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De ARBO-wet
Een aantal jaren geleden is de wet ARBO van kracht geworden. Op zich een goede zaak; in deze wet wordt
geregeld, dat de werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor diegenen die in zijn dienst zijn.
Gezondheid en veiligheid zijn een belangrijk goed, van een goede werkgever mag verwacht worden, dat er
rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de werknemer.
Bij de uitvoering van die wet werd op een gegeven moment duidelijk, dat ook vrijwilligersorganisaties, zoals een
IVN-afdeling, onder de ARBO-wet vielen. De besturen werden beschouwd als ‘werkgevers’ en de leden als
‘werknemers’. Dat hield in, dat ook bij een IVN-afdeling allerlei ingewikkelde procedures gevolgd moesten
worden, om iedere activiteit te kunnen uitvoeren.
Om daaraan te voldoen is in 2006 door onze afdeling een ARBO-beleidsplan opgesteld, waarin werd vastgelegd,
wat er allemaal moest gebeuren, om aan de wettelijke regels van die ARBO-wet te voldoen. Uit dat plan bleek al,
dat het voor een IVN-afdeling erg moeilijk zou worden, om echt aan alle voorschriften tegemoet te komen.

Vernieuwing
Gelukkig is inmiddels een versoepeling van die wet tot stand gekomen. Natuurlijk moeten we nog steeds zuinig
zijn op onze leden. Maar de regelgeving is iets minder rigide geworden.
Dat betekent niet, dat we aan kunnen rommelen. We zijn wettelijk verplicht om te zorgen, dat IVN’ers bij hun
activiteiten zo min mogelijk risico lopen. Maar we hoeven niet meer uitgebreide plannen in de kast te hebben
liggen. Leger, politie, brandweer en GGD hoeven niet bij iedere activiteit paraat te zijn. Er is niet meer de
verplichting dat altijd gediplomeerde EHBO’ers aanwezig zijn, hoewel dat soms best nuttig kan zijn.
Zoals gezegd: niet aan rommelen. Wat wel?

Wat gaan we wel doen?
Als IVN-bestuur blijven we (volgens de wet) in ieder geval verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leden, bij
de uitoefening van hun IVN-activiteiten. (Overigens: ook voor de deelnemers, maar dat valt onder de Wettelijke
aansprakelijkheid). Om die veiligheid te optimaliseren zijn er een aantal maatregelen, die zonder al te veel moeite
door de werkgroepen, deelnemers en bestuur genomen kunnen worden, waarmee we voor de wet aantonen
vooraf aandacht geschonken te hebben aan eventuele risico’s.
In principe blijft het ARBO-beleidsplan van kracht. Wel kunnen een aantal daarin genoemde instrumenten “lichter”
worden ingezet. De rapportage Risico-Inventarisatie & Evaluatie is overbodig geworden. Een afzonderlijk ARBOjaarplan en specifiek halfjaarlijks overleg met de werkgroepcoördinatoren over ARBO-zaken lijkt eveneens
overdreven. Wel gehandhaafd blijft het punt ARBO in het afdelingsjaarplan en het ARBO-jaarverslag, uitgebracht
in de voorjaarsledenvergadering.
Hieronder volgt een overzicht van maatregelen, maar het is niemand verboden om zelf na te denken en dus zelf
extra veiligheidsmaatregelen te nemen als dat nuttig lijkt!

Wees oplettend bij alle activiteiten, denk aan eigen veiligheid en de veiligheid van deelnemers;

Vooral bij gebruik van (potentieel) gevaarlijke apparaten is extra aandacht nodig;

Als er iets misgaat, neem dan direct actie, waarschuw zonodig 112. Beter een keer teveel alarm dan een
keer te weinig;

Maar zorg dan van te voren er voor, dat je weet duidelijk te maken waar je bent en hoe hulpdiensten je
kunnen vinden;

Als er een onveilige situatie is ontstaan, of als er iets mis is gegaan, informeer dan altijd de ARBOcoordinator of het bestuur, om in de toekomst te voorkomen dat zulke onveilige situaties ontstaan en/of
soortgelijke ongelukken voorkomen kunnen worden;

Bij activiteiten met een verhoogd risico, zoals VENEL, zal minimaal een EHBO-kist aanwezig moeten
zijn en bij voorkeur wel iemand met EHBO ervaring;

Ooit is er in het kader van nascholing aandacht geweest binnen de afdeling voor levensreddende
handelingen. Dat zou opnieuw moeten gebeuren;

Bij iedere activiteit moet een mobiele telefoon aanwezig zijn, de IVN’er die de leiding heeft moet weten,
waar hij/zij zich bevindt en dat in een noodsituatie duidelijk kunnen maken aan hulpverleners;




Het belangrijkste blijft: DENK NA BIJ WAT JE DOET! SCHAT VOORAF DE RISICO’S IN! EN VERMIJD
DUS RISICO’S!
Bij het coördinatorenoverleg is ARBO een vast agendapunt.
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