van gereedschap vooraf instructie voor goed gebruik. A A A A A A B A A A A A A A A B  

2.5 De begeleider/gids geeft bij werk in de natuur vooraf instructie voor goed gebruik. A A A A A A B A A A A A A A A B  

2.6 Tijdens werken in de natuur is iemand aanwezig met aantoonbare EHBO-kennis. A A A A A A C A A A A A A A A C  

2.7 
De begeleider/gids geeft wandelaars/derden aan welke risico's er tijdens een excursie 

aanwezig zijn. 
A A C A C C C C A C C A C C C C  

2.8 
Er is een protocol voor het handelen bij ongevallen bij snoeiwerk van bomen en schonen 

van sprengen. 
A A A A A A A A A A A A A A A B  

2.9 
Vrijwilligers  die werken met gevaarlijke machines werken altijd in de buurt van andere 

vrijwilligers. 
A A A A A A C A A A A A A A A B  

2.10 Er zijn altijd voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. A A A A A A B A A A A A A A A B  

2.11 
Er is voor begeleiders van excursies een instructie betreffende de handelswijze bij 

ongevallen tijdens de excursie. 
A A C A C C C C A C C A C C C C  

2.12 
Er is een instructie over het risico van tekenbeten en de juiste wijze van verwijderen van 

een teek. 
A A C A C C C C A C C A C C C C  
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Aandachtspunten uit de TNO checklijst voor vrijwilligers + eigen 

aandachtspunten. 

Werkgroepen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

2.14 Tijdens fietsexcursies zijn tenminste twee begeleiders aanwezig. A A A A B B A A A A B A A A A A  

2.16 
Nieuwe gidsen krijgen voorlichting over de risico's tijdens excursies en de maatregelen die 

zij zelf moeten treffen. 
A A A A A A A A A A C A A A A A  

2.17 
Er is iemand aangewezen voor de beschikbaarheid en regelmatige controle van de EHBO-

zaken. 
A A A C C C C C A C C A A C A C  

2.18 
Duur en afstand van een excursie zijn afgestemd op de deelnemers of deelnemers worden 

vooraf op de hoogte gesteld van de risico's van de excursie. 
A A A A B B B A A B B A A B A A  

2.19 De begeleider/gids weet te handelen bij onweer. A A C A C C C A A C C A A C A C  

2.20 
Van alle ongevallen en incidenten wordt direct een rapport opgemaakt en doorgegeven 

aan de Arbocoördinator.  
A A C A C C C C A C C A C C C C  

 

 

Werkgroepen:  Actie: 

1. Aktua 9.   't Winkeltje A = Niet van toepassing  

2. Bezorging Groenvoer 10. Berg en Bos tochten  B = Uitgevoerd 

3. Bussloo 11. Natuurgidsencursus C = Nog te doen 

4. Dialezingen 12. Publiciteit 

5. Fietsen 13. Vlinders 

6. Groencursus  14. Wandelingen 

7. Heemtuin Maten 15. Wandelpadbeschrijvingen 

8. IVN eXtra  16. Venel-landschapsbeheer 
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Bijlage 2 

 

Plan van Aanpak, behorend bij RI&E  IVN Apeldoorn 

 

 
Arbozorg en organisatie van de arbeid Plan van aanpak 

Onderwerp Bevindingen RC Maatregel Prio 
Datum  

gereed 

Verant-

woordelijke 

Arbobeleid Er is geen arbobeleid aanwezig.  W 
Stel een Arbobeleid op en maak dit bekend bij 

de vrijwilligers. 
1  Bestuur  

Werken in de natuur 

Risico: verwonding door vallend hout, kneuzen 

van lichaamsdelen, breken van lichaamsdelen 

e.d. 

1 

Zorg voor voldoende EHBO materiaal en zorg 

dat er tenminste 1 persoon een EHBO training 

heeft gehad. 

1  Bestuur  

Knotten van bomen 
Risico: verwonding door vallend hout, kneuzen 

van lichaamsdelen, breken van lichaamsdelen. 
2 

Maak een instructie betreffende het kappen 

van hout, inclusief de te gebruiken materialen 

en PBM. 

2  Venel  

Omzagen van bomen 
Risico: blijvend letsel door verkeerd gebruik 

kettingzaag 
1 

Maak een instructie betreffende het gebruik 

van de kettingzaag, inclusief autorisatie en 

gebruik PBM. 

1  Venel 

Klimmen in bomen Risico: botbreuken en/of kneuzingen. 2 
Maak een instructie betreffende het gebruik 

van ladders en gebruik PBM. 
2  Venel 

Sprengen schonen 

Risico: verwondingen van ledematen door 

verkeerd gebruik van sloothark, spaden, riek en 

vork. 

2 
Maak een instructie betreffende het gebruik 

van het handgereedschap en gebruik PBM. 
2  Venel 

Sprengen schonen Risico: onderkoeling 2 

Maak een instructie betreffende het juist 

gebruik van PBM en instrueer de 

werkgroepleden over de aard en omvang van 

de risico's. 

2  Venel 

Werken in de afgelegen 

gebieden 

Risico: bij ongeval onvoldoende snel medische 

hulp kunnen verkrijgen en daardoor onnodig 

letsel oplopen. 

2 
Zorg voor een instructie voor begeleiders, 

waarbij communicatie centraal staat. 
2  Bestuur 
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Arbozorg en organisatie van de arbeid Plan van aanpak 

Onderwerp Bevindingen RC Maatregel Prio 
Datum  

gereed 

Verant-

woordelijke 

Ongevallen tijdens 

(publieks)activiteit 

Risico: bij ongeval onvoldoende snel medische 

hulp kunnen verkrijgen en daardoor onnodig 

letsel oplopen. 

1 

Maak de procedure ''veldhulpverlening'' van de 

werkgroep Venel bij alle werkgroepen bekend. 

Pas deze instructie aan naar de aard van de 

activiteiten van de werkgroep. 

Leidt bij Venel 1 persoon op tot EHBO-er. 

1  WG-coördin. 

Samenwerking en overleg 

Op diverse niveaus vinden werkoverleggen 

plaats. Arboaspecten komen daar echter slechts 

op ad hoc basis aan de orde. 

2 
Tijdens vergaderingen tenminste 1x/jaar 

ruimte inruimen voor veiligheidsaspecten  
2  WG-coördin. 

Voortgang van de 

uitvoering van het plan 

van aanpak 

Er is geen plan van aanpak. 2 

De voortgang van de uitvoering van het plan 

van aanpak moet door het bestuur jaarlijks 

worden beoordeeld. 

2  Bestuur 

Melden en registreren van 

ongevallen, e.d. 

Er wordt nog niets gemeld, er is geen 

meldingsformulier. 
2 

De arbocoördinator maakt een 

meldingsformulier en zal dit aan het bestuur 

ter verspreiding toezenden. 

2  Arbo-coördin. 

Noodsituaties 
Werkgroepcoördinatoren zijn niet voorbereid op 

noodsituaties 
2 

Zorg voor een instructie voor coördinatoren, 

zodat ze weten hoe te handelen in geval van 

een noodsituatie. (Dit is per werkgroep 

verschillend) 

2  WG-coördin. 

Ongewenst gedrag 

Er is geen persoon bekend, waar men 

ongewenst gedrag van derden / andere 

vrijwilligers kan melden. 

Er zijn geen instructies omtrent het omgaan met 

ongewenst gedrag. 

2 

Benoem een bestuurslid tot contactpersoon 

betreffende ongewenst gedrag. Stel een 

gedragscode op en instrueer vrijwilligers hoe 

om te gaan met ongewenst gedrag. 

2  Bestuur 

Controleren van EHBO 

dozen 

Niet alle werkgroepen die met publiek te maken 

hebben, hebben een EHBO-doos en waar 

aanwezig wordt deze niet jaarlijks 

gecontroleerd. 

2 

Inventariseren welke groepen een EHBO 

doos nodig hebben. Stel de doos onder 

beheer van de betreffende werkgroep-

coördinator.  

2  WG-coördin. 
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Arbozorg en organisatie van de arbeid Plan van aanpak 

Onderwerp Bevindingen RC Maatregel Prio 
Datum  

gereed 

Verant-

woordelijke 

Blusmiddelen  

Er is nog geen inventarisatie geweest van de 

aanwezige blusmiddelen in de gehuurde 

ruimten en de kennis van vrijwilligers omtrent 

juist gebruik van blusmiddelen. 

2 

Voer de inventarisatie uit. Indien nodig zorg 

voor instructie m.b.t. juist gebruik van de 

blusmiddelen. 

2  Bestuur 

Tekenpincet  

Niet alle begeleiders hebben een tekenpincet. 

Wel is iedereen op de hoogte van de risico's 

van tekenbeten. 

3 Gidsen een tekenpincet uitreiken. 3  Bestuur 

Risico's voor deelnemers 

aan activiteiten 

bekendmaken.  

Hier zijn geen standaard regels voor gegeven. 

Iedere gids handelt naar eigen goeddunken.  

Risico: publiek is zich onvoldoende bewust van 

de risico's. 

3 
Zorg voor een uniforme instructie die door 

begeleiders / gidsen kan worden gebruikt. 
3  

Werkgroep 

wandelingen 

Fietstochten 
Risico: verdwalen of verongelukken van publiek 

vanwege onvoldoende begeleiding. 
2 

Zorg voor tenminste twee begeleiders per 

fietstocht. (kop-staart begeleiding)  
2  

Werkgroep 

Fietsen 

Taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. 
TBV zijn niet beschreven. W 

Maak een overzicht van de TBV van 

bestuursleden en werkgroepcoördinatoren  
1  Bestuur 

Voorlichting nieuwe 

gidsen. 

Nieuwe gidsen krijgen geen voorlichting over 

mogelijke risico's bij het geven van excursies. 
2 

Maak een overzicht informatieblad waarop 

aandachtspunten betreffende de mogelijke 

risico's zijn vermeld.  

2  
Werkgroep 

Gidsencursus 
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Bijlage 3 Toelichting risicoschatting 

 
Bij de evaluatie van de bevindingen is de risicoklasse per vastgesteld knelpunt ingeschat. De inschatting van de risicoklasse leidt tot een prioriteit zoals 
aangegeven in de onderstaande tabel. 
 
De prioriteit wordt bepaald volgens de volgende verdeling: 
 
Risicoklasse 3 : Prioriteit 3, wellicht aanvaardbaar 
Risicoklasse 2 :  Prioriteit 2, mogelijk risico, actie overwegen 
Risicoklasse 1 :  Prioriteit 1, belangrijk risico, directe actie noodzakelijk 
W    : Wettelijke bepaling, actie noodzakelijk  
 

 

Risico- inventarisatie en - evaluatie getoetst door KEMA ARBO B.V. 

 

Arnhem, 17 maart 2005 

 

 

 

 

 

M. Luikinga, hogere veiligheidskundige 

 

 


