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1. Inleiding
1.1. Vooraf
Geborgenheid
Wat is het heerlijk om je veilig te weten. Wellicht is
het zelfs een voorwaarde om je goed te kunnen
ontwikkelen en je te kunnen ontplooien. Of je nu
jong bent of ouder, een gevoel van veiligheid is één
van de pijlers voor een vaste basis onder je bestaan.
Als klein kind moet je je volledig kunnen verlaten op
je opvoeders en je omgeving, maar ook op latere
leeftijd is geborgenheid een wezenlijk onderdeel van
samenleven.
Veiligheid is afhankelijk van voorwaarden: in de
materiële sfeer en in intermenselijke contacten. Aan
beide aspecten wordt in deze map aandacht
besteed.
Aanleiding
Veiligheid is niet altijd en niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Dagelijks worden mensen
blootgesteld aan allerhande gevaren en komen
mensen in onveilige situaties. Thuis, op straat, in
school of op het werk, en natuurlijk ook in het jeugden jongerenwerk. Het gaat vaak over gevaren die
niet zo worden ervaren. Je wordt je pas bewust op
het moment dat echt iets fout gaat.
Zo vond in 2001 in het jeugd- en jongerenwerk een
dodelijk ongeval plaats met een niet verankerd
handbaldoel. In 1998 kwam een deelnemer tijdens
een zomerkamp om het leven. Deze twee situaties
met dodelijke afloop en enkele minder ernstige
voorvallen waren voor de samenstellers aanleiding
om deze map te maken. In eerste instantie voor de
eigen lid-organisaties. Het spreekt echter vanzelf dat
de map ook beschikbaar is voor alle andere
organisaties die hiermee hun voordeel willen doen.
Een veilige organisatie staat of valt met de
mate waarin wordt samengewerkt.
Facetten van samenwerken
Als vrijwilliger ben je belangrijk in de organisatie,
maar je doet het werk niet alleen. Je werkt samen
met andere vrijwilligers. Naar elkaar luisteren,
respect voor elkaars mening hebben, afspraken

maken en die nakomen, elkaar helpen, lol maken:
dat alles hoort bij goed samenwerken. Een goede
sfeer onder elkaar is het halve werk, want dan kom
je graag en heb je ook meer voor elkaar over. Samen
bereik je meer dan in je eentje. Samenwerken is dan
ook essentieel voor de veiligheid.
Je kunt er wijzer van worden
Samenwerken is ook van elkaar leren. Dit kan door
bijvoorbeeld elkaar te coachen in het omgaan met
kinderen en het opzetten en uitvoeren van
activiteiten.
Als je wilt reageren op de manier waarop een
collega-leider een situatie aanpakte, is het goed van
tevoren even na te denken hoe je dat het beste kunt
zeggen.
Tip
Veel gemeenten en lokale welzijnsinstellingen
organiseren speciaal voor vrijwilligersorganisaties
cursussen voor hulpverleners tegen een redelijke
prijs. Informeer hiervoor bij je gemeente, de lokale
welzijnsinstelling of je koepelorganisatie.
Tip
De volgende punten kunnen je helpen bij het
verwoorden van commentaar op anderen:
- Wat ging goed?
- Welke suggesties heb je om het beter te doen?
- Geef het verschil duidelijk aan. Doe het voor, laat
het zien of horen. Dan weet de ander écht wat
je bedoelt
Samenwerken is ook afspraken met elkaar maken.
Het is raadzaam om na te denken waarom je in de
organisatie actief wil zijn.
Maak afspraken over wat je wel en niet wilt gaan
doen. Geef aan wat je van de organisatie verwacht
en vraag wat de organisatie van jou verwacht. Maak
afspraken over het aantal uren dat je je wilt inzetten,
over de werktijden, over de taken. Informeer of de
organisatie een W.A.-verzekering, een
ongevallenverzekering en een auto-
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inzittendenverzekering voor vrijwilligers heeft
afgesloten. Maak afspraken over het omgaan met
geld en de toegang tot het clubgebouw.
Als vrijwilliger heb je rechten en plichten. Duidelijke
afspraken, vooraf en op papier vastgelegd,
voorkomen misverstanden en conflicten. Hoe het
bestuur een goed vrijwilligersbeleid kan opstellen,
wordt in 2.09 beschreven.
Adviezen van organisaties
Om gevaren zoveel als mogelijk uit te sluiten en
schade aan de gezondheid zoveel mogelijk te
beperken worden allerlei voorzorgs- ofwel
veiligheidsmaatregelen genomen. Als je gaat werken
aan veiligheid, doe je dat door je bepaalde
gewoontes aan te leren, zoals het links en rechts
kijken voordat je de straat oversteekt. Dagelijks
wijzen instanties als Stichting Consument en
Veiligheid, 3VO, Postbus 51, en zo meer, je op
allerhande gevaren, waarvan je jezelf vaak niet
bewust bent. Daarbij krijg je tips aangereikt over
veiligheidsmaatregelen die je kunt of moet nemen.
Als je je deze tips ter harte neemt, wordt het leven
voor jezelf en ook voor de omgeving een stuk
veiliger.

Ook de overheid regelt via wetgeving op tal van
terreinen de veiligheid van burgers. Voorbeelden
hiervan, waarmee je binnen het jeugdwerk te maken
hebt, zijn:
 Het Bouwbesluit (Veiligheid gebouwen);
 De Wegenverkeerswet;
 De Drank- en Horecawet;
 De Warenwet (Hygiënecode);
 Attractiebesluit (Veiligheid van Attractie- en
Speeltoestellen);
 De Arbowet.
Al deze wettelijke regels en tips waarborgen voor
een groot deel de veiligheid. Als vrijwilliger wil je
natuurlijk dat ook binnen je organisatie de veiligheid
van de jeugd en je medevrijwilligers goed geregeld
is. In deze map zijn nagenoeg alle voor het
jeugdwerk relevante regels en tips over veiligheid
samengevat. Overzichtelijk, maar vooral heel
concreet en met voorbeelden.
Met de informatie in deze map kun je ook
stapsgewijs werken aan de verplichting die de
Arbowet vrijwilligersorganisaties oplegt: het
opstellen van Risico-inventarisatie en –evaluatie.
Ook hierover vind je alle informatie in deze map.
Hij en zij
In plaats van overal ‘hij/zij’ te vermelden, is gekozen
voor de gebruikelijke hij-vorm. De samenstellers van
deze map willen echter nadrukkelijk vermelden, dat
daarmee niet bedoeld is, dat de voorkeur op de
plaats van vermelding uitgaat naar mannen.
Uitgangspunt
De samenstellers gaan er van uit, dat je met behulp
van deze map op een handige manier de veiligheid
binnen je jeugdclub kunt regelen.

Voorschriften van de overheid
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1.2. Opzet van de (werk)map
De map omvat negen hoofdstukken. De kort samengevatte inhoud van de hoofdstukken is als volgt:
Hoofdstuk1: Inleiding
Hierin maak je kennis met de map: de opzet ervan en
de korte inhoud van de hoofdstukken.
Verder wordt ingegaan op de verplichte Risicoinventarisatie en –evaluatie.
Hoofdstuk 2: Wet- en regelgeving
In dit deel wordt uiteengezet welke verplichtingen
de overheid aan het jeugd- en jongerenwerk oplegt.
Hoofdstuk 3: Organisatie
In je organisatie werk je met vrijwilligers. De aan
vrijwilligers gestelde eisen lijken steeds zwaarder te
worden. Hoe zorg je op bestuurlijk niveau voor een
veilige organisatie?
Hoofdstuk 4: BHV
Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, ook al heb
je wat de veiligheid betreft alles zo goed mogelijk
geregeld. Desondanks kan het een keer fout gaan,
zelfs met fatale afloop. Hoe kun je in zo’n situatie het
beste handelen?
En als je erop uittrekt? Zorg je dan ook voor een
verbandtrommel? Je kunt te maken krijgen met
insectensteken en je neemt maatregelen om niet te
verbranden. Over dit alles gaat dit hoofdstuk en ook
over veiligheid bij diverse weersomstandigheden.
Hoofdstuk 5 De omgang met elkaar
Dit hoofdstuk gaat in op de sociale veiligheid. Een
veilige omgeving waarin alle jeugdige deelnemers,
maar ook de vrijwilligers, zich prettig voelen en
optimaal kunnen functioneren. Er wordt ingegaan op
de relatie tussen leiding en deelnemers, maar ook op
de relatie tussen vrijwilligers onderling en de relatie
tussen deelnemers.
Iedereen moet op een volwaardige manier aan
activiteiten kunnen deelnemen. Er worden
onderwerpen behandeld als omgaan met
pestgedrag, reageren op conflicten en
kinderparticipatie.

Ook vind je informatie wat jij als bestuurder kunt
doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen,
maar ook wat je kunt doen als het toch gebeurt.
Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op een aantal
afspraken die je met elkaar kunt of dient te maken
om de veiligheid te bevorderen. Bijvoorbeeld hoe je
veilig om kunt gaan met etenswaren, met het
gebruik van alcohol, drugs, en roken. Wat spreek je
met elkaar af over gedragsregels tijdens activiteiten?
Hoofdstuk 6: Gebouw en buitenterrein
Het gebouw waarin je activiteiten organiseert, een
blokhut, of een kampeerboerderij die je voor je
zomerkamp of –bivak huurt moet aan een aantal
veiligheidseisen voldoen. Dat geldt ook voor de
ligging en de inrichting van het buitenterrein. Alle
veiligheidsaspecten met betrekking tot deze
onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld.
Hoofdstuk 7: Activiteiten
Bepaalde activiteiten vragen om speciale
veiligheidsmaatregelen. Dit hoofdstuk gaat over
welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen bij een
activiteit in het bos, of als je naar het zwembad gaat.
Ook staat beschreven waaraan je moet denken bij
een kampvuur en een barbecue. Ook de het maken
van een draaiboek
Hoofdstuk 8: Verkeersveiligheid
Je zult er zeker eens met de groep op uittrekken,
misschien wel regelmatig. Dan begint het al met
veilig vervoer. Waar hou je rekening mee als je te
voet gaat, of met de fiets, of met de auto?
Hoofdstuk 9: Voedselveiligheid
In je clubgebouw zul je ongetwijfeld wel eens eten
klaarmaken. Als je met je club op kamp of bivak gaat,
zullen er gedurende deze dagen vele maaltijden
worden bereid. Het is daarbij van
groot belang dat je hygiënisch te
werk gaat.
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1.3. Het gebruik van de (werk)map
Voor wie?
Veiligheid gaat iedereen aan. Of je nu tot de
jeugdigen of jongeren behoort waarvoor de
organisatie is opgericht, of een vrijwilliger bent die
wekelijks de club leidt, of een leidinggevende die
jeugdigen en jongeren begeleidt, of in het bestuur zit
van een afdeling: allen zijn op een eigen manier
verantwoordelijk voor veiligheid. Niet iedereen
draagt dezelfde verantwoordelijkheden. Daarom is
ook niet alles wat in deze map staat voor iedereen
op dezelfde manier van belang.
De gebruikers
De jeugdigen en jongeren die tot de doelgroep
behoren, kunnen gebruik maken van de aangeboden
veiligheidsvoorzieningen en behoren daar op een
gepaste wijze mee om te gaan. Zij zullen óf
nauwelijks in staat zijn om de map zelf te
raadplegen, óf daar niets mee kunnen doen. Toch
hebben ook zij een directe vorm van zorg voor
veiligheid. De leiding zal hen daarover dienen te
informeren.
Een vrijwilliger die voor de groep staat, heeft een
directe verantwoordelijkheid voor de veiligheid van
de groep en de groepsleden. Hij zal de map moeten
kunnen raadplegen en globaal op de hoogte moeten
zijn van de strekking.
Het bestuur heeft voornamelijk taken op het terrein
van algemene voorzieningen en neemt maatregelen
om de veiligheid in brede zin te waarborgen.
Ieder van deze groepen zal op verschillende
manieren van de map gebruik moeten kunnen
maken.

Tip
Zorg dat de map beschikbaar is. In verband met
het gemakkelijk gebruik kunnen maken van deze
map is het in ieder geval handig om hem op een
centrale plek te zetten, waar hij voor ieder
toegankelijk is, bijvoorbeeld in je clubgebouw. Een
extra exemplaar zou bij iemand van het bestuur
kunnen zijn.
Risico-inventarisatie
Je kunt de map ook gebruiken om het
veiligheidsbeleid binnen je organisatie te gaan
regelen. De Arbowet schrijft voor dat elke
vrijwilligersorganisatie verplicht is een ‘Risicoinventarisatie en –evaluatie’ op te stellen. Op zich
lijkt dat een heel karwei. Met behulp van deze map
moet dat echter goed kunnen. Aan de hand van de
behandelde onderwerpen kun je op een heel
praktische manier je Risico-inventarisatie en –
evaluatie opstellen. In onderdeel 1,3 ‘jeugd- en
jongerenwerk en Arbowet’ wordt hier nader op
ingegaan.
Door een goed veiligheidsbeleid stijgt de kwaliteit
van je totale activiteitenaanbod. En reken maar, dat
dit zijn neerslag heeft op de motivatie van je
vrijwilligers en de betrokkenheid van je deelnemers.
Ook ouders zullen waarderen, dat er op de juiste
manier aan veiligheid is gewerkt.
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2. Wet- en regelgeving
2.1. De Arbowet
Algemeen
In dit deel wordt uiteengezet welke verplichtingen
de Arbowet aan het jeugd- en jongerenwerk oplegt.
Op welke manier je een goed arbobeleid opzet? En
welke concrete stappen moeten worden genomen?
Daarnaast kun je je afvragen Wat het jeugd- en
jongerenwerk te maken heeft met de
Arbeidsomstandighedenwet (afgekort Arbowet)?
We werken met vrijwilligers, om nu meteen over
‘arbeid’ te spreken lijkt wel erg overdreven. Alleen
wordt het begrip ‘arbeid verrichten’ in de Arbowet
breder toegepast dan in het dagelijks woordgebruik.
Wat is de Arbowet?
De Arbowet regelt de algemene zorg voor veiligheid,
gezondheid en welzijn op het gebied van arbeid. Oók
voor onbetaalde arbeid zoals het vrijwilligerswerk
binnen het jeugd- en jongerenwerk.
Altijd als er sprake is van werk in een
gezagsverhouding is de Arbowet van toepassing.
Binnen het vrijwilligerswerk is sprake van
gezagsverhoudingen en daarom is de Arbowet hier
van kracht.
Gezagsverhouding
Er is sprake van een gezagsverhouding, als:
1
iemand leidinggeeft aan een ander, of 2de een
gezag heeft over de ander, of 3iemand
verantwoordelijk is voor een ander.
In de Arbowet wordt dan gesproken over een
‘werkgever en werknemer’ verhouding. Die
begrippen moeten dus ruim worden gezien.
Ook vrijwilligers krijgen gewoonlijk aanwijzingen of
instructies van een ander. Er wordt leidinggegeven
en op diverse niveaus zijn mensen verantwoordelijk
voor anderen. Daarom geldt de Arbowet net zo goed
voor organisaties die met vrijwillige krachten
werken. Dat is ook niet meer dan logisch. Het zou
zelfs vreemd zijn om vrijwilligers buiten beschouwing
te laten. Goede werkomstandigheden zijn voor
iederéén van groot belang. Daarom ben je ook
verplicht om binnen het jeugd- en jongerenwerk een
arbobeleid te voeren.

Wie is verantwoordelijk voor het Arbobeleid?
Het bestuur van de jeugd- of jongerenorganisatie (de
werkgever) is verantwoordelijk voor het arbobeleid
in de organisatie. Het moet zorgen voor een
planmatige aanpak bij het onderzoeken en
verbeteren van de werkomstandigheden.
Wat wil de Arbowet?
De Arbowet verplicht het bestuur als werkgever om
een arbobeleid te voeren. Het bestuur is primair
verantwoordelijk voor het arbobeleid van de
organisatie. Maar de wet wil uitdrukkelijk, dat
werkgevers en werknemers (vrijwilligers en leden)
zoveel mogelijk samen invulling geven aan dat
beleid. Hoe succesvol het arbobeleid uiteindelijk is,
hangt immers voor een zeer groot deel af van de
betrokkenen zelf.
Wat levert het op?
Veilig en gezond werken is belangrijk. Goede
werkomstandigheden zorgen ervoor, dat je beter
functioneert. Het helpt te voorkomen dat
vrijwilligers wegblijven door ziekte of dat ze
vroegtijdig op de club zijn uitgekeken. Een goed
arbobeleid kan voor het jeugd- jongerenwerk zelfs
méér opleveren.

De onderwerpen van de Arbowet
Alle in deze veiligheidsmap beschreven onderwerpen
maken deel uit van een goed arbobeleid. Je kunt
deze zo nodig aanvullen met voor jouw organisatie
specifieke onderwerpen.
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De Arbowet gaat over allerhande zaken als: zwaar
tillen, onveilige machines, seksuele
intimidatie en EHBO.

Wat zijn de (financiële) risico’s?
Zonder arbobeleid loop je als organisatie (financiële)
risico’s die niet te onderschatten zijn.

Je kunt dus niet volstaan met te denken, dat het met
de veiligheid binnen de organisatie ‘vast wel goed
zit’. De Arbowet neemt geen genoegen met ideeën
en vaagheden. Integendeel: de verplichtingen van de
Arbowet leggen een zware verantwoordelijkheid bij
degene die in de wet als ‘werkgever’ wordt
gedefinieerd. Als je aan het hoofd staat van een
jeugd- of jongerenorganisatie, draag je die
verantwoordelijkheid.

Voorbeeld
Stel er vindt een ongeval binnen de club plaats. Als
uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat
‘gevaarlijke werkomstandigheden’ daarvan de
oorzaak zijn. Dan kunnen zij een boete opleggen
en/of proces-verbaal opmaken.

Imago
Een organisatie die haar meerwaarde voor de
maatschappij blijvend wil bewijzen, kan zich geen
slecht imago veroorloven. Zeker niet op het gebied
van de werkomstandigheden. Voor wat de
Arbowet betreft liggen de belangen van het jeugden jongerenwerk en de vrijwilligers dus in elkaars
verlengde.
Werkklimaat
Het functioneren en het voortbestaan van
bijvoorbeeld een jeugdclub hangt af van het
enthousiasme en de blijvende inzet van vrijwilligers
(de werknemers). Maar dan wel werknemers die
vrijwillig meewerken aan het bereiken van de
doelstellingen van de organisatie.
Het mag duidelijk zijn waarom de Arbowet ook voor
het vrijwilligerswerk een belangrijke wet is.
Vrijwilligers voelen zich serieus genomen als ze
kunnen rekenen op interesse voor hun
werkomstandigheden. Zo kunnen vrijwilligers beter
op hun werkplek functioneren. Een goed arbobeleid
maakt de weg vrij voor een goed werkklimaat met
gemotiveerde vrijwilligers.

Daar hoeft het niet bij te blijven. Als er een ongeluk
gebeurt en je hebt je niet ingespannen voor goede
werkomstandigheden. Dan is de kans groter dat de
club civielrechtelijk wordt aangeklaagd en de
geleden schade moet vergoeden. Andersom:
wanneer je kunt aantonen dat je op een gedegen
manier bezig bent geweest om te zorgen voor goede
werkomstandigheden binnen de organisatie Dan is
de kans veel kleiner dat je als werkgever iets te
verwijten valt.
Hoe kunnen we ons hiervoor verzekeren?
Misschien denk je: onze vrijwilligers en de
organisatie zijn WA-verzekerd, dat is mooi geregeld.
Dat valt nog te bezien. Het feit dat een WAverzekering is geregeld, ontslaat je niet van de
verplichting een arbobeleid te voeren. Realiseer je,
dat je zorgplicht als werkgever voorop staat. Dat
betekent dat de organisatie moet zorgen voor goede
werkomstandigheden. Een WA-verzekering heeft in
sommige gevallen, als het arbobeleid faalt, een
vangnet functie.
Derden
Het bestuur is als werkgever ook verantwoordelijk
voor het voorkómen van gevaar voor ‘derden’. Het
is, naast de vrijwilligers, óók verantwoordelijk voor
de gezondheid en veiligheid van leden of bezoekers
die aan de activiteiten van de organisatie
deelnemen.
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De vrijwilligersverzekering 1, 2
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht.
De gemeente kan mensen verplichten om, voor
behoud van hun uitkering, vrijwilligerswerk te
verrichten. Mensen die voor behoud van hun
uitkering vrijwilligerswerk moeten gaan verrichten,
vallen ook onder de dekking van de vrijwilligerspolis
die de gemeente heeft afgesloten.
Tip
De meeste gemeenten zijn verzekerd bij VNG of
Vrijwilligersnet Nederland.
Schade en dan?
De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of
organisatie stuurt het ingevulde digitale
schadeformulier naar de gemeente. De gemeente zal
controleren of het gaat om een melding in de zin van
de Vrijwilligerspolis. Vervolgens wordt de
schadeclaim door de gemeente (digitaal) bij de
verzekeraar ingediend. Na de melding van de
gemeente neemt de schadebehandelaar
rechtstreeks contact op met de vrijwilliger,
mantelzorger of organisatie. De schade wordt
eveneens rechtstreeks met de benadeelde
afgewikkeld.
Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de
rechtspersoon worden afgehandeld. De gemeente
wordt op de hoogte gehouden over de afwikkeling
van de schade. De Vrijwilligerspolis kent de
verzekeringen:
- Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
- Persoonlijke eigendommen
- Aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers
- Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie
- (Schadeverzekering verkeersdeelnemers )
- Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.
Voorbeeld
Stel iemand zakt door een barkruk in jouw
clubhuis. Dan dekt de vrijwilligersverzekering deze
kosten niet, want dit is de verantwoordelijkheid
van de rechtspersoon.

1

http://vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis/

Een risico-inventarisatie en - evaluatie
Het onderzoeken en verbeteren van de
werkomstandigheden moet planmatig worden
aangepakt, óók binnen het jeugd- en jongerenwerk.
Elke organisatie moet (laten) onderzoeken of het
werk gevaar kan opleveren of schade kan
veroorzaken aan de gezondheid van de vrijwilligers
en deelnemers of bezoekers. Dat klinkt serieus en
dat is het ook. Er bestaat zelfs een specifieke term
voor deze vereiste planmatige aanpak: ‘risicoinventarisatie en –evaluatie’, afgekort RI&E.
Verantwoordelijkheid
Het bestuur draagt als werkgever de zorg voor de
RI&E. Zoals gezegd: onder ‘werkgever’ wordt
verstaan: degene die werk onder zijn of haar gezag
laat uitvoeren.
Wat houdt een RI&E in?
Een risico-inventarisatie en –evaluatie, RI&E, is een
onderzoek dat de gevaren op het gebied van
veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de
organisatie in kaart brengt. De RI&E bestaat uit twee
delen:
1. De risico-inventarisatie;
2. Het plan van aanpak.
Tip: Gebruik concrete resultaten
De resultaten van de RI&E moeten zo concreet
mogelijk zijn. Alleen concrete gegevens bieden
namelijk de mogelijkheid om latere verbeteringen
onomstotelijk vast te stellen.
Voorbeeld
Het is niet voldoende om te constateren dat er ‘te
veel lawaai’ is op de werkplek. In zo’n geval
moeten er wellicht geluidsmetingen aan te pas
komen.
Resultaten moeten dus worden vergeleken met
relevante normen, zoals wettelijke regels of
ongeschreven maar toch algemeen geldende regels.
Bij het uitvoeren van de RI&E gaat het om het stellen
van de volgende vragen:
- Wat zijn de gevaren?
2

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwillig

ersverzekering
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- Hoe groot zijn deze gevaren?
- Wat zijn de mogelijke gevolgen als het fout gaat?
- Zijn er voldoende voorzorgsmaatregelen
getroffen?
- Zo nee, welke aanvullende maatregelen zijn er
dan nodig?
Checklist voor de RI&E
De RI&E moet op papier komen te staan. Je hoeft
wat dat betreft niet zelf het wiel uit te vinden. Er is
een uitgebreide checklist in deze map opgenomen.
Je kunt de checklist aanpassen aan je eigen
organisatie door onderwerpen weg te laten of toe te
voegen.
Plan van aanpak
Het invullen van de Arbo checklist leidt uiteindelijk
tot het maken van een plan van aanpak. Het plan van
aanpak richt zich natuurlijk op de aandachtspunten
waaraan je iets zult moeten doen. Na het invullen
van een checklist doe je daarom het volgende:
- Je bepaalt wat in de jeugdclub de belangrijkste
risico’s voor de vrijwilligers en bezoekers of
deelnemers zijn.
- Op basis daarvan maak je een plan van aanpak.
- Daarin maak je allereerst een overzicht van de
prioriteiten: wat zijn de belangrijkste risico’s
waaraan je iets moet doen? Je kijkt daarbij naar
het aantal mensen dat een risico loopt en naar de
risico’s waarbij echt grote schade aan de
gezondheid of de veiligheid te verwachten is.
- Voor de actiepunten die uit dit overzicht naar
voren komen, beschrijf je de
voorzorgsmaatregelen die je gaat treffen. Oftewel:
wat ga je doen om het risico weg te nemen of te
verminderen?

De rol van de arbodienst
Er zijn meerdere arbodiensten in Nederland. Een
arbodienst is een onafhankelijke, dienstverlenende
organisatie die je organisatiedeskundige
ondersteuning kan bieden bij het verbeteren van de
werkomstandigheden. Arbodiensten spelen een
belangrijke rol bij de RI&E. Als het gaat om de RI&E,
heeft de arbodienst twee functies:
(1) Ondersteuning bij het verrichten van de RI&E.
Let op: vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht
een arbodienst in te schakelen voor
ondersteuning bij het maken van hun RI&E.
(2) Toetsing van de RI&E.
Let op: vrijwilligersorganisaties zijn in de regel
vrijgesteld van de plicht een arbodienst in te
schakelen voor het toetsen van hun RI&E. Of
deze vrijstelling ook voor jouw organisatie geldt,
lees je verderop bij ‘vrijstelling van de toetsing’.
Ondersteuning bij de RI&E
De mate waarin de arbodienst een organisatie moet
ondersteunen bij het maken van een arbobeleid, is
niet vastgelegd. De behoefte aan ondersteuning
door een arbodienst kan immers sterk uiteenlopen.
Dat heeft te maken met de risico’s die op de
werkplek aanwezig zijn.
Je kunt dus zelf bepalen of en welke ondersteuning
je van de arbodienst wil. Je kunt een arbodienst de
RI&E in organisatie laten uitvoeren, maar dat kost
geld. Je mag er daarom ook voor kiezen de RI&E zelf
uit te voeren met bijvoorbeeld de in deze map
opgenomen checklist. Met alle informatie die in deze
map staat, is dat heel goed te doen.
Jeugd- en jongerenorganisaties die de RI&E zelf
uitvoeren, kunnen echter tegen problemen
aanlopen, waarmee ze geen raad weten. In dat geval
zijn deze organisaties bij het zoeken naar een
oplossing verplicht om deskundigheid in te
schakelen. Die deskundigheid kun je bij een
arbodienst ‘halen’ - daar is veel expertise - maar dat
hoeft niet per se. Je mag ook deskundigheid inhuren
van andere instellingen, zoals een technisch
installatiebureau of een ergonomie- adviesdienst.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk

11

Toetsing van de RI&E
Voor het toetsen van een risico- inventarisatie en evaluatie moet een arbodienst ingeschakeld worden.
Dit betekent dat een arbodienst kijkt of de RI&E
volledig is en je adviseert hoe je de juiste
maatregelen dient te treffen. De meeste jeugd- en
jongerenorganisaties zijn echter vrijgesteld van de
verplichte toetsing van de RI&E door een arbodienst.
Vrijstelling van de toetsing
Het inschakelen van een arbodienst voor het toetsen
van de RI&E kost geld. Geld, dat vaak niet in
overvloed aanwezig is bij een jeugd- of
jongerenorganisatie. Het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft begrip voor de
situatie van veel vrijwilligersorganisaties.
Daarom zijn vrijwilligersorganisaties die ten hoogste
40 uur per week betaalde arbeid laten verrichten tot
en met 2004, het jaar waarin de
Arbeidsomstandighedenwet 1998 geëvalueerd
wordt, vrijgesteld van de verplichte toetsing van de
RI&E door een arbodienst. Daarna wordt de
vrijstelling opnieuw bekeken.
Twee belangrijke opmerkingen over deze
vrijstellingsregeling
 De vrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd;
je bekijkt zelf of de vrijstellingsregeling van
toepassing is of niet.
 De ‘veertig uur’, waarover in de
vrijstellingsregeling wordt gesproken, is géén
gemiddelde: er wordt per week gerekend. Als in
één week per jaar de som van alle betaalde
arbeid meer dan 40 uur is, is de vrijstelling niet
van toepassing.

De rol van de Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De Arbeidsinspectie heeft een centraal kantoor in
Den Haag en zes regionale kantoren die gevestigd
zijn in Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam,
Arnhem en Roermond.
Controle
De Arbeidsinspectie controleert of de organisatie
zich houdt aan de Arbowet. Dit doet zij door het
inspecteren van je organisatie.
Tijdens een dergelijke inspectie moet het bestuur als
werkgever aan de inspecteur kunnen laten zien, dat
het over een schriftelijke RI&E beschikt. Is dat niet
zo, dan krijg je direct een boete.
Ook als de inspecteur tijdens de inspectie andere
overtredingen op het gebied van de
werkomstandigheden vaststelt, krijg je een boete.
Het bestuur is als werkgever verplicht om ernstige
ongevallen waarbij ziekenhuisopname nodig is, te
melden bij de Arbeidsinspectie.
Adressen voor specifieke vragen en
onduidelijkheden
Vrijwilligersorganisaties kunnen met hun vragen over
werkomstandigheden terecht bij een arbodienst. Een
lijst met adressen van arbodiensten is te vinden op
webadres:
Http://nl.osha.eu.int/systems/organisations.
Voor het aanvragen van een lijst met gecertificeerde
arbodiensten kun je ook terecht bij de Infotelefoon
van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid: 0800 - 9051 (gratis).
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2.2. Het Arbo werkplan
Inleiding
De wetgever heeft in de Arbowet bepaald, dat alle
organisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie
(RI&E) moeten opstellen als eerste stap naar goede
werkomstandigheden. De Arbocheck voor jeugd- en
jongerenwerk in deze map is zo’n risicoinventarisatie en -evaluatie.
De Arbocheck
Door het aangeven van adviezen en maatregelen is
de Arbocheck een goede handreiking om aan de
zorgplicht van jeugd- en jongerenorganisaties voor
hun vrijwilligers en leden of bezoekers vorm te
geven. Het invullen van deze lijst is het begin van een
verbetering van de werkomstandigheden. De
Arbocheck geeft aan wat de eventuele risico’s zijn en
welke verbeteringen je kunt doorvoeren. Een
belangrijke functie van de Arbocheck is, dat het je
stimuleert tot nadenken over werkomstandigheden.
Niet alleen de organisatie is verantwoordelijk voor
goede arbeidsomstandigheden. Ook alle vrijwilligers
zijn volgens de Arbowet verplicht om veilig en
gezond te werken. Het is daarom van belang, dat je
de vrijwilligers zo veel mogelijk betrekt bij de
uitvoering van de Arbocheck en dat je hen wijst op
hun verantwoordelijkheden.
Tip
Goede werkomstandigheden komen alleen tot
stand, wanneer ‘het bestuur als werkgever’ en ‘de
vrijwilliger als werknemer’ samenwerken.

Hoe te beginnen
Stap 1: informatie verzamelen
Als bestuurder van de jeugd- of jongerenorganisatie
ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor het beleid
van de werkomstandigheden. Je bent verplicht alle
vrijwilligers van je plannen om een goed arbobeleid
op te zetten, op de hoogte te brengen. De
vrijwilligers moeten hierover mee kunnen praten. Zij
kunnen je waardevolle informatie geven; het gaat
tenslotte om hún werkomstandigheden. Het is
verstandig om je vrijwilligers te vragen naar hun
ervaringen. Het is goed mogelijk dat zij bepaalde
risico’s als ondeugdelijke materialen, slechte
afspraken over het vervoer van leden, werkdruk, of
gebrek aan vluchtwegen al hebben opgemerkt.
Stap 2: de checklist voor de RI&E
De checklist in deze map kun je als uitgangspunt
nemen. Deze Arbo check zal niet voor elke
organisatie allesomvattend zijn. Er kunnen specifieke
risico’s voor je club ontbreken. Op de meeste risico’s
wordt in deze veiligheidsmap dieper ingegaan.
Andere risico’s zullen voor zich spreken.
Ook moet worden gedacht aan risico’s voor
veiligheid of gezondheid die leden of bezoekers
kunnen lopen door de werkzaamheden van je
vrijwilligers. Ook daarvoor ben je verantwoordelijk.
Deze map gaat hier uitgebreid op in.
Tip
Als een activiteit in het geheel niet door je
organisatie wordt verricht, kun je op de papieren
versie van de Arbo check een blok in één keer
afvinken in de bovenste regel. Op het einde van de
Arbo check kun je specifieke risico’s van je eigen
club vermelden.
Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van
een Arbo checklist van:
- De organisatie van veiligheid binnen de jeugdclub
- De zorg voor elkaar
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
De organisatie van veiligheid binnen de jeugdclub
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
n.v.t. Gedaan
Het bestuur neemt maatregelen in de veiligheid in brede
zin te waarborgen
De map Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk staat op
een centrale plek en is voor vrijwilligers bereikbaar
Binnen de organisatie is een veiligheidscoördinator
verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid
Het bestuur heeft de volgens de Arbowet verplichte
Risico-inventarisatie en –evaluatie opgesteld
Er wordt een ongevallenregistratie bijgehouden
Tijdens activiteiten n het gebouw is er per 50 aanwezigen
één hulpverlener
De hulpverleners voldoen aan de gestelde eisen
De hulpverleners zijn conform het door de overheid
opgestelde opleidingsprofiel opgeleid
Er is een ontruimingsplan opgesteld
De communicatie tussen hulpverleners bij een calamiteit
is goed geregeld
Vrijwilligers weten hoe te handelen bij een calamiteit
Er hangt een lijstje met de namen en telefoonnummers
van de hulpverleners in het clubgebouw
Alle vrijwilligers weten wat de ontruimingsprocedures en
vluchtwegen zijn in geval van een calamiteit
Je organiseert regelmatig een ontruimingsoefening
Alle vrijwilligers en leden nemen deel aan de
ontruimingsoefeningen die je organiseert
De veiligheidscoördinator informeert vrijwilligers, leden
en bezoekers over het arbobeleid en over de
ontwikkelingen en voortgang van Arbozaken binnen de
club
Hij geeft voorlichting aan vrijwilligers over risico’s en door
de organisatie getroffen maatregelen en door vrijwilligers
te treffen maatregelen
Hij stimuleert vrijwilligers risico’s bij hem te melden

Nog doen Opmerkingen
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Hij houdt de registratie van risico’s en ongelukken bij en
neemt maatregelen
Hij zorgt dat het plan van aanpak dat volgt uit de RI&E
wordt uitgevoerd en periodiek wordt geëvalueerd
Hij ziet erop toe dat voor grote en speciale activiteiten en
kamp of bivak de relevante checklijsten worden
doorgenomen door betrokkenen en dat er naar aanleiding
van de bevindingen passende maatregelen worden
genomen
De veiligheidscoördinator zorgt voor een goede
verslaglegging
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
De zorg voor elkaar
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
n.v.t. Gedaan
De vrijwilligers werken vanuit een positieve houding naar
kinderen en jongeren aan een goede sfeer in de groep
Vrijwilligers weten op een goede manier om te gaan met
probleemgedrag
Jeugd en jongeren worden betrokken bij het reilen en
zeilen van de groep en van de club
Vrijwilligers weten om te gaan met verschillende
meningen en conflicten binnen de groep
De vrijwilligers weten hoe zij met pestgedrag binnen de
groep moeten omgaan
Er zijn centraal binnen de club afspraken gemaakt over
hoe met pesten om te gaan
De afspraken rond pesten zijn vastgelegd in een contract
dat op een prominente plaats in het gebouw is
opgehangen
De vrijwilligers weten hoe te reageren op discriminerende
en racistische uitlatingen
De vrijwilligers weten hoe om te gaan met intimiteiten en
seksueel misbruik
Er is een protocol waarin de uitgangspunten voor het met
elkaar omgaan zijn vastgelegd
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt als je op kamp gaat
met gemengde groepen
Bij vermoeden van seksueel misbruik wordt Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ingeschakeld

Nog doen Opmerkingen
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Stap 3: inventarisatie plussen en minnen
Vul de Arbo check stap voor stap in. Dat kun je in één
keer doen, maar dat hoeft niet.
Het invullen van de checklist geeft snel een goed
beeld van de plus- en minpunten op het gebied van
de werkomstandigheden in de organisatie. Je kunt
dan tijdig aan de slag met het aanbrengen van
verbeteringen.
Bespreek de ingevulde lijst met de betrokken
vrijwilligers. Vraag hen ook of er nog aanvullingen
moeten komen.
Stap 4: prioriteiten bepalen
Het stellen van prioriteiten
De Arbo check vraagt je om aan te geven of iets
gedaan is of dat iets verbeterd moet worden. Soms is
de verbetering eenvoudig en kan deze direct worden
uitgevoerd, zoals het weer toegankelijk maken van
een nooduitgang.
Maar zo eenvoudig zal het niet altijd zijn. Vaak zul je
moeten aangeven wie actie onderneemt, wat moet
worden gedaan en wanneer dat gedaan moet zijn. Je
zult een afweging moeten maken welke punten het
eerst verbeterd moeten worden. Het kan zijn dat je
niet alles in een keer kunt verbeteren. Om een keuze
te maken kun je je de volgende vragen stellen:
- Hoe groot is het risico dat vrijwilligers en leden of
bezoekers lopen als je niets doet? Met andere
woorden: hoe groot is de kans op ziekte of een
ongeval en wat zal dan het gevolg zijn?
- Kun je snel maatregelen nemen om het risico te
verminderen? Zo kan bijvoorbeeld met de
aankoop van een nieuw hulpmiddel het knelpunt
worden opgelost. Kun je eventueel tijdelijke
maatregelen nemen?
- Hoe belangrijk vinden de vrijwilligers het dat er
maatregelen worden genomen?
Daarna kun je de actiepunten die prioriteit
hebben gekregen overzichtelijk bij elkaar zetten
in het plan van aanpak.

Het Plan van aanpak
Stel samen met de vrijwilligers bijvoorbeeld een ‘top
tien’ op: wat moet het eerst gebeuren?
Om dit te bepalen kun je kijken naar het aantal
mensen dat een risico loopt, naar de omvang van de
risico’s en naar de gevolgen van de risico’s waarbij
ernstige schade aan de gezondheid of de veiligheid
te verwachten is.
Wanneer je verdere actie gaan plannen, hanteer dan
de deze volgorde:
1. Kijk of je het risico geheel kunt wegnemen.
2. Als dat niet kan, welke maatregelen kun je dan
treffen om de risico’s zoveel mogelijk te
beperken?
3. Het gebruiken van persoonlijke
beschermingsmiddelen is een laatste toevlucht
wanneer er niets anders is dat je op korte termijn
kunt doen.
Te doen:
- Noteer de naam van de persoon die de maatregel
uitvoert
- Noteer de datum waarop je het uitgevoerd wil
hebben
- Vraag advies op terreinen waar je niet zeker van
bent.
Tip
Bespreek minimaal een keer per jaar het plan van
aanpak met je vrijwilligers om te controleren of
het nog actueel is. Dit overleg zal soms aanleiding
zijn tot het maken van een nieuwe ronde met de
Arbo check.
Stap 5: toetsing van de RI&E
Als je de RI&E wilt of moet laten toetsen door een
Arbodienst, ben je daar nu klaar voor. Naar alle
waarschijnlijkheid hoeft dit in jouw situatie niet. Ook
als je een controle krijgt van de Arbeidsinspectie, kun
je de verplichte RI&E laten zien.
Stap 6: aan de slag
Ten slotte ga je verbeteringen aanbrengen in de
werkomstandigheden volgens de uitkomsten van de
stappen 4 en eventueel 5.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk
17

Voorbeeld
Aandachtspunt en
plaats

Te ondernemen actie

Er is geen
gebruiksvergunning
aanwezig.
De nooduitgang aan
de achterzijde is
zowel aan de binnenals buitenzijde
geblokkeerd.
De secretaris van de
club is
overbelast

Alle zaken in orde maken en
vergunning bij de gemeente
aanvragen.
Meubilair aan de binnenzijde op een
andere plek zetten en vrijwilligers
hierover informeren.
De fietsenrekken aan de buitenzijde
verplaatsen.
Redactie van het clubblad bij een
andere of te werven vrijwilliger
onderbrengen.

Advies
inwinnen bij

Uitvoering
door

Datum
gereed

Afdeling
preventie
brandweer

Beheerder
en
Secretaris
Kees en
Tren

01-01-03

De
voorzitter

01-01-03

01-12-02
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2.3. Sociale Hygiëne
Sociale Hygiëne
Hiermee wordt bedoeld dat mensen gezond met
elkaar omgaan; dat ze rekening houden met
elkaars waarden, normen en rollen. In het
clubgebouw gaat het met name om kennis van en
inzicht in de invloed van alcoholgebruik en –
misbruik en hoe je verantwoord alcoholgebruik in
het clubgebouw kunt bevorderen.
Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en
sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en
na te leven.
Voorbeeld
Stel een gast is dronken en valt andere gasten
lastig. Of als een gast gewelddadig wordt? Wat
doe je dan?
Dat leer je bij Sociale Hygiëne, hoe kun je het beste
in actie komen in bepaalde situaties. Sociale Hygiëne
gaat dus niet alleen over alcohol, maar ook over
drugs, gokken, gastvrijheid, wet- en regelgeving in de
horeca, het sociaal-hygiënisch beleid en
arbeidswetgeving. Bron: https://www.svh.nl/

Onderwerpen in de cursus zijn:
- Regels van de Drank en Horecawet
- Huisregels voor de organisatie opstellen en
handhaven
- Alcoholgebruik herkennen en alcoholmisbruik
voorkomen
- Drugsgebruik herkennen en de werking van
verschillende soorten drugs
- Professioneel 'Nee' zeggen bij alcoholverkoop en
gasten kunnen corrigeren bij regelovertreding
- Professioneel reageren bij seksuele intimidatie,
agressie en geweld door gasten
- Manieren om de veiligheid in het bedrijf te
vergroten
Je kunt in het bezit komen van de Verklaring Sociale
Hygiëne door het examen met goed gevolg af te
leggen. Verschillende opleidingsinstituten in het land
verzorgen de cursus Sociale Hygiëne. Het is ook
mogelijk zonder cursus aan het examen deel te
nemen. Daarnaast kun je het examen ook
mondeling, op de computer of in een andere taal
afleggen. De leerstof is aan te schaffen via SVH.
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3. Organisatie
3.1. Vrijwilligersbeleid
Waarom een vrijwilligersbeleid
In je organisatie werk je met vrijwilligers. De aan
vrijwilligers gestelde eisen lijken steeds zwaarder te
worden. Zo moeten ze bijvoorbeeld niet alleen
zelfstandig groepsactiviteiten kunnen opzetten,
maar ze moeten ook kunnen omgaan met (lastige)
kinderen en met nieuwe wet- en regelgeving. Aan de
andere kant wordt het er niet gemakkelijker op om
goede vrijwilligers te vinden. Daardoor ligt er nog
meer nadruk op het goed aansturen van vrijwilligers.
Een vrijwilligersbeleid is daarom noodzaak. Uit een
goed vrijwilligersbeleid blijkt de erkenning en de
waardering voor de inzet en het werk van
vrijwilligers. Het formuleren van vrijwilligersbeleid is
met name een taak van het bestuur. De uitvoering
ervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
het bestuur en de vrijwilligers.
Tips voor een goed vrijwilligersbeleid
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Het functioneren van de organisatie gaat erop
vooruit, als iedereen weet wat zijn taak is, wat die
precies inhoudt en welke verantwoordelijkheden en
bevoegdheden eraan verbonden zijn.
- Omschrijf de taken van alle bestuursleden en
vrijwilligers.
- Probeer de taakverdeling te laten aansluiten bij
de sterke punten en de wensen van de individuele
vrijwilliger.
- Geef daarbij ook ieders verantwoordelijkheden en
bevoegdheden aan.
- Maak hiervan een lijst en zorg ervoor dat
iedereen die krijgt.
- Stel nieuwe vrijwilligers op de hoogte van de
gebruiken en gewoonten in de organisatie.

Werving van nieuwe vrijwilligers
Niet elke organisatie heeft de luxe dat nieuwe
vrijwilligers zich spontaan aanmelden. Sterker nog,
er moet steeds meer inspanning worden verricht om
de medewerking van vrijwilligers te verkrijgen en te
behouden.
- Elke activiteit of actie, elke uitspraak van een
bestuurslid of vrijwilliger, elk bericht in het
plaatselijk weekblad is van invloed op het beeld
dat de buitenwacht van de organisatie heeft.
Maak van deze wetenschap gebruik en werk
continu aan een positief imago.
Zorg ervoor dat veel mensen geïnformeerd zijn over
je organisatie. Deze bekendheid kan onder meer veel
vrijwilligers opleveren.
- Geef werving van vrijwilligers de aandacht die het
verdient.
- Stel vast voor welke functies je vrijwilligers zoekt,
welke taken zij moeten gaan uitvoeren, over
welke vaardigheden ze moeten beschikken, welke
tijdsinvestering ze moeten leveren.
- Beslis op welke manieren je gaat werven. Denk
aan de persoonlijke benadering van mensen.
Andere manieren van werven zijn bijvoorbeeld:
o Een open dag of informatiebijeenkomst
organiseren;
o Een publiciteitscampagne in de huis-aanhuisbladen;
o Het inschakelen van de vrijwilligerscentrale;
o Het verspreiden van informatie via de
gemeente, de bibliotheek, of de wachtkamers
van de huis- of tandarts.
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De begeleiding van vrijwilligers
Je moet niet alleen eisen stellen aan vrijwilligers, je
moet ze ook iets bieden. Begeleiding is een
belangrijk middel om vrijwilligers eigen en vertrouwd
te maken met de organisatie.
- Zorg voor een goede introductie van nieuwe
vrijwilligers. Stel hen op de hoogte van de
gewoonten en gebruiken in je organisatie. Laat
hen kennismaken met collega’s en met het werk.
- Stel vrijwilligers in de gelegenheid om hun kennis
en vaardigheden op peil te houden, bijvoorbeeld
het volgen van cursussen, trainingen en
themabijeenkomsten. Gemeenten dragen vaak bij
in de kosten voor scholingsactiviteiten. Informeer
naar de subsidiemogelijkheden.
Attentiebeleid
Om de betrokkenheid te vergroten en om
waardering voor de inzet van vrijwilligers te laten
blijken, kun je een attentiebeleid hanteren.
- Wees consequent in de uitvoering van het
attentiebeleid. Als besloten is om elke vrijwilliger
op zijn verjaardag te feliciteren, dan mag geen
enkele vrijwilliger vergeten worden.
- Enkele suggesties voor het attentiebeleid:
o Een jaarlijks uitstapje of feestavond voor
vrijwilligers;
o Het verstrekken van cadeaus bij verjaardagen,
jubilea en geboorten;
o Een bloemetje bij ziekte;
o Een attentie bij het afscheid van vrijwilligers.

Verzekeringen
Vrijwilligers lopen risico’s tijdens de uitvoering van
hun werkzaamheden. Zij kunnen schade aanrichten
of zelf een ongeluk krijgen. De organisatie kan
aansprakelijk worden gesteld, hetgeen grote
(financiële) gevolgen kan hebben.
- Stel als bestuur je verzekeringspakket samen.
Belangrijke verzekeringen zijn:
 De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
(WA);
 De bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering;
 De ongevallenverzekering;
 De auto-inzittendenverzekering.
- Afhankelijk van de aard van je organisatie kun je
overwegen om bijvoorbeeld ook een verzekering
voor materialen en activiteiten/evenementen in
het pakket op te nemen.
- Informeer of de gemeente een collectieve
vrijwilligersverzekering heeft afgesloten.
- Informeer bij de provinciale koepelorganisatie
(bijvoorbeeld Jong Nederland Limburg, scouting
Limburg of Jeugdwerk Limburg) waar je club lid
van is, welke collectieve verzekeringen zij hebben
afgesloten. Soms is het zo, dat lid-organisaties al
via de provinciale koepelorganisatie zijn
verzekerd.
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een
risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van
vrijwilligersbeleid weergegeven.
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
Vrijwilligersbeleid
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Het bestuur rekent het formuleren van goed
vrijwilligersbeleid tot haar taak
De taken van alle bestuursleden en vrijwilligers zijn
omschreven
De taakverdeling sluit aan op de sterke punten en de
wensen van de individuele vrijwilliger
Bij de taakverdeling zijn ieders verantwoordelijkheden
en bevoegdheden aangegeven
Ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
zijn vastgelegd op een lijst, die iedereen krijgt
In de communicatie naar buiten toe door vrijwilligers of
via persberichten wordt continue gewerkt aan een
positief imago
Er is een commissie of werkgroep voor de werving van
nieuwe vrijwilligers
Van functies waarvoor vrijwilligers worden geworven
staat vast om welke taken het gaat, welke
vaardigheden zijn vereist en om welke tijdsinvestering
het gaat
De begeleiding van (nieuwe) vrijwilligers is goed
geregeld
Nieuwe vrijwilligers krijgen een goede introductie
(kennismaking met collega’s en het werk en zij worden
op de hoogte gesteld van de gebruiken en de
gewoonten binnen de organisatie)
Vrijwilligers worden in staat gesteld hun kennis en
vaardigheden op peil te houden
Er is een attentiebeleid dat consequent wordt
uitgevoerd

n.v.t. Gedaan

Nog doen

Opmerkingen
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3.2.

Verzekeringen

Verzekeren is aan te raden
Ongelukken gebeuren, ook tijdens vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger of de organisatie kan aansprakelijk gesteld
worden voor de schade. Om de financiële gevolgen daarvan op te vangen kan een organisatie verzekeringen
afsluiten. Verplicht is dat niet, maar het is wel zeer aan te raden.
Mensen lopen bij allerlei bezigheden het risico om schade aan anderen te veroorzaken of schade door anderen
te krijgen. Dat kan gaan om een schade aan goederen of om verwondingen aan het lichaam. De schade kan in
de privésfeer ontstaan en ook tijdens het werk. Of dat werk nu betaald wordt of niet, het risico is hetzelfde.

Vrijwilligersverzekering
Nagenoeg alle gemeenten hebben voor de
vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers die
werkzaam zijn binnen de gemeente een
vrijwilligersverzekering afgesloten. Vaak denken
verenigingen en stichtingen dat zij daarmee hun
eigen aansprakelijkheids- en andere verzekeringen
kunnen opzeggen. In dit hoofdstuk leggen we uit
waarom dit niet verstandig is.
De Vrijwilligersverzekering
De meest gangbare vrijwilligersverzekeringen die
gemeenten afsluiten zijn de VNG
Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer en de
Vrijwilligerspolis van Vrijwilligersnet Nederland. De
gemeente betaalt de premiekosten en de
vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers zijn
automatisch verzekerd. Vrijwilligersorganisaties zijn
middels deze collectieve verzekering met hun
vrijwilligers verzekerd tegen de risico’s waaraan ze
bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van
vrijwilligerswerk. De polis geldt alleen voor de
vrijwilligers die voor je werken. Deelnemers en
bezoekers van je activiteiten zijn niet via deze polis
verzekerd.

Secundaire dekking
De vrijwilligersverzekering biedt secundaire dekking
voor het onrechtmatig handelen van een vrijwilliger
of organisatie. Heeft de vrijwilliger schade? En kan
hij deze schade met een andere verzekering
terugvragen? Dan gaat die verzekering vóór de
vrijwilligersverzekering. Dat heet ‘secundaire
dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer die
andere verzekering geregeld is. Dit geldt voor alle
verzekeringen, behalve voor de
ongevallenverzekering.
Bij een ongevallenverzekering gaat het om een
uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit. Het
gaat dus bij deze verzekering niet in de eerste plaats
om de kosten van een dokter, ziekenhuis of van
geneesmiddelen.
Dekking vrijwilligersverzekering
Met de vrijwilligersverzekering zijn de vrijwilligers
verzekerd voor:
 aansprakelijkheid van de vrijwilligers
 aansprakelijkheid van de organisatie
 bestuurdersaansprakelijkheid
 ongevallen
 persoonlijke eigendommen
 schade verkeersdeelnemers
 rechtsbijstand
In de polis lees je de details.
Risicoaansprakelijkheid niet verzekerd
Zogenaamde risicoaansprakelijkheid valt niet onder
deze verzekering. Risicoaansprakelijkheid is een
vorm van aansprakelijkheid (er wordt jou iets
aangerekend), zonder dat je er zelf schuld aan hebt
en zonder dat je iets te verwijten valt.
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Aansprakelijkheid voor het gebouw: denk
bijvoorbeeld aan een dakpan die van een gebouw
valt, boven op het hoofd van een bezoeker. Of aan
een bezoeker die in de kantine van de kapotte
barkruk valt. Of aan monteur die uitglijdt op de vloer
die net gedweild is. Voor deze
risicoaansprakelijkheid dient de vereniging of
stichting een aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten.
Schuldaansprakelijkheid
De schuldaansprakelijkheid van de rechtspersoon
valt wel onder de dekking van de Vrijwilligerspolis.
Schuldaansprakelijkheid is een vorm van
aansprakelijkheid (er wordt jou iets aangerekend),
waarbij je zelf schuld hebt en je iets te verwijten
valt. Dit kan zijn doordat je letterlijk iets doet, of
juist doordat je iets nalaat.
Aanbieders vrijwilligersverzekering
Voor meer informatie over de
vrijwilligersverzekering binnen je gemeente kun je
terecht bij de betreffende verzekeraar.
VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer:
www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekering
en/vrijwilligersverzekering

Andere (noodzakelijke) verzekeringen
Heeft jullie organisatie een eigen gebouw, dan is een
opstalverzekering noodzakelijk. Daarnaast is het
raadzaam al je ‘verplaatsbare’ eigendommen in je
clubgebouw of elders opgeslagen spullen te
verzekeren met een inboedelverzekering. De meeste
verzekeraars bieden pakketpolissen aan, waarin alle
gewenste verzekeringen zijn opgenomen.
Organiseer je wel eens grotere evenementen? Dan
kan het zinvol zijn om hiervoor een
evenementenverzekering af te sluiten. Maken jullie
vaker gebruik van auto’s dan is het verstandig alleen
chauffeurs met een inzittendenverzekering
deelnemers te laten vervoeren. Je kunt deze
verzekering ook collectief afsluiten. Voor juridische
hulp en advies bij allerhande geschillen, kun je een
rechtsbijstandsverzekering afsluiten.
De genoemde verzekeringen zijn niet verplicht, maar
kunnen wel uitkomst bieden.
Tip: Laat je in ieder geval goed informeren door je
verzekeraar! Daarbij kan het geen kwaad om bij
meerdere aanbieders te informeren.
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een
risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van
verzekeringen weergegeven.

Vrijwilligerspolis van Vrijwilligersnet Nederland:
vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis/
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
Verzekeringen
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
n.v.t. Gedaan
De organisatie heeft een Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering (voor bedrijven)
afgesloten
De aansprakelijkheidsverzekering is aangevuld met een
dekking voor aansprakelijkheid aan roerende zaken, die
door verzekerden worden gehuurd, bewaard of geleend
(opzichtclausule)
Er is een ongevallenverzekering afgesloten
Het bestuur heeft onderzocht of het voor de organisatie
gewenst is een aansprakelijkheidsverzekering voor
bestuurders en directeuren af te sluiten
Het bestuur heeft onderzocht of het voor de organisatie
gewenst is een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten
Chauffeurs die namens de club personen vervoeren
hebben een auto-inzittendenverzekering of er is een
collectieve auto-inzittendenverzekering afgesloten
Indien de organisatie over een eigen gebouw beschikt is
er een opstalverzekering afgesloten
De organisatie heeft de inventaris verzekerd
Bij dagjes uit of vakantieweken wordt met de
verzekeraar overlegd of naast de lopende
verzekeringen een extra reisverzekering noodzakelijk is.
Bij grote evenementen wordt i.v.m. extra risico’s een
evenementenverzekering afgesloten

Nog doen

Opmerkingen
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3.3.

Groepsleiding

Inleiding
Het primaire proces binnen de club is ‘het draaien van groepen’. De aandacht gaat hierbij speciaal uit naar drie
onderwerpen, te weten: (1) De begeleiding; (2) De activiteit en (3) Ontwikkeling kinderen/jongeren van 4 tot
16 jaar. Binnen dit gedeelte over groepsleiding wordt voornamelijk ingegaan op de zogenaamde psychische
veiligheid. Het gaat dan om het welbevinden en veilig voelen van het kind en de jongere binnen de groep;
aansluiten op hun wensen, behoeften, interesses en ontwikkeling. Vaak wordt namelijk vergeten, hoe
belangrijk de rol als begeleider is en welke positieve bijdrage je kunt leveren aan de ontwikkeling van het kind
en de jongere.
In het laatste gedeelte ‘ontwikkeling kinderen/jongeren van 4 tot 16 jaar’ worden voorbeelden gegeven van
hoe je met kinderen bezig kunt zijn in het kader van het thema ‘veiligheid’, dus hoe je hen bewust kunt maken
van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de club en de activiteiten.

(1) De begeleiding
Aandacht hebben voor de deelnemer, steunen,
vertrouwen geven
Het scheppen van een sfeer waarin het kind of de
jongere zich geaccepteerd voelt. Concreet begint
deze begeleidingsvorm al met het jezelf voorstellen,
het dagelijkse praatje over het weer, wat er in de
krant staat, op tv is geweest, met elkaar lachen,
samen opruimen, heel simpele dingen.
Buiten het feit dat deze gesprekjes een schat aan
informatie bevatten over de dingen die een groep
dwarszitten, waar een deelnemer op dat moment
mee bezig is of het kunnen peilen van de sfeer, is er
nog een reden waarom deze gesprekjes zo belangrijk
zijn. Tijdens deze gesprekjes sta je als begeleider
model voor wat wel en wat niet kan. Door jouw
manier van doen geef je een voorbeeld:
belangstelling hebben voor elkaar.
De begeleiding
Kinderen en jongeren begeleiden is meer dan
alleen omgaan met de ander. Begeleiding gebeurt
op basis van de kunde van de leiding op het gebied
van omgaan met mensen en het aanbieden van
activiteiten. Aan de ene kant zakelijk en
functioneel, gericht op het bereiken van doelen,
zoals een gezellige middag, stimuleren van
samenwerking. Van de andere kant persoonlijk en
emotioneel, want de begeleiding heeft geen kans
als er niet gehandeld wordt vanuit betrokkenheid
op de ander.

Motiveren van de jeugdigen
De manier waarop je als leiding in de groep staat, is
heel belangrijk. Enthousiast zijn leidt tot
enthousiasme, niet gemotiveerd zijn of
onverschilligheid leidt tot demotivatie.
Motiveren is één van de belangrijkste taken van een
begeleider. Daarnaast is observatievermogen van
belang.
Er is een verschil tussen kinderen en jongeren die
‘niets willen’ en zij die ‘wel willen, maar wat onzeker
zijn’. Bij allebei de vormen is het belangrijk het
vertrouwen te hebben van de deelnemer. Bij het
‘niets willen’ is er echter niet zo een-twee-drie een
oplossing, bij de andere vorm is het geven van een
veilig gevoel belangrijk, zoals het bieden van
ondersteuning, iets voordoen of enthousiasmeren.
Hanteren van ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag
Gedrag dat door de leiding niet te ‘sturen’ valt
vanuit het normale omgangspatroon: in het ergste
geval agressie, maar ook zeur- en klaaggedrag.
Het steeds maar aandacht vragen.
Extra aandacht en maatregelen zijn nodig om dit
gedrag beheersbaar te houden. Het omgaan met
kinderen en jongeren die dit gedrag vertonen, wordt
als moeilijk ervaren. Het vergt veel energie.
Om greep te krijgen op het ongewenste gedrag moet
de leiding afstand kunnen nemen van eigen emoties
en betrokkenheid. Er dient gekeken te worden naar
de eigen beleving van de situatie.
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Tip
Stel jezelf de vraag: met wat voor verwachtingen
ga ik naar die deelnemer toe? Ga ik er bij voorbaat
vanuit dat het gedrag moeilijk of negatief zal zijn?
Kijk ik daardoor streng of duld ik geen
tegenspraak? Lok ik misschien juist daardoor het
gedrag uit?
Belangrijk -maar moeilijk- is dus de deelnemer geen
etiket op te plakken van negatieve deelnemer en
telkens proberen de deelnemer opnieuw positief te
benaderen. Buiten de manier van begeleiden, die de
oorzaak kan zijn van het negatieve gedrag, kunnen
ook andere factoren meespelen. Het is aan jou en de
club om na te gaan hoever je kunt en mag gaan om
uit te zoeken wat deze andere factoren zijn.
Tip
Houdt rekening met het ongewenste gedrag van
één of meerdere personen bij het aanbod van je
activiteiten. Daarnaast let op de manier waarop je
de activiteit begeleidt en de groepen indeelt.
- Combineer je aanbod in activiteiten, zodat
doelstellingen variëren van samenwerken
/samenspelen tot het tegen elkaar spelen.
- Zet deelnemers bewust bij elkaar in de groep of
juist niet.
- Observeer het gedrag van de betreffende
persoon of personen, analyseer de gedragingen
en confronteer hen ermee.
- Trek als leiding zoveel mogelijk één lijn.
- Maak duidelijke afspraken hierover en zet deze
op papier.
Leidinggeven
Het maken van een activiteitenprogramma, het
zorgen voor materiaal, gereedschap en ruimte. Het
geven van uitleg, informatie en instructie.
De begeleider kan niet afwachten en zal vaak
initiatief moeten tonen en sturend bezig moeten
zijn.

(2) De activiteiten
Buiten het gegeven, dat je bezig bent met het
begeleiden van mensen, dien je als leiding ook zorg
te dragen voor het activiteitenaanbod. Het
activiteitenaanbod kan globaal beschreven worden
in een jaar- en/of kwartaalprogramma. Ook kan het
heel uitgebreid beschreven worden binnen een
speciaal daarvoor ontworpen methodisch kader. Dat
kader is verdeeld in verschillende fasen. Het kan het
beste gebruikt worden als een soort checklist, die
stap voor stap de belangrijkste aandachtspunten in
het opzetten van een activiteit bevat.
Nadat je er een tijd gebruik van hebt gemaakt, zul je
de checklist waarschijnlijk niet meer nodig hebben.
De methode levert een aanzienlijke bijdrage aan de
kwaliteit en (psychische) veiligheid van een activiteit.
Fase 1: de beginsituatie
In deze fase wordt gekeken naar ‘wat voor vlees je in
de kuip hebt’. De belangrijkste gegevens over de
deelnemers worden verzameld om op basis daarvan
de activiteit op maat te snijden voor de groep
waarmee je gaat werken. Zet achtereenvolgens op
een rij: het aantal deelnemers, de leeftijd (in
verband met leeftijdskenmerken), verhouding
jongens en meisjes (in verband met spelaanbod) en
eventuele bijzonderheden, lichamelijk, psychisch,
sociaal.
Fase 2: doelformulering
Stel jezelf de vraag wat je aan het einde van de
activiteit of een reeks van activiteiten bereiken wil.
Een greep uit de doelen die gesteld kunnen worden:
- Stimuleren samenwerking;
- Luisteren;
- Actief bewegen;
- Stimuleren creativiteit;
- Gezelligheid;
- Educatief bezig zijn.
Het is belangrijk om aan te geven door middel van
welke activiteiten je denkt één van de genoemde
doelstellingen te bereiken. Een volledig
geformuleerde doelstelling zou kunnen zijn: aan het
einde van de reeks activiteiten is de sfeer en
gezelligheid in de groep aanzienlijk verbeterd door
het organiseren van meerdere avonden met
gezelligheidsspelen.
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Fase 3: de strategiebepaling
In deze fase wordt bekeken wat er allemaal gedaan
moet worden om de doelstelling te bereiken en
welke randvoorwaarden daarvoor aanwezig dienen
te zijn. De indeling is als volgt:
a. Structuur
 Opbouw
Hoe ziet de activiteit er van begin tot eind uit,
bijvoorbeeld inleidend spel, kernactiviteit,
afsluiting en hoe ga je de uitleg verzorgen,
kijkend naar leeftijdskenmerken.
 Tijdsduur
Hoelang duurt de gehele activiteit en hoe lang
duren de verschillende onderdelen binnen de
activiteit. Daarnaast dien je jezelf af te vragen of
het tijdstip van uitvoering bepalend is voor de
activiteit.
 Benodigdheden
Wat heb je nodig aan gebruiks- en
verbruiksmaterialen én zijn deze benodigdheden
geschikt voor de leeftijdsgroep waarmee je
werkt.
 Moeilijkheidsgraad en deelnemerseisen
Wat wordt van de kinderen of jongeren
verwacht op het gebied van bewegen, denken en
hoe ze zich tot anderen moeten verhouden
tijdens de activiteit. Kunnen ze datgene wat van
hen wordt verwacht aan?
 Ruimte
Is de ruimte geschikt voor de activiteit die je wil
uitvoeren? Zorg dat je voor aanvang van de
activiteit de ruimte al hebt ingericht.
b. Veiligheid
Controleer of er geen gevaarlijke situaties tijdens de
activiteit kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld bij de
inrichting van de ruimte. Prikkel je deelnemers, maar
leg de drempel niet zo hoog. Je wilt niet dat
deelnemers bang worden of zich ongemakkelijk gaan
voelen.
c. Uitnodiging
Vraag je af welke effect het gebruik van bepaalde
benodigdheden heeft op de kinderen en jongeren
en/of dit aansluit op hun wensen, behoeften en
interesses.

d. Praktische voorbereiding
Maak afspraken over wat er moet gebeuren, wie wat
doet en wanneer.
Fase 4: uitvoering
In deze fase beschrijf je in de vorm van een
speluitleg letterlijk wat je gaat doen, van begin tot
eind. Je beschrijft datgene wat je gaat zeggen aan
het begin van de activiteit.
Fase 5: evaluatie
Om te kijken of de activiteit geslaagd is of dat er
onderdelen verbeterd kunnen worden, hou je een
evaluatie. Dit kan na de afsluitende activiteit worden
gedaan, maar kan ook de afsluitende activiteit zijn.
Stel onder andere de volgende vragen:
- Wat vond je van de activiteit?
- Wat vond je het leukste? Wat vond je het minst
leuke? En waarom?
- Heb je nog tips ter verbetering?
- Stel de vraag, of de doelstelling zoals die in fase 2
staat, behaald is.

(3) Ontwikkeling kinderen en jongeren
Om met je activiteit goed aan te sluiten op de
wensen, behoeften en interesses van de kinderen en
jongeren is het noodzakelijk enige kennis te hebben
van hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen. Over
deze ontwikkeling bestaat veel literatuur. Hier wordt
de informatie beperkt tot een kort overzicht.
De indeling
- De kleuter (4-6 jaar);
- Het jonge schoolkind (6-9 jaar);
- Het oudere schoolkind (9-12 jaar);
- De puber (12-16 jaar).
Deze leeftijdsgroepen maken grofweg de volgende
ontwikkelingen door op het gebied van bewegen,
denken en de manier waarop ze zich tot andere
mensen verhouden.
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De kleuter
- Veel imitatie en identificatie met ouders,
verzorgers en begeleiders;
- Gespierder en slanker dan peuter;
- Groeiend evenwichtsgevoel;
- Het zichzelf centraal stellen maakt plaats voor
meer sociaal gedrag;
- Maakt grove bewegingen;
- De wereld wordt wat groter;
- Plezier in bewegen;
- Een belevingswereld vol fantasie.
Het jonge schoolkind
- Gerichtheid op groep;
- Verfijnde bewegingen;
- Sterke bewegingsdrang;
- Groeipijnen;
- Leergierig;
- Oog voor (spel)techniek;
- Betere lichaamsverhoudingen;
- Verbetering van evenwicht en coördinatie;
- Toenemende prestatiedrang;
- Grote behoefte aan waardering en succes;
- Terughoudend in het uiten van emoties;
- Fantasie maakt plaats voor realiteit.
Het oudere schoolkind
- Harmonieus gebouwd lichaam;
- Goed coördinatievermogen;
- Groot uithoudingsvermogen;
- Van concreet naar abstract denken;
- Groep zeer belangrijk;
- Toenemende zelfstandigheid;
- Samenwerken;
- Moeite met gezag;
- Leergierig;
- Prestatiegericht;
- Gericht bewegen;
- Kritisch denken.
De puber
- Ontwikkeling geslachtskenmerken;
- Plotselinge toename lengtegroei;
- Vorming typische mannelijke of vrouwelijke
lichaamsbouw;
- Vaak negatieve lichaamsbeleving;
- Streven naar zelfstandigheid;

-

Streven naar verantwoordelijkheid;
Geleidelijk losmakingsproces van ouders;
Bij de groep willen horen;
Aangaan van eerste seksuele contacten;
Zoeken naar een eigen identiteit;
Spiegelen aan idolen;
Experimenteren;
Toenemend vermogen tot abstract denken;
Toenemend vermogen tot kritisch denken;
Vermogen tot analyseren van eigen gedachtes.

Voorbeeld
Starten met (fantasie)verhaal waarin brand en het
uitbreken van brand centraal staan. Vervolgens
uitspelen van de situatie binnen de eigen club.
Zorg ervoor dat deze kinderen zich spelenderwijs
bewust worden van wat ze moeten doen op het
moment van brand.
Excursie naar bijvoorbeeld brandweer. Zorg dat de
brandweer voorlichting geeft over de werking en
de gevaren van vuur, maar ook over wat te doen
op het moment van brand. Wissel theorie af met
praktijk: actief bezig zijn.
Outdoor-activiteiten zoals pionieren of bouwen
van kabelbaan met speciale aandacht voor de
veiligheid. Als leiding moet je de aandacht richten
op wat deze groep zelf kan doen om ongelukken
te voorkomen. Bespreek dit met de groep.
Tijdens een groepsbijeenkomst opdracht geven
om in subgroepen zelfstandig een activiteit uit te
werken, met speciale aandacht voor de
veiligheidsaspecten. Als leiding alleen bij vraag
naar hulp inspringen en sturen.
Vervolgens presentatie van de activiteiten.
Starten met (fantasie)verhaal waarin brand en het
uitbreken van brand centraal staan. Vervolgens
uitspelen van de situatie binnen de eigen club.
Zorg ervoor dat deze kinderen zich spelenderwijs
bewust worden van wat ze moeten doen op het
moment van brand
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een
risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van
groepsleiding weergegeven.
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
Groepsleiding
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
De groepsleiding is bekend met de basiselementen van
de begeleiding van deelnemers
De groepsleiding is bekend met het werken met een
checklist (methodisch kader), die de belangrijkste
aandachtspunten in het opzetten van een activiteit
bevat
De groepsleiding heeft kennis van hoe kinderen en
jongeren zich ontwikkelen, met name van de
leeftijdsgroep waarvoor zij ‘groepdraaien’

n.v.t. Gedaan

Nog doen

Opmerkingen
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3.4.

Alcohol gevaren en regels

Vragen
De veiligheid van deelnemers én vrijwilligers komt ernstig in het geding
bij (onverstandig) gebruik van alcohol. Daarom staan in dit deel
antwoorden op vragen als:
- Is het voor deelnemers boven een bepaalde leeftijd tijdens
activiteiten toegestaan om alcohol te gebruiken?
- Welke afspraken gelden hiervoor?
- Kennen je deelnemers de gevaren van te veel alcoholgebruik?
- Doe je als organisatie aan alcohol-preventie?
- Zijn er afspraken over alcoholgebruik door vrijwilligers tijdens de
uitoefening van hun taak?
- Verkoop je tijdens bepaalde activiteiten alcoholhoudende dranken?
- Heb je hiervoor een vergunning?
- Hoe ga je om met bezoekers die een glaasje te veel op hebben?

1.1.1 Het verstrekken van alcohol & de wet
De Drank- en Horecawet
De Drank- en Horecawet is gericht op de
verstrekkers van alcohol in winkels, slijterijen,
horeca, sportkantines of clubgebouwen. Sinds 1
november 2000 is de nieuwe Drank- en Horecawet
van kracht. Daarin zijn nogal wat bepalingen
opgenomen die voor je club van belang zijn:
 Als je in je clubgebouw alcohol wil verkopen om
ter plekke te drinken, dan moet je hiervoor een
vergunning aanvragen bij de gemeente.
 Om je te kunnen vestigen als bedrijfsleider,
beheerder of eigenaar van een bedrijf/instelling
waar alcoholhoudende drank wordt verkocht,
moet je voldoen aan de wettelijke eis van Sociale
Hygiëne. Dit kan door middel van een SVH
(Stichting Vakonderwijs Horecabedrijven)
Verklaring Sociale Hygiëne.
 Elke club moet twee leidinggevenden hebben met
de Verklaring Sociale Hygiëne (diploma). Om het
diploma te krijgen moeten zij een speciale cursus
volgen en een examen afleggen. Deze
leidinggevenden zijn onder meer verantwoordelijk
voor het beheer van de bar. Zij moeten minimaal
21 jaar zijn.
 Op momenten dat alcohol wordt geschonken,
moet minimaal één persoon aanwezig zijn die
ofwel de Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel
een instructie over verantwoord alcoholgebruik












heeft gevolgd. Hiervoor is vanaf 1 april 2001 een
landelijk voorbeeld beschikbaar: de Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Voor deze
instructie hoeft geen examen te worden afgelegd.
In alle gelegenheden waar alcohol wordt verkocht
moeten de wettelijke leeftijdsgrenzen duidelijk
zichtbaar worden aangegeven. Bijvoorbeeld op
een bord of door middel van een grote sticker.
Ook moeten de uren waarop alcohol wordt
geschonken duidelijk zichtbaar worden
opgehangen.
Het is niet toegestaan alcohol te verkopen om
mee te nemen.
Wie alcohol verkoopt, is verplicht aan jongeren te
vragen aan te tonen dat zij 18 jaar zijn. Aan wie
dat niet kan of wil aantonen, mag niets worden
verkocht. Jongeren kunnen laten zien hoe oud ze
zijn met een paspoort of een rijbewijs
De club moet een zogenoemd bestuursreglement,
huisregels, vaststellen, waarin alle voorschriften
en afspraken over verantwoord schenken van
alcohol staan beschreven. Het is aan te bevelen
om in dit bestuursreglement ook regels over
paracommercie op te nemen.
Als de club zich niet houdt aan de regels van de
Drank- en Horecawet, kan het bestuur en/of de
leidinggevende een boete krijgen. De vergunning
kan worden ingetrokken.
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Het Wetboek van Strafrecht
In het Wetboek van Strafrecht is een bepaling
opgenomen die doortappen en schenken aan
bezoekers die zichtbaar te veel hebben gedronken,
verbiedt. De Drank- en Horecawet bepaalt dat ook
geen mensen mogen worden toegelaten die te veel
hebben gedronken. Nieuw is dat ook mensen die
onder invloed zijn van drugs niet meer mogen
worden toegelaten.
Het bestuursreglement
Bij de aanvraag van een nieuwe vergunning ben je
als club volgens de Drank- en Horecawet verplicht
een bestuursreglement op te stellen, dat het
verantwoord verstrekken van alcoholhoudende
dranken waarborgt. Als voorbeeld kan het model in
de bijlage worden gebruikt. Dit is afgeleid van het
model van NOC*NSF.

1.1.2 Het gebruik van alcohol
In de cursus Sociale Hygiëne worden
leidinggevenden uitvoerig geïnformeerd over de
gevaren van overmatig alcoholgebruik; zo ook de
barvrijwilligers tijdens de Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik.
Je kunt tijdens je activiteiten ook gemakkelijk
voorlichting aan jongeren geven over het gebruik
van alcohol. Het Nationaal Instituut voor
Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
heeft hiervoor allerlei materialen ontwikkeld. In deze
map zijn de testen ‘kennis over alcohol’ en ‘ben jij
sterker dan drank’ bijgevoegd. Voor meer informatie
kun je terecht bij NIGZ of op de site
www.benjijsterkerdandrank.nl.
Jongeren en alcohol tijdens activiteiten
Het is belangrijk voor aanvang van je activiteiten
goede afspraken te maken over het gebruik van
alcohol tijdens bepaalde activiteiten. Als je toestaat
dat jongeren vanaf 16 jaar alcohol gebruiken, spreek
dan duidelijk met de jongeren af wanneer dat is
toegestaan én in welke mate.
Vrijwilligers en alcohol tijdens activiteiten
Vrijwilligers en alcohol tijdens activiteiten vormen
een combinatie die bij de uitoefening van een
vrijwilligerstaak niet kan. De vrijwilliger draagt

tijdens de uitvoering van welke taak dan ook een
zware verantwoordelijkheid. Het gebruik van alcohol
kan de veiligheid van jeugdigen en andere
vrijwilligers ernstig in gevaar brengen. Dat geldt niet
alleen bij het vervoeren van jeugdigen met de auto.
In zo’n situatie spreken vrijwilligers elkaar nog wel
eens op die verantwoordelijkheid aan. In andere
situaties geldt die verantwoordelijkheid net zo.
Samen gezellig een pilsje pakken kan na afloop van
de activiteit. Tijdens een kamp of bivak ligt dat weer
een beetje anders, omdat die activiteit 24 uur per
dag doorgaat. Je moet dan met de vrijwilligers
afspreken, wie op een bepaald.
Een besloten feest
Als je een besloten feest organiseert, dus alleen voor
genodigden, en er wordt geen geld gevraagd voor de
alcohol, ook niet indirect via entreegeld, dan gelden
op zo’n feest dezelfde regels als thuis. Met andere
woorden: de club kan zelf afspreken of en, zo ja, wat
ervoor wie geschonken wordt.
Een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard
Als er sprake is van een gelegenheid van zeer
bijzondere aard, bijvoorbeeld de kermis,
Koninginnedag, een braderie of fancyfair, dan kan
een club een eenmalige tijdelijke horecavergunning
bij de gemeente aanvragen. De gemeente is niet
verplicht de vergunning toe te kennen. Deze
vergunning geldt bovendien alleen voor alcoholische
dranken. Natuurlijk moeten de leeftijdsgrens van 18
jaar in acht worden genomen.
Bron: https://www.svh.nl/

1.1.3 Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
(IVA)
Het schenken van alcohol brengt grote
verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van
belang dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol
kunnen verkrijgen en je wilt alcoholmisbruik en het
rijden onder invloed voorkomen. NOC*NSF heeft in
samenwerking met een werkgroep van sportbonden
een instructie ontwikkeld. Op basis van teksten en
filmpjes op de website is iedere vrijwilliger in staat
de test te behalen. Het doel van de instructie is om
barvrijwilligers kennis bij te brengen over het
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verantwoord schenken van alcohol en deze te
toetsen. Bron: https://www.nocnsf.nl/iva

1.1.4 Test je kennis over alcohol
Vraag 1

B

Als je een aantal jaren gemiddeld meer dan drie á
vier glazen per dag drinkt of meer dan
vijfentwintig glazen per week. Dan neemt de kans
op vroegtijdige hersenbeschadiging toe: je
hersenen verschrompelen, letterlijk. Dit heeft een
negatieve invloed op belangrijke hersenfuncties:
met name het kritisch en analytisch denken, je
geheugen en het vermogen om je aan te passen
aan nieuwe situaties, gaan achteruit.

A

In een standaardglas bier, wijn of sterke drank zit
evenveel alcohol. De percentages alcohol
verschillen, maar de glazen zijn daarop aangepast.
In bier zit ongeveer 5% alcohol. In wijn zo’n 12%
en sterke drank bevat gemiddeld 35% alcohol. Als
je een borrel drinkt, krijg je dus net zoveel alcohol
binnen dan wanneer je een biertje drinkt. Voor
mix-drankjes ligt het heel anders. In een blikje
met een mixdrankje kan ongeveer anderhalf keer
zoveel pure alcohol zitten, als in een gewoon glas
bier.

C

De lever kan gemiddeld zeven gram alcohol per
uur afbreken. Een standaardglas bier, wijn en
sterke drank bevat tussen de tien tot twaalf gram
pure alcohol. Dus het lichaam heeft één à
anderhalf uur nodig om de alcohol in één glas bier
af te breken. Koffie, water drinken, frisse lucht of
veel bewegen hebben daar géén invloed op.

B

De aanwezigheid van voedsel in de maag
vertraagt de opname van alcohol in het bloed.
Daardoor voel je het effect van alcohol wat later
en minder heftig. Een belangrijk voordeel is, dat
de concentratie van de zeer giftige afbraakstoffen
van alcohol ook wat lager blijft. Dat is beter voor
je lichaam. Bovendien beschermt de
aanwezigheid van voedsel je maagwand tegen de
sterk irriterende werking van alcohol.

Wat gebeurt er met je hersenen als je een aantal
jaren meer dan 25 glazen per week drinkt?
a) Je geheugen wordt steeds beter.
b) Je hersenen beginnen te verschrompelen.
c) Je hersenen beginnen te zwellen.

Vraag 2
Waar zit de meeste alcohol in: in een glas jenever
of in een glas bier
a) In een standaardglas bier, wijn of sterke drank
zit evenveel alcohol.
b) In jenever, omdat het sterke drank is.
c) In bier, omdat een bierglas veel groter is dan
een borrelglaasje.

Vraag 3
Hoe snel breekt de lever de alcohol uit één glas bier
af?
a) In één kwartier.
b) In een half uur.
c) In één à anderhalf uur.
Vraag 4
Waarom is het verstandig eerst te eten voor je
alcohol drinkt?
a) Eten verkleint de kans op een kater.
b) Het is minder schadelijk voor je lichaam.
c) Alcohol wordt dan sneller afgebroken.

Vraag 5

Na het drinken van één standaardglas heeft een
volwassen man ongeveer 2 promille alcohol in zijn
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Je bent in het verkeer altijd strafbaar met meer dan
0,5 promille alcohol in je bloed. Na hoeveel glazen
is dat?
a) Na het drinken van drie flesjes bier, bijna vier en
een half glas in één uur tijd.

B

b) Na het drinken van twee à drie glazen bier in
één uur tijd.
c) Na het drinken van één glas bier in één uur tijd.

Vraag 6

C

De kans op een ongeluk is veel groter dan
normaal. Feit: bij een promillage van 0,5 ‰
neemt de kans op een ongeval met 40% toe.
Alcohol verdooft je hersenen waardoor ze minder
goed functioneren. Dat is al na twee glazen.
Vooral wat links en rechts met je gebeurt, zie je
minder snel. Je reageert ook langzamer dan
normaal. Je kunt je slechter concentreren. En
onder invloed schat je situaties vaak verkeerd in.
Je denkt nog prima te kunnen rijden, maar je bent
roekelozer en wordt overmoedig, waardoor je te
veel risico neemt.

B

Bij meer dan 4 promille alcohol in je bloed, meer
dan twintig glazen, wordt de kans op
bewusteloosheid heel groot. Vanaf dit promillage
is er sprake van acuut levensgevaar. Uiteindelijk
kan het centrale zenuwstelsel zo sterk worden
verdoofd, dat de ademhalingscentra verlamd
raken en de drinker overlijdt. Als iemand in korte
tijd zo veel alcohol opheeft dat hij of zij
bewusteloos raakt, bel dan direct 1-1-2.

C

Het drinken van zo’n één à twee glazen per dag
voor vrouwen en twee á drie glazen voor
mannen, en dan minstens twee dagen helemaal
niet, zal voor veel mensen geen problemen
opleveren. Je moet dan wel gezond zijn,
volwassen en niet zwanger, geen medicijnen
gebruiken en geen drankprobleem hebben gehad.
Er zijn ook situaties waarin je helemaal geen
alcohol moet drinken, omdat je je hoofd erbij
moet houden. Zoals in het verkeer, op je werk, op
school en voor of tijdens het sporten. Het is veel

Hoe groot is de kans op een ongeval als je met zes
tot zeven glazen op achter het stuur gaat zitten?
a) De kans op een ongeval wordt drie keer zo
groot.
b) De kans op een ongeval wordt zes keer zo groot.
c) De kans op een ongeval wordt negen keer zo
groot.

Vraag 7
Waarom is het levensgevaarlijk om in korte tijd
twintig glazen bier te drinken?
a) Je lever stopt na ongeveer tien glazen met de
afbraak van alcohol.
b) Je kunt een ademhalings- en hartstilstand
krijgen.
c) Je nieren functioneren niet meer.
Vraag 8
Hoeveel alcohol kan een gezond lichaam volgens
de dokter verdragen?
a) Maximaal eenentwintig glazen in een weekend.
b) Ongeveer vier glazen per dag.
c) Ongeveer twee glazen per dag, maar niet elke
dag.

bloed. Dus twee glazen kan dan nog net wel en
drie niet. Veiliger is het om helemaal niet te
drinken. Vanaf 0,5 promille is alcohol in het
verkeer altijd strafbaar. Als je gepakt wordt, kun
je zware straffen verwachten: je rijbewijs
(tijdelijk) kwijtraken en een forse boete krijgen.
Als je een ongeluk veroorzaakt zijn de straffen
nog veel zwaarder. Toch worden er jaarlijks ruim
30.000 mensen betrapt op het rijden onder
invloed. Meer dan 2000 mensen raken ernstig
gewond en ruim 200 mensen vinden door alcohol
in het verkeer de dood.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk

34

schadelijker om in een keer veel te drinken, dan
af en toe een paar glazen.
Vraag 9

B

Jongeren die agressief worden tijdens het
uitgaan, blijken meestal te behoren tot de groep
stevige drinkers. Uit recent onderzoek blijkt dat
86% van de jongeren die agressief worden tijdens
het uitgaan, vooraf alcohol gedronken had. 14%
had zowel drugs als alcohol gebruikt en 0% alleen
drugs. Meer dan de helft van de jongeren ziet
alcohol ook als belangrijkste oorzaak van agressief
gedrag.

C

Voor mannen geldt dat overmatig alcoholgebruik
de testosteronspiegel in het bloed verlaagt. Dat
kan ertoe leiden dat men geen erectie of
zaadlozing krijgt. Des te vaker en hoe meer de
man drinkt, des de schadelijker de effecten ook in
dit opzicht kunnen zijn. 8% van de alcoholisten is
impotent en bij de helft komt dat niet meer goed
ook al stopt men met drinken. Alcoholgebruik kan
bij de man ook het sperma beschadigen, met als
risico verminderde vruchtbaarheid. Overmatig
alcoholgebruik kan bij vrouwen de cyclus
verstoren. Bekend is dat alcoholgebruik tijdens de
zwangerschap schadelijk is voor het ongeboren
kind: geestelijke achterstand, groeigebreken,
gezichtsafwijkingen en andere. Ook komen er
meer miskramen voor.

Wat is de belangrijkste oorzaak voor agressief
gedrag tijdens het uitgaan?
a) Drugs.
b) Alcohol.
c) Gecombineerd gebruik van alcohol en drugs.

Vraag 10
Alcohol kan de vruchtbaarheid aantasten. Voor wie
geldt dat?
a) Alleen voor de vrouw.
b) Alleen voor de man.
c) Voor zowel mannen als vrouwen.
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Ben jij sterker dan drank?
Als je alcohol drinkt, is het de kunst om daar goed mee om te gaan. Voordat je het weet, is de drank sterker
dan jij. Als je onder invloed iets zegt waar je later spijt van hebt, of als anderen over je praten, omdat je je
weer vreemd hebt gedragen, dan weet je wie de sterkste was: jij in ieder geval niet. En dan is een verkeerde
opmerking of raar gedrag nog wel het onschuldigste wat er kan gebeuren. Wat als de alcohol sterker is dan jij
en je denkt bijvoorbeeld nog wel te kunnen rijden? Dan breng je jezelf en anderen in gevaar. Wil je weten of jij
sterker bent dan drank, test dan nu jezelf. En wees zo eerlijk mogelijk...
Waar

Niet waar

1. Achteraf weet ik meestal wel hoeveel ik ongeveer gedronken heb.
2.Ik ken mijn eigen (alcohol)grens en ga daar zelden overheen.
3.Zonder alcohol maak ik net zo gemakkelijk contact als met alcohol op.
4.Ik drink ook wel eens een paar weken helemaal geen alcohol.
5.Als ik drink, hou ik er rekening mee dat veel alcohol slecht is voor mijn gezondheid.
6.Ik zorg er wel altijd voor dat ik geen black-out krijg.
7.Als ik de volgende dag moet werken of naar school moet drink ik bewust minder.
8.Ik rij nooit onder invloed, ook niet met de scooter.
Bekijk bij de uitslag van de test hoe je bezig bent met alcoholuitslag test
Nu komt het antwoord op de vraag: ben jij sterker dan drank? Begin met het tellen van het aantal keren dat je
‘waar’ hebt geantwoord en lees dan verder.
8 keer ‘waar’ geantwoord
Als je overal ‘waar’ hebt gescoord, dan ben jij sterker dan drank.
> 5 keer ‘waar’ geantwoord
Als je vijf, zes of zeven keer ‘waar’ hebt geantwoord, dan ben je meestal sterker. Dit is geen ramp , maar hou
het voor jezelf wel in de gaten.
3 – 4 keer ‘waar’ geantwoord
Als je drie of vier keer ‘waar’ hebt gescoord, dan lijkt het erop dat alcohol je de baas is. Zorg in ieder geval voor
dat alcohol niet nog sterker wordt. Kijk eens goed op welke vragen jij ‘niet waar’ hebt geantwoord en verander
op deze punten je drinkgewoontes.
< 3 keer ‘waar geantwoord
Heb je minder dan drie keer of vaker ‘waar’ geantwoord, dan is de alcohol sterker. Zet alles voor jezelf op een
rijtje. Het is duidelijk dat alcohol het bij jou voor het zeggen heeft. Probeer je drinkgedrag te veranderen en
praat erover met anderen hoe dat kan. Je kunt de Alcohol Infolijn bellen, als je niet weet hoe je dat het beste
kunt doen. 0900 5002021 (€ 0,10 per minuut).
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van alcohol
gevaren en regels weergegeven.
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
Alcohol gevaren en regels
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Als er in het eigen clubgebouw alcohol wordt verkocht
om ter plekke te nuttigen, heeft de club hiervoor een
vergunning
In dat geval hebben twee leidinggevenden van
minimaal 21 jaar de Verklaring Sociale Hygiëne
Op momenten dat er alcohol wordt geschonken is
minimaal één persoon aanwezig die ofwel de Verklaring
Sociale Hygiëne bezit of een Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik heeft gevolgd
De wettelijke leeftijdsgrenzen worden in de ruimte
waar alcohol wordt verkocht duidelijk zichtbaar
aangegeven
De uren waarop alcohol wordt geschonken zijn duidelijk
zichtbaar opgehangen
Er wordt geen alcohol verkocht om mee te nemen
Wie alcohol verkoopt vraagt jongeren aan te tonen of
ze 18 jaar zijn
De club heeft een alcohol-bestuursreglement
opgesteld, dat duidelijk zichtbaar in het gebouw is
opgehangen
Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen die
zichtbaar te veel hebben gedronken
Personen die te veel hebben gedronken of die onder
invloed zijn van drugs worden niet toegelaten
Er wordt aan jongeren (tijdens activiteiten) voorlichting
gegeven over het gebruik van alcohol
Er zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik van
alcohol tijdens bepaalde activiteiten
Vrijwilligers gebruiken voor of tijdens de uitoefening
van hun taak geen alcohol

n.v.t. Gedaan

Nog doen

Opmerkingen
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3.5.

Drugsbeleid

Inleiding
Drugsgebruik is door de eeuwen heen in vele samenlevingen een geaccepteerd, of in ieder geval niet
bestreden verschijnsel geweest. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van hasjiesj in India. In andere culturen,
waaronder de cultuur in ons eigen land, zijn veel drugs zoals cocaïne, XTC en speed illegaal, maar wel
‘populair’ in sommige kringen.
Wat is de aantrekkingskracht van drugs? Het is bekend dat langdurig gebruik tot gewenning, verslaving en
uiteindelijk zelfs de dood kan leiden. Waarom dan toch die aantrekkingskracht?
In dit gedeelte wordt aangeven wat drugs is, welke soorten ervan zijn en wat de bijbehorende effecten zijn.
Vervolgens wordt kort beschreven waarom mensen zich aangetrokken voelen tot drugs en waarom mensen
verslaafd eraan raken. Daarna wordt ingegaan op hoe je om kunt gaan met het gebruik van drugs binnen je
organisatie. Tenslotte een overzicht van de populaire drugs met de effecten en bijwerkingen die je als handvat
kunt gebruiken bij een voorlichtingsbijeenkomst over alcohol- en drugsgebruik.
Drugs
Middelen die de hersenen prikkelen waardoor er
geestelijke en lichamelijke effecten optreden. We
noemen dit ook wel de psychoactieve werking.
Soorten
Cannabis is de meest gebruikte drug in Nederland,
gevolgd door ecstasy, cocaïne, amfetamine en GHB
gammahydroxybutyraat (GHB).
De trend van nu: 'Kom we gaan een ballonnetje doen'
Lachgas zijn slagroompatronen gevuld met
distikstofmonoxide, N2O. Gebruikers zuigen het gas
via een ballon naar binnen. Vier keer inademen is
genoeg om in een roes te raken. Lang duurt de high
niet: hooguit een minuut of vijf. Daarom nemen de
meeste gebruikers een paar ballonnen op een avond.
Dat lijkt vooralsnog niet schadelijk te zijn. Jongeren
die gemiddeld 4,1 ballonnen gebruiken, hebben
meestal nergens last van. Anders wordt het als het
gebruik hoger ligt. Lachgas is lichamelijk niet
verslavend, maar een geestelijke verslaving is wel
mogelijk.
Meer dan een kwart
van de studenten (29%)
van het mbo of hbo gaf
in 2017 aan ooit
lachgas te hebben
gebruikt.

Effecten
Een stimulerend middel maakt de gebruiker alert en
energiek. Voorbeelden: cocaïne, ecstasy en
amfetamine.
Een verdovend middel brengt gebruikers in een roes.
Drugs met een verdovend effect werken
ontspannend en kalmerend.
Voorbeelden: heroïne en GHB
gammahydroxybutyraat (GHB). GHB werd vroeger
gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als
partydrug.
Bewustzijns veranderende middelen laten gebruikers
de wereld anders waarnemen. Voorbeelden:
cannabis (hasj en wiet) en ecstasy.
Drugsgebruik is schadelijk als het de
lichamelijke en/of geestelijke gezondheid
van de gebruiker aantast of overlast
veroorzaakt voor zijn omgeving.
Waarom gebruiken mensen drugs?
Vanaf het begin van de beschaving tot op heden zijn
drugs onder andere gezien als een middel om:
- Contact te krijgen met de goden of de goddelijke
dan wel spirituele wereld;
- Te ontsnappen aan vervelende omstandigheden;
- Het intensiveren en verlengen van het liefdesspel;
- Zogenaamde hedonistische overwegingen: het is
'leuk, lekker'.
Blijkbaar bieden drugs de mens iets wat hij anders
moeilijk kan vinden. Drugs verlichten geestelijke
spanningen en daardoor gaat men zich prettiger
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voelen. Dit is dan ook vaak het gevaar van het
gebruik van drugs.
Pubers die een moeilijke periode kennen of
personen met problemen vormen een
duidelijke risicogroep.
Een probleem blijft naar voren komen totdat het
opgelost is. Het kan tijdelijk verdwijnen door andere
problemen of afleidingen, maar het blijft verscholen
aanwezig. Vroeg of laat zal het dus weer naar voren
komen. Je merkt, als je een ‘probleem’ hebt, dat je
er steeds aan blijft denken. Dit is een natuurlijke
eigenschap van de hersenen die bij iedereen
voorkomt.
Drugs zorgen ervoor dat de constante
gedachtestroom verdoofd wordt. Hoe groter
de problemen, des te meer is ervoor nodig
om ze te verdoven en je zodoende enigszins
te kunnen ontspannen.
Verslaving
Een onweerstaanbare behoefte om middelen te
gebruiken, onafhankelijk van de lichamelijke
behoefte. Verslaving betekent afhankelijkheid.
Waarom raken mensen verslaafd?
Doordat het prettige, ontspannen gevoel gemist
wordt en dus weer de confrontatie moet worden
aangegaan met problemen en spanningen. Het is dus
een vluchtweg van de werkelijkheid.
In deze context is het dus te ‘begrijpen’, dat mensen
drugs –gaan- gebruiken. De vraag is hoever je als
begeleider van een jeugd- en jongerenorganisatie
moet, kunt en mag gaan. Wanneer dit voorkomt
binnen de club en je wilt achterhalen waarom
iemand drugs gebruikt. Dan hebben we het hier nog
niet gehad over de mensen die drugs gebruiken uit
hedonistische overwegingen.
Hedonistische overwegingen
Het hedonisme is een levenshouding die
genot ziet als het hoogste levensdoel.

Hoe om te gaan met het gebruik van drugs binnen
de club
Drugspreventie is geen werk met zaligmakende
strategieën, die ervoor kunnen zorgen dat mensen
niet meer met drugs in de problemen kunnen
komen. Laat staan geen drugs meer gebruiken of
gaan gebruiken. Het heeft meer te maken met een
houding van ieder in zijn sociaal-maatschappelijke
context, zoals ouder, kind, vriend, broer, opvoeder,
jeugdwerker, schooldirecteur en buurman. Een
houding van aandachtig zijn, aanspreekbaar zijn,
geïnformeerd zijn en zo meer.
Allereerst horen drugs niet thuis bij de jeugd- of
jongerenclub, maar zoals je zelf misschien al eens
ervaren hebt, is het doen alsof het niet bestaat niet
de juiste oplossing. Drugs is door het gedoogbeleid
in Nederland onderdeel van onze cultuur en verdient
daarom de nodige aandacht. Weet er in ieder geval
binnen je club op de juiste manier mee om te gaan.
Onderstaande levert hier wellicht een goede
bijdrage aan.
Het drugsbeleid dient ‘op maat’ van de organisatie te
zijn en moet beschouwd worden als een proces, iets
dat met de tijd kan veranderen.
Op maat wil zeggen aangepast aan de club, aan de
individuele normen en waarden van de leden, aan de
cultuur en visie van de groep, aan de leeftijd van de
jongeren, aan de rol die je als
organisatie voor de jongeren en
de omgeving wil vervullen.
Drugsbeleid heeft drie centrale pijlers regels en
grenzen
Via regels kun je als club grenzen stellen. Zo weet
elke betrokkene (jongere of begeleider) op elk
moment wat kan en niet kan. Aan ernstige
overtredingen kunnen sancties verbonden worden.
Tip
Stel de regels op in samenspraak met alle
betrokkenen, formuleer ze helder en duidelijk en
maak ze bekend. Voor speciale activiteiten zoals
bijvoorbeeld een kamp kunnen de afspraken
opnieuw besproken worden.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk

39

Interventie
Het is belangrijk dat je weet hoe je zult reageren als
je vermoedt dat iemand een probleem heeft, als je
zeker bent dat iemand een probleem heeft of als
iemand een afspraak overtreedt. Spreek binnen de
leiding ook af wie er zal reageren, wie waar
verantwoordelijk voor is.
1) Wees alert voor signalen.
Als er met een van je jongeren wat aan de hand
lijkt, merk dit dan op, begin een gesprekje. Neem
verandering in gedrag ernstig, maar relativeer dit
ook. Opvallend suffig of afwezig zijn, kan een
teken zijn van drugsgebruik, maar het kan ook
honderd-en-een andere oorzaken hebben.
2) Ga een open gesprek aan.
Als het gestelde gedrag echt problematisch wordt,
is het belangrijk dat de jongere dit ook inziet en
begrijpt wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Ga
echter niet veroordelen of trachten te
overtuigen, dat helpt niet. Tracht een open
gesprek aan te gaan. Je bent geen hulpverlener,
maar misschien kun je de jongere overtuigen
eens met zijn ouders te babbelen of eens langs
een CAD te lopen.
CAD
Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs'. CAD is
een gemeentelijke instelling, die zich richt op
mensen met een afhankelijkheidsprobleem, bij
alcohol, drugs, medicijnen of gokken.
3) Stel grenzen op bij het overtreden van regels.
Een jongerenorganisatie is in de eerste plaats een
plek om te ontspannen, jongeren worden al
genoeg geconfronteerd met regels. Maar een
gebrek aan grenzen en afspraken kan een groep
in de problemen brengen, kan de sfeer verzieken
en de werking belemmeren. Bij
grensoverschrijdend gedrag moet je consequent
reageren. Als er sancties werden afgesproken,
moeten die ook worden uitgevoerd. Natuurlijk
hou je daarbij steeds rekening met de
omstandigheden.

Opvoeding/ preventie
Door het aanbieden van een vrijetijdsaanbod, het
scheppen van vriendschapsbanden, aandacht voor
experimenteren en de kwaliteit van de activiteiten
doen jongerenorganisaties vaak impliciet al aan
preventie. Ook goede begeleiders die tijd maken
voor een babbel, jongeren verantwoordelijkheid
geven, iedereen aan bod laten komen, bemiddelen
bij conflicten hebben een veel groter
drugspreventief effect dan ze vaak zelf beseffen.
Je bent als begeleider een belangrijk rolmodel. Een
verantwoord en eerlijk voorbeeldgedrag heeft
waarschijnlijk een groter preventief
effect, dan welke uitgekiende
mediacampagne dan ook.
Breng het thema ook ter sprake als je er een
concrete aanleiding voor hebt, bijvoorbeeld bij de
voorbereiding van een kamp. Op die manier maak je
jongeren bewuster van hun eigen keuzes en gedrag.
Tenslotte kun je ook expliciete acties op touw zetten
rond alcohol- en drugpreventie, quiz- en
infoavonden, spelen en zo meer.
Hoe de regels eruitzien, waar je als organisatie je
grenzen trekt, wanneer en hoe je wil ingrijpen en
welk soort sancties je wil opleggen, zijn beslissingen
die je als club zelf moet nemen.
De inhoud van het drugsbeleid blijft dus te allen tijde
de beslissing van de club zelf en in het beste geval
van iedereen die bij de club betrokken is.
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Populaire drugs
Hieronder een overzicht van de -op dit moment- populaire drugssoorten onder de jeugd, de effecten ervan en
de eventuele bijwerkingen.
Drugssoort
Softdrugs
(cannabis)

XTC

Speed of
Amfetamine

Cocaïne

Alcohol
GHB

Effecten
Euforie, verminderde agressie,
verhoogde gevoeligheid voor geluid,
vrijer associatievermogen en een
stoornis van het kortetermijngeheugen
Energie, euforie, intense waarneming,
intimiteitgevoelens
Opgewekt gevoel, actief, alert,
zelfverzekerd, verhoogde bloeddruk,
maar/of ook prikkelbaar, onrustig of
angstig
Stimuleert centrale zenuwstelsel,
overmoedigheid, verhoogde bloeddruk,
vrolijk, verhoogde pijngrens
Verdoving hersenfuncties, spraakzaam,
vrolijk
Verdovend, ontspannend,
ontremmend, seksueel stimulerend

Heroïne

Angst en negatieve gevoelens worden
minder gevoeld

Lsd

Versterkt bestaande gevoelens, geeft
visuele hallucinaties, geeft een
verandering in beleving van tijd en
ruimte
Een korte, sterke roes, bewustzijn daalt,
de werkelijkheid in beeld en geluid
vervormd, lacherig

Lachgas

Meest voorkomende bijwerkingen
Slaperigheid, hallucinaties, wanen en paranoïde
gevoelens; op de duur lichte tolerantie

Aantasting geheugen en concentratievermogen,
angstaanvallen, depressies of psychoses,
oververhitting, verminderd coördinatievermogen
Vermoeidheid, prikkelbaarheid, depressief,
agressief, slapeloosheid, hartritmestoornissen
(hartinfarct), oververhitting, paranoïde
gevoelens, verminderde eetlust
Gewichtsverlies, slapeloosheid,
waanvoorstellingen, agressie, verminderde
weerstand
Hoge bloeddruk, verminderde werking lever,
hartklachten
Black-out (tijdelijk geheugenverlies),
ademstilstand, misselijkheid en duizeligheid,
Bij te hoge dosering: bewusteloosheid
psychische
gevoelloosheid, depressie, verstopping en
impotentie, ondervoeding en
verwaarlozing, infecties zoals hepatitis en HIV of
aids.
Angst, flashbacks, paniek bij te sterke trip
(flippen), psychose als je daar gevoelig voor bent.

Hoofdpijn, misselijk en duizelig, evenwicht
verliezen en vallen
Bij veel gebruik: verlaagde vruchtbaarheid,
neurologische (zenuw) stoornissen, je
longen bevriezen

Het is wellicht handig om bovenstaand overzicht te gebruiken bij een voorlichtingsbijeenkomst over alcoholen drugsgebruik. Meer informatie?
 Voor gemeenten is er door het Trimbos-instituut een handreiking voor gemeenten opgesteld.
 Drugsinfo.nl
 VNN. Telefoonnummer: 088 234 34 34 is 24 uur per dag bereikbaar
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van
drugsbeleid weergegeven.
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
Drugsbeleid
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
n.v.t. Gedaan
Drugsgebruik is binnen de club in principe niet toegestaan
Vrijwilligers weten op een juiste manier met mogelijk
drugsgebruik binnen de club om te gaan
Er zijn in samenspraak met alle betrokken heldere regels
opgesteld, die vervolgens aan eenieder kenbaar zijn
gemaakt
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt consequent
gehandeld en worden afgesproken sanctie uitgevoerd
Vrijwilligers weten hoe te reageren bij een vermoeden dat
iemand een probleem heeft; er is afgesproken wie er zal
reageren
Het thema wordt tijdens (de voorbereiding van)
activiteiten ter sprake gebracht of als
programmaonderdeel ingebracht

Nog doen Opmerkingen
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3.6. Veiligheidscoördinatie
Veiligheidscoördinator
Zoals eerder aangegeven is veiligheid binnen het
jeugd- en jongerenwerk een zaak van alle
vrijwilligers. Iedere vrijwilliger draagt vanuit zijn
functie en/of taken bij aan een veilige club. Het is
belangrijk dat alles wat met veiligheid te maken
heeft goed wordt gecoördineerd. Of het nu gaat om
het invullen van de Arbo check, het bijhouden van
(bijna)ongelukken of het informeren van vrijwilligers.
Het is daarom aan te raden een vrijwilliger aan te
stellen als ‘veiligheidscoördinator’.
Veiligheidscoördinator
Hij is de spil in het veiligheidsweb van de
organisatie. Hij ziet erop toe dat alle zaken worden
geregeld en dat gemaakte afspraken worden
nagekomen. Hij moet iemand zijn die een goed
overzicht heeft over de activiteiten van de
organisatie. Vaak zal dat een bestuurslid zijn.
De juiste persoon
Het zou helemaal handig zijn, als het iemand is die
ook in zijn beroep te maken heeft met veiligheid en
gezondheid. Door je gezonde verstand te gebruiken,
moet het in de meeste gevallen lukken om het met
behulp van deze map de veiligheid binnen je club
goed te regelen.
Tips
De veiligheidscoördinator hoeft niet alle zaken zelf
uit te voeren. Hij zorgt dat het veiligheidsproces op
gang blijft en stuurt de vrijwilligers binnen de club
daarop aan.
Mocht er toch onzekerheid blijven bestaan of alles
wel op de goede manier loopt, dan is het
verstandig om er zeker in de beginperiode ook
iemand anders bij te betrekken, bijvoorbeeld een
medewerker van een arbodienst of een Arbo
coördinator van een bedrijf. Ook kun je advies
inwinnen bij je koepelorganisatie.

De taken van de veiligheidscoördinator:
- Hij informeert vrijwilligers over het arbobeleid
- Hij informeert vrijwilligers, leden, bezoekers en
ouders over ontwikkelingen en de voortgang van
Arbozaken.
- Hij zorgt dat vrijwilligers krijgen voorlichting en
instructies over: 1De risico’s die ze lopen tijdens
het vrijwilligerswerk, 2de maatregelen die de
organisatie hiertegen heeft getroffen en 3de
maatregelen die ze zelf kunnen treffen.
- Hij stimuleert vrijwilligers om risico’s die ze zelf
hebben waargenomen of gehoord met de
daarvoor bestemde formulieren bij hem te
melden.
- Hij houdt de registratie van risico’s en ongelukken
bij en zorgt dat er maatregelen worden genomen.
- Hij zorgt dat er een Risico-inventarisatie en
evaluatie wordt gehouden.
- Hij zorgt dat de voortgang van het plan van
aanpak periodiek wordt geëvalueerd. Zo nodig
worden passende maatregelen genomen om de
voortgang volgens plan te laten verlopen.
- Hij ziet erop toe dat voor grote en speciale
activiteiten en kamp of bivak de relevante
checklijsten worden doorgenomen door
betrokkenen en dat naar aanleiding van de
bevindingen passende maatregelen worden
genomen.
- Hij overlegt tenminste jaarlijks met de vrijwilligers
of het plan van aanpak nog actueel is en of de
RI&E herhaald moet worden. Bij belangrijke
veranderingen binnen de organisatie zoals
verhuizing of de aanschaf van nieuwe producten.
- Hij zorgt voor een goede verslaglegging, ook van
zijn eigen activiteiten. Dat is mede van belang
voor de continuïteit van het beleid, bijvoorbeeld
op het moment dat hij zijn functie overdraagt aan
een andere vrijwilliger.
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3.7. Veiligheidsvignet
Over veiligheidsbeleid
Het zorgen voor de veiligheid binnen je organisatie is
een doorlopend proces. Je bent er regelmatig mee
bezig. Met behulp van deze map kun je werken aan
meer samenhang in de aanpak.
Imago van de organisatie
Je legt alles schriftelijk vast en zorgt ervoor dat alle
vrijwilligers binnen de club meewerken aan een goed
veiligheidsbeleid. Niet alleen bij de uitvoering, maar
ook bij de ontwikkeling van het beleid. Je werkt
hiermee aan een zo optimaal mogelijke veiligheid
van je vrijwilligers, leden en bezoekers. Dat is een
goede zaak.
Het is ook goed voor het imago van je organisatie.
Ouders of verzorgers weten daardoor, dat ze hun
kinderen met een gerust hart aan de activiteiten
kunnen laten deelnemen. Daarnaast creëer je een
goed werkklimaat voor je vrijwilligers. Zij zullen met
nog meer plezier werken.

Tip
Het vignet kan worden aangevraagd bij de
koepelorganisatie. Die kent na toetsing en
akkoordbevinding het vignet toe. De
koepelorganisatie kan je ook adviseren bij de
opstelling van het veiligheidsbeleid.
Laat het zien
Een jeugd- of jongerenorganisatie die werkt aan
veiligheid, wil dit ook visueel duidelijk maken aan
deelnemers of bezoekers, ouders en verzorgers, en
natuurlijk aan potentiële nieuwe vrijwilligers. Dit kan
met het veiligheidsvignet ‘Wij werken aan een veilige
club’. Iedere organisatie die met deze map werkt en
de voor haar verplichte documenten en procedures
heeft uitgewerkt en naleeft, kan voor het
veiligheidsvignet in aanmerking komen.
Voorbeeld van een veiligheidsvignet.

Het vignet
Een veiligheidsvignet laat deelnemers, bezoekers,
ouders, verzorgers en (nieuwe) vrijwilligers zien
dat je als club veilig werkt.
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4. BHV
4.1. Opleiding
Algemeen
Een ongelukje zit in een klein hoekje. Het is daarom
handig als vrijwilligers weten wat ze bij ongevallen of
calamiteiten weten wat ze moeten doen.
Goede scholing is noodzakelijk voor hulpverleners en
wenselijk voor alle andere vrijwilligers.
De Arbowet verplicht de werkgever/organisatie
ervoor te zorgen dat de Bedrijfshulpverlener (Bhv’er)
te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dat
betekent dat de Bhv’er zijn kennis en vaardigheden
door oefening op peil moet houden. De overheid
heeft samen met de belanghebbenden een
opleidingsprofiel voor hulpverleners ontwikkeld. Als
de hulpverleners volgens dit profiel worden
opgeleid, weet je zeker dat ze een goede algemene
basis krijgen.
De Bhv’er is bij een calamiteit al op de plek aanwezig
en heeft dus een voorpostfunctie. Voordat de
hulpdiensten aanwezig zijn, dient de Bhv’er ervoor te
zorgen dat de kans op gevaar of letsel voor
vrijwilligers en deelnemers zoveel mogelijk beperkt
wordt.

Tip
Veel gemeenten en lokale welzijnsinstellingen
organiseren speciaal voor vrijwilligersorganisaties
cursussen voor hulpverleners tegen een redelijke
prijs. Informeer hiervoor bij je gemeente, de lokale
welzijnsinstelling of je koepelorganisatie.
Basiscursus
De basiscursus duurt 2 of 3 avonden en deelnemers
moeten minimaal 18 jaar zijn. Wat je leert in z’n
cursus:
- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
- Het beperken en bestrijden van brand en het
beperken van gevolgen van ongevallen
- Het alarmeren en evacueren van alle personen in
het bedrijf (werknemers en gasten/bezoekers)
Herhalingscursus
De Bhv’er kan alleen de kans op gevaar of letsel
beperken wanneer de kennis en vaardigheden om
dat te kunnen doen nog vers in het geheugen zitten.
Door de Bhv’er jaarlijks de Herhalingscursus BHV te
laten volgen, voldoet de werkgever/organisatie niet
alleen aan de basisverplichting zoals gesteld in de
wet, maar zorgt hij ook voor een veilige (werk)plek.
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4.2. Ongelukken- en risicoregistratie
Registratie van ongelukken
Het is handig een registratie van ongelukken en
bijna-ongelukken bij te houden. Steeds weer kom je
risico’s tegen waar je nog niet eerder bij hebt
stilgestaan. Voorvallen die vandaag met een sisser
aflopen, kunnen morgen net zo goed een heel
andere wending nemen. Als die ervaringen alleen in
het hoofd van de betrokken vrijwilligers blijven
zitten, is de kans groot dat andere vrijwilligers
opnieuw zelf door schade en schande wijs moeten
worden. Daarom is het belangrijk om elkaar te
informeren over gesignaleerde risico's en
ongelukken.
Je bent volgens de Arbowet verplicht om
ernstige ongelukken, waarbij ziekenhuisopname
noodzakelijk is, ook te melden bij
de Arbeidsinspectie.

Het bijhouden van risico's en ongelukken
Alle gesignaleerde risico's of ongelukken worden
beknopt samengevat op een standaardformulier. Zo
voorkom je dat belangrijke informatie -voor je Arbo
check- verloren gaat.
Registreren heeft natuurlijk alleen zin, als er lering
uit getrokken wordt. Daarom gebruik je de
resultaten ook voor je Arbo check. Of je neemt
indien mogelijk direct maatregelen om het risico weg
te nemen of te verkleinen.
Het is voor de betrokkenheid bij het veiligheidsbeleid
belangrijk om de vrijwilligers, leden, bezoekers en
ouders op gezette tijden te informeren over wat er
zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan en welke
maatregelen zijn of worden getroffen.
Op de volgende pagina’s vind je een voorbeeld
formulier ‘signalering ongeluk’ en ‘signalering risico’.
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Voorbeeld Formulier signalering ongeluk
Datum ongeluk:

Datum registratie:

Ingevuld door:
Plaats van het ongeluk:
Betrokkenen
Persoon 1 (naam, leeftijd, jongen/meisje)
Persoon 2 (naam, leeftijd, jongen/meisje)
Persoon 3 (naam, leeftijd, jongen/meisje)
Beschrijving ongeluk
Betrokkene(n) was (waren) bezig met:

De directe aanleiding van het ongeluk was:

Het ongeluk vertrok zich als volgt:

Is er een nadere omschrijving op een aparte bijlage toegevoegd: ja/ nee
Verwondingen en verzorging
Leidde het ongeluk tot verwondingen: ja/ nee
Soort verwonding, bijvoorbeeld snijwond, open wond, kneuzing, botbreuk, en zo meer plus het
getroffen lichaamsdeel, bijvoorbeeld vinger, hand, pols, arm, knie, hoofd, en zo meer.
Persoon 1
Persoon 2
Persoon 3
Heeft behandeling plaatsgevonden
Persoon 1: nee/ ja; door leek/ EHBO-er/ huisarts/ specialist/ ander namelijk:

Persoon 1: nee/ ja; door leek/ EHBO-er/ huisarts/ specialist/ ander namelijk:

Persoon 1: nee/ ja; door leek/ EHBO-er/ huisarts/ specialist/ ander namelijk:

Suggesties voor voorzorgsmaatregelen:
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Voorbeeld Formulier signalering risico
Datum melding:

Datum registratie:

Ingevuld door:
Risico gesignaleerd door:
Was dit risico al eerder gemeld:

Plaats van het risico:

Aard van het risico:

Het is vooral de omgeving die gevaarlijk is, namelijk:

Het is vooral het gedrag dat riskant is, namelijk:

Het is een combinatie van beiden, namelijk:

Heeft dit risico wel eens tot een ongeluk geleid:

Suggesties voor verbeteringen:
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4.3. Hulpverlening
Hulpverlener
Ook al denk je alle veiligheidsmaatregelen het
(club)gebouw te hebben genomen, er kan er toch
iets gebeuren waarbij het noodzakelijk is, dat er hulp
wordt verleend. De Arbowet schrijft voor, dat er in
een clubgebouw of bivakaccommodatie tot 50
aanwezigen –vrijwilligers, leden, bezoekersminimaal één hulpverlener aanwezig moet zijn. Bij
meer dan 50 aanwezigen geldt minimaal één
hulpverlener per 50 aanwezigen. Bij een aantal
aanwezigen van 51 tot 100 moeten er dus minimaal
twee hulpverleners aanwezig zijn.
De Arbowet heeft het over bedrijfshulpverlener,
afgekort BHV. Om dit onderwerp toegankelijker te
maken voor het jeugd- en jongerenwerk staat in deze
map het woord ‘hulpverlener’. Er wordt geen
afkorting van dit woord gebruikt. Overal waar het
woord hulpverlener staat vermeld, gebruikt de
Arbowet dus ‘bedrijfshulpverlener’.
Hulpverlener
In artikel 15 van de Arbowet staan de
voornaamste taken voor de hulpverlener
omschreven:
- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
- Het beperken en het bestrijden van een
beginnende brand;
- Het voorkomen en beperken van ongevallen;
- Het in noodsituaties alarmeren en evacueren
van alle deelnemers, bezoekers en vrijwilligers
die in het gebouw aanwezig zijn;
- Het alarmeren van en samenwerken met de
gemeentelijke of regionale brandweer en
andere hulpverleningsorganisaties bij een
beginnende brand of bij een ongeval.
Een hulpverlener is een ‘alleskunner’, die niet
alleen bij brand, maar ook bij een ongeval of
bijvoorbeeld hartaanval meteen kan ingrijpen en
de schade kan beperken.

Wat een hulpverlener mag en doet
Het bestuur als werkgever is verplicht één of meer
‘vrijwilligers’ aan te wijzen als hulpverlener. Als zich
in de organisatie een situatie voordoet die direct
gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid
van vrijwilligers en leden of bezoekers, moeten de
hulpverleners letsel en schade zo veel mogelijk
voorkomen en beperken.
De hulpverleners hebben een voorpostfunctie,
omdat ze al tijdens de activiteit in het clubgebouw
aanwezig zijn, kunnen ze snel reageren. Als de
deskundigheid en de hulpmiddelen van de
hulpverleners niet toereikend zijn - bijvoorbeeld bij
een grote brand - moeten ze hulp van buiten
inroepen, zoals brandweer en ambulance. In de
tussentijd moeten de hulpverleners zelf doen wat
mogelijk is om gevaar en letsel te beperken. De taak
van de hulpverlener is vooral: erger voorkomen.
Prestatie-eisen
In de Arbowet staan de volgende prestatie-eisen die
aan hulpverleners worden gesteld:
- De hulpverlener moet binnen enkele minuten na
het plaatsvinden van een ongeval of brand snel en
effectief kunnen optreden. Tot het moment
waarop de professionele instellingen zoals
brandweer en ambulancediensten de taken van
de hulpverlener kunnen overnemen.
- Er moeten altijd voldoende hulpverleners
aanwezig en beschikbaar zijn.
- Als de veiligheid en de gezondheid van mensen in
de nabije omgeving in gevaar komt, dan moet de
organisatie ervoor zorgen dat men elkaar
onderling bijstand kan verlenen. In voorkomende
gevallen kan er samengewerkt worden met
hulpverleners van andere organisaties.
Het aanwijzen van hulpverleners
Volgens de Arbowet moet het bestuur als werkgever
aanwijzen wie in aanmerking komt voor de functie
van hulpverlener. Meestal zullen er wel genoeg
vrijwilligers te vinden zijn. Bij de keuze kun je
rekening houden met de volgende criteria:
- Aanwezigheid:
Het belangrijkste criterium. Een
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bedrijfshulpverlener moet zo snel mogelijk,
binnen 3 à 4 minuten, ter plaatse kunnen zijn.
- Persoonlijkheid:
Persoonlijkheidskenmerken zoals
doortastendheid, improvisatietalent en
stressbestendigheid zijn van groot belang. Het is
de menselijke factor die mede bepaalt of de
hulpverlening aan het doel voldoet.
Opleiding
Eigenlijk zou iedere vrijwilliger in geval van nood
doeltreffend kunnen optreden. Goede scholing is
noodzakelijk voor hulpverleners en wenselijk voor
alle andere vrijwilligers. De overheid heeft samen
met de belanghebbenden een opleidingsprofiel voor
hulpverleners ontwikkeld. Als de hulpverleners
volgens dit profiel worden opgeleid, weet je zeker
dat ze een goede algemene basis krijgen.
Tip
Veel gemeenten en lokale welzijnsinstellingen
organiseren speciaal voor vrijwilligersorganisaties
cursussen voor hulpverleners tegen een redelijke
prijs. Informeer hiervoor bij je gemeente, de lokale
welzijnsinstelling of je koepelorganisatie.
Communicatie
De uitvoering van de hulpverlening staat of valt met
een goede communicatie. Je zult aan dit aspect veel
aandacht moeten besteden.
- Je moet ervoor zorgen dat hulpverleners elkaar
kunnen bereiken om bijstand te verlenen. Dit
vereist de nodige organisatorische maatregelen en
voorzieningen.
- Alle vrijwilligers moeten weten wie van hun
collega’s hulpverlener is en waar zij bereikbaar
zijn. Hang een lijstje op in het clubgebouw.
- Alle vrijwilligers moeten weten wat de
ontruimingsprocedures en vluchtwegen zijn in
geval van een calamiteit.
- Alle vrijwilligers en leden moeten meewerken aan
de ontruimingsoefeningen die je organiseert.
Ontruimingsplan
De hulpverlening richt zich op incidenten en het
ontruimingsplan wordt opgesteld voor het geval van
een calamiteit.

Het verschil tussen incident en calamiteit
Incidenten zijn (in vergelijking met calamiteiten)
relatief lichte verstoringen van de dagelijkse gang
van zaken.
Een calamiteit is “een niet-beoogde of
onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op
de kwaliteit van een voorziening en die tot een
ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een
iemand heeft geleid.”
Voorbeelden van incidenten
 Een fout
Een kind de verkeerde medicijnen toedienen
 Een ongeluk
Een valincident
 Een bijna-ongeluk
Het struikelen over een losliggend matje
Voorbeelden van calamiteiten
 Elk onverwacht en onbedoeld overlijden;
 Elke suïcide(poging);
 Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden
tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel;
 Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden
tot ernstig geestelijk lijden;
 Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek,
psychisch en/of seksueel.
In dit plan worden de verantwoordelijkheden en
taken omschreven en de procedures die gevolgd
moeten worden in geval van een calamiteit. Alle
acties moeten worden gecoördineerd en moeten
bovendien precies aansluiten op die van anderen,
ook buiten het clubgebouw. Calamiteitenplan
bestaat uit:
- Ontruiming en Hulpverlening
- Bij calamiteiten
- Wat te doen bij brand
- Wat te doen bok een ongeval
- Wat te doen bij ontruiming
- Instructiekaart veiligheidscoördinator
- Instructiekaart hulpverleners
Een voorbeeld van een ontruimingsplan vind je op de
volgende pagina’s.
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Voorbeeld: Ontruiming en Hulpverlening
Algemene gegevens
Naam organisatie: __________________________________________________________
Adres en plaats: __________________________________________________________
Telefoon: __________________________________________________________
Soort object: clubgebouw voor jeugd- en jongeren
Totaal

Overdag

‘s Nachts

Aantal personen aanwezig:
Aantal personeelsleden aanwezig
Intern alarmnummer: _______________________________________________________
Ontruimingssignaal:

(bijvoorbeeld slow whoop, omroepinstallatie, megafoons)

Brandmeldinstallatie: _______________________________________________________
Een kopie van dit calamiteitenplan is aanwezig bij:
- De leiders/stafkamer;
- Het dagelijks bestuur;
- De hulpverleners;
- Brandweer (plaats).
Belangrijke telefoonnummers
(Hier kun je alle voor je club van belang zijnde telefoonnummers invullen.)
Sleutelhouder bereikbaar via Gsm-nummer:
Naam
Telefoon
Sleutelhouder 1
Sleutelhouder 2
Sleutelhouder 3
Dagelijks bestuur
Naam

Telefoon
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Voorbeeld: Bij Calamiteiten
Brandweer/ ambulance/ politie

1-1-2

Overige belangrijke telefoonnummers
 Huisarts(en);
 Huisartsenpost (plaats);
 Elektriciteitsmaatschappij;
 Gasbedrijf;
 Waterleidingmaatschappij;
 Beveiligingsbedrijf.

Hulpverlening
(Hier dienen de hulpverleners vermeld te worden.)
Veiligheidscoördinator:

Telefoon:

Plaatsvervangend veiligheidscoördinator:

Hulpverleners:

Voorbeeld: Wat te doen bij een ongeval
1.
Bel het intern ALARMNUMMER 1-1-2
Meld je met “Er is een ambulance nodig in de gemeente ………………….
(Je wordt vervolgens doorverbonden met de Regionale Alarmcentrale)
Geef dan door:
je naam
naam organisatie
adres en plaats
telefoonnummer
aard en aantal gewonden
2.
3.
4.

Stel het slachtoffer gerust.
Verleen zo mogelijk eerste hulp.
Blijf bij het slachtoffer.
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Voorbeeld: Wat te doen bij brand
1. Alarmeer de brandweer door het indrukken van de handbrandmelder, of bel het intern ALARMNUMMER,
of 1-1-2
Meld je met: “Er is brand in gemeente …………….
(Je wordt vervolgens doorverbonden met de Regionale Alarmcentrale)
WIE
naam van de melder en telefoonnummer
WAAR de plaats van het incident
WAT is er gebeurd en wat is aan de hand?
De degene die de melding opneemt kan nog aanvullende vragen stelle zoals:
Wat is de huidige situatie? Wat is de toestand van het slachtoffer? Wat heeft u gedaan of gaat u doen?
2.
3.
4.
5.
6.

Waarschuw anderen.
Doe ramen en deuren dicht.
Blus indien mogelijk.
Verlaat de gevarenzone.
Gebruik geen liften.

Voorbeeld: Wat te doen bij een ontruiming
1.
2.
3.
4.

Volg de gegeven instructie op.
Neem eventuele bezoekers mee.
Begeef je naar de verzamelplaats: (plaats vermelden, denk ook aan slecht weer)
Meld je bij ________________

Voorbeeld: Instructiekaart veiligheidscoördinator (of plaatsvervanger)
1 Je wordt gealarmeerd door/ via:
2 Je begeeft je naar:
3. Je geeft instructie al naar gelang de calamiteit aan de hulpverleners ten aanzien van:
brandbestrijding;
EHBO;
ontruiming;
opvang brandweer/ ambulance;
overige.
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Voorbeeld: Instructiekaart hulpverleners
1. Je wordt gealarmeerd door/ via
2.Je begeeft je naar:

Tekeningen van het gebouw
Bij een ontruimingsplan dienen ook tekeningen van het clubgebouw aanwezig te zijn.
Hierop moeten alle voorzieningen met betrekking tot brandpreventie aangegeven zijn, bijvoorbeeld:
- uitgangen en nooduitgangen;
- brandslanghaspels en andere blusmiddelen;
- brandscheidingen;
- de korte instructie ‘Wat te doen bij brand, ongevallen en ontruiming’ (zie hiervoor).

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk

54

4.4. Handelen bij een ongeluk(je)
Algemeen
Kinderen en jongeren staan dagelijks bloot aan kleine en grotere gevaren. Thuis, op straat, in school of op het
werk en ook op clubbijeenkomsten. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje, zegt het spreekwoord. Meestal
loopt het goed af. Vaak is er alleen maar klein leed, soms heeft een ongeluk grote gevolgen. Vaak is het beleid
bij jeugd- en jongerenwerk dat één vrijwilliger van de leiding een BHV of EHBO-certificaat heeft.
Kleine ongelukken
Bij kleine ‘dagelijkse’ ongelukjes handel je vaak
gevoelsmatig. Met enkele acties herstel je weer snel
de normale gang van zaken. Je vervult zelf
verschillende rollen, zoals coördineren, organiseren,
opvangen van slachtoffers, aanpakken van daders,
informeren naar belanghebbenden en denkt er
meestal niet eens bij na.
Voorbeelden kleine ongelukken
Een kind heeft een schaafwond, bloedneus,
muggenbeet, brandwondje of een vuiltje in
het oog.
Wat doe je als zoiets gebeurt? Weet jij wat je moet
doen? Weet:
“Wat hansje niet leert zal hans nooit weten”
Oftewel je moet eerst leren om het later te kunnen.
Daarom hier enkele situaties met de handelswijze:
Schaafwond - NIBHV
1. Ga zitten
2. Houdt het getroffen lichaamsdeel hoog
3. Oefen zo nodig druk uit op de wond om het
bloeden te stelpen (5 tot 10 min) OF als niet
mogelijk is lichaamsdeel hooghouden
4. Reinig de wond met zacht stromend lauw water
5. Ontsmet de wond met Betadine of Sterolen
6. Oefen zo nodig opnieuw druk uit op de wond
7. Dek de wond steriel af met dekverband of
pleister.

Bloedneus – Laurentius ziekenhuis
- Ga zitten.
- Snuit de neus flink uit (om stolsel verwijderen).
- Knijp met de wijsvinger en duim de neus dicht
onder het neusbeen (de overgang van het
zachte gedeelte naar het harde stuk).
- Buig het hoofd licht voorover.
- Adem rustig door de mond en blijf zo 10 min
zitten.
- Naderhand kun je met ijswater de mond
spoelen of men ice pack in de nek leggen
waardoor de bloedvaatjes weer krimpen.
Muggenbeet – rodekruis
- Voorkom krabben.
- Koel de plaats van de steek met een nat
kompres of een ice pack.
- Gebruik eventueel een zalf tegen de
huidirritatie, bijvoorbeeld zalf met menthol,
Aloë Vera of Calendula (gebruik volgens
bijsluiter).
- Na enkele dagen verdwijnt de plek en de jeuk.
Brandwondje - NIBHV
- Koel minimaal 10 minuten met zacht stromend
lauw water óf gebruik een hydrogel
kompres/verband.
- Smeer niets op de wond
- Tweede of derdegraads? Na het koelen met een
niet vastklevend gaas of theedoek afdekken.
Loszittend vuiltje in het oog - NIBHV
- Trek de oogleden met duim en wijsvinger
voorzicht van elkaar
- Als je het vuiltje ziet haal het dan met de punt
van een schoon gaasje of zakdoek uit óf veeg
het naar de dichtstbijzijnde ooghoek
- Zie je het vuiltje niet? Laat het kind eerst naar
boven kijken en erna naar onder kijken.
Verwijder het vuiltje.
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Grotere ongelukken
Bij grotere ongelukken kun je niet alleen alle rollen
op je nemen. Je regelt bijvoorbeeld de opvang van
het slachtoffer, maar hebt geen tijd om zaken te
coördineren en mensen te informeren.
Bij grotere ongelukken kun je niet alles tegelijk doen
en moet je een bepaalde volgorde stellen in de
afhandeling ervan.
Voorbeelden grote ongelukken
 Een kind breekt zijn enkel na een val
 Tijdens karaokeavond ontaardt een vechtpartij.
 Een ouder is boos en wordt agressief naar een
van de vrijwilligers.
 Tijdens een fietstocht wordt een kind
aangereden door een auto.
Wat te doen in volgorde:
1. Let op gevaren
2. Ga na wat er gebeurd is – observeer
3. Roep om hulp/assistentie
4. Zorg voor deskundige hulp
5. Verleen 1e hulp
Wat zeg je als je 1-1-2 belt? - NIBHV
WIE
naam van de melder en telefoonnummer
WAAR de plaats van het incident
WAT is er gebeurd en wat is aan de hand?
De degene die de melding opneemt kan nog
aanvullende vragen stelle zoals:
Wat is de huidige situatie? Wat is de toestand van
het slachtoffer? Wat heeft u gedaan of gaat u doen?

Kneuzing of verstuiking - NIBHV
- Ga zitten
- Koel het getroffen lichaamsdeel met een ice
pack waar een driekante doek omheen is
gewisseld. Óf onder koud stromend water.
Koel maximaal 10 of 15 minuten
- Om pijn te verlagen en zwelling tegen te gaan
kan er drukverband worden aangelegd door
de aanwezige Bhv’er
- Als het ernstig lijkt raadpleeg een arts.
Breuken- NIBHV
- Zorg dat het kind het getroffen lichaamsdeel
niet kan bewegen
- Ondersteun het getroffen lichaamsdeel
- De Bhv’er bepaald of de breuk open of
gesloten is.
- Bij gesloten belt de aangewezen persoon van
het algemeen ondersteunend team 1-1-2
- Bij open breuk de bloeding stelpen met
steriele gazen indien nodig
- Kleding heel? Laat zitten.
Kleding gescheurd? Laat dan door de
aanwezige Bhv’er dekverband over de scheur
leggen.
De breuk vrij van kleding? Dek de wond steriel
af.
- Laat de aanwezige Bhv’er een
(opengevouwen) snelverband op de wond en
zet rondom vast met een kleefpleister
- Knip zwachtels af
Epileptische aanval(tonisch-clonisch) epilepsiefonds

- Blijf kalm en erbij
- Neem de tijd op
- Bescherm het hoofd met handen of een
kussen
- Verwijder harde of scherpe voorwerpen
- Maak strakke kleding los, neem bril af
Duurt de aanval langer dan 5 minuten? Of volgt
de ene aanval de andere op? Dan belt de
aangewezen persoon van het algemeen
ondersteunend team een arts of 1-1-2
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4.5. De verbandtrommel
Inleiding
In dit gedeelte wordt ingegaan op de inhoud van de
verbandtrommel, die in iedere club aanwezig dient
te zijn. Daarnaast wordt informatiegegeven over de
zogenaamde reisapotheek. Mocht je een reis maken
met je groep, dan kun je een checklist hanteren om
te kijken of je niets vergeten bent. De
verbandtrommel gaat dan natuurlijk ook mee op
reis.
Bij het opstellen van de richtlijnen is ervan uit
gegaan, dat er binnen de organisatie EHBO'ers
aanwezig zijn die geleerd hebben met de
verbandmaterialen om te gaan. Laat één iemand
verantwoordelijk zijn voor het samenstellen en
beheren van de verbandtrommel en de zogenaamde
reisapotheek.
Vereenvoudigde regelgeving
- Het koffer moet 2x per jaar worden
gecontroleerd.
- De koffers moeten voldoen aan de Arbowet.
- De EHBO-koffer(s) dienen binnen 30 seconden
bereikbaar te zijn.
- De EHBO-koffer dient goed zichtbaar te worden
opgehangen.
- De inhoud is gemiddeld 4 jaar houdbaar.
Minimaal vereiste inhoud EHBO koffer
Goedgekeurd volgens het laatste richtlijnen van
Oranje Kruis (2016, certificeringsnummer VD 55-38).
Een goedkeuring is niet verplicht voor een EHBOkoffer en er is ook niet 1 exact verplichte inhoud te
noemen. De inhoud moet zijn afgestemd op het
zogenaamde ‘bedrijfsrisico’ voor uw
werknemers/klanten.
Inhoud speciaal voor de Bhv’er
1 x Reddingsdeken goud/zilver
1 x Safe kiss beademingsdoekje
2 x Gazofix (rekbaar fixatiewindsel) 8 cm x 4 m
2 x Leukostrip (zwaluwstaartjes) 4 cm x 38 mm
1 x Tekenpincet
Tip
Organiseer regelmatig een instructie om je
vrijwilligers een aantal basisvaardigheden bij te
brengen.

Algemene EHBO-artikelen
1 x Desinfectant 30 ml
2 x Driekante doek (mitella)
1 x Pleisterstrip 6 cm x 1 m
1 x Rol hechtpleister 2,5 cm x 5
1 x Splinterpincet 8 cm rvs
1 x Stroomdiagram
1 x Vingerbobs á 5 stuks
1 x Verbandschaar 14 cm rvs
3 x Vinyl handschoenen per paar verpakt
1 x Zak (wond)pleisters 30 stuks
Algemene verbandartikelen
2 x Elastisch hydrofiele zwachtel 6 cm x 4 m
4 x Gaaskompres 5 cm x 7,5 cm (1/16) cm steriel
4 x Gaaskompres 10 cm x 10 cm steriel
5 x Metalline kompres 10 cm x 12 cm
4 x Snelverband 10 cm x 12 cm gerold (nr. 3)
3 x Wondsnelverband 6 cm x 8 cm plat model
1 x Universeel (steun)windsel 8 cm x 5 m
Daarnaast kun je een ‘reisapotheek’ samenstellen
Tegen diarree
Bij uitdroging (diarree of
zware katers)
Tegen koorts en pijn

Ontstekingsremmer
Tegen misselijkheid
Insecten afweren
Na insectenbeten/steken
Ontsmettingsmiddel
Tegen menstruatiepijn
Tegen lucht-, zee- en
wagenziekte
Tegen de zon
Bij zonnebrand
Tegen zure oprispringen
Tegen spierpijn, blauwe
plekken
Bij verkoudheid en
oorpijn

Loperamide of Imodium
Oral Rehydration System
Paracetamol. Voor
kinderen zijn er ook
paracetamol zetpillen
Nurofen, Ibuprofen
Primatour
DEET (diëthyltoluamide)
Purigel, Fenigel
Betadine jodium
Aleve feminax
Cyclizine of meclozine
Zonnebrandcrème
Aftersun (-gel), lamigel,
Fenigel
Maalox, Rennie
Flexium, Voltaren
Neusdruppels,
neusspray of zelf een
zoutoplossing maken
door 9 gram zout op te
lossen in 1 liter water.
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4.6. Teken en de ziekte van Lyme
Inleiding
Met je groep ga je waarschijnlijk vaak de natuur in:
bosspelen, speurtochten, misschien eens een keer
picknicken en één keer per jaar op kamp. Allemaal
heel leuk en je moet het ook zeker blijven doen,
maar wees erop bedacht dat parasieten het plezier
kunnen bederven. Eén van die parasieten is de teek,
en nog wel een levensgevaarlijke. Veelal zonder dat
je het weet en merkt, lopen jij en je groep door een
tekenbeet het risico besmet te raken met bacteriën
en virussen. De Lymeziekte is daarvan wel het meest
bekende gevolg.
Teek
Een geleedpotige parasiet die de mens (en dier)
bijt om zich vol te zuigen met bloed. Teken
variëren in grootte van 1 tot 3 millimeter,
afhankelijk van hun levensstadium.
Ziekte van Lyme
Een infectieziekte die door de Borrelia bacterie
wordt veroorzaakt.”
De kans op besmetting kan minimaal blijven als je de
teek binnen 24 uur op de juiste manier verwijdert en
het wondje ontsmet met 70% alcohol. Met de
speciale teken verwijder set, TEEK IT EASY, voorkom
je onnodig leed.
Groot gevaar
Mensen kunnen parasieten niet zien. Met 1,5 mm
zijn ze er te klein voor. Andersom reageren teken
wel op wat de mens doet of veroorzaakt, zoals
ademuitstoot, verspreiding van geuren en
verandering van lichtinval, of een combinatie van
deze. Teken komen uitsluitend bij mensen in actie als
ze onbedekte huid signaleren. Ze leven van
opgezogen bloed en zijn 24 uur per dag op zoek naar
mensen en dieren om bloed te zuigen. Als ‘dank’
laten ze dan levensbedreigende bacteriën en
virussen achter. Dit besmettingsgevaar loop je niet
alleen in bossen. Teken zitten net zo goed ook
dichtbij huis in de eigen tuin of bij je clubgebouw

Sommige jaren zijn er zeer veel teken actief, andere
jaren bijna geen. Het tekenprobleem is het grootst
als het warm en vochtig weer is. Ze zitten meestal in
loofbossen, met name in gebieden met veel eiken.
Verder in lage struiken, begroeiing en gras.
Tip
- Bedek zoveel mogelijk de huid en zeker je
hoofd.
- Controleer jezelf en je groep altijd na
terugkomst uit de natuur.
Een tekenbeet dient altijd gemeld te worden aan
ouders of verzorgers.
Hoe herken je een teek
Teken hebben een voorkeur voor plaatsen waar de
huid zacht, vochtig en warm is, maar ook lekker
strak. Teken gaan op de vreemdste en
onwaarschijnlijkste plekken zitten. Onder het
elastiek van ondergoed of kousen, in de knieholte,
tussen tenen en vingers, maar ook achter de oren, in
de haren en tussen huidplooien. Dus pas altijd op.
Let erop als kinderen en je collega-vrijwilligers
zichzelf veel krabben. Het kan zijn dat ze onbewust
een teek op het spoor zijn. Controleer dan meteen.
Het is verstandig bij een zomerkamp vaker te
controleren.
De teek zuigt bloed bij verschillende diersoorten en
heeft 3 leef stadia: de Larf, de Nimf en de volwassen
teek mannetje & vrouwtje. In alle 3 de stadia kan de
teek infecties overbrengen. In onderstaande foto van
links naar rechts: Larf, Nimf, Teek M, Teek V:

Ongeveer 70% van de gevallen van de ziekte van Lyme
komen van de Nimfen af. - RIVM
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Het verwijderen van de teek
De als best geadviseerde methode is met behulp van
een speciaal teken verwijder set. Deze is te koop bij
de apotheek en drogist. De set bestaat uit een
roestvrijstalen tekentang, alcoholdeppers en een
voorlichtingsboekje met heldere informatie over
teken en de ziekte van Lyme.
Je verwijdert de teek door de tekentang in de ‘nek’
van de teek te plaatsen en vervolgens een aantal
slagen te draaien. Na het verwijderen van de teek
ontsmet je de wond met een oplossing van 70%
alcohol.
Er zijn ook kunststof tekentangen in de handel. Deze
zijn wat goedkoper dan de roestvrijstalen uitvoering.
Daarnaast is er nog een tekenpen in de handel die
werkt als een soort ‘lasso’ die om de kop van de teek
wordt geschoven.

Wil je liever geen tang gebruiken? Dan kun je de
tekenkaart gebruiken. Waarom? Als de teek per
ongeluk geplet wordt door de tang druk je de maag
en darminhoud van de teek in de bloedbaan. Als er
nog geen infectie overgedragen, dan is de kans groot
dat dit nu wel het geval is. Een teken kaart is daarom
een andere veilige manier om een teek te
verwijderen.

Klachten
Merk je de tekenbeet niet direct op, maar ben je wel
besmet geraakt, dan kan er na een week tot enkele
maanden een felrode cirkel rondom de plek ontstaan
waar de teek je heeft gebeten en je bloed heeft
opgezogen. Er is sprake van besmetting bij naar
schatting minstens 35% van alle personen die door
teken gebeten zijn. Blijf vooral alert, want in
sommige gevallen blijft de felrode cirkel weg, terwijl
je wel degelijk besmet bent geraakt.
Rode cirkel
Als de rode cirkel ontstaat, meld je dan direct bij je
huisarts. Wijs hem op de mogelijkheid van
besmetting en laat je bloed ongeveer 6 tot 8 weken
na de vermoedelijke tekenbeet controleren op ziekte
van Lyme.
Bij twijfel laat je dat daarna nogmaals doen, weer
zo’n 6 weken na de eerste controle. Alleen dan kan
na de diagnose de juiste behandeling worden
gegeven om klachten tegen te gaan. Tijdig handelen
voorkomt hoe dan ook ongelooflijk veel leed.
Let op! Een rode kring, ring of plek krijgt men in
mínder dan 12% van de gevallen. Geen ring betekend
dus níét automatisch geen infectie.
Voorbeeld bij de huisarts
De huisarts zag het meteen. Een ringvormige
huiduitslag om de beet heen. En nu moet ik dus een
pot pillen leegslik-ken de komende weken.
Lyme top acht, de meest voorkomende klachten na
een niet behandelde Lyme-besmetting:
- Je bent chronisch vermoeid;
- Je hebt plotseling reumatologische
- Klachten, zoals pijnlijke gewrichten;
- Zenuwpijn;
- Zenuwtintelingen;
- Oogklachten;
- Onwillekeurige spiertrekkingen;
- Hoofdpijn;
- Hartritmestoornissen.

De ziekte van Lyme is met de juiste medicijnen
in een vroeg stadium goed te behandelen
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4.7. Insectenbeten
Inleiding
Er valt niet aan te ontkomen: als je er ’s zomers met
de groep op uit trekt, ontmoet je vast en zeker de
nodige insecten. Je kunt er donder op zeggen, dat er
wel iemand gestoken of gebeten wordt. Daarom wat
tips hoe je insectenbeten kunt voorkomen en hoe je
ze moet behandelen.
Let op! Smeer kleine kinderen niet in met middeltjes
waar DEET (zie bijsluiter) in zit, daar kunnen zij het
benauwd van krijgen.
Tips tegen insecten beten
- Insecten komen op zoetigheid af. Als kinderen
buiten bijvoorbeeld een ijsje eten of limonade
drinken, trekken zij insecten aan. Zorg er in
ieder geval voor, dat na eten of drinken de
handen en de mond niet meer plakken.
- Insecten schrikken terug van citronellaolie of
citroensap.
- Als je in de zomer de natuur intrekt of ’s
avonds buiten activiteiten organiseert, zorg
dan dat de huid zoveel mogelijk bedekt is:
lange broek en lange mouwen
Jeuk
Een washandje met ijsblokjes helpt tegen jeuk na
een insectenbeet en gaat zwelling tegen. Ook azijn
helpt goed. Doe het op een gaasje en plak dit over
de beet. Bij de apotheek en drogist zijn verschillende
middeltjes tegen jeuk te koop: Azaron, AfterBite pen,
Nestosyl. Ook menthol-poeder helpt, maar dit moet
je nooit bij kleine kinderen gebruiken. Daar kunnen
zij het benauwd van krijgen.

Het verwijderen van een angel
Als een kind door een hommel of een bij gestoken is,
moet je zo snel mogelijk de angel uit de huid halen.
Druk niet op de huid rond de angel, want dan maak
je het gifzakje stuk en verspreidt het gif zich verder.
Haal de angel eruit met een pincet of met je nagels.
Allergisch voor insectensteken
Als iemand niet alleen op de plek waar hij gestoken
is een bultje krijgt, maar ook op andere plaatsen, dan
kan hij allergisch zijn. Andere symptomen die op een
allergie kunnen wijzen zijn: benauwdheid,
flauwvallen en het dik worden van lippen of
oogleden. Als een persoon een of meer van deze
reacties vertoont, kun je het beste contact met een
arts zoeken.
Een arts waarschuwen
Soms kan een beet van zo’n klein beestje heel
gevaarlijk zijn en is hulp van een arts nodig. Als een
bij, wesp of hommel in de mond, neus of hals
gestoken heeft, moet je direct een arts
waarschuwen. De zwelling kan er namelijk voor
zorgen, dat een kind of jongere geen lucht meer
krijgt.
Je moet ook naar een arts als iemand een beet van
een teek heeft opgelopen en de plek rond de beet
rood wordt. Een rode plek kan erop wijzen dat het
diertje een besmettelijke ziekte bij zich heeft
gedragen.
Zie ook ‘teken en de ziekte van Lyme’.
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4.8. Bescherming tegen de zon
Inleiding
De meeste mensen vinden het fijn als het zonnetje
lekker schijnt. Toch is het nodig om verstandig om te
gaan met de dagelijkse hoeveelheid zon. In dit
gedeelte worden achtereenvolgens besproken de
zonkracht, huidtype en hoe je om kunt gaan met
‘zonnen’. Als begeleider is het belangrijk met alle
onderdelen rekening te houden, voordat je je met de
groep ‘blootstelt’ aan de zonnestralen.
Zonkracht
Sinds enige tijd maakt het KNMI bij weerberichten
soms ook melding van de ‘zonkracht’, dat wil zeggen:
de intensiteit van de ultraviolette straling, Uvstraling. Dankzij deze service van het KNMI weet je
beter, wanneer je extra attent moet zijn op
zonnebrand. Hoe meer Uv-straling, hoe
gemakkelijker je kunt verbranden. De
zonkrachtschaal van het KNMI:

Zonkrachtberichten kunnen voorkomen, dat je voor
onaangename verrassingen komt te staan.

Huidtype Verbrandingservaring
1
Verbrandt zeer snel

Tips tegen insecten beten
Kijk dus, voordat je met je groep de hele dag de
zon ingaat, naar het weerbericht en vooral naar
hoe sterk de zonkracht zal zijn.

Huidtype
Hoe sterker de zonkracht, hoe sneller zonnebrand
kan ontstaan. Iemand met van nature een lichte
huid, verbrandt sneller dan iemand met van nature
een donkerder huid.
Om een indicatie te krijgen van de huidtypes kun je
het onderstaande schema gebruiken. Er wordt
uitgegaan van vier huidtypes. De
verbrandingservaring geeft de beste aanwijzing voor
het huidtype, bruiningservaring wat minder en
uiterlijke kenmerken het minst. Wanneer door Uvstraling van de zon de huid bruiner is geworden, is
daarmee geen ander huidtype ontstaan. Een huid die
heeft kunnen wennen aan de zon, verbrandt echter
wel minder snel. Een uitzondering hierop vormt
huidtype 1, daarbij haalt gewenning nauwelijks of
niets uit.
Gebruik het overzicht om te kijken, wie je van de
groep in de gaten moet houden. Stel je dus, voordat
je er op uittrekt, op de hoogte van ieders huidtype.

Bruiningservaring
Wordt niet bruin

2
3

Verbrandt snel
Verbrandt zelden

Wordt langzaam bruin
Wordt gemakkelijk bruin

4

Verbrandt bijna nooit

Bruint zeer goed

Vaak voorkomende uiterlijke kenmerken
Zeer lichte huid, vaak met sproeten, rossig
of licht blond haar, blauwe ogen
Lichte huid, blond haar, lichte ogen
Licht getinte huid, donkerblonde tot
bruine haren, vaak donkere ogen
Getinte huid, donkere haren en ogen
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Verstandig omgaan met de zon
- Laat iedereen zich regelmatig insmeren met een zonnecrème;
factor 8 of hoger.
- Draag een zonnebril, bij voorkeur met UV-A en UV-Bbescherming.
- Draag een hoed of pet; zo worden ogen, oren, gezicht en nek
beschermd.
- Draag zoveel mogelijk beschermende kleren.
- Vermijd met je groep de zon tussen 12 en 16 uur op
onbewolkte dagen waarop de voorspelde zonkracht meer dan 6,5 bedraagt.
- Wees extra voorzichtig voor kinderen en jongeren tot 16 jaar: gevolgen op langere termijn –zoals
huidkanker- van overdreven blootstellen aan de zon, worden voor een groot deel bepaald door de
hoeveelheid Uv-straling die je tot op die leeftijd te verwerken krijgt.
- De kans op carcinoom, een vorm van huidkanker, wordt voornamelijk bepaald door de totale dosis Uvstraling die iemand door het jaar heen ontvangt. Het volstaat dus niet om de zon enkel te vermijden
wanneer de Uv-straling piekwaarden heeft bereikt. Je moet je ook hoeden voor een langdurige
blootstelling aan de zon bij een relatief lage zon-kracht.
- Er wordt wel eens gedacht, dat het risico op zonnebrand kleiner is als het minder warm is. In werkelijkheid
bestaat er geen rechtstreeks verband tussen de temperatuur en de hoeveelheid Uv-straling. Zo kun je op
een koele, onbewolkte zomerdag net zo goed verbranden als op een bloedhete zomerdag.
- Zoek om zonnebrand te voorkomen dikwijls de schaduw op met je groep. Op die manier zul je inderdaad
de direct van de zon afkomstige Uv-straling vermijden. Je onttrekt je op deze wijze niet aan de door de
omgeving weerkaatste straling. Je zult dus weliswaar minder snel verbranden, maar bij hoge zonkracht is
het gevaar van zonnebrand niet helemaal geweken.
- Blijf uit de felle zon tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur ’s middags. Het aandeel UV-B is dan het grootst.
- Een pet met een lange klep of beter nog een hoed met brede rand werkt beter tegen zonnebrand dan wat
voor crème dan ook. Hetzelfde geldt ook voor een T-shirt.
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5. De omgang met elkaar
5.1. Inleiding
Van belang voor ontwikkeling
De club is belangrijk voor kinderen en jongeren. Ze
voelen zich er prettig, leren ervan en ontmoeten er
anderen. Het jeugd- en jongerenwerk biedt kinderen
en jongeren niet alleen vermaak, het draagt ook bij
aan hun ontwikkeling.
Centrale vragen rondom veiligheid
Het bieden van veiligheid, gebaseerd op respect, is
een eerste voorwaarde voor het goed functioneren
van de club. Vragen die daarbij centraal staan, zijn:
- Hoe kan je club dat bereiken en welke rol speelt
de vrijwilliger daarin?
- Hoe kun je als vrijwilliger ervoor zorgen dat alle
kinderen en jongeren zich veilig genoeg voelen om
deel te nemen aan de interactie in de groep?
- Hoe zorg je ervoor dat ze zich gerespecteerd
voelen om wat ze kunnen en wat ze zijn?
- Hoe kan je club ertoe bijdragen dat vrijwilligers
zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen?

De antwoorden op die vragen worden uitgewerkt
aan de hand van zaken die je als vrijwilliger van pas
kunnen komen in de omgang met kinderen.
Ook vind je informatie wat jij als bestuurder kunt
doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen,
maar ook wat je kunt doen als het toch gebeurt.
Tenslotte wordt ingegaan op de samenwerking
tussen vrijwilligers en wordt in stappen uiteengezet
hoe je bestuur een goed vrijwilligersbeleid kan
formuleren.
Vrijwilligers
Als vrijwilliger ga je veel om met kinderen en
jongeren. Je ziet hoe ze in activiteiten opgaan en
hoe ze met elkaar omgaan. Je vindt het leuk om
iets voor hen te betekenen en je bent er dikwijls
mee bezig. Samen met de kinderen bereik je iets.
Tenminste als je club goed functioneert. Zonder
vrijwilligers is dit ondenkbaar.

Enkele voorbeelden
- Hoe je als vrijwilliger het zelfvertrouwen van kinderen kunt bevorderen.
- Hoe je omgaat met probleemgedrag.
- Hoe je kinderen kunt betrekken bij het opstellen van groepsregels.
- Hoe je kunt omgaan met conflicten.
- Hoe je reageert op pestgedrag en discriminerende opmerkingen.
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5.2. Positief omgaan met kinderen en jongeren
Je geborgen voelen
Kinderen en jongeren die regelmatig eens een
compliment krijgen en positieve reacties ervaren op
hun manier van doen, beseffen of weten dat ze
gewaardeerd worden om wat ze zijn en kunnen.
Kinderen waarop veel gemopperd wordt en die vaak
negatieve reacties ontvangen, ontwikkelen een
negatief zelfbeeld. Ze denken dat ze niet aardig
gevonden worden en niet veel goeds kunnen doen.

Voorbeeld
Sanne van zeven is vaak onrustig. Bij de opdracht
om een masker te versieren, trekt ze er met
stiften snel een paar strepen op. Ze laat haar
‘versiering’ aan je zien. Hoe reageer je?
Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Leuk dat je
met stiften tekent”, maar je kunt ook reageren
met, “Dat kan heel leuk worden Sanne. Alleen
jammer dat je maar één kleur hebt gebruikt.
Probeer ook eens andere kleuren”.
Uit eigen ervaring weet je, dat het krijgen van een
compliment je hele dag goed kan maken. Dat geldt
uiteraard ook voor kinderen en jongeren. Tijdens de
activiteiten ben jij degene die hen een steuntje in de
rug kan geven.
Complimenten geven doe je ook
door houding en uitstraling.

Positieve houding
Je bent als vrijwilliger vaak met kinderen bezig. Als je
op een positieve manier met hen omgaat, krijgen ze
meer zelfvertrouwen. Het zelfbeeld van de kinderen,
dat is de voorstelling die ze van zichzelf hebben,
wordt positief beïnvloed. Ze zullen zich geborgen en
veilig voelen in je groep.
Die positieve houding blijkt zowel uit je woorden als
uit je gedrag; de toon van je stem, je houding, de
uitdrukking van je gezicht, het speelt allemaal mee.
Een positieve houding in de omgang met kinderen en
jongeren wil niet zeggen, dat je kinderen altijd moet
loven en prijzen. Het verbeteren, het aanwijzingen
geven waardoor iets beter verloopt en het geven van
opbouwende kritiek als er iets niet goed gaat, geeft
blijk van een positieve omgangshouding. Kinderen en
jongeren, die geen reactie krijgen als er iets fout gaat
of als ze zich niet goed gedragen, ervaren dat als
onverschilligheid van de leiding: ‘het maakt ze niet
uit wat ik doe’. Daardoor wordt een negatief
zelfbeeld bevorderd.

Bij opbouwende kritiek is het belangrijk, dat je alleen
de handeling of een bepaald onderdeel van het
gedrag bekritiseert en niet het hele kind veroordeelt.
Als je het kind als persoon een negatieve boodschap
geeft, bijvoorbeeld ‘wat ben je toch een slechte
tekenaar’, weet het niet wat het moet veranderen
om geen ‘slechte tekenaar’ te zijn.
Voorbeeld
Bij elke tekening die een kind laat zien, roep je in
het voorbij gaan, dat het prachtig is. Je kijkt
nauwelijks of niet naar de tekening. Zo’n manier
van handelen werkt negatief. Kinderen en
jongeren voelen heel goed aan of je een
compliment echt meent. Als dat niet zo is, dan
werkt het ook niet. Het gaat om ‘echte aandacht’.
Het effect is ook, dat je bij een volgende
opmerking niet meer serieus genomen wordt.
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Tip
Bedenk zoveel mogelijk aandachtspunten die bij
kunnen dragen aan een positieve sfeer in je groep.
Plaats deze aandachtspunten onder het kopje
waar je vindt dat ze passen:
- De groep als totaal;
- Het kind als groepslid;
- Het programma;
- De leiding.
Enkele aandachtspunten bij ‘de groep als totaal’
 Bepaal wat gewenst gedrag is en moedig dat
iedere keer aan.
 Zorg dat de groep in het programma
geïnteresseerd is. Zet de groep centraal en niet
alleen de activiteit. Investeer vooral in het
scheppen van een goede groepssfeer.
 Wees eerlijk en consequent.
 Geef blijk van gevoel voor humor.
 Vermijd dreigementen en kwaadheid.
 Geef de groep verantwoordelijkheid.
 Laat merken dat je op de groep gesteld bent.
 Zorg dat de groepsleden weten, wat er van hen
wordt verwacht.
 Praat in positieve bewoordingen.
 Maak door voorbeeldgedrag duidelijk, dat je de
omgang met elkaar en de samenwerking in de
groep belangrijk vindt.

Voorbeeld hoe je de aandachtspunten kunt
toepassen bij een groepsactiviteit
Vooraf
- Deel de ruimte zo in dat de groep goed aan de
opdracht kan werken terwijl jij overzicht hebt
op wat er gebeurt.
- Verzamel vooraf de materialen die je nodig hebt
en geef ze de juiste plaats vóór je aan de
activiteit begint.
- Groep bij elkaar roepen. Kies niet automatisch
voor een fluitsignaal. Fluisteren of een spoor
van briefjes uitleggen, maakt de groep
nieuwsgierig naar wat komen gaat.
Inleiding, spelklimaat scheppen
- Benoem de activiteit; breng de groep in de sfeer
van de activiteit.
- Creëer de spelsituatie.
- Laat groepjes vormen.
- Laat de groepjes plaatsnemen in de ruimte.
- Introduceer de beschikbare materialen en hoe
er gebruik van kan worden gemaakt.
De activiteiten
Instructie
- Achterhaal wat de groep moet weten om het
spel goed en eerlijk te spelen of de opdracht
creatief en veilig uit te voeren.
Uitvoering
- Kijk hoe de groep met de activiteit bezig is en
ontdek wat de groep nodig heeft om plezierig
samen bezig te zijn.
- Begeleid niet alleen het spel, maar ook de
deelnemers aan het spel.
Afsluiting
- Ruim altijd de ruimte en de gebruikte spulletjes
samen met de groep op, in ieder geval een deel
ervan. Opruimen maakt de groep mee
verantwoordelijk voor de activiteit en het
materiaal dat gebruikt is...
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5.3. Omgaan met ongewenst gedrag
Reageren op ongewenst gedrag
Soms gedragen kinderen en jongeren zich bij een
activiteit of in de groep op een manier die
gecorrigeerd moet worden. Als je wilt, dat zij zich
anders gaan gedragen, moet je nadenken over hoe je
dat aanpakt en met anderen van de leiding over
praten. Voor het functioneren van je groep is het
belangrijk dat je reageert op ongewenst gedrag.
Voor het geheel van de organisatie is het goed, dat
er één lijn wordt getrokken, dan wel dat anderen op
de hoogte zijn van je aanpak. Het komt ten goede
aan het groepsproces en bevordert dat kinderen zich
thuis, geborgen en veilig voelen in je club.
Enkele uitgangspunten
Hou de volgende punten altijd goed voor ogen:
- Probleemkinderen bestaan niet.
- Er bestaan wel kinderen met probleemgedrag.
- Gedrag is altijd aangeleerd.
- Gedrag is een manier van communiceren.
- Ongewenst gedrag heeft vooral te maken met een
problematische communicatie.
- De oplossing ligt dus in het vinden van een betere
communicatie.
Hoe te reageren
Tien basisvaardigheden die je kunnen helpen om
effectief te reageren op het gedrag van kinderen zijn:
1) Complimentjes geven;
2) Rust bieden;
3) Grenzen stellen;
4) Veel herhalen;
5) Verduidelijken;
6) Afwisseling bieden;
7) Verantwoordelijkheid geven;
8) Gedrag negeren;
9) Onverwacht belangstelling tonen;
10) Consequent zijn.
Als het je niet lukt
Soms heb je alles geprobeerd, maar lukt het je
gewoon niet om effectief te reageren op het gedrag
van een bepaald kind. Bespreek het dan nog eens
een keer binnen de leiding. Als je er samen niet
uitkomt, praat er dan eens over met iemand van het
bestuur of de ouders.

Het toepassen van de vaardigheden
Welke van de tien hierboven vermelde
basisvaardigheden of combinatie van vaardigheden
zou jij in de volgende voorbeeldsituaties toepassen
en waarom?
Voorbeeld 1
Voor de vierde keer komt de 10-jarige Tren
huilend naar je toe. Hij is alweer gevallen en heeft
zich -naar hij zegt- verschrikkelijk pijn gedaan. Jij
denkt dat het ook dit keer wel meevalt. Hoe ga je
met Tren om?
De basisvaardigheden bij voorbeeld 1
- Kinderen zoals Tren kunnen een situatie niet
zonder jouw steun aan. Bied daarom rust en
aandacht.
- Verduidelijk voor Tren de situatie: “Jij komt nu al
voor de vierde keer huilend naar mij toe, omdat je
denkt dat je je heel erg bezeerd hebt, maar het
valt ook deze keer erg mee”.
- Stel grenzen en vraag hem pas naar jou toe te
komen, als hij zich écht heel erg pijn gedaan heeft.
Probeer eerst of de pijn niet vanzelf minder wordt
en kom daarna pas naar me toe.
- Geef Tren verantwoordelijkheid en vraag hem
goed op zichzelf te letten, zodat het niet nog een
keer gebeurt.
- Haal Tren uit de situatie, wanneer hij de pijn
steeds in een en hetzelfde spel oploopt. Wellicht
kun je hem een maatje geven, waaraan hij zich
tijdens de activiteit kan optrekken. Bied hem
afwisseling.
- Complimenteer Tren, wanneer hij er toch weer
tegenaan gaat.
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Voorbeeld 2
Terwijl een andere leidster het spel uitlegt, zie je
dat Vivian van 7 zeer aandachtig een
Lieveheersbeestje op een grassprietje volgt. Ze
luistert niet naar wat er gezegd wordt. Straks
snapt ze er weer niets van.
Wat doe je met kinderen als Vivian? Hoe ga je met
ze om?

Voorbeeld 4
Hanna heeft het Downsyndroom. Ze komt met
heel veel plezier naar de club. Je ziet en merkt dat
het verschil in kunnen en kennen tussen haar en
de andere kinderen groter wordt. Daarom zoek je
manieren om Hanna te helpen haar plaats binnen
de groep te behouden. Hoe zou je dat kunnen
doen?

Voorbeeld 3
Jullie zijn voor de kampvuuravond samen de
zijkant van een schip aan het nabouwen met
behulp van pallets. Opeens zie je dat Joost de
hamer uit de handen van Max trekt en hem opzij
duwt, terwijl hij kwaad uitroept: “Jij kunt ook niks,
simpele, laat mij dat maar doen”. Dat is nou
typisch Joost. Alles moet gebeuren zoals hij het in
zijn hoofd heeft.
Hoe ga je om met kinderen als Joost?

Voorbeeld 5
Als voorbereiding op het survivalweekend ga je
met je groep 13-jarige jongens van ijzeren
kleerhangers kookgereedschap maken. Iedereen
snapt hoe je het ijzerdraad in de gewenste richting
kunt buigen met behulp van de tang. Alleen Dylan
lukt het niet. Hoe vang je Dylan op?

De basisvaardigheden bij voorbeeld 2 en 3
- Wees bij deze kinderen vooral consequent en
voorspelbaar, zodat ze weten wat er van ze
verwacht wordt en wat ze van jou kunnen
verwachten.
- Geef kinderen als Vivian vooraf
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld: “Vivian,
dadelijk vraag ik jou om als eerste de bal in het
spel te brengen, zodat we daarna meteen kunnen
beginnen”.
- Stel grenzen. Maak heel duidelijk wat wel en niet
kan. Iets dat niet mag, mag ook echt niet.
- Geef complimentjes voor de dingen die het kind
goed doet.
- Besteed regelmatig aandacht aan het kind als het
met iets leuks bezig is, toon op onverwachte
momenten belangstelling.
- Zorg dat de situatie duidelijk is, zodat het kind ook
weet wat er van hem verwacht wordt.
- Negeer negatief gedrag zoveel mogelijk.
- Maak een afwisselend programma. Een kind zal
zich minder snel gaan vervelen en geen dingen
doen die niet toegelaten zijn. Wanneer er een
vervelende situatie is, zorg dan voor rust door het
kind even uit de situatie te halen.
- Herhaal regelmatig wat je van het kind verwacht.

De basisvaardigheden bij voorbeeld 4 en 5
Sommige kinderen zijn minder handig vanuit een
motorische handicap. Dat wil zeggen, dat ze hun
handen en voeten niet zo goed kunnen aansturen.
Vaak zijn kinderen met zulke problemen erg onzeker.
- Geef ze dan ook vooral veel complimentjes.
- Het zelfvertrouwen van kinderen wordt groter als
je ze af en toe onverwacht aandacht geeft en
belangstelling toont.
- Geef het kind vertrouwen in zijn eigen kunnen,
door het verantwoordelijkheden te geven.
Daarmee laat je zien, dat jij er vertrouwen in hebt.
- Wanneer een situatie moeilijk is voor een kind,
haal het kind er dan uit en bied rust. Laat het
bijvoorbeeld iets voor jou doen.
- Maak de situatie duidelijk en overzichtelijk,
waardoor minder ‘ongelukjes’ kunnen gebeuren.
- Biedt afwisseling en zorg ervoor dat er voldoende
activiteiten zijn, waarin dit kind goed is of goed
mee kan komen.
- Wanneer het kind onzeker is, is het goed als het
kind weet waar hij/zij bij jou als leiding aan toe is.
Wees daarom voorspelbaar en consequent.
- Ook bij een (motorische) handicap is het
belangrijk, dat het kind veel praktisch kan
oefenen. Zorg dus voor regelmatige herhaling.
- Negeer vervelend gedrag of aandacht vragend
gedrag. Wees vooral niet te beschermend en
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voorzichtig, denk niet te snel dat het kind iets niet
kan.
- Stel duidelijke regels en grenzen in de omgang
met elkaar. Wees bijvoorbeeld op de mogelijkheid
bedacht, dat het kind zijn onhandigheid ‘gebruikt’
om onder dingen uit te komen, of om bij jou of de
andere kinderen iets voor elkaar te krijgen.
Voorbeeld 6
Wieneke en Yvette, allebei 8 jaar oud, willen in de
kring niet naast Vincent zitten, want die stinkt. Ze
knijpen hun neus dicht en gaan demonstratief een
eindje van hem af zitten. Jij hebt zelf ook vaker
gemerkt dat Vincent niet fris ruikt en vuile kleren
aan heeft. Wat doe je met Wieneke en Yvette?
Sommige kinderen vallen door hun afwijkend
gedrag of uiterlijk buiten de groep en ontmoeten
weerstand van de andere kinderen. Soms kunnen
kinderen hun gedrag veranderen en kun je hen
daartoe motiveren. In een aantal gevallen kan dat
niet en moet je de groep motiveren meer rekening
te houden met het kind dat ‘anders’ is.
De in te zetten basisvaardigheden bij voorbeeld 6
- Stel grenzen door duidelijk te maken, dat je hun
gedrag en weigering niet accepteert.
- Ga vervolgens zelf naast Vincent zitten en geef
hem het vertrouwen dat jij wél graag naast hem
zit. Neem Vincent apart.
- Verduidelijk voor Vincent de situatie en leg hem
uit dat de meisjes zo reageren omdat hij
inderdaad niet fris ruikt.
- Respecteer dat Vincent zich waarschijnlijk in een
thuissituatie bevindt, waarin niet gelet wordt op
dat soort zaken en biedt aan het ook een keer met
zijn ouders te bespreken.
- Vraag hem of het mogelijk is dat hij zichzelf wast
en andere kleren aantrekt voor hij naar de groep
komt.
- Bespreek met de meisjes, dat ze Vincent door hun
gedrag heel erg kwetsen en dat je dat niet meer
wil zien. Respecteer dat de meisjes liever niet
naast Vincent zitten en zet kinderen naast Vincent
die daar minder last van zullen hebben.
- Bespreek met de ouders van Vincent wat gevolgen
kunnen zijn, wanneer zij Vincent niet wassen of

schone kleren aandoen. Het kind hoeft niet de
dupe te worden, ongeacht de thuissituatie.
Voorbeeld 7
Jullie club bestaat 10 jaar en de burgemeester zal
alle leden, ouders en andere genodigden
toespreken. Het is bekend dat hij nogal lang van
stof is. Je maakt je dan ook zorgen over Sjoerd van
9 jaar oud. Hij kan heel moeilijk stil zitten en is
overactief. Hoe ga je hier tijdens de toespraak van
de burgemeester mee om?
De in te zetten basisvaardigheden bij voorbeeld 7
- Deze kinderen, die we tegenwoordig hyperactief
noemen, doe je een groot plezier door ze veel
afwisseling te bieden. Ze kunnen niet lang met
hetzelfde bezig zijn. Zorg dus dat je na een rustige
activiteit een ren-activiteit doet, zodat ze even
wat energie kwijt kunnen.
- Wees zelf zeer consequent in het hanteren van
regels en grenzen; wees daarin voorspelbaar.
- Bied duidelijke momenten van rust aan. Haal het
kind zo nodig af en toe uit een drukke situatie.
- Zorg voor een duidelijke overzichtelijke situatie.
- Maak vooral ook de regels en grenzen duidelijk.
- Let goed op de keren dat het kind wel rustig met
iets bezig is of even stil zit en geef het dan
complimentjes.
- Ga even rustig bij het kind zitten als het leuk bezig
is en geef zowat onverwachte aandacht en
belangstelling.
- Geef het kind zelfvertrouwen door het
verantwoordelijkheden te geven, bijvoorbeeld
voor het verzorgen van drinken, of de planten of
iets dergelijks.
- Actieve kinderen (of kinderen met ADHD) hebben
vaak niet het geduld om lang naar uitleg te
luisteren. Leer ze daarom vooral spelen en
vaardigheden door veel -maar kort- te herhalen.
- Probeer niet geïrriteerd te raken door de onrust
van het kind. Het kind kan er niets aan doen. Wel
is af en toe medicatie mogelijk. Negeer het drukke
gedrag daarom zoveel mogelijk, probeer het voor
te zijn door Sjoerd in de keuken te laten helpen of
door Sjoerd te vragen of hij het clubcadeautje aan
de burgemeester wil aanbieden.
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5.4. Participatie van jeugdigen en jongeren
Betrek ze erbij
Bij zaken die jeugdigen en jongeren aangaan, moet je
ze ook betrekken. Laat ze meedoen binnen het reilen
en zeilen van je groep of van de club. Je kunt hen
een activiteit laten organiseren die aansluit op hun
wensen. Op die manier vergroot je de kans op
draagvlak
Effecten van participatie
Kinderen steken ook van op, want door participatie
komen ook zij in een vormingsproces. Ze leren hoe je
moet samenwerken met elkaar en met vrijwilligers.
Ze krijgen inzicht in de wensen van anderen en leren
dat hun eigen ideeën niet altijd even leuk zijn. Ze
moeten onderhandelen om tot een compromis te
komen. Daarnaast draagt het meewerken aan het tot
stand komen van bijvoorbeeld een groepsactiviteit
bij aan een positief zelfbeeld. Wij, kinderen, kunnen
óók heel wat.
Tip
Jeugdparticipatie geeft kinderen
verantwoordelijkheid en draagt bij aan een
positief zelfbeeld. Daarnaast komt het ten goede
aan het groepsproces, waardoor kinderen zich
geborgen, gewaardeerd en veilig voelen.
- Spreek niet alleen óver de jeugd, maar vooral
ook mét de jeugd.
- Neem jeugdigen en jongeren serieus.
- Spreek de taal van de jeugd.
- Als je jeugdigen en jongeren naar hun mening
vraagt, doe er dan ook iets mee. Geef van
tevoren aan hoe lang het kan duren voor er
iets mee gebeurt.
- Geef jeugdigen vanaf het begin duidelijk aan
wat de ‘speelruimte’ is voor wat betreft
financiële middelen, tijd en ruimte.
- Een andere kijk van jeugdigen en jongeren op
zaken wil niet automatisch zeggen dat deze
slechter is.
- Zowel voor jeugdigen als volwassenen is
jeugd- en jongerenparticipatie een leerproces.
Beiden mogen hierin fouten maken, die ze
naar elkaar kunnen en durven uitspreken.

Vormen van participatie
Je kunt kinder- en jongerenparticipatie vormgeven
door:
1) Kinderen en jongeren te laten meedenken en
meebeslissen over allerlei zaken die zich in je
groep of in de club afspelen.
Enkele voorbeelden zijn:
- Het samenstellen van het
activiteitenprogramma;
- De regels en afspraken die binnen de groep
gelden, bijvoorbeeld een ‘groepswetboek’;
- De aankleding van de eigen groepsruimte of
de inrichting van het gebouw.
2) Kinderen en jongeren een actieve bijdrage te
laten leveren in allerlei zaken die zich in je groep
of in de club afspelen.
Enkele voorbeelden zijn:
- De uitvoering van een activiteit voor een
andere leeftijdsgroep;
- De organisatie van een excursie of van het
jeugdkamp;
- Het samenstellen van het ledenblaadje.
De vijf begrippen
Binnen participatie krijgen jeugdigen en/of jongeren
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid
gaat op hoofdlijnen over de volgende vijf begrippen:
- Algemene regels;
- Omgaan met elkaar;
- Omgaan met de leiding;
- Omgaan met materiaal en ruimte;
- Taken die uitgevoerd moeten worden.
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Voorbeeld van een participatieopdracht
Het maken van een ‘groepswetboek’
Tijdens de introductie van de activiteit deel je mee dat het voor nieuwe leden van de groep niet altijd even
duidelijk is, welke geschreven en ongeschreven afspraken en regels over het reilen en zeilen binnen de groep
zijn gemaakt. Het zou goed zijn om die regels vast te leggen in een ‘groepswetboek’.
Maak vijf groepjes. Elk groepje krijgt een pen en een vel papier met daarop een van de vijf bovengenoemde
begrippen.
Elk groepje krijgt de opdracht om de afspraken en regels die binnen de groep gelden op te schrijven; ieder
groepje voor het onderwerp dat op het gekregen papier staat. Als voorbeeld zou je kunnen noemen dat er
tijdens groepsactiviteiten niet gerookt mag worden en dat iedereen op tijd aanwezig dient te zijn.
Elk groepje gaat zo tien minuten met een onderdeel aan de slag. Wanneer de tijd verstreken is, geven de
deelnemers de papieren door aan een volgende groep. Er wordt vijf keer gewisseld, zodat elk onderdeel
binnen alle groepen aan de orde is gekomen.
Als er vijf keer gewisseld is, verzamelt de leiding alle papieren. Deze worden duidelijk zichtbaar voor de groep
opgehangen. Per onderdeel neemt iedereen de regels en afspraken door. Welke kunnen er blijven
gehandhaafd? Welke nieuwe regels moeten er worden gemaakt?
De aldus verzamelde regels en afspraken kunnen worden vastgelegd in een ‘groepswetboek’. Hierin worden
de regels en afspraken op een leuke en overzichtelijke manier gepresenteerd. Ook hier kan weer de indeling
in de bovengenoemde vijf onderwerpen gevolgd worden. Bij elk onderwerp formuleert de groep een aantal
‘artikelen’. In twee- of drietallen kan vervolgens naar illustraties gezocht worden die passen bij de
hoofdstukken of bij de artikelen. Deze illustraties kunnen de deelnemers zelf maken door ze:
- Te tekenen;
- Te maken van een collage uit kranten en tijdschriften;
- Te maken van foto’s.
Een kleine groep gaat vervolgens aan de slag met de eindredactie van het groepswetboek. Als het uiteindelijk
‘gelay-out’ kan worden door iemand die handig op de computer is, krijgt het geheel een professioneel
karakter.
Het is leuk om alle deelnemers een exemplaar van het groepswetboek uit te reiken.
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5.5. Reageren op conflicten
Consequenties van inspraak geven
Als je jeugdigen en jongeren inspraak geeft, merken ze dat je hen serieus neemt. Meepraten en meebeslissen
versterkt hun zelfvertrouwen. Maar mee laten beslissen betekent ook, dat er conflicten kunnen ontstaan. De
een wil dat en de ander dat. Jeugdigen willen bovendien niet altijd wat jij wilt. Hoe ga je om met die
verschillende meningen en conflicten?
Ingrijpen of niet
Kinderen hebben vaak korte ruzies. Meestal om kleine dingen. Dikwijls lossen ze het zelf op. Je hoeft dan niet
in te grijpen. Het leren oplossen van conflicten is belangrijk voor de ontwikkeling van jeugdigen. Geef hen
daarvoor dan ook de ruimte. Tegelijk moet je wel grenzen stellen door duidelijk te maken wat wel en wat niet
kan. Die grenzen kun je samen met je groep en andere vrijwilligers vaststellen.
Spreek onderling af, wanneer je wel ingrijpt. Bijvoorbeeld, als kinderen elkaar
echt pijn doen door te slaan, te schoppen of te schelden.
Door middel van twee praktijkvoorbeelden wordt de theorie toegepast:
Praktijkvoorbeeld 1
Max ligt op de grond. Hij is geslagen. Een groepje
kinderen staat eromheen. Eén van hen is Ivo, een
jongen die vaak ruzie heeft en snel agressief is.
Hoe reageer je?

Praktijkvoorbeeld 2
Stef wil keeper zijn van een team waarvoor al een
keeper is. Dat gaat niet. De andere teams hebben
ook al een keeper.
Hoe reageer je?

Les
Maak altijd onderscheid tussen wat je ziet en het
beeld dat je van iemand hebt. Probeer erachter te
komen wat er precies gebeurd is. Pas dan reageer je.

Les
Kinderen hebben verschillende behoeften en die
kunnen niet allemaal tegelijk worden vervuld. Je
hebt dan met een behoefteconflict te maken.

Werkwijze
Je weet dat Ivo snel agressief is, waardoor je geneigd
bent te denken dat hij de schuldige is. Maar voor je
reageert vanuit het idee dat hij het gedaan heeft,
vraag je eerst aan Max wie hem geslagen heeft. Als
Ivo het niet gedaan heeft, voorkom je dat je onnodig
negatief op Ivo reageert.
Dus eerst kijken en je bewust worden van het beeld
dat bij je wordt opgeroepen. Door meer informatie
te vragen controleer je vervolgens of je waarneming
en je beeld kloppen. Pas dan reageer je.

Werkwijze
Je gaat Stef vragen stellen en probeert erachter te
komen waarom hij persé keeper wil zijn?
Luister goed naar de behoefte van Stef en zoek
vervolgens samen naar een praktische en
uitvoerbare oplossing.
Overleggen gaat niet altijd. Soms is er geen tijd voor
of is het kind te boos om redelijk te overleggen. In
dat geval neem je als leiding zelf een beslissing. Later
leg je aan het kind uit, waarom je die beslissing
genomen hebt.
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Normen en regels
Soms is er sprake van een normenconflict. Er gebeurt
dan iets waar jij het als leiding niet mee eens bent.
Bijvoorbeeld als een kind geen rekening houdt met
andere kinderen.
Ook hier overleg je weer met het kind en zoek je
samen naar een oplossing. Geef opbouwende kritiek.
Leg uit waarom je vindt, dat het kind meer met
andere kinderen rekening moet houden. Stel
duidelijke grenzen: wat kan wel en wat niet.
Om normenconflicten te voorkomen is het van
belang dat er duidelijke afspraken bestaan over
normen en regels. Zeker in groepsverband, waar
kinderen van elkaar afhankelijk zijn, is dat van
belang.
Onderwerpen voor normen en regels
Normen en regels kunnen bijvoorbeeld betrekking
hebben op:
- Gezamenlijke en individuele
verantwoordelijkheid;
- De manier waarop de groep besluiten neemt;
- De zorg dat de opdracht of de probleemstelling
voor iedereen helder is;
- De gewoonte dat eerst alle mogelijkheden
overwogen worden en dat pas daarna een besluit
genomen wordt;
- De rust in de groep, zodat iedereen plezierig aan
de slag kan;
- De manier waarop je met elkaar praat en met
elkaar omgaat.

De persoonlijkheid van de leiding
Opvallend is dat bij eenzelfde groep de ene leiding
geen probleem heeft om overwicht op de groep te
hebben en de andere juist wel. Groepsleiders zijn
ook allemaal verschillend en gaan op verschillende
manieren met een groep om. Daarom kunnen ze
veel van elkaar leren.
Tip
Gedrag dat volgens leiders zelf helpt om de orde in
de groep te handhaven en de groep goed te
begeleiden:
- Humor;
- Alertheid, laten zien dat je er bent;
- Interesse tonen;
- Consequent zijn, durven optreden en lef hebben;
- Uitstraling hebben;
- Rust inbouwen;
- Wegleiden van irritatie, het over iets anders
hebben;
- Zelf niet ‘in’ het conflict gaan zitten, boven
partijen staan
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5.6. Omgaan met pesten
Oorzaak
Het verschil tussen plagen en pesten
Iemand van zijn fiets aftrekken kan plagen zijn, maar
ook pesten. Het is plagen als de twee partijen aan
elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de een iets
onaardigs, een volgende keer is het de ander. Het is
een spelletje. Niet altijd leuk, maar nooit echt
bedreigend. Door elkaar te plagen leren kinderen
grenzen in de omgang met elkaar te verkennen en
met conflicten om te gaan. Het hoort bij de
ontwikkeling. Plagen is onschuldig, pesten is gemeen
en bedreigend.
Kenmerken van plagen
- Onschuldig;
- Op gelijkwaardig niveau;
- Je plaagt een ander en wordt terug geplaagd;
- De ander kan zich verdedigen;
- Er is geen winnaar of verliezer;
- Geen (blijvende) psychische of fysieke schade;
- Is kortstondig en in principe vriendelijk van aard.
Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de
baas over te spelen op een bedreigende manier. En
het gebeurt niet zomaar één keer, maar iedere dag
weer, soms wel maanden of jarenlang. De pestkop
misbruikt zijn macht. Het slachtoffer dat nauwelijks
of geen weerwoord heeft, wordt geslagen,
uitgescholden, vernederd, gekleineerd.
Vaak vertellen kinderen niet dat ze worden gepest.
Ook de kinderen die niet direct bij het pesten zijn
betrokken, maar er wel van weten, laten meestal
niets van zich horen.
Kenmerken van pesten
- Een ongelijkwaardige strijd van één of meerdere
personen tegen een enkeling;
- Het gepeste kind kan zich hiertegen niet of
nauwelijks verdedigen;
- Bepaalde kinderen zijn continue het slachtoffer;
- De Pester vindt, wat de kinderen ook doen, altijd
wel weer een aanleiding om opnieuw te gaan
pesten

Van plagen tot pesten
Plagen hoeft niet te leiden tot pesten, maar het
komt wel voor. Vaak ontstaat pesten zonder dat daar
een directe aanleiding toe is of als gevolg van plagen.
Plagen lijkt wel eens op ruzie hebben en soms loopt
dat ook wel in elkaar over.
Kenmerken van ruzie
- Er is een min of meer duidelijke aanleiding van
het niet met elkaar eens zijn;
- Soms is er een onschuldig één-minuutjes ruzie;
- Dat kan uitmonden in een verbaal gevecht;
- Als er geen duidelijke ‘winnaar’ is kan het leiden
tot een langdurige onmin;
- Meestal wordt een ruzie bijgelegd of zwakt met
de tijd af, omdat de aanleiding allang
achterhaald is;
- In een enkel geval kan het leiden tot pesten.
De oorzaak van pesten komt door een sociale factor
De gepeste kinderenzijn soms sociaal ‘anders’. Wat
is de oorzaak dat ze gepest worden? En wat is het
gevolg? Zo’n kind of jongere kan afwijken van de
door de meerderheid gestelde norm op het gebied
van:
- Dragen van kleding;
- Bezit ván of omgaan mét geld;
- Uiterlijk;
- Godsdienst;
- Huidskleur of gewoonten.
Ook bij afwezigheid van de Pester voelt het gepeste
kind dreiging. Ze voelen zich vaak alleen, niemand uit
de groep is te vertrouwen.
Statistisch gezien zijn slachtoffers van pesterijen
oververtegenwoordigd in de groep met een niet
geaccepteerde sociale status. Zij zijn
ondervertegenwoordigd in de groep met een
populaire en geaccepteerde sociale status.
Door de dagelijkse pesterijen wordt de positie van de
gepeste bevestigd. Daardoor wordt het voor de
groep ‘normaal’ dat een kind gepest wordt.
Vormen van pesten
(1) Direct pesten
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Openlijke agressie die gepaard gaat met fysiek
geweld, schelden, gebaren maken, openlijk
vernederen, gezichten trekken, chanteren,
dreigen met geweld, geld of cadeautjes eisen,
bezittingen vernielen.
(2) Indirect pesten
Iemand uitsluiten van de groep, niet mee laten
spelen, over iemand kwaadaardig roddelen.
(3) Cyber pesten
Treiteren met gebruikmaking van internet. Zich
anders voordoen, iemand openlijk belachelijk
maken, chanteren, geld eisen, foto’s gebruiken
voor andere doeleinden gebruiken.
Bijna de helft van Limburgse jongeren in de
leeftijdscategorie 13 tot en met 16 jaar heeft wel
eens met cyberpesten te maken gehad.
Het probleem van cyberpesten kan alleen maar
worden tegengegaan wanneer het in
gezamenlijkheid wordt aangepakt. Zo zijn er een
aantal informatieve websites zoals onder andere
www.ouders.nl en www.mediaopvoeding.nl waar
men terecht kan voor meer informatie.

Gevolgen/ effecten
Pesten heeft nare gevolgen voor het gepeste kind;
- Ze ervaren zichzelf als waardeloos en
onaantrekkelijk.
- Steeds terugkerende scheldwoorden ervaren ze
als het ergste.
- Uiterlijk is altijd een onderdeel pesten geweest.
- De gepeste ver’stom’t.
- Het kan leiden tot langdurige trauma’s, die tot op
hoge leeftijd een rol blijven spelen.
- Pesten kan ertoe leiden, dat een kind niet meer
naar school of naar de club wil gaan.
- Pesten kan ertoe leiden, dat de prestaties van de
gepeste en zijn plezier om dingen te ondernemen,
verminderen.
- Pesten kan uitmonden in psychosociale schade.
- Pesters zien hun slachtoffer niet als medemens;
dit kan aanleiding zijn tot onmenselijk lijden.
- Ieder kind loopt het risico slachtoffer van pesten
te worden.

Aandacht voor pesten = aandacht voor het
klimaat binnen de groep.

De groep en de (groeps-)rollen
Binnen een groep kun je letten op het gedrag zoals;
- Hoe gaan de leden in de groep met elkaar om?
- Hoe is de verhouding tussen de groepsleden en de
leiding?
- Draagt de groep een waarden- en normensysteem
uit?
- Wordt de mogelijkheid geboden om groepsleden
te verwijzen naar mensen die hen kunnen helpen?
Als er in de groep gepest wordt, dan is de sfeer in die
groep negatief.
Kenmerken van negatieve sfeer in de groep
- Weinig wordt samengewerkt;
- Alleen met de sterkste rekening wordt
gehouden;
- Geen respect is voor elkaar;
- De groepsleden het niet voor elkaar durven op
te nemen...
In een groep met een negatieve sfeer is er onder
groepsleden grote angst dat ze zelf slachtoffer van
pesten worden.
Binnen een groep en pesten zijn verschillende rollen:
een pestkop, een slachtoffer en een middengroep.
Hoe herken je de pestkop? Waaraan herken je een
slachtoffer? Zijn er bepaalde kenmerken te
constateren van degenen die gepest worden en zij
die pesten? Hoewel je daar uitermate voorzichtig
mee moet omgaan, kunnen er toch wel globaal wat
aanwijzingen worden gegeven. Let wel, het gaat om
mogelijke indicaties. Het gaat dikwijls om kinderen,
die al eerder gepest zijn. Niet iedereen die één of
meerdere genoemde eigenschappen bezit, zal een
slachtoffer worden van pesterijen. Genoemde
eigenschappen kunnen ook horen bij ‘normaal’
functionerende mensen.
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De middengroep:
De middengroep speelt een heel belangrijke rol bij
het ontstaan en blijven bestaan van pesten in een
groep. De middengroep is te onderscheiden in:
- Meelopers;
- Zwijgers;
- Helpers.
Kenmerken van de middengroep
- Ze nemen geen initiatief tot pesten;
- Ze worden niet gepest;
- Ze zijn niet in staat het pesten te stoppen.
Voorbeeld van Cas over pesten
Luuk durft geen ballen te vangen. Bij handbal
wordt hij altijd als laatste gekozen. En dan willen
we eigenlijk dat hij helemaal niet mee doet. Hij is
zeker bang dat zijn bril kapotgaat. Dus krijgt hij
ballen naar zijn hoofd!
Cas, 8 jaar
Passieve gepeste kinderen:
- Zij zijn vaak voorzichtig, gevoelig, stil en
teruggetrokken;
- Ze hebben in de regel geen goede vriend of
vriendin;
- Ze zijn niet agressief of opdringerig;
- Ze staan negatief ten opzichte van het gebruiken
van geweld;
- Ze zijn ‘bereikbaar’ ofwel ‘beschikbaar’;
- Ze zijn weerloos;
- Ze zijn vaak fysiek minder sterk dan de
gemiddelde groepsgenoot;

- Pesters hebben een slecht invoelingsvermogen;
- Ze hebben veel behoefte aan invloed en macht;
- Ze vertonen een agressief gedragspatroon; dit
gedrag kan voortkomen uit frustratie, die omgezet
wordt in agressie; er worden geen duidelijke
grenzen gesteld aan hun agressieve gedrag;
- Pesters zijn vaak allergie-gevoelig;
- Pesters waarderen het gebruik van geweld vaak
positief;
- Ook kinderen die pesten zijn sociaal minder
vaardig;
- Kinderen die pesten hebben voornamelijk de nietgeaccepteerde sociale status of een tegenstrijdige
sociale status;
- Pesters hebben een zesde zintuig voor
zondebokgedrag;
- De rol van Pester en gepeste kan inwisselbaar zijn.
Hoe de Pester het pesten beleeft:
- Kinderen die gepest worden vragen erom;
- Kinderen die gepest worden beginnen zelf door
stom te doen.

Provocerende gepeste kinderen:
- Lokken door woorden of daden de pestkop uit;
- Vertonen een combinatie van angstige en
agressieve gedragspatronen;
- Ze gedragen zich op een manier die irritatie en
spanning oproept in de omgeving;
- Ze reageren passief of provocerend.

Pesters:
- Jeugdigen die pesten zijn in vergelijking met
jeugdigen die gepest worden dominant en
impulsief
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Wat kun je als vrijwillige leiding doen?
Een pestprobleem is niet van vandaag op morgen
opgelost. Je hebt te maken met verschillende
factoren bij de Pester, het gepeste kind en de
meelopers.
- Praten over pesten moet geen taboe zijn. Niet
alleen de vrijwilliger, maar ook de kinderen
hebben hierin verantwoordelijkheid.
- Maak afspraken hoe de groep om zal gaan met
pesten. Maak goede afspraken met de groep om
pesten of herhaling van pesten te voorkomen. Een
goed moment hiervoor is aan het begin van het
seizoen. Je kunt dan mooi een aantal regels met
de groep opstellen.
- Stel als vrijwilliger duidelijke grenzen. Kinderen
dagen uit, testen zichzelf en anderen. Ze proberen
hoe ver ze kunnen gaan. Zij hebben grenzen nodig
als houvast in wat wel en niet kan.
- Leg de afspraken vast en hang de gemaakte
afspraken als een soort ‘contract’ op een
prominente plaats in het gebouw.
- Straal als vrijwilliger een open houding uit. Maak
kinderen duidelijk dat ze bij jou terecht kunnen.
- Wees je bewust van wat er gebeurt in de groep en
let alert op signalen.
- Hou na een activiteit bijvoorbeeld een ‘rondje’
aan de hand van de volgende vragen:
 Wat vond je ervan?
 Heeft iedereen zich geamuseerd?
 Deed iedereen mee, werd niemand
buitengesloten?
 Wat vond de leiding ervan?
 Moet er een volgende keer iets veranderd
worden?
- Probeer de groepsleden zoveel mogelijk op hun
capaciteiten in te zetten en zorg voor een
gevarieerd programma zodat iedereen een keer
kan uitblinken.
Leiding met een autoritaire, verwaarlozende en
inconsequente stijl van leidinggeven draagt bij aan
het agressieve gedrag van kinderen. Die leiding kan
het pesten niet stoppen

Tip
De houding van de groepsleiding is heel belangrijk
bij het functioneren en vormen van een groep.
Leiding die:
 In positieve zin een voorbeeldfunctie voor de
kinderen is;
 Een veilig klimaat en een open sfeer in de
groep kan scheppen;
 Grenzen stelt aan ongewenst gedrag;
 Positief gedrag van kinderen merkbaar
waardeert werkt zeer preventief tegen pesten.
Voorbeeld van Verena 10 jaar
Aan alle kinderen die worden gepest! Jullie
moeten dat zeggen tegen de leiding. Want soms
zien die het niet. Wij hebben met elkaar de
afspraak gemaakt: “In onze groep wordt niet
gepest.”.
Die afspraak hangt met grote versierde letters in
ons clubgebouw. Iedereen komt erlangs en kan
het lezen. En als het dan toch gebeurt, dan wordt
er in een kringgesprek over gepraat. Ik vind het
een heel goede afspraak. Zou zo in iedere
jeugdclub moeten zijn.
Verena, 10 jaar.
Voorbeeld contract
Kinderen die pesten zitten zelf in de nesten!
Niets bij een ander doen, wat jezelf ook niet wil
hebben.
Niet iemand uitschelden.
Niet gelijk met een oordeel klaar staan.
Niet zoveel op elkaar letten.
Elkaar nemen zoals je bent.
Van elkaars spullen afblijven.
Naar elkaar luisteren.
Niet met z’n allen iemand uitlachen.
Niet roddelen over elkaar.
Van elkaar afblijven.
Elkaar niet bedreigen.
Elkaar niet op uiterlijk aanspreken.
Wij, leden van groep . . . . . . . . ., houden ons aan
dit contract en melden direct aan (naam leiding)
als iemand er zich niet aan houdt.
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Enkele stappen voor een gerichte aanpak van
pesten in je groep
Stap 1: oorzaken
Zoek naar de oorzaak van het gedrag van het kind
dat pest. Kijk hierbij niet alleen naar het kind zelf,
maar zoek ook oorzaken in de omgeving of in de
groep. Het is niet makkelijk om oorzaken te vinden.
Let op kleine aanwijzingen die het kind zelf geeft.
Ga na of pesten misschien door jezelf wordt
veroorzaakt? Stel je te strakke grenzen of juist niet?
Zijn de activiteiten voor de kinderen niet uitdagend
genoeg?
Ligt de oorzaak bij de persoon thuis, bijvoorbeeld te
weinig positieve aandacht, problemen van de
opvoeders.
Stap 2: praten met de Pester
De volgende stap is praten. Dat doe je met de Pester
of het groepje Pesters. Bespreek hun gedrag: wat ze
doen, waarom ze dat doen en wat de vervelende
gevolgen daarvan zijn. Probeer de Pester gevoelig te
maken voor de pijn die pesten met zich meebrengt.
Het belonen van gewenst gedrag heeft meer effect
dan het afstraffen van ongewenst gedrag. Stimuleer
positief gedrag en beloon dat. Geef de Pester
verantwoordelijkheid, zodat hij op een positieve
manier op de voorgrond treedt.
Stap 3: praten met het gepeste kind
Praat ook met de persoon die gepest wordt. Neem
rustig de tijd voor zo’n gesprek, want een gepeste zal
er niet zo gemakkelijk over praten.
Speel geen vadertje of moedertje, want over
bescherming lost het pesten niet op. Het helpt wel
eens de gepeste te wijzen op het feit dat zijn gedrag
pesten ‘uitlokt’. Bespreek dan welke
gedragsverandering nodig is.

Tips om het pesten te stoppen
- Geef degene die gepest wordt zonder te
overdrijven en zonder hem in een
uitzonderingspositie te plaatsen complimentjes
en wijs op zijn kwaliteiten. Hiermee verbeter je
zijn zelfbeeld.
- Iemand die gepest wordt aanmoedigen in de
dingen die hij wel kan, op welk gebied dan ook.
- De gepeste persoon stimuleren zijn mening te
zeggen en voor zichzelf op te komen.
- Stoei en ‘vecht’ met het gepeste kind om het te
leren en te laten ervaren hoe het zichzelf kan
handhaven.
- Neem als leiding en als ouders samenstelling: je
wil niet dat kinderen elkaar pesten.
- Ouders en leiding moeten direct reageren als ze
zien dat er gepest wordt en aangeven dat ze
niet willen dat het gebeurt.
- Verbeter de sfeer in de groep door op een
positieve manier met kinderen om te gaan.
Het vijfsporenbeleid
Het is niet zo dat er één oplossing bestaat om het
pesten te stoppen. Via vijf sporen moet er aan
pesten aandacht besteed en gewerkt worden:
- Het kind dat gepest wordt;
- Het kind dat pest;
- De groep;
- De groepsbegeleider;
- De ouders.
Voorbeeld vijfsporenbeleid
- Signaleren wat er aan de hand is;
- Opstellen van het plan van actie;
- Uitvoeren van het plan van actie;
- Evaluatie.
De provinciale koepelorganisaties, zoals bijvoorbeeld
Jong Nederland Limburg of Jeugdwerk Limburg
verzorgen thema-avonden over het omgaan met
pesten. Het vijfsporenbeleid en de uitwerking
daarvan zijn onderdeel van de thema-avond
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5.7. Reageren op discriminerende en racistische uitlatingen
Respect
Antiracisme en antidiscriminatie houdt onder meer
in dat je anderen, andere opvattingen en andere
manieren van doen, met respect tegemoet treedt en
op waarde weet te schatten.
Veiligheid, gebaseerd op respect, is een eerste
voorwaarde voor het goed functioneren van je
organisatie.
Onaanvaardbare
uitspraken
Soms doen jeugdigen,
maar ook volwassenen,
onaanvaardbare
uitspraken over mensen
met een andere
etnische achtergrond.
Dit kan voortkomen uit
onwennigheid in het
omgaan met mensen van een andere komaf. Maar
ook vooroordelen of een regelrechte afkeer van
‘buitenlanders’ kunnen een rol spelen.
Het is niet gemakkelijk om als vrijwillige leiding goed
te reageren, wanneer er onaanvaardbare uitspraken
worden gedaan over mensen met een andere
etnische achtergrond.
Discriminatie
“Het systematisch ongelijk behandelen van
personen of groepen op basis van (ras)kenmerken
van die personen of groepen, die in de gegeven
situatie niet relevant moeten worden geacht.”
Organiseer een activiteit
Vaak is er voldoende aanleiding om een activiteit te
organiseren in het kader van antiracisme en
antidiscriminatie.
Voorbeeld van activiteiten :
- Het ontwerpen of maken van een gedicht;
- Spandoek, kunstwerk of wandschildering;
- Multiculturele sportdag;
- Toneelstuk of musical;
- Tentoonstelling;
- Grimeerproject;
- Wijkfeest.

Tips
- Laat racisme en discriminatie, of het nu
individueel of in groepsverband plaatsvindt,
nooit onbesproken.
- Hanteer als stelregel dat ‘racisme en
discriminatie niet kan en niet mag’.
- Gebeurt dit niet, dan kan een sfeer ontstaan
waarin van alles gezegd kan worden over
mensen met een andere etnische achtergrond.
- Als iemand een racistische of discriminerende
opmerking maakt, vraag dan waarom hij die
maakt. Probeer erachter te komen of het gaat
om een losse opmerking, een grap of een
uitlokking? Gaat het om een concreet conflict of
worden er andere problemen afgereageerd?
- Vraag om uitleg en vraag een verklaring.
- Let wel: een verklaring is nog geen
rechtvaardiging.
- Boos worden en emotie tonen kan soms
verhelderend werken. Zeker tegen personen
waar je normaal gesproken prettig mee omgaat
of samenwerkt. “Weet je dat ik dit soort
uitspraken heel erg vind?”
- Allochtone jeugdleden zijn uitstekend in staat
om ‘voor zichzelf te spreken’. Laat hen dan ook
de ruimte daarvoor.
- Pas op voor het plakken van etiketten. Iemand
voor racist uitmaken leidt nooit tot een
oplossing. De betrokken persoon schiet in de
verdediging, wordt boos en is niet meer voor
rede vatbaar.
Voorbeeld van de gemeente Venlo
In Venlo is het onderwijs en verenigingsleven een
project gestart gericht op jongeren van 12 t/m 17
jaar. Door interactieve activiteiten wordt
geprobeerd (voor) oordelen af te zwakken.
Jeugdigen leren zich open te stellen voor andere
meningen.
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5.8. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Waarom in de werkmap?
Enkele belangrijke feiten en cijfers:
- 12% van de jeugdige sporters heeft ooit seksuele
intimidatie ervaren. - NOV
- 39% van de gerapporteerde seksuele
grensoverschrijdingen werd gepleegd door een
bekende volwassene binnen de vereniging. - Ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes
wordt weleens online gepest. – stoppestennu.nl
- In 2016 geeft 10 procent van de
basisschoolleerlingen aan dat zij slachtoffer
geweest zijn van pesten. – stoppestennu.nl
- 38% van de ondervraagden psychisch geweld in de
sport heeft ervaren. – Tine Vertommen 2017
- 11% van de minderjarige sporters ooit fysiek
geweld heeft meegemaakt. – Tine Vertommen
2017
Het komt helaas overal voor. Dus ook binnen
vrijwilligersorganisaties. Tussen vrijwilligers en
deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling.
Toch willen we er alles aan doen om dit te
voorkomen. In deze paragraaf vind je informatie wat
jij als bestuurder kunt doen om grensoverschrijdend
gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als
het toch gebeurt.
Grensoverschrijdend gedrag
Als er sprake is van: pesten, seksuele intimidatie,
agressie of discriminatie.
Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
- Aandacht binnen het bestuur.
Je kunt misbruik van het beleid niet altijd volledig
voorkomen, maar je kunt de kans dat misbruik
plaatsvindt wel verkleinen.
- Het bestuur kan iemand als
hoofdverantwoordelijke aanwijzen. Tevens
aanspreekpunt voor de
vertrouwenscontactpersoon. Ook deze persoon
kan worden aangewezen.
- Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken.
- Vrijwilligers kun je een VOG laten aanvragen en
een gedragscode laten ondertekenen.

- Breng mogelijke risico’s in kaart. Door een
checklist met risicofactoren gezamenlijk te
bespreken.
- Gezamelijke afspraken maken. Omgangsregels zijn
afspraken waarin je vastlegt hoe je met elkaar
omgaat en welk gedrag je als vereniging goed- en
afkeurt.
Slachtoffers herkennen
Slachtoffers herkennen is ontzettend lastig en bijna
onmogelijk zonder iemand op heterdaad te
betrappen. Je kan als vrijwilliger dit aan enkele
voorbeelden merken zoals: een deelnemer die
ineens geen zin meer heeft in deelname aan
activiteiten. Of een deelnemers vertoont fysieke
klachten zoals buikpijn, slaapproblemen en
onverklaarbare angsten. Dit hoeft niet altijd te
betekenen dat er sprake is van grensoverschrijdend
gedrag.
Luister altijd goed naar je intuïtie.
Vaak voel je aan wanneer er iets niet goed zit. Zoals
een gespannen sfeer rondom een bepaalde
vrijwilliger
Aanspreken op gedrag
Wanneer je ziet dat iemand onhandig of
grensoverschrijdend gedrag vertoont, is het
raadzaam diegene daarop aan te spreken. Dit kan
best lastig zijn. Een belangrijke reden daarvoor is dat
mensen het ervaren alsof ze oordelen over iemand
of iemand beschuldigen. Hieronder volgen wat tips
om iemand aan te spreken, zonder dat het lijkt alsof
je over iemand oordeelt of iemand beschuldigt.
Tips
- Ga op gelijke hoogte staan met degene die je
aan wilt spreken.
- Gebruik de omgangs- en gedragsregels die jullie
hebben om het gedrag aan te spiegelen. Zorg
er, vooral bij een kind, voor dat je duidelijk
maakt dat de reactie over het gedrag gaat. Je
wijst niet het kind af maar zijn gedrag.
- Benoem hoe je het gedrag wel graag zou zien.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk
79

Voorbeeld van aanspreken op gedrag
Als in jullie gedragsregels bijvoorbeeld staat ‘We
hebben respect voor elkaars religie’ en een
deelnemer maakt discriminerende grappen dan
kun je zeggen "Ik merk dat je grappen over het
geloof van Zarah maakt. In onze gedragsregels
staat dat wij als organisatie graag zien dat
vrijwilligers respect hebben voor elkaars religie.”
De volgende gesprekstechnieken je helpen:
- Benoem feiten: “Ik zie net dat jij…”
- Benoem welk gevoel dit jou geeft: “Ik voel me
daar…”
- Vraag hoe hij er tegenaan kijkt: "Hoe ervaar jij
dat?"
- Benoem welk gedrag je liever ziet: “Ik denk dat je
dat beter zo kunt doen.”
- Check hoe diegene het vindt: “Wat vind je
daarvan?”

Verder is het van belang dat…
- Het slachtoffer veilig is;
- Je afspreekt hoe je elkaar op de hoogte houdt;
- Je de melder laat weten welke stappen je gaat
zetten;
- Je een verslag maakt en dit laat ondertekenen
door de melder;
- Je afspreekt dat de melder en andere betrokkenen
niet over het voorval praten.
Na afloop van het gesprek ga je op zoek naar
informatie om de melding op de juiste manier af te
handelen. Hulp inschakelen doe je hier bij je
koepelorganisatie. Ook wij als Jeugdwerk Limburg
kunnen je hierin begeleiden.
Meer informatie vind je op:
https://www.nov.nl/in+veilige+handen+home+nieu
w/default.aspx

Een melding ontvangen
Ontvang je een melding van grensoverschrijdend
gedrag? Dan is het belangrijk om de zaak rustig en
neutraal te bekijken. Luister goed en stel de juiste
vragen zodat je een duidelijk beeld krijgt van de
melding. Denk bijvoorbeeld aan vragen als:
- Wat is er gebeurd?
- Wanneer is het gebeurd?
- Wie waren erbij betrokken?
- Wie zijn op de hoogte?
- Heeft het slachtoffer behoefte aan hulp?
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6. Gebouw en buitenterrein
6.1. Huisregels in het (club)gebouw
Algemeen
Huisregels dragen bij aan de veiligheid in je
clubgebouw. Het begin van de activiteit is een mooi
moment om samen de regels door te nemen.
Ondersteun de gemaakte afspraken door ze op een
goed zichtbare plaats in het gebouw op te hangen.
Voorbeeld met rennen in het clubgebouw
Kinderen en jongeren hebben behoefte aan
beweging. Sommige gedeeltes van het clubgebouw nodigen uit tot rennen zoals een lange gang.
Gevaar: valpartij of uitglijden kan tot letsel leiden.
Daarnaast kunnen kinderen een ander
omverrennen of tegen een muur botsen.
Bespreek met je groep het verschil tussen lopen en
rennen. Waar mag je rennen? Waar mag je nooit
rennen?
Tip: Gebruik duidelijke tekens/ pictogrammen:
Doen! Voor zaken waaraan iedereen
zich moet houden.
Laten! Voor zaken die niet zijn
toegestaan.
Pas op! Voor plekken met enig risico.
(Gevarendriehoek).
Ontstaan gevaarlijke situaties
De meeste situaties ontstaan door geintjes of stoer
gedrag. Geintjes zijn bijvoorbeeld:
- Iemand plotseling op de rug springen;
- Iemand zand in het gezicht gooien;
- De stoel wegtrekken als iemand wil gaan zitten;
- Zwiepende takken loslaten.
Terwijl stoer gedrag uit zich meer door:
- Mekaar opjutten en uitdagen;
- Iemand na willen doen;
- Meer doen en verder gaan dan eigenlijk kan.

Wat doe je als leiding?
Je wijst de kinderen op hun
verantwoordelijkheidsgevoel: “Denk na voor je
zoiets doet.” Of “Grijp in als je gevaar ziet bij
anderen”. Maak ze bewust van de gevolgen en leg
de nadruk op de wijze waarop je elkaar duidelijk
kunt maken, wat je wel en niet wil.

Afspraken maken
Bespreek met de kinderen en jongeren de gevaarlijke
situaties die kunnen ontstaan.
Situaties als door elkaar fietsen, rennen en misschien
wel skaten, maar ook het gebruik van eventuele
speeltoestellen en spelen bij water. Maak samen
afspraken hierover, bijvoorbeeld:
- Fietsen is verboden op de buitenruimte;
- Fietsen horen in de fietsenstalling;
- Skaten mag alleen op het daarvoor bestemde
gedeelte;
- Eén kind op de glijbaan;
- De volgende spelen en activiteiten zijn niet
toegestaan: (de betreffende activiteiten
opsommen).
Doe dit ook voor minder veilige plaatsen in het
clubgebouw, zoals: een trap (naar een kelder of
zolder), op- en afstapjes, ruimtes met
gereedschappen of een opslagruimte in het gebouw.
Daarnaast kun je afspraken maken over het
opruimen of opbergen van spullen en dergelijke.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk

81

Ontruiming
Wanneer je een week op kamp of bivak gaat, kun je
bij aankomst de regels doornemen met de kinderen.
Ook kun je dan het stukje ‘ontruiming’ meenemen.
Laat de kinderen zien waar de nooduitgangen zijn en
hoe je die herkent. Vertel de kinderen en jongeren
wat ze moeten doen ontruimd moet worden en leg
hen uit waarom dat is. Geef aan dat paniek geen zin
heeft, evenmin als stoer gedrag.
- Waarom moet je niet rennen?
Gevaar van vallen en anderen omverlopen.
- Waarom moet je niet schreeuwen?
Je kunt dan de instructies niet horen.
- Waarom moet je niets meenemen?
Dat houdt onnodig op.
- Waarom moet je je verzamelen op een
afgesproken plek?
Om zeker te weten dat iedereen veilig is.

Tip
Je kan als leiding hier natuurlijk een leuk spel van
maken. Zoals met de kleinste neem je 2 bomen en
dan is 1 boom ja dat mag en 1 boom is nee dat
mag niet. Of ‘in de sloot, uit de sloot’ om de regels
door te nemen. Of met oudere maak je een puzzel
of speurtocht en dan met een plattegrond van de
accommodatie.
Tip
Bij veel clubs verschillen de kinderen per keer,
zowel in personen als in aantallen. Start iedere
club kort met de regeltjes. Afhankelijk van de
activiteit weet je welke regels noodzakelijk zijn om
te vertellen.
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6.2. Roken in openbare gebouwen
Algemeen
Roken is een gevaar voor de gezondheid. Het is zelfs
de grootste vermijdbare oorzaak van ziekte en
sterfte in Nederland. In 2018 overleden bijna 10.400
mensen aan longkanker als gevolg van roken.
Algemeen bekend is in ieder geval dat actief en
passief roken gezondheidsschade veroorzaakt.
Hoe ga je in je club om met roken? Welk beleid voert
de club of wil ze gaan voeren in de toekomst? Welke
wet- en regelgevingen zijn er over het roken in
openbare gebouwen?
De tabakswet
In 1990 werd in Nederland de Tabakswet van kracht.
Deze wet is daarna herhaaldelijk aangescherpt. De
laatste aanpassingen aan de tabakswet zijn vanaf 20
mei 2016 van kracht gegaan. De belangrijkste
bepalingen op dit moment zijn:
- In overheidsgebouwen mag niet worden gerookt
en mogen geen tabaksartikelen meer worden
verkocht.
- Reclame voor tabak is op tv, internet, kranten en
tijdschriften niet toegestaan.
- Aan jongeren onder de 18 jaar mogen geen
tabaksartikelen worden verkocht. Deze
leeftijdsgrens geldt ook voor e-sigaretten en
navulverpakkingen.
- Er moet een verplichte waarschuwing met een
afschrikwekkende foto, die 65% van de voor- en
achterkant beslaat opstaan.
- Sigaretten mogen niet meer dan: 1 mg nicotine,
10 mg teer en 10 mg koolmonoxide bevatten.
- Producenten en importeurs zijn verplicht om
informatie te geven aan de Europese Commissie
en de overheid over het product.
- Misleidende teksten zoals ‘biologisch’ of ‘light’ zijn
verboden.
- Andere smaken dan tabak, zoals vanille, worden
verboden in sigaretten en shag. Dat betekent dat
‘click-sigaretten’ niet meer geproduceerd mogen
worden. Vanaf 20 mei 2020 komt er ook een
verbod op mentholsigaretten.

Maatregelen
Binnen deze gebouwen dienen op grond van de
tabakswet de volgende maatregelen te zijn
getroffen:
- Rookverboden moeten zijn ingesteld;
- Deze rookverboden moeten kenbaar zijn gemaakt;
- Deze rookverboden moeten worden gehandhaafd;
- Er mogen geen tabaksproducten worden
verkocht.
Aanvullingen
- Vanaf 1 april 2020 zijn rookruimtes in de horeca
niet meer toegestaan. De NVWA voert toezicht op
het verbod op rookruimtes.
- Op een overkapt horecaterras in de buitenlucht
mag u roken. Het terras moet wel aan 1 kant
helemaal open zijn. Ook mag er binnen geen
hinder zijn van het roken op het terras.
- De tabakswet bepaalt dat het rookverbod in de
ruimten waar dat geldt, moet worden aangeduid
met de goed leesbare tekst ‘roken verboden’ of
met een andere eenvoudig te begrijpen
aanduiding. Het is voor iedereen gemakkelijk en
duidelijk wanneer het rookverbod overal wordt
aangeduid met eenzelfde bord. Daarnaast moet
dit bord duidelijk zichtbaar zijn.
Tip
Bij twijfel(s) of het rookverbod goed ingesteld is of
met vragen over het verbod, kan contact worden
opgenomen met: Stichting Volksgezondheid en
Roken (Defacto).
Roken in het jeugd- en jongerenwerk
Maak verder afspraken binnen je organisatie waar
wel gerookt mag worden, met inachtneming van de
tabakswet en daarin beschreven wet- en
regelgeving. Dit zal een plek zijn waar de jeugd
weinig tot niet komt.
Tip
Stel een persoon aan waar mensen met klachten,
vragen en/of opmerkingen terecht kunnen. Maak
deze persoon bekend binnen de club.
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6.3. Een brandveilig (club)gebouw
Over de accommodatie
Voor het organiseren van al je activiteiten is een veilige binnen- en/of buitenaccommodatie een vereiste. Dat
kan een eigen clubgebouw zijn dat je zelf beheert of een ruimte in een ander gebouw. Als je ’s zomers op
kamp- of bivak gaat huur je vaak voor een hele week een accommodatie af. Het is voor de veiligheid van
deelnemers en vrijwilligers van groot belang, dat zo’n accommodatie aan de geldende veiligheidseisen
voldoet.
Heb je een eigen clubgebouw, dan ben je wettelijk verplicht aan een aantal gebruikseisen te voldoen.
Regelgeving
In Nederland gelden regels die in acht moeten
worden genomen voor het goed laten functioneren
van de maatschappij. In Nederland zijn
overheidsvoorschriften van de volgende werkgevers:
 De regering samen met de staten -Generaal
(eerste en tweede kamer) noemen we wetten
 De regering maakt voorschriften en noemen we
algemene maatregelen van bestuur (AMvB)
 Provinciale staten maakt voorschriften die we
provinciale verordeningen noemen.
 De gemeente raakt maakt voorschriften die we
gemeentelijke verordeningen nomen
 En waterschappen maakt voorschriften en
noemen we verordeningen en keuren.
Maar wat hebben al deze voorschriften nu te doen
met jullie gebouw? Nou gebruikseisen zijn onderdeel
van het Bouwbesluit en het bouwbesluit is een
uitwerking van de Woningwet.
Het Bouwbesluit
Het Bouwbesluit bevat voorschriften over
(ver)bouw van bouwwerken, over de staan en het
gebruik van boutwerken, open erven en terrein,
over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en
sloten.
Om de kwaliteit te waarborgen zijn er normen en
richtlijnen gedefinieerd, namelijk de nationale Nennormen, de Europese EN-normen en de landelijke
ISO en IEC-normen.

De woningwet
Voor u ligt de handige checklist van brandweer
Brabant-Noord. De Woningwet legt de
verantwoordelijkheid voor een brandveilig gebruik
van uw object duidelijk bij u als gebruiker/eigenaar
neer. De minimale wettelijke eisen qua brandveilig
gebruik zijn vervolgens opgenomen in hoofdstuk 6
en 7 van het Bouwbesluit 2012 (BB).
Omdat u de verantwoordelijkheid draagt is besloten
om een algemene checklist op te stellen die u kunt
gebruiken als ondersteuning. Kijkt u ook eens op
www.rijksoverheid.nl en www.brandweer.nl voor
alternatieve checklijsten en informatie
Deze checklist is van de brandweer Brabant-Noord.
Let op! Hiermee voldoet u aan het wettelijke
minimumniveau. Dit neemt niet weg dat u met
minimale voorzieningen een hoger
brandveiligheidsniveau kunt creëren.
In deze paragraaf wordt de checklist brandveilig
gebruik bouwwerken van de Brandweer BrabantNoord besproken. De checklist bevat 43 vragen die je
kunt beantwoorden met:
o Voldoet
o Voldoet niet
o Niet van toepassing
Voor meer informatie kun je altijd terecht op
www.brandweer.nl en de checklist is te vinden op
https://docplayer.nl/181989-Checklist-brandveiliggebruik-bouwwerken.html
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Administratieve verplichtingen
1. Is in het object het logboek aanwezig? (Art. 1.17 BB)
Een logboek is niet langer verplicht, het is wel een
goede manier om de noodzakelijke bescheiden
direct beschikbaar te hebben bij een controle.
Oftewel hiermee kun je makkelijk aantonen dat je
aan de zorgplicht hebt voldaan zoals bedoeld in
artikel 1.16 van het Bouwbesluit. Daarnaast geeft dit
een overzicht van de uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden. In een logboek kan
bijvoorbeeld opgenomen worden:
- Het ontruimingsplan
- Certificaten van constructieonderdelen die
behandeld zijn met brandwerende coating
- Certificaten van materialen zoals hout, stoffering,
versiering die brandvertragend zij geïmpregneerd
- De gebruiksvergunning
- Chronologisch overzicht van gehouden
ontruimingsoefeningen
- Certificaat van brandveiligheidsinstallaties, zoals
blusinstallatie, brandmelders etc.
Tip
Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
draagt zorg voor een snellere branddetectie en een
snellere alarmering van de aanwezige personen in
het gebouw. Hierdoor krijgen personen meer tijd
om het pand te verlaten. Door regelmatig de
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te
testen wordt getracht de goede werking te
waarborgen.
Tip
Vluchtrouteaanduiding en noodverlichting moeten
minstens 1 maal per jaar op een adequate wijze
worden gecontroleerd en onderhouden. Zo is het
van belang om tijdig de lampjes te vervangen
Gebruiksmelding
Voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk
ben je in een aantal gevallen verplicht een
gebruiksmelding in te dienen of een
omgevingsvergunning aan te vragen. Welke
verplichtingen met betrekking tot brandveiligheid
gelden, hangt af van de manier waarop, voor wie
en hoe lang je een bouwwerk gebruikt.

2. Is er voor het object een gebruiksmelding gedaan?
En is een omgevingsvergunning verplicht?
Het is niet toegestaan om zonder de verplichte
melding of omgevingsvergunning een bouwwerk in
gebruik te nemen. Het is mogelijk dat er nadere
voorwaarden gesteld worden om een brandveilig
gebruik mogelijk te maken. Wanneer moet een
gebruiksmelding worden gedaan? Dat is vastgelegd
in paragraaf 1.5 (artikelen 1.18 t/m 1.22) van het
Bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding is vereist
wanneer:
 Verblijven in het gebouw meer dan 50 personen
tegelijk? Dit geldt niet voor woningen en
woongebouwen. (Art. 1.18 BB)
 Wordt in het gebouw 5 of meer wooneenheden
voor kamergewijze verhuurd? (Art. 1.18 BB)
 Is er op basis van gebruik afgeweken van de
artikelen uit Hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit
en is dit geaccepteerd door bevoegd gezag? (Art.
1.18 BB)

Bovenstaand helpt om te bepalen of u een melding
moet indienen bij de gemeente. Een gebruiksmelding moet via het Omgevingsloket online
(www.omgevingsloket.nl) worden ingediend.
De melder krijgt door of namens het bevoegd gezag
een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt,
waarin de datum van ontvangst is vermeld. Voor het
in behandeling nemen van een gebruiksmelding mag
door de gemeente overigens geen leges in rekening
worden gebracht.
Het bevoegd gezag kan na de gebruiksmelding
nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik als
deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen,
beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en
ongevallen bij brand. Een uitgebreide toelichting en
stappenplan is terug te vinden op:
https://www.brandweer.nl/media/6332/gebruiksme
lding-stap-voor-stap.pdf
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Een omgevingsvergunning is vereist wanneer:(Art. 2.1
BB)

 Ga je een gebouw gebruiken dat bedrijfsmatig
nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen? (Art.
2.2 BB)

 Ga je een dagverblijf aan meer dan 10 personen
jonger dan 12 jaar? (Art. 2.2 BB)
 Ga je dagverblijf aan lichamelijk of verstandelijk
gehandicapten? (Art. 2.2 BB)
Enkele voorbeelden zijn een zorginstelling,
kinderdagverblijf, basisschool of hotel. Voor nietbouwwerken heb je geen omgevingsvergunning
nodig. Je moet dan wel een gebruiksmelding doen bij
de gemeente en voldoen aan de regels uit het besluit
Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige
Plaatsen (BGBOP).
Let op! Ook al bent u niet melding- of vergunning
plichtig, u moet toch blijven voldoen aan de artikelen
uit het Bouwbesluit.

Bereikbaarheid
Een verbindingsweg naar het pand toe mag geen
obstakels hebben zoals hekwerken die op slot zijn of
geparkeerde auto’s.
3. Wanneer uw pand meer dan 10 meter van de
openbare weg ligt, moet in veel voorkomende
gevallen een verbindingsweg aanwezig zijn naar
de toegang van het gebouw die ook geschikt is
voor vrachtwagens. (Art. 6.37 BB)
4. Indien er een opstelplaats is voor de brandweer, is
deze dan ook bereikbaar en kan hier een
brandweerauto staan? (Art. 6.38 BB)
5. Zijn hekwerken tussen de toegang van uw pand en
de openbare weg snel en gemakkelijk te openen?

de sleutelbuis/ kluis ook vervangen dienen te
worden, om te voorkomen dat de brandweer
ondanks de aanwezigheid van een sleutelbuis/ kluis niet naar binnen kan.
8. Zijn bluswaterwinplaatsen vrij, zichtbaar,
bereikbaar en gebruiksklaar? (Art. 6.30 BB)
Voor de brandweer is water de meest gebruikte
blusstof. Dit dient echter wel in voldoende mate
aanwezig te zijn in de buurt van het object om een
adequate brandbestrijding mogelijk te maken.
De gemeente heeft met het waterleidingbedrijf
hiervoor ondergrondse brandkranen geplaatst in en
om de openbare weg.
Het kan echter voorkomen dat door de grootte van
het object of de ligging deze bluswatervoorzieningen
onvoldoende zijn. In dit geval zal dan ook op het
eigen terrein een bluswatervoorziening gerealiseerd
zijn in de vorm van een ondergrondse brandkraan,
geboorde put, open water, bron, etc. Deze
brandkranen en bluswaterwinplaatsen dienen altijd
direct gebruiksklaar te zijn.
Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om
maatregelen te treffen om te voorkomen dat een
bluswatervoorziening wordt geblokkeerd door
opslag of geparkeerde auto s.
Het is aan bevoegd gezag (gemeente) om te
bepalen of er voldoende bluswatervoorzieningen
aanwezig zijn.

(Art. 6.37 BB)

6. Is bij doormelding van uw brandmeldinstallatie
naar de brandweer het brandweerpaneel
aanwezig bij de brandweeringang en toegankelijk
met de verplichte sleutelkluis? (Art. 6.36 BB)
7. Zijn de juiste sleutels/ pasjes in de sleutelbuis/ kluis aanwezig t.b.v. de brandweer? (Art. 6.36 BB)
Voorbeeld
Het komt vaak voor dat sloten worden geplaatst
door verlies van sleutels of dat er een toegangscontrolesysteem wordt geplaatst met pasjes e.d.
Vaak wordt dan vergeten dat de sleutels/ pasjes in

Wist je dat in drie minuten een beginnende brand
kan veranderen in een grote uitslaande brand?
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Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Vluchtwegen/ uitgangen

9. Is de juiste brandmeldinstallatie aanwezig? (Art. 6.20

12. Zijn ingangen, (nood-) uitgangen en vluchtwegen
tot aan de openbare weg vrij van obstakels? (Art.

BB)

Doel van een brandmeldinstallatie is dat een brand
zo snel mogelijk wordt ontdekt en gemeld, zodat de
ontvluchting van de in het gebouw aanwezige
personen direct na de ontdekking van de brand op
gang kan worden gebracht.
De installatie heeft meerdere functies:
- De aansturing van de ontruimingsinstallatie.
Deze draagt zorg voor een signaal.
- De brandmeldinstallatie kan automatisch een
brandmelding doorgeven aan een externe
alarmcentrale. In sommige gevallen rechtstreeks
de brandweer, waardoor zij sneller ter plaatse
kunnen zijn. Hierdoor kan de brandweer in een
vroeg stadium ingrijpen.
- Het mobiliseren van noodzakelijke hulp voor het
vluchten. Bijvoorbeeld een zorgcentrale of BHVorganisatie. Vaak het geval bij minder zelfredzame
personen
De voorschriften beogen te beschermen en niet het
behoud van het gebouw en/of de inventaris.
Voorbeeld
Als je (club)gebouw vele (kleinere) ruimtes heeft,
dan kan de grootte ervoor zorgen dat de brand
niet tijdig wordt opgemerkt. Het verhindert dat
personen de brand zelf zien of ruiken.
10. Is bij de brandmeldinstallatie ook een
ontruimingsalarminstallatie aanwezig? (Art. 6.23 BB)
11. Is bij aanwezigheid van een brandmeldinstallatie
er een ontruimingsplan? (Art. 6.23 BB)
Een ontruimingsalarminstallatie is aangesloten op de
brandmeldinstallatie.
Het doel de in het bouwwerk aanwezige personen na
het ontdekken van een brand te alarmeren.
Hoe eerder de alarmering plaatsvindt, hoe meer tijd
men heeft om veilig te kunnen vluchten. Voor het
opstellen van een ontruimingsplan, kan als
hulpmiddel gebruik worden gemaakt van de
NEN8112. Wanneer er meer dan 100 personen op de
vluchtdeur aangewezen zijn, dient een panieksluiting
aanwezig te zijn.

7.16 BB)

Voorbeeld
Draaien gordijnen mee in de vluchtrichting en zijn
deze dusdanig aangebracht dat men hierdoor niet
wordt gehinderd?
13. Zijn vluchtdeuren, tijdens het gebruik, niet op
slot en over de volledige breedte te openen
zonder dat gebruik gemaakt wordt van losse
voorwerpen? (Art. 7.12 BB)
Als er mensen in een gebouw aanwezig zijn, dan is
het noodzakelijk dat zij niet eerst een sleutel moeten
gebruiken om het gebouw te kunnen verlaten.
Deuren die bij het vluchten een rol spelen
mogen niet op slot zijn.
Sleutel
Onder sleutel wordt hier niet alleen een bij een slot
behorende sleutel bedoeld, maar elk ander los
voorwerp dat nodig kan zijn om een deur bij brand
over de vereiste breedte te openen. Een
zogenoemde draaiknopcilinder is dus wel
toegestaan.
Deuren moeten aan enkele criterium voldoen:
«onmiddellijk»
De grendel moet op een makkelijk te bereiken plaats
zitten, dus niet helemaal boven- of onderaan de
deur.
«panieksluiting».
Dit zijn deuren waarbij meer dan 100 personen zijn
aangewezen om te vluchten. Deze deur gaat met
lichte druk tegen de deur in de vluchtrichting open.
Overige deuren waar minder dan 100 personen op
zijn aangewezen kunnen volstaan met een
zogenaamde draaiknopcilinder.
«In de vluchtrichting»
Deuren moeten met de stroomvluchtenden mee. Er worden geen
eisen gesteld aan de wijze waarop de
deur vanaf de andere kant moet
worden geopend
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Als uitzondering gelden deuren
in een vluchtroute waarop
ruimten voor het insluiten van
personen zijn aangewezen.
Neem hiervoor contact op met
de gemeente/ brandweer.
14. Zijn de vluchtrouteaanduiding en
noodverlichting in orde? (Art. 6.24/6.3 BB)
- Is de vluchtrouteaanduiding goed zichtbaar?
(Art 6.24 BB)

- Zijn ruimten voor meer dan 75 personen, en
ruimten waardoor vervolgens gevlucht wordt,
voorzien van noodverlichting? (Art. 6.3 BB)
- Wanneer noodverlichting in uw pand
aanwezig is, is de vluchtrouteaanduiding ook
dan ook verlicht en is de verlichting
aangesloten op een noodstroomvoorziening?
(Art 6.24 BB)

De vluchtrouteaanduiding is bedoeld om de
gebruiker van een gebouw duidelijkheid te geven
over het verloop van vluchtroutes.
Personen die niet of minder bekend zijn met een
specifieke vluchtroute of zich door rook of duisternis
niet meer kunnen oriënteren, kunnen dan voldoende
snel het aansluitend terrein bereiken.
Voorbeeld
Het is niet noodzakelijk en gebruikelijk in een
afgesloten kantoortje de vluchtroute aan te
duiden. Wel in de gang of kantoortuin zodat je
vanuit dat kantoortje naar een veilige plek wordt
gevlucht.
De NEN-EN-ISO 7010 stelt eisen aan de gebruikte
kleuren en symbolen (pictogrammen) van
vluchtroute-aanduidingen.
In NEN-EN 1838 worden met name eisen gesteld aan
de zichtbaarheidsaspecten van de noodverlichting.
Deze normen bevatten geen eisen over de
verlichtingssterkte van de vluchtrouteaanduiding
zelf. In een aantal gevallen kan worden volstaan met
het aanbrengen van pictogramstickers die zo nodig
door externe verlichting worden aangelicht om aan
de zichtbaarheidseisen te kunnen voldoen.

Tip
Vluchtrouteaanduiding moet op een duidelijk
waarneembare plaats zijn aangebracht.
15. Zijn deuren die naar een overdruktrappenhuis
leiden voorzien van een sticker hard duwen? (Art
6.25 BB)

Wanneer een overdruktrappenhuis op overdruk
staat (dit gebeurt automatisch bij brand), is de
weerstand om de deuren te openen groter dan
normaal. Om te voorkomen dat vluchtende
personen concluderen dat de deur op slot is en
teruggaan. Dient dit op de deur met een sticker
vermeld te worden.
16. Zijn automatische deuren of deuren met een
voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole
bij een brand door iedereen te gebruiken? (Art 6.25
BB)

Automatisch werkende deuren dienen bij het
wegvallen van de netspanning vanzelf open te gaan
om te voorkomen dat vluchtende personen niet
meer uit het gebouw kunnen. Voorzieningen voor
toegangs- of uitgangscontrole dienen zonder gebruik
te maken van een sleutel geopend te kunnen
worden. Dit kan door de brandmeldinstallatie
dergelijke deuren automatisch te laten ontgrendelen
bij brand, of er dient duidelijk aangegeven te worden
hoe de deur handmatig ontgrendeld of
opengeschoven kan worden. Vluchtrouteaanduiding
naar een ander brandcompartiment of buiten
Vluchtroute die leidt naar een
veilige plaats Deur wordt
ontgrendeld door activeren
groene knop direct bij de deur.
17. Zijn deuren die dienstdoen als nooduitgang naar
buiten, vanaf buiten gezien, voorzien van het
opschrift nooddeur vrijhouden of Nooduitgang?
(Art 6.25 BB)

Met het opschrift wordt voor iedereen duidelijk dat
deze deur/uitgang moet worden vrijgehouden, zodat
daarvan in geval van een calamiteit onmiddellijk
gebruik kan worden gemaakt.
Let op! Het betreft hier alleen deuren die uitsluitend
voor vluchten worden gebruikt. Opschrift nooddeur
vrijhouden of Nooduitgang, volgens NEN
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18. Is in een ruimte die bestemd is om te worden
verduisterd tijdens het gebruik door meer dan
50 personen oriëntatieverlichting aanwezig? (Art.
6.5 BB)

In met name bioscopen en theaters is het
gebruikelijk om de normale verlichting te reduceren
of uit te schakelen. Om toch veilig te kunnen
vluchten in het donker is oriëntatieverlichting nodig.
Voorbeeld
Oriëntatieverlicht is bijvoorbeeld het aanlichten
van het gangpad en traptreden naar een uitgang.
19. Zijn doorvoeringen van kabels, leidingen of
andere doorvoeringen in een brand- en/of rookwerende scheiding op adequate wijze uitgevoerd
en aanwezig? (Art. 1.16 BB)
In de verleende bouwvergunning zijn
brandcompartimenten, sub-brandcompartimenten
en beschermde sub-brandcompartimenten bepaald.
Het doel van compartimenten is een brand qua
grootte te beperken, zodat deze nog te bestrijden is
door de brandweer.
Voorbeeld
Compartimenten zijn: elke hotelkamer, elke cel,
gemeenschappelijke verblijfsruimten in een tehuis
(tot 500 m 2 aaneengesloten), elke megawoning
en elk kinderdagverblijf waarin geslapen wordt.
Sub-brandcompartiment
Om te voorkomen dat rook zich snel verspreid door
een gebouw en vluchten onmogelijk maakt
worden sub-brandcompartimenten aangebracht in
gebouwen. Daarnaast zijn loopafstanden bepalend
voor de grens van een sub-brandcompartiment. De
wet gaat er van uit dat vluchtende personen 30
seconden hun adem in kunnen houden.

20. Zijn deuren in een brand- en/of rook-werende
scheiding volledig gesloten middels een
deurdranger of sluiten deze automatisch bij
brand? (Art. 6.26/7.3 BB)
Een deur in een compartimentscheiding moet
gesloten zijn om brand- en rookuitbreiding te
voorkomen. Vaak is het vanuit het gebruik lastig dat
dergelijke deuren altijd gesloten moeten zijn. Ze
worden met spietjes/wiggen/haakjes vastgezet. Bij
een brand kan een dergelijke deur zijn werk niet
doen. Dit is dan ook niet toegestaan. Wel is het
toegestaan dat de deur bij een brand automatisch
wordt gesloten, zonder tussenkomst van een
persoon.
Voorbeeld
Door rookmelders aan beide zijden van de
constructie aan te brengen die bij alarmering
kleefmagneten ontgrendelen. Of indien in uw
object een brandmeldinstallatie aanwezig is met
volledige bewaking kan deze ook dergelijke deuren
aansturen.
21. Zijn onderdelen met een brandwerende
behandeling voorzien van een geldig certificaat?
(Art 1.17 en 7.4 BB)

Constructieonderdelen (brandwerende verf/coating
staalconstructie, hangend textiel, etc.) van een
gebouw dienen ten aan de eisen van het
Bouwbesluit te voldoen. In sommige gevallen
voldoet het materiaal waarvoor is gekozen niet aan
de gestelde eisen, maar met een aanvullende
behandeling kan het materiaal geschikt worden
gemaakt.
Voorbeeld
- Brandbaar afwerkingsmateriaal te impregneren.
- Stalen constructieonderdelen voorzien worden
van een coating. Coating schuimt op bij brand.
Tip
Laat zulke onderdelen tijdig controleren. De
leverancier weet hoe vaak en door wie. Waarom?
Omdat na verloop van tijd deze middelen hun
eigenschappen verliezen. Vandaar de certificering.
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Blusmiddelen
22. Zijn de benodigde blusmiddelen aanwezig in het
pand? (Art. 6.28/6.31 BB)
In de bouwvergunning van een object is opgenomen
of er een brandslanghaspel/handblusser aanwezig
moet zijn. Op die manier kun je zelf een beginnende
brand blussen.
Wanneer geen brandslanghaspels geëist zijn, moeten
er voldoende draagbare blustoestellen aanwezig zijn.
Niet alle branden kunnen met water worden geblust.
Voor vloeistofbrand/elektriciteitsbrand heb je een
schuim/co 2 blusser nodig. In elke keuken en op elke
gang moet een handblusser aanwezig zijn.
Tip
Wanneer je alleen brandslanghaspels in het pand
hebt, controleer dan of je overal kunt komen met
de brandslang. Lukt dit niet? Dan verzoeken wij je
om contact op te nemen met de gemeente en naar
een oplossing te zoeken.
23. Zijn blusmiddelen bereikbaar, gekeurd,
gebruiksklaar, zichtbaar of gemarkeerd met
pictogram? (Art 1.16 en 6.31 BB)
Om te garanderen dat de blusmiddelen ook werken
dienen handblussers minimaal elke 2 jaar en
brandslanghaspels elk jaar opnieuw gekeurd te
Sticker met datum laatste controle worden.
Blusmiddelen die niet duidelijk in het zicht hangen
worden aangeduid met een pictogram, zodat
iedereen deze kan vinden.

Bekleding, stoffering en versiering
24. Is een vrije hoogte van 2,5 meter onder de
versiering aanwezig? (Art. 7.4 BB)
Wanneer in een ruimte meer dan 50 personen
aanwezig kunnen zijn mag versiering geen
belemmering vormen voor het vluchten. Deze moet
dan ook hoger dan 2,5 meter aangebracht zijn.
Uitzonderingen wanneer deze
- Onbrandbaar is;
- Een ondergeschikte bijdrage levert aan
brandgevaar
- Zich bevindt boven een gedeelte van de vloer
waar zich geen personen kunnen bevinden.

25. Is de versiering aantoonbaar brandvertragend?
(Art. 7.4 BB)

Aankleding levert geen brandgevaar op indien:
- De na-vlamduur ten hoogste 15 seconden en de
nagloeiduur ten hoogste 60 seconden is;
- De aankleding een ondergeschikte bijdrage aan
brandgevaar levert;
- De aankleding onbrandbaar is volgens de NEN
6064;
- Aan brandklasse A1, volgens NEN-EN;
- Voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen
als benoemd in afdeling 2.9 van het Bouwbesluit.
26. Geeft de versiering bij brand geen
druppelvorming? (Art 7.15BB)
27. Is de versiering opgehangen met metaaldraad?
(Art 7.15 BB)

Het mag niet zo zijn dat aankleding onder een
plafond naar beneden komt bij een brand. Om het
risico van letsel voor aanwezige personen of van het
blokkeren van een vluchtroute weg te nemen.
28. Is onder het plafond geen ander glas aanwezig
dan veiligheidsglas of draadglas? (Kruiswapening
16 mm.) (Art 7.15 BB)
Tegen het plafond aangebracht glas kan snijwonden
opleveren, daarom moet dit risico zo goed als
mogelijk beperkt worden door veiligheidsglas of
draadglas toe te passen
29. Is textiel, folie, papier in horizontale toepassing
onderspannen met metaaldraad op een
onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 m. of
kruislings met een maximale maaswijdte van 0,7
m.? (Art 7.15 BB)
30. Zijn ballonnen in een ruimte niet met een
brandbaar gas gevuld? (Art. 7.4 BB)
31. Worden spots en warmtebronnen vrijgehouden
van stoffering/ versiering? (Art. 7.4 BB)
Delen van apparatuur die hitte uitstralen (meer dan
90 o C), mogen niet in aanraking komen met
stoffering/versiering.
Apparatuur die hitte uitstraalt mag alleen met
bekleding in aanraking komen wanneer deze
onbrandbaar is.
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Opstelling en inventaris
32. Is de opstelling van stoelen/tafels conform het
opstellingsplan? (Art 7.13 BB)
Opstellingsplan
In het plan zijn normen gedefinieerd om voldoende
doorstromingscapaciteit te waarborgen in ruimten
waar veel personen aanwezig zijn
Als hoofdregel geldt dat netto:
- Ten minste 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar
moet zijn voor elke persoon zonder zitplaats;
- Ten minste 0,30 m² vloeroppervlakte beschikbaar
moet zijn, voor elke persoon met zitplaats, indien
geen inventaris kan verschuiven of omvallen als
gevolg van gedrang;
- Ten minste 0,50 m² vloeroppervlakte beschikbaar
moet zijn, voor elke persoon met zitplaats;
Bij het opstellen van de stoelen moet met de
volgende eisen rekening gehouden worden:
- Tussen de rij stoelen/tafels moet 0,45 m aan vrije
ruimte aanwezig zijn om te kunnen vluchten.
- Bij een rij stoelen die aan één gangpad/uitgang
grenst mogen maximaal 8 zitplaatsen aanwezig
zijn;
- Bij een rij tot 32 zitplaatsen dient aan beide zijden
een gang aanwezig te zijn van minimaal 0,60 m;
- Bij een rij zitplaatsen voor meer dan 50 personen
dient aan beide zijden een gang aanwezig te zijn
van 1,10 m en tussen de rijen meer dan 0,2 m vrije
doorgang.

33. In ruimten met meer dan 100 zitplaatsen, waar
meer dan 4 rijen met 4 zitplaatsen aanwezig zijn,
heeft men de zitplaatsen gekoppeld of aan de
vloer bevestigd. (Art 7.13 BB)
34. Obstakels zoals bijv. kinderzitjes bij
inklapstoeltjes mogen geen gevaar opleveren bij
de ontvluchting? (Art 7.16 BB)
Het gebruik van kinderzitjes zorgt ervoor dat een
stoel niet meer kan opklappen waardoor de volle
vluchtbreedte niet meer aanwezig is. Hierdoor kan
men niet/niet meer voldoende snel vluchten.

Ruimten met stands, kramen, schappen, podia
en andere inrichtingselementen
35. Zijn de inrichtingselementen in publiek
toegankelijke ruimten aantoonbaar brandveilig?
(Art 7.5 BB)

Het doel is om te voorkomen dat een beginnende
brand 1zich in de ruimte niet snel kan ontwikkelen en
dat 2de gebruikte materialen bij brand geen
letselrisico opleveren. Er worden dus geen eisen
gesteld aan de in de kraam uitgestalde producten.
Indien de producten een risico vormen bij brand, kan
beroep worden gedaan op het vangnetartikel (art. BB
7.10).
Inrichtingselementen zijn voldoende brandveilig als
deze:
a) Onbrandbaar zijn (NEN 6064);
b) Voldoen aan brandklasse A1 (NEN-EN);
c) Een dikte hebben van minimaal 3,5 mm en deze
voldoet aan brandklasse D (NEN/klasse 4, NEN 6065);
d) Een dikte hebben van minder dan 3,5 mm en over
het volledige oppervlak zijn verlijmd met een
onderdeel als bedoeld onder c.
36. Zijn de gangpaden tussen de
inrichtingselementen over een breedte van
minimaal 1,1 meter vrij van obstakels? (Art 7.14 BB)
In publiek toegankelijke ruimten moet voldoende
door- en uitstroomcapaciteit van de uitgangen en
paden worden gewaarborgd. Op deze wijze wordt
voorkomen dat de capaciteit van vluchtroutes
onvoldoende is om de aanwezige personen veilig te
laten vluchten.
37. Is voor elke uitgang een vrij oppervlak aanwezig
net zo groot als de uitgang? (Art 7.14 BB)
Door het vrij houden van de uitgangen wordt een
goede doorstroming geborgd.
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Brandgevaarlijke stoffen

Toestellen en installaties

38. Is de totale hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen
niet meer dan 100 kg/l., als bedoeld in tabel 7.6,
aanwezig in deugdelijke verpakking? (Art 7.6 BB)
39. Als er meer dan 100 kg/liter aan gevaarlijke
stoffen aanwezig is, is dit dan conform de
milieuvergunning/-melding toegestaan? (Art 7.6 BB)
Een totale inhoud van maximaal 115 liter aan
gasflessen is ook toegestaan. Dit geldt ook voor
dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een
vlampunt tussen de C tot een hoeveelheid van 1000
liter. Daarnaast is met toestemming van bevoegd
gezag (lees gemeente, provincie of rijksoverheid) het
mogelijk om meer op te slaan. Symbool verbod open
vuur en roken.

43. Wordt de elektriciteit dusdanig gebruikt dat dit
geen gevaar oplevert voor brand? (Art 7.10 BB)
De veiligheid van in de handel gebrachte elektrische
apparaten is in de Warenwet geregeld. Het veilig
gebruik van bijvoorbeeld snoeren en
verlichtingsarmaturen valt hier echter buiten.

40. Zijn brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen
zodanig opgeslagen dat geen gevaarlijke situatie
ontstaat naar een aanwezig of te bouwen
gebouw op een aangrenzend perceel of een
speeltuin, kampeerterrein of opslag voor
gevaarlijke stoffen? (Art 7.7 BB)
Er is sprake van een brandveilige opslag van hout
als;
a) De straling bij brand < 15 kw/m² op de
doelgevel of erfgrens is. (Art 7.7 BB)
b) De toegang van twee tegenoverliggende
zijden gewaarborgd is. (Art 7.7 BB)
c) Wanneer een derde zijde van de opslag een
lengte heeft van > 40 m. hier ook een
toegangsmogelijkheid aanwezig is voor de
brandweer. (Art 7.7 BB)
d) Bij de opslag een bluswatervoorziening
aanwezig is met een toevoercapaciteit van
minimaal 90 m³ per uur gedurende 4 uur? (Art
7.7 BB)

41. Is er een verbod op roken en open vuur
aanwezig in ruimten waar gevaarlijke stoffen
worden opgeslagen of waar hiermee wordt
gewerkt? (Art 7.2 BB)
42. Is het verbod op roken en open vuur met het
juiste symbool aangegeven? (Art 7.2 BB)

Tip
Zorg ervoor dat verlengsnoeren helemaal uitgerold
zijn en gebruikt worden voor het vermogen dat zij
aankunnen.
44. Wanneer het totale nominale vermogen aan
verbrandingstoestellen meer dan 130 kw is,
mogen hier geen brandbare goederen
opgeslagen of opgesteld zijn. (Art 7.8 BB)
45. Is voor een aanwezig verbrandingstoestel de
toevoer van lucht en afvoer van rookgassen
voldoende aanwezig? (Art 7.9 BB)
Bij een ondeugdelijke afvoer van verbrandingsgassen
en onvoldoende toevoer van lucht bestaat er een
mogelijkheid op koolmonoxidevergiftiging.
Koolmonoxide
Koolmonoxide is een reukloos gas wat bij
onvolledige verbranding vrijkomt en zeer giftig is.
Symptomen van koolmonoxidevergiftiging lijken
op griepverschijnselen: hoofdpijn, misselijkheid,
overgeven en vermoeidheid. Hoe groter de
blootstelling, des te heviger de klachten.
Zorg er voor dat periodiek de geiser, cv-installatie of
gaskachel door een erkend installateur wordt
gekeurd. Een goede preventiemaatregel is het
plaatsen van een koolmonoxidemelder.
46. Is de afvoer van rook doeltreffend gereinigd,
zodat deze geen gevaar oplevert voor de
veiligheid van personen? (Art 7.9 BB)
Wanneer je stookt met een kachel, openhaardhout,
kolen of olie, dan komen onverbrande deeltjes in het
rookkanaal terecht. Deze deeltjes hechten zich aan
de wand van het stookkanaal en vormen een
teerachtige, zeer brandbare laag.
Tip
Laat minimaal 1 keer per jaar de schoorsteen
vegen en bij intensief gebruik 2 keer per jaar.
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Gelijkwaardigheid

Voorkomen van belemmering en hinder

47. Is afgeweken van een voorschrift uit het
Bouwbesluit met een oplossing die eenzelfde
mate van brandveiligheid biedt als bedoeld met
het betrokken voorschrift? (Art 1.3 BB)
Wanneer het niet mogelijk is om aan een voorschrift
als vernoemd in het Bouwbesluit te voldoen, mag
hiervan afgeweken worden indien het alternatief
eenzelfde mate van veiligheid biedt als wordt
bedoeld met het voorschrift. De gebruiker moet, ten
genoegen van bevoegd gezag, aannemelijk maken
dat er sprake is van gelijkwaardigheid. De gebruiker
is in beginsel vrij om zelf de onderbouwing hiervoor
aan te dragen.
48. Is door de eigenaar of de persoon die hiervoor is
aangewezen aan te tonen dat de bedoelde
gelijkwaardige oplossing in stand wordt
gehouden? (Art 1.3 BB)

49. Zijn in, op, aan of nabij bouwwerken
voorwerpen, stoffen, werktuigen, middelen of
voorzieningen, of wijze van gebruik aanwezig
waardoor:
a) Brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand
een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt. (Art
7.10 BB)

b) Melding van, alarmering of bestrijding van
brand wordt belemmerd. (Art 7.16 BB)
c) Het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt
belemmerd. (Art 7.16 BB)
d) Het redden van personen of dieren bij brand
wordt belemmerd. (Art 7.16 BB)
Het betreft hier een algemene verbodsbepaling.
Indien aan een van de omschreven onderdelen in de
ruimste zin van het woord wordt voldaan, kan dit
leiden tot het verbieden van de activiteit.
Voorbeelden waarop een beroep op dit
kapstokartikel kan worden gedaan
- Brandgevaar dat wordt veroorzaakt door het
opslaan van brandbaar materiaal of het
verzamelen van afval in een onveilig opgestelde
container;
- Als een vluchtroute obstakels bevat die
brandgevaar opleveren of snel vluchten bij brand
onmogelijk maken;
- Een terugloopruimte van een roltrap die niet
voldoende schoon wordt gehouden. In een
dergelijke ruimte opgehoopt stof, vet en vuil kan
leiden tot brandgevaar.
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n.v.t.

Voldoet

Onderwerp met vragen

Voldoet niet

Samevatting controlelijst

Administratieve verplichtingen
1
Is in het object het logboek aanwezig? (Art. 1.17 BB)
2
Is er voor het object een gebruiksmelding gedaan? En is een omgevingsvergunning
verplicht?
Bereikbaarheid
3
Wanneer uw pand meer dan 10 meter van de openbare weg ligt, moet in veel
voorkomende gevallen een verbindingsweg aanwezig zijn naar de toegang van het
gebouw die ook geschikt is voor vrachtwagens. (Art. 6.37 BB)
4
Als er een opstelplaats is voor de brandweer, is deze dan ook bereikbaar en kan hier
een brandweerauto staan? (Art. 6.38 BB)
5
Zijn hekwerken tussen de toegang van uw pand en de openbare weg snel en
gemakkelijk te openen? (Art. 6.37 BB)
6
Is bij doormelding van uw brandmeldinstallatie naar de brandweer het
brandweerpaneel aanwezig bij de brandweeringang en toegankelijk met de verplichte
sleutelkluis? (Art. 6.36 BB)
7
Zijn de juiste sleutels/ pasjes in de sleutelbuis/ -kluis aanwezig t.b.v. de brandweer?
(Art. 6.36 BB)

8
Zijn bluswaterwinplaatsen vrij, zichtbaar, bereikbaar en gebruiksklaar? (Art. 6.30 BB)
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
9
Is, conform bijlage 1 BB (zie achter in dit boekje), de juiste brandmeldinstallatie
aanwezig? (Art. 6.20 BB)
10
Is bij de brandmeldinstallatie ook een ontruimingsalarminstallatie aanwezig? (Art. 6.23BB)
11
Is bij aanwezigheid van een brandmeldinstallatie er een ontruimingsplan? (Art. 6.23 BB)
Vluchtwegen/ uitgangen
12
Zijn ingangen, (nood-) uitgangen en vluchtwegen tot aan de openbare weg vrij van
obstakels? (Art. 7.16 BB)
13
Zijn vluchtdeuren, tijdens het gebruik, niet op slot en over de volledige breedte te
openen zonder dat gebruik gemaakt wordt van losse voorwerpen? (Art. 7.12 BB)
14
Zijn de vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in orde? (Art. 6.24/6.3 BB)
15
Zijn deuren die naar een overdruktrappenhuis leiden voorzien van een sticker hard
duwen? (Art 6.25 BB)
16
Zijn automatische deuren of deuren met een voorziening voor toegangs- of
uitgangscontrole bij een brand door iedereen te gebruiken? (Art 6.25 BB)
17
Zijn deuren die dienstdoen als nooduitgang naar buiten, vanaf buiten gezien, voorzien
van het opschrift nooddeur vrijhouden of Nooduitgang? (Art 6.25 BB)
18
Is in een ruimte die bestemd is om te worden verduisterd tijdens het gebruik door
meer dan 50 personen oriëntatieverlichting aanwezig? (Art. 6.5 BB)
19
Zijn doorvoeringen van kabels, leidingen of andere doorvoeringen in een brand- en/of
rook-werende scheiding op adequate wijze uitgevoerd en aanwezig? (Art. 1.16 BB)
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Blusmiddelen
20
Zijn deuren in een brand- en/of rook-werende scheiding volledig gesloten middels een
deurdranger of sluiten deze automatisch bij brand? (Art. 6.26/7.3 BB)
21
Zijn onderdelen met een brandwerende behandeling voorzien van een geldig
certificaat? (Art 1.17 en 7.4 BB)
22
Zijn de benodigde blusmiddelen aanwezig in het pand? (Art. 6.28/6.31 BB)
23
Zijn blusmiddelen bereikbaar, gekeurd, gebruiksklaar, zichtbaar of gemarkeerd met
pictogram? (Art 1.16 en 6.31 BB)
Bekleding, stoffering en versiering
24
Is een vrije hoogte van 2,5 meter onder de versiering aanwezig? (Art. 7.4 BB)
25
Is de versiering aantoonbaar brandvertragend? (Art. 7.4 BB)
26
Geeft de versiering bij brand geen druppelvorming? (Art 7.15BB)
27
Is de versiering opgehangen met metaaldraad? (Art 7.15 BB)
28
Is onder het plafond geen ander glas aanwezig dan veiligheidsglas of draadglas?
(kruiswapening 16 mm.) (Art 7.15 BB)
29
Is textiel, folie, papier in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad op
een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 m. of kruislings met een maximale
maaswijdte van 0,7 m.? (Art 7.15 BB)
30
Zijn ballonnen in een ruimte niet met een brandbaar gas gevuld? (Art. 7.4 BB)
31
Worden spots en warmtebronnen vrijgehouden van stoffering/ versiering? (Art. 7.4 BB)
Opstelling en inventaris
32
Is de opstelling van stoelen/tafels conform het opstellingsplan? (Art 7.13 BB)
33
In ruimten met meer dan 100 zitplaatsen, waar meer dan 4 rijen met 4 zitplaatsen
aanwezig zijn, heeft men de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd. (Art 7.13 BB)
34
Obstakels zoals bijv. kinderzitjes bij inklapstoeltjes mogen geen gevaar opleveren bij
de ontvluchting? (Art 7.16 BB)
Ruimten met stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen
35
Zijn de inrichtingselementen in publiek toegankelijke ruimten aantoonbaar
brandveilig? (Art 7.5 BB)
36
Zijn de gangpaden tussen de inrichtingselementen over een breedte van minimaal 1,1
meter vrij van obstakels? (Art 7.14 BB)
37
Is voor elke uitgang een vrij oppervlak aanwezig net zo groot als de uitgang? (Art 7.14 BB)
Brandgevaarlijke stoffen
38
Is de totale hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen niet meer dan 100 kg/l., als bedoeld
in tabel 7.6, aanwezig in deugdelijke verpakking? (Art 7.6 BB)
39
Als er meer dan 100 kg/liter aan gevaarlijke stoffen aanwezig is, is dit dan conform de
milieuvergunning/-melding toegestaan? (Art 7.6 BB)
40
Zijn brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zodanig opgeslagen dat geen gevaarlijke
situatie ontstaat naar een aanwezig of te bouwen gebouw op een aangrenzend
perceel of een speeltuin, kampeerterrein of opslag voor gevaarlijke stoffen? (Art 7.7 BB)
41
Is er een verbod op roken en open vuur aanwezig in ruimten waar gevaarlijke stoffen
worden opgeslagen of waar hiermee wordt gewerkt? (Art 7.2 BB)
42
Is het verbod op roken en open vuur met het juiste symbool aangegeven? (Art 7.2 BB)
Toestellen en installaties
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43

Wordt de elektriciteit dusdanig gebruikt dat dit geen gevaar oplevert voor brand? (Art
7.10 BB)

44

Wanneer het totale nominale vermogen aan verbrandingstoestellen meer dan 130 kw
is, mogen hier geen brandbare goederen opgeslagen of opgesteld zijn. (Art 7.8 BB)
45
Is voor een aanwezig verbrandingstoestel de toevoer van lucht en afvoer van
rookgassen voldoende aanwezig? (Art 7.9 BB)
46
Is de afvoer van rook doeltreffend gereinigd, zodat deze geen gevaar oplevert voor de
veiligheid van personen? (Art 7.9 BB)
Gelijkwaardigheid
47
Is afgeweken van een voorschrift uit het Bouwbesluit met een oplossing die eenzelfde
mate van brandveiligheid biedt als bedoeld met het betrokken voorschrift? (Art 1.3 BB)
48
Is door de eigenaar of de persoon die hiervoor is aangewezen aan te tonen dat de
bedoelde gelijkwaardige oplossing in stand wordt gehouden? (Art 1.3 BB)
Voorkomen van belemmering en hinder
49
Zijn in, op, aan of nabij bouwwerken voorwerpen, stoffen, werktuigen, middelen of
voorzieningen, of wijze van gebruik aanwezig waardoor:
a) Brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand een gevaarlijke situatie wordt
veroorzaakt. (Art 7.10 BB)
b) Melding van, alarmering of bestrijding van brand wordt belemmerd. (Art 7.16 BB)
c) Het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd. (Art 7.16 BB)
d) Het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd. (Art 7.16 BB)
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6.4. Brandblusmiddelen
Algemeen
Het clubgebouw moet aan alle brandveiligheidseisen
voldoen. Dat betekent ook dat je een aantal kleine
brandblusmiddelen in je gebouw moet ophangen én
moet kunnen gebruiken. Deze blusmiddelen moeten
worden aangegeven op de bouwtekening die bij het
‘calamiteitenplan’ en de ‘gebruiksvergunning’ is
gevoegd.
Brand
Brand = brandstof + zuurstof + temperatuur
Tip
Laat je altijd adviseren door een
preventiemedewerker van de brandweer. Samen
bepaal je de soort en het aantal kleine
blusmiddelen en de plaats waar je ze het beste in
je gebouw kunt ophangen. Alvorens de gemeente
de gebruiksvergunning afgeeft, vindt ook een
controle van de blusmiddelen plaats.
Tip
Doe de aankoop bij een erkende leverancier en
spreek met hem ook een onderhoudscontract af.
De leverancier komt dan jaarlijks op eigen initiatief
de blusmiddelen inspecteren. Hij geeft aan
wanneer een blusmiddel aan onderhoud of
vervanging toe is.
Kleine blusmiddelen
‘Vrijwel elke brand is in het eerste stadium met een
vingerhoed te blussen', luidt een gevleugelde
wijsheid bij de brandweer. Gelukkig kunnen de
meeste beginnende branden dan ook geblust
worden voordat de brandweer eraan te pas moet
komen. Een brand blussen doe je door 1 van de 3
factoren uit te schakelen en kan met eenvoudige
middelen.

Zolang de gevaren overzichtelijk zijn, is het goed om
zelf een bluspoging te wagen, waardoor vaak grote
schade kan worden voorkomen. Daarvoor zijn de
zogenaamde 'kleine blusmiddelen' uitermate
geschikt.
Let op! Niet elk blusmiddel is even geschikt voor alle
soorten beginnende brandjes.
Soorten blusmiddelen
De bekendste kleine blusmiddelen zijn:
Brandslanghaspels
Water is de meest doelmatige vloeistof voor vaste
stoffen zoals hout, papier en textiel. Gebruik nooit
water voor het blussen van brandende olie of vet en
branden waarbij elektriciteit is betrokken.
Branddekens
Een blusdeken is vervaardigd van glasvezel,
geïmpregneerde wol of ander onbrandbaar
materiaal. De handigste plek voor een blusdeken is
de keuken. De blusdeken is geschikt als blusmiddel
voor onder andere: een in brand geraakt persoon,
vlam in de (frituur)pan, brand in een televisietoestel,
brand in een prullenbak en kleine brandjes die met
een blusdeken af te dekken zijn.
Draagbare blustoestellen
Dit zijn brandblussers bedoeld die water, schuim,
koolzuur(sneeuw) of bluspoeder kunnen spuiten.
Soort blusser
Geschikt voor
Waterblusser
Bijna alle branden
(geen elektriciteitsbrand)
Poederblusser
Alle branden
Kooldioxideblusser
Elektriciteitsbranden
(C02)
Schuimblusser
Alle branden

Voorbeeld eenvoudig blussen
- De grote deksel op de brandende pan
- Een emmertje zand op gelekte brandende
vloeistoffen
- Een emmertje water in een brandende
vuilnisbak
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Tips bij aankoop
- Een brandblusser moet voorzien zijn van een
keurmerk.
- Koop handzame toestellen met voldoende
inhoud, bijvoorbeeld 6 liter schuim.
- Hang ze op een hoogte dat iedereen er goed bij
kan.
- Hang de brandblusser zichtbaar op
Tips
- Laat de brandblusser regelmatig controleren
- Laat de vrijwilligers regelmatig zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing lezen, zodat zij weten hoe
het apparaat bediend moet worden.
- Organiseer een instructie samen met de
brandweer of de leverancier.

Tips voor het gebruik van brandblussers
- Blus altijd met de wind mee.
- Blus van onderen naar boven; niet in de
vlammen spuiten.
- Met korte stoten blussen. Zorg dat je een
reserve overhoudt. Maak bij een klein brandje
de blusser niet in één keer leeg. Zeker bij een
vloeistof moet je stootsgewijs blussen, om het
wegblazen van de brandende vloeistof te
voorkomen.
- Probeer grotere branden niet te blussen door in
je eentje een aantal blussers leeg te spuiten.
Doe het gezamenlijk en gebruik meerdere
blussers tegelijk.
- Begin een brand nooit vanuit het midden te
blussen; doof de brand door van voren naar
achteren te spuiten.
- Richt bij olie- of benzinebranden de
poederblusser nooit van boven op het vuur;
probeer een poederwolk over het gehele
brandende oppervlak te leggen.
- Laat de blusser direct na gebruik vullen, ook al is
het toestel niet helemaal leeg.
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6.5. Veiligheid van speeltoestellen
Algemeen
Veel jeugdclubs hebben op het buitenterrein van
hun clubgebouw een of meer speeltoestellen staan.
Enkele voorbeelden zijn: klimtoestellen, handbaldoel
of een zandbak. Deze speeltoestellen moeten aan
een aantal veiligheidseisen voldoen. Vaak zijn
speeltoestellen gevaarlijk, omdat ze erg slecht
onderhouden worden.
Voorbeelden van slecht onderhoud
- Uitstekende bouten of spijkers;
- Verrotte balken;
- Een slecht onderhouden ondergrond.
Daarnaast kan de constructie van het speeltoestel
onveilig zijn.
Voorbeeld van onveilige constructie
Bij gebruik van rondhout dat ‘koud’ aan elkaar is
bevestigd en betekent dat de palen op elkaar
worden gelegd. Daarna gaat een bout er
doorheen, die met moeren wordt vastgezet. Deze
verbinding is gevaarlijk vanwege de dikwijls
uitstekende bouteinden met moeren. Ook kan van
alles vast komen te zitten tussen de verbinding,
verstrikkinggevaar.
Wetgeving
De veiligheidseisen voor speeltoestellen zijn in 2003
vastgelegd ondergebracht bij de warenwet. Namelijk
‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’
(WAS), in deze tekst verder ‘Attractiebesluit’
genoemd.
Alle speeltoestellen moeten voldoen aan de
(Europese) veiligheidsnormen (EN1176-1). Daarnaast
moeten alle speeltoestellen die na 27 maart 1997
zijn of worden geplaatst, zijn gekeurd door een door
de overheid aangewezen keuringsinstantie. De
fabrikant moet daarom een officieel
keuringscertificaat en een logboek bij het
speeltoestel leveren.
Tip
Vraag bij twijfel na of het certificaat gelijkgesteld
is met een Nederlandse keuring. Of laat de
leverancier da schriftelijk bevestigen.

Keuring
Een formele handeling die slechts door bedrijven
mag worden gedaan die door het Ministerie van
VWS zijn geaccrediteerd.
Wie is verantwoordelijk hiervoor?
In de regel is de beheerder verantwoordelijk:
‘De beheerder van een speeltoestel zorgt ervoor dat
het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en
zodanig i beproeft, geïnspecteerd en onderhouden en
zodanig van opschriften is voorzien dar er bij gebruik
geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van
personen bestaat.’
In verband met deze map is de beheerder de jeugdof jongerenorganisatie. Dus de organisatie is
verantwoordelijk voor onder andere het installeren,
onderhouden en inspecteren van de speeltoestellen.
Vervolgens dient van elk speeltoestel een logboek te
worden bijgehouden.
Je bent verplicht een nieuw toestel te laten keuren.
Wat houdt deze verantwoordelijkheid in?
Dat jezelf de speeltoestellen regelmatig inspecteert.
Inspecteren
Een momentopname of de speelplek voldoet aan
de veiligheidsnormen.
Je kijkt of er gebreken zijn zoals: uitstekende
spijkers, loszittende bouten of scherpe en andere
gevaarlijke voorwerpen in of onder het toestel.
Daarnaast kijk je naar slijtage van onderdelen zoals:
de ophangingen van schommels, bevestigingen,
verbindingen, netten, ondergrond enzovoorts.
Gemeenten moeten zelf al hun speeltoestellen in de
openbare ruimte jaarlijks grondig inspecteren. Zij
besteden dit werk vaak uit aan een inspectiebureau.
Dit betekent dat (in de meeste gevallen) jullie
speeltoestellen jaarlijks worden geïnspecteerd door
de gemeente. Omdat zij
belang bij veilige speelplekken
in de gemeente, ook al staan
ze op het (openbaar
toegankelijke) terrein van
jullie organisatie.
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Daarnaast een logboek bijhouden.
Logboek
Het logboek bevat de gegevens over onderhoud en
inspecties. Daarnaast per toestel een kopie van de
keuringsuitslag. Ook kunnen overige documenten
zijn bijgevoegd zoals de gebruiksaanwijzing.
Onderwerpen die terug te vinden zijn in het logboek:
De basisgegevens
- Naam en adres eigenaar;
- Plaats waar speeltoestel is opgesteld;
- Gebruiker(s) van het speeltoestel;
- Beschrijving van het speeltoestel;
- Fabrikant of importeur;
- Bouwjaar, type, en serienummer indien van
toepassing.
De inspecties en reparaties
- Data en tijdstippen van inspectie;
- Data en tijdstippen van onderhoud of reparatie;
- Naam van degene die de reparatie heeft
uitgevoerd;
- Naam van leverancier die vervangende
onderdelen heeft geleverd.

Handhaving van de wetgeving
Steekproefsgewijs worden speelplekken
gecontroleerd.
Controleren
De keuringsdienst van Waren controleert,
gevraagd en ongevraagd de wet.
Concreet houdt dit in dat speeltoestellen jaarlijks
moeten worden gecontroleerd op:
- Sterkte en stabiliteit
- Vrije ruimte op – en rond het toestel
- Veilige toegang
- Valbeveiliging
- Beklemminggevaar
- Scherpe randen en punten
- Valruimte
- Bodem in/onder het toestel
- Productinformatie
Het kan ook zijn dat iemand een onveilige situatie op
je speelplek bij de Keuringsdienst heeft gemeld. In
de meeste gevallen dien je bij ingebrekestelling (de
controleur plaatst een ‘merk van afkeuring’) het
speeltoestel onmiddellijk buiten gebruik te stellen en
het probleem binnen de aangezegde termijn op te
lossen.

De keuringen
- Datum en uitslag van keuring;
- Naam van keuringsinstantie;
- Relevante informatie naar aanleiding van keuring.
De ongevallen
- Oorzaak of vermoedelijke oorzaak;
- Opgetreden letsel;
- Genomen maatregel(en) naar aanleiding van
ongeval.
Bron: http://evertwoltjes.nl/speeltoestellen/
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6.6. De legionellabacterie
Algemeen
Wanneer je met kinderen en jongeren gaat
zwemmen of op kamp of bivak gaat, dan is het
handig te weten wat de legionellabacterie is en wat
de kenmerken van de legionellagriep en
veteranenziekte zijn.
Legionellabacterie
De legionellabacterie bevindt zich in kleine
hoeveelheden in de grond en in leidingwater. De
bacterie wordt een probleem als zij zich kan
vermenigvuldigen. Dat gebeurt vooral in water van
tussen 30 en 45 ºC, optimaal is 37 ºC. Boven 60 ºC
sterft de bacterie snel af.
Weet dat je je geen zorgen hoeft te maken bij
zwembaden, want deze hebben als voorschrift
voldoende chloor toe te voegen. Wat betreft de
douches, Whirlpools en bubbelbaden kunnen wel
een risico vormen. Al dient dit goed te worden
gedesinfecteerd. Bij een zwembad op de
accommodatie kun je altijd bij de beheerder
informeren naar de veiligheid van de
zwemgelegenheid en of alle maatregelen getroffen
zijn.
Besmetting
Besmetting vindt plaats via de longen, de infectie
wordt overgebracht door het inademen van de
bacterie in zeer kleine druppeltjes, die in de lucht als
nevel aanwezig zijn. De ziekte kan niet van de ene op
de andere mens worden overgedragen en is dus niet
besmettelijk. Het drinken van water vormt geen
risico.
De laatste jaren neemt het aantal patiënten toe, in
2017 waren het ruim 550. Het werkelijke aantal lig
hoger, omdat niet alle patiënten goed onderzocht
kunnen worden. - Rivm.nl

Kenmerken veteranenziekte
Dit is de zware vorm en varieert de tijd tussen de
besmetting en het optreden van de eerste
ziekteverschijnselen, de zogenaamde incubatietijd,
van twee tot mogelijk negentien dagen. De ziekte
begint met snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en
een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met
koorts boven 39 ºC. De patiënt hoest en is soms
kortademig. Sommige patiënten hebben last van
braken en diarree. De veteranenziekte is een
ernstige aandoening met een overlijdensrisico van 5
tot 25%. De aandoening is echter goed te
behandelen. Hoe sneller de juiste antibiotica, die
elke huisarts kan voorschrijven, worden toegediend,
des te lager is het risico van overlijden. Genezing
duurt dan gemiddeld nog enkele weken.
Tips om besmetting te voorkomen
- Overtuig je ervan dat het warmwatertoestel,
waarop de douche is aangesloten, is afgesteld
op minimaal 60 ºC. Bij temperaturen boven 60
ºC wordt de bacterie gedood.
- Als de douche enige tijd niet gebruikt is, spoel de
douche dan door met alleen heet water van
boven 60 ºC. Hou hierbij de douchekop bij de
afvoerput. Het hele waterleidingsysteem wordt
dan gereinigd.
Controle
Als je twijfelt aan de veiligheid van je waterleidinginstallatie, kun je watermonsters laten
controleren door een laboratorium. Voor informatie
en advies kun je terecht bij je waterleidingbedrijf.

Kenmerken legionellagriep
Een legionellagriep in lichte vorm is te herkennen
aan lichte griepachtige verschijnselen gedurende
twee tot vijf dagen, zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn
en hoesten. Deze lichte vorm is niet gevaarlijk, er
doet zich geen longontsteking voor. De klachten
kunnen zonder behandeling overgaan.
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7. Activiteiten
7.1. Veilig spelen met en bij het water
Algemeen
Zeker als het lekker warm is, kun je maar het beste in
de buurt van water zijn. Heerlijk om daar dan met de
groep naar toe te gaan. Maar ook kunnen zich in en
bij het water allerlei onveilige situaties voordoen.
Dat gevaar is nooit helemaal uit te bannen, zelfs niet
met de uitgebreide wet- en regelgeving omtrent
veiligheid. Veel van deze zwembaden zijn openbare
faciliteiten met gediplomeerde, professionele
badmeesters.
In 2017 overleden 17 kinderen tussen de
0 en 20 jaar door verdrinking. -CBS
“Ze hebben een zwemdiploma! Toch...?”
Vanaf vier jaar kunnen kinderen op zwemles. Ook al
heeft een kind een zwemdiploma, dan wil dat nog
niet zeggen dat het kind zogenaamd waterveilig is.
Laat kinderen tot en met zes jaar in ieder geval nog
niet alleen laten zwemmen. Informeer van tevoren
wie een zwemdiploma heeft. Heeft iemand geen
zwemdiploma? Informeer dan bij de ouders of het
betreffende kind niet, matig, redelijk of goed kan
zwemmen. En controleer of zij zwemhulpmiddelen
bij zich hebben. Deze helpen kinderen die nog niet
goed kunnen zwemmen om te blijven drijven. Het is
geen middel waarmee je verdrinking kunt
voorkomen. Daarvoor zijn alleen reddingsvesten
geschikt. Ook als je een veilig zwemhulpmiddel
gebruikt, geldt: laat een kind niet alleen in het water,
blijf altijd in de buurt. De meest gebruikelijke zijn:
- Zwemvleugels
In de volksmond ‘zwembandjes’ genoemd. Dit zij
opblaasbare bandjes die je om de armen van een
kind doet, zodat hij blijft drijven. Een kind met
zwemvleugels om de bovenarm, kan het zijn
hoofd makkelijker boven water blijven.
Let op dat het kind de juiste vleugels heeft voor zijn
gewicht en lengte. Let ook op of er
veiligheidsventielen op zitten. Laat de vleugels
nooit helemaal leef lopen, zo voorkom je
vouwscheuren en kan de binnenkant niet gaan
plakken.
- Zwemband

Dit is de opblaasbare band die om het middel
gedragen wordt. Het is speelgoed en geen
zwemhulpmiddel.
- Kurken
Dit zijn drijvers van schuim of plastic die je met een
band om de heupen draagt. Voor zwemlessen
zijn ze prima geschikt, maar buiten de zwemles
worden ze afgeraden. Het is veiliger om
zwemvleugels te gebruiken, omdat deze hoger
op het lichaam worden gedragen.
“Ach, de badmeester let wel op”
Hier kun je niet vanuit gaan. De badmeesters hebben
namelijk twee grote uitdagingen:
- Het menselijk gezien niet mogelijk om alle
zwemmers continu in de gaten te houden. Omdat
de omstandigheden zoals oppervlaktespiegeling
en fonkeling voortdurend veranderen en dat dan
samen met veel lawaai en activiteit.
- Het verdrinkende slachtoffer te bereiken vóór het
te laat is. Meer badmeesters en training vormen
niet de juiste oplossing. Als begeleider heb je,
naast de badmeesters, gewoonweg een grote
verantwoordelijkheid voor wat betreft de
veiligheid van je groep.
Hou dus altijd toezicht op de kinderen, ook als er een
badmeester aanwezig is. Maak voordat je gaat
zwemmen afspraken met de badmeester. Vraag hem
wat jij kunt doen als kinderen van je groep gaan
zwemmen en wat zijn verantwoordelijkheden zijn.
Daarnaast kun je altijd bij een zwembad informeren
wat er gedaan wordt om de veiligheid van het
zwembad te waarborgen.
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Zwembad
Is het zwembad wel veilig?
Als je zeker wilt zijn of het zwembad aan de
wettelijke eisen voldoet, kun je letten op het
Veiligheidscertificaat Zwembaden van het
Keurmerkinstituut en het keurmerk Veilig en Schoon
van de Stichting Zwembadkeur (dit is een
samenwerkingsverband van LC en RECRON).
Let ook op de regels die het zwembad hanteert.
Sommige zwembaden verbieden kinderen onder een
bepaalde leeftijd zonder begeleiders te komen
zwemmen. Bij een waterdiepte van meer dan 1.40
meter dient de (aanwezige) toezichthouder de kunst
van het reddend zwemmen machtig te zijn.
Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
Contoleer in de voorbereiding op blauwalgen. Door
de locatie waar je naartoe in te voeren op
www.zwemwater.nl
Blauwalgen
Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen
die overal ter wereld voorkomen in zoet water.
Sommige blauwalgen zijn giftig. Als je in besmet
water zwemt, komen de giftige stoffen via je
mond je lichaam binnen en kun je ziek worden.
Zeker bij kinderen omdat zij kwetsbaarder zijn en
onbewust soms slokken water binnenkrijgen.
Waterglijbaan
Er worden steeds snellere en langere glijbanen
gebouwd. Met waterglijbanen gebeuren vrij veel
ongevallen. Denk hierbij aan stoten tijdens het
glijden of struikelen over de glijbaan. Ook komt het
voor dat bezoekers zich stoten bij het landen in het
bad of zich openhalen aan scherpe randen.
Kijk bij hoge glijbanen of je er als begeleider samen
met een kind vanaf mag. Je kunt dit lezen op de
borden bij de glijbaan. Bij glijbanen die lager zijn dan
twee meter moet je erop letten, dat de glijbaan aan
het einde niet te steil naar beneden loopt. Blijf erbij.
Ervaar je als begeleider een glijbaan als onveilig?
Meldt dit dan bij het zwembad.

Tips als met de groep gaat zwemmen
- Kinderen tot en met 6 jaar zijn niet in staat om
alleen te gaan zwemmen, ook al hebben ze een
zwemdiploma. Blijf er bij deze groep altijd bij;
- Laat nooit een ouder kind toezicht houden op
een jonger kind;
- Blijf zelf altijd alert en bedacht op datgene wat
zou kunnen gebeuren;
- Hou er rekening mee dat kinderen snel afkoelen
in water. Let dus goed op tekenen van
onderkoeling, zoals blauwe lippen en rillen.
Droog een kind dan af en laat het warme kleren
aantrekken.
- Na het eten minstens een half uur wachten,
voordat er gezwommen mag worden.
- Heb je het erg warm? Dan is het beter om eerst
borst en armen nat te maken, voordat je in het
water springt.
Privéterrein
Het privé-zwembad en opblaas bad
Ook in het jeugdwerk heb je te maken met privé
baden. Of kinderen nu in een opblaasbaar zwembad
of een privé-zwembad mogen spelen, neem altijd de
volgende maatregelen:
- Hou altijd toezicht;
- Laat nooit een ouder kind toezicht houden op een
jonger kind;
- Spreek met de andere begeleiders goed af wie er
op de kinderen let;
- Hou er rekening mee dat kinderen snel afkoelen in
water;
- Gebruik zwemhulpmiddelen.
Stormbaan
Een nieuwe rage is de stormbaan zowel op het gras
als op het water erg populair. Hier is vaak een aparte
badmeester bij die toezicht houdt. Ook worden hier
extra regels aan gesteld, zoals een maximumaantal
kinderen en verplicht dragen van een zwemvest.
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Zee en recreatieplas
Ga je met de groep naar het strand, let dan op het
volgende:
- Kijk in zee uit voor de stroming, die is vaak sterker
dan je denkt;
- Ga nooit te diep het water in, te diep is als het
water boven de heupen staat;
- Laat kinderen op een stuk ondergelopen strand
spelen. Het water is daar meestal warmer en je
hebt er geen last van de stroming;
- Let goed op de vlaggen;
- Zorg dat de groep weet waar je zit. De
oriëntatiepalen helpen hierbij. Laat de kinderen
zich bewust worden bij welke paal de begeleiding
zit. Kom je vaker op het strand, kies dan steeds
voor dezelfde paal;
- Kijk uit met het gebruik van opblaasbare
rubberboten, luchtbedden enzovoort. Omdat ze
nogal windgevoelig zijn, drijven ze snel af;
- Leer de groepsleden, dat er niet in open water
gedoken of gesprongen mag worden. Je weet
nooit hoe diep het is en wat er op de bodem ligt;
- Ga je varen, zorg dan dat iedereen een
reddingsvest aanheeft;
- Lees zelf op eventuele borden welke regels er van
toepassing zijn op het zwemmen in de
recreatieplas;
- Doe kinderen zwemvleugels aan en laat ze nooit
alleen;

- Hou er rekening mee dat kinderen snel afkoelen in
water
- Controleer de website over zwemwaterkwaliteit:
www.waterland.net/zwemwater;
- Verken het buitenwater voordat de kinderen erin
gaan zwemmen;
- Zorg voor een EHBO-trommel;
- Zorg dat je op de hoogte bent van de
dienstdoende arts;
- Hou het weer in de gaten;
- Waar boten mogen varen, mag niet worden
gezwommen;
- Weet je niet wat op de bodem ligt, laat dan
kinderen schoeisel dragen om te voorkomen dat
ze door bijvoorbeeld glas gewond raken;
Informatie over veiligheid in, aan en rondom het
water
- Info van Consument en Veiligheid
- Consument en Veiligheid is het kennis- en
ontwikkelcentrum in Nederland als het gaat om de
preventie van ongevallen in de woon- en
leefomgeving van Nederlandse burgers.
- Wil je meer weten over leren zwemmen en
zwemdiploma's, kijk dan bij www.nrz.nl
- Wil je meer weten over zwemhulpmiddelen, kijk
dan op www.veilig-op-pad.nl of www.kindveilig.nl
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7.2. Werken met gereedschap
Algemeen
Tijdens activiteiten werkt de groep wel eens met
gereedschap. Uit veiligheidsoverwegingen is het
belangrijk, dat de kinderen en jongeren verantwoord
omgaan met gereedschap. Gereedschap kan onveilig
zijn als het verkeerd gebruikt wordt en als het niet
goed wordt opgeruimd en opgeborgen.
Bereid de kinderen goed voor op het gebruik van
gereedschap. Vraag hen welk gevaarlijk gereedschap
ze kennen; welk gereedschap ze thuis niet mogen
gebruiken en waarom niet?
Laat de kinderen van elk stuk gereedschap zien, hoe
het veilig gebruikt kan worden. Hoe pak je het vast?
Welke werkhouding neem je aan? Maak duidelijk
waar het voor bedoeld is. Geef ook aan waar het niet
voor bedoeld is. Besteed ook aandacht aan het
opruimen na gebruik en aan het verantwoord
opbergen; gevaarlijk gereedschap in een dichte,
afsluitbare kast.
Tips
Goed onderhoud van het gereedschap is
onontbeerlijk is voor een veilig gebruik.

Voorbeeld: het gebruik van een schaar
Bespreek met de kinderen en laat zien:
- Hoe je de schaar vasthoudt;
- Waar de schaar scherp is;
- Wat je niet met de schaar moet doen;
- Alleen zittend aan tafel ermee werken;
- Voorzichtig met de scherpe delen;
- Niet spelen of plagen met het gereedschap;
- Na gebruik opbergen in het scharenblok.

Tips
Hang in de groepsruimte een A4tje op die
bovenstaande afspraken illustreert.
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7.3. Kampvuur
Algemeen
Voorbeeld
Tijdens een hike-tocht is het dan zo ver. De regen
valt met bakken naar beneden. Het duurt niet
lang, of het grootste deel van de groep is
doorweekt. Er wordt besloten om een bivak op te
bouwen, waar vervolgens de kleren gedroogd
kunnen worden met behulp van een kampvuur.
Vuur vormt een ware vriend in een survivalsituatie
en in een hopeloze situatie geeft de warme gloed
van een kampvuur weer hoop. Vuur kan gebruikt
worden voor het produceren van warmte, koken,
het drogen van kleding, het geven van signalen en
is bovendien een belangrijke psychologische factor
in een survivalsituatie.
Vuur heeft echter ook een andere kant. Vuur kan
zich uitbreiden en zo gigantische branden doen
ontstaan en vuur veroorzaakt brandwonden.
Aangezien dit een map is voor veiligheid, wordt
voornamelijk ingegaan op die ‘andere kant’ van vuur.
Brand
Brand = brandstof + zuurstof + temperatuur
Zuurstof is er altijd want die zit in de lucht, een
voorbeeld van brandstof is hout en voldoende
warmte. Hoeveel warmte je nodig hebt, hangt af van
de brandstof. Een brandstof als benzine bijvoorbeeld
heeft maar heel weinig nodig om te ontvlammen. Bij
hout zul je wat meer je best moeten doen om de
boel aan de gang te krijgen. Het vuur zal warmer
worden als je meer zuurstof toevoert. De andere
kant van de medaille is dan, dat je wel sneller door je
brandstof bent. Met minder zuurstof brandt het
minder hard, en zal het vuur gaan gloeien.
Doven
Als stoker ben je verantwoordelijk voor het netjes
achterlaten van de stookplaats. Een brand blussen
doe je door 1 van de 3 factoren uit te schakelen.
Zorg ervoor dat het vuur helemaal uit is op het
moment dat je vertrekt.

Denk niet dat die laatste paar gloeiende kolen
onschadelijk zijn. Een licht briesje kan de smeulende
kolen alweer doen ontvlammen en zo kan het hele
vuur weer oplaaien. Zorg dus dat het vuur goed
wordt gedoofd met water of zand. Als je met water
blust, leg dan het vuur eerst uit elkaar en blus dan de
afzonderlijke blokken. Let er goed op dat er geen
boomwortel of heide die kan gaan smeulen in de
grond zit.
De vuurplaats
De meest geschikte en veilige stookplaatsen zijn:
- Kale zandplaten;
- Droge beddingen;
- Tussen rotsen;
- Een stukje strand.
Enkele aandachtspunten:
- Houdt rekening met de wind. De vonken van het
kampvuur mogen niet in contact komen met
heidevelden of (naald)bos.
- Houdt rekening met de beplanting, overhangende
takken en boomwortels in de grond.
- Hou afhankelijk van de grootte van het vuur
minimaal zes meter afstand van brandbare
materialen.
- Wanneer je wil stoken op een bedekte
ondergrond van afgevallen bladeren,
dennenappels en takjes, verwijder dan eerst de
brandbare voorwerpen.
- Op heidegrond zul je de deklaag met een schop
moeten verwijderen, om zodoende een brandvrije
zandplaat te creëren.
Bestudeer de grond dus telkens grondig met het oog
op brandbaarheid.
- Zorg bij kampvuren altijd voor een emmer water.
Hiermee kun je het vuur doven of iemand met
brandwonden helpen.
- Voordat je met je groep aan een kampvuur begint,
kijken welke kleding er door iedereen gedragen
wordt: een fleecetrui bijvoorbeeld is lekker warm
als je 's avonds een vuurtje moet opbouwen, maar
smelt heel snel als het warm wordt.
Laat iedereen liever een paar lagen
veiliger kleren aandoen.
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Brandwond herkennen
Het is voorstelbaar, dat er ondanks alle
veiligheidsmaatregelen toch iets fout gaat,
bijvoorbeeld dat iemand zich brandt. Hoe herken je
een brandwond? Een overzicht van een eerste-,
tweede- en derdegraadsverbranding om de ernst
van de verbranding te kunnen inschatten.
1ste graads
2de graads

3de graads

Rode verkleuring van de huid
Gezwollen en heel pijnlijk
Blaren onder de huid
Vernietiging van huidcellen; van
oppervlakkig tot diep
Verkoolde huid, kan echter ook rood
of wit zijn
Niet meer pijnlijk in verband met
verbranding zenuwuiteinden droog

Bij een brandwond geldt:
Eerst water, de rest komt later!
Waarom moet er water op een brandwond? Door
te koelen:
+ Het verlicht de pijn;
+ Het vermindert de zwelling;
+ Het vermindert de kans op infectie;
+ Het remt de verbranding in de diepte;
+ Het laat de wond sneller genezen;
+ Het voorkomt medische behandeling.

Brandwond behandelen
1) Breng jezelf niet in gevaar.
2) Breng het slachtoffer weg van de brandhaard.
3) Stel dat kleding van het slachtoffer brandt, leg
hem dan neer en rol hem over de grond. Met
een deken of water kun je de vlammen doven.
4) Probeer zo snel mogelijk te koelen met water.
Het ligt misschien voor de hand om de kraan wijd
open te zetten en koud water op de wond te storten.
Dat is niet verstandig. Koud water kan leiden tot
onderkoeling en hard stromend water kan pijnlijk
zijn. – 112BHV
Tips behandelen brandwond NIBHV
- Koel minimaal 10 minuten met zacht stromend
lauw water óf gebruik een hydrogel
kompres/verband.
- Smeer niets op de wond!
- Tweede of derdegraads? Na het koelen met een
niet vastklevend gaas of theedoek afdekken.
Let op! Boter en melk zijn absoluut uit den boze
bij de behandeling van brandwonden!
Kleine brandwonden die niet verder dienen te
worden nagekeken door een arts, kun je verder
verzorgen met een brandwondenzalf, waarna je de
brandwond steriel afdekt.
Mag je kleren verwijderen?
Alleen kleren die eenvoudig verwijderd kunnen
worden. Onderneem geen pogingen om ingebrande
kleren verder te verwijderen. Bij vastgeplakte kleding
maak je de kleding alleen nat.
Tips toedekken slachtoffers
Slachtoffers van brandwonden koelen snel af,
omdat de temperatuurregeling van de huid niet
meer functioneert. Dek het slachtoffer dan toe.
Alarmeer professionele hulp bij:
- Brandwonden met blaren;
- Brandwonden in de buurt van gewrichten vanaf
tweedegraads;
- Brandwonden met een aangetaste huid;
- Verbrandingen in het gezicht;
- Een brandwond door een chemisch product;
- Een brandwond door elektriciteit.
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7.4. Buitenactiviteiten
Inleiding
In dit gedeelte wordt in algemeen ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten bij buitenactiviteiten, de
verschillende weersomstandigheden en noodvoorzieningen.
Buitenactiviteiten
Leeftijdsgroep
Spelmateriaal

Pas de activiteiten aan op de leeftijd en motoriek.
Vermijd bij de activiteit het risico van verwondingen zoveel als mogelijk is. Let
hierbij op harde ballen, scherpe voorwerpen, uitloopruimte.
Speelveld
Vermijd de kans op struikelen en vallen zoveel mogelijk. Gaten in het terrein
worden opgevuld en losse tegels worden opnieuw geplaatst. Er horen geen losse
materialen te liggen.
Belast assistentie
Tijdens de activiteit dienen begeleiders fysiek niet overmatig of langdurig belast te
worden.
Deskundigheid
Er hoort voldoende deskundigheid aanwezig te zijn bij klimactiviteiten en bij
opbouw en gebruik van takels, tokkel- en kabelbanen.
Toezicht
Zorg voor voldoende toezicht
EHBO-kennis
De begeleiding moeten personen met bewezen EHBO-kennis aanwezig zijn
EHBO-materiaal
Zorg dat EHBO-materiaal ter plaatse beschikbaar is. Wijs iemand aan die zorgt
voor de aanvulling en controle van het EHBO-materiaal. Zie ook verbandtrommel.
Insectenbeten
Zorg dat je bij activiteiten in of bij het bos op de hoogte bent van risico’s van
insectenbeten en hoe te handelen; zie ook insectenbeten.
Controleren
De vlaggenmast, doelen, torens en zo meer regelmatig controleren op stabiliteit,
verankering en degelijkheid.
Begaanbaarheid
Vluchtwegen, in- en uitgangen controleren op blokkeringen en goede
vluchtwegen
begaanbaarheid.
Noodtelefoonnummers Noodtelefoonnummers aanbrengen op het clubhuis of het hekwerk en regelmatig
controleren en aanpassen als dat nodig is.
Weerstomstandigheden
- Hou bij buitenactiviteiten in de programmering rekening met de weersomstandigheden en de te
verwachten veranderingen daarin.
- Stem de te verrichten inspanningen af op de weersomstandigheden.
- Zorg dat de kleding is afgestemd op de weerssituatie.
- Zorg voor een schaduwactiviteit. Als het weer dan te slecht is, kan altijd uitgeweken worden naar binnen.
Hou bij al te slechte weersverwachtingen de buitenactiviteit niet te ver van het clubgebouw af.
- De leiding moet weten te handelen bij onweer. Word je met de groep overvallen door een onweer en heb je
geen plek om te schuilen, blijf dan niet bij elkaar staan, vermijd hoge punten, ga gehurkt zitten -hou daarbij
de voeten zo dicht mogelijk bij elkaar-, ga niet onder een boom staan en steek beslist geen paraplu op. Ben
je met je groep aan het zwemmen, laat dan iedereen zo snel mogelijk uit het water komen. Elektriciteit
verspreidt zich namelijk snel in het water en zelfs een kleine inslag kan al dodelijk zijn.
Noodvoorzieningen
- Zorg dat er altijd leiding aanwezig of snel bereikbaar is met een auto of bus om in noodgevallen mensen te
vervoeren.

- Stel je op de hoogte van relevante telefoonnummers; algemeen 112, dienstdoende arts, brandweer en wat
er in je situatie nog meer nodig is.
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7.5. Draaiboek maken voor op kamp
Algemeen
In paragraaf 3.3 Groepsleiding wordt voornamelijk
ingegaan op de zogenaamde psychische veiligheid.
Het gaat dan om het welbevinden en veilig voelen
van het kind en de jongere binnen de groep;
aansluiten op hun wensen, behoeften, interesses en
ontwikkeling. Het primaire proces binnen de club is
‘het draaien van groepen’. De aandacht gaat hierbij
speciaal uit naar drie onderwerpen, te weten:
(1) De begeleiding;
(2) De activiteit;
(3) Ontwikkeling kinderen/jongeren van 4 tot 16
jaar.
In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de
activiteit. Wat ga je doen? Waar moet je op letten?
Welke zaken worden snel vergeten? Hoe maak ik
overzichtelijk een programma? Moet ik een
materialenlijst maken? Wie doet wat? Gewoon
praktisch. Wie wat waar wanneer en waarvoor.
De groep
Je begint met een datum prikken samen met de
leiding. Vervolgens ga je kijken welke leeftijd de
groep heeft waar jullie een programma voor gaan
maken.
Tip
Je kunt in paragraaf 3.3 ‘Ontwikkeling
kinderen/jongeren van 4 tot 16 jaar’ lezen hoe
kinderen en jongeren zich ontwikkelen.
Dan zet je op een rij: het aantal deelnemers,
verhouding jongens en meisjes en bijzonderheden bij
kinderen (lichamelijk, psychisch, sociaal). Vaak weet
je van voorafgaande activiteiten, de school of ouders
met welke soort groep je te maken hebt. Soort
groep? Ja, de kenmerken. Is het een hele drukke
groep waar je vooral actieve activiteiten mee gaat
doen? Of juist een rustige groep waar je meer
passieve activiteiten mee kunt doen? Afhankelijk van
de bijzonderheden in de groep en leeftijd kun je ook
een verdeling maken welke leiding op welke
kinderen let tijdens de activiteit. Zoals het
verzamelen van de groep bij de bus.

Voorbeeld
Je gaat op kamp en je bent verantwoordelijk voor
groep ¾. Je weet niet dat een kind een lichte vorm
autisme heeft. Jullie zitten aan tafel en iedereen
heeft zijn bord leeggegeten. Jij vraagt als leiding:
“Wilt iedereen zijn eigen bord even opruimen?”.
Het kind met autisme doet dit niet en als leiding
kun je je gaan irriteren dat het kind niet luistert.
Terwijl een kind met autisme een andere manier
van benaderen vraagt van jou als leiding, je vraagt
het kind 1 op 1 of hij zijn bord ook wilt opruimen
en het kind doet dit netjes zoals jij dit verwacht.
Een kind met autisme zit namelijk vaak in een
andere belevingswereld en krijgt niet altijd alles
mee, wanneer je dit aan de hele groep vraagt.
Afspraken
Dan ga je als leiding de afspraken bespreken: Hoe
hoog is het budget voor de activiteiten? Hoe laat
begint de dag? Hoe laat is etenstijd? Hoe laat gaan
de kinderen naar bed? Ook kijk je wat wel en niet
mag op de locatie, zo mag een kampvuur niet op
iedere locatie. Daarnaast bekijk je de beschikbare
ruimtes en de alternatieve ruimtes. Wanneer het
slecht weer is, zul je met de groep binnen de
activiteiten ‘moeten’ kunnen doen.
Zorg dat je voor aanvang van de activiteit
de ruimte al hebt ingericht.
Naast de leiding is er meestal een algemeen
ondersteunend team of coördinatieteam aanwezig.
Zij voeren taken uit als: iemand die verantwoordelijk
is voor de financiën, iemand met EHBO diploma,
iemand die verantwoordelijk is voor de keuken met
hygiënecode, iemand die verantwoordelijk is voor de
brandveiligheid en ook altijd iemand die beschikbaar
is om auto te rijden in noodgevallen.
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Programma
Je wilt als leiding een leuk programma maken. Op
internet vind je veel inspiratie voor activiteiten, je
kunt vinden welke ondernemers in de buurt zijn en
tegen welk tarief. Al deze ideeën schrijf je op een
blad. Dan ga je als leiding keuzes maken over de
activiteiten. Misschien zijn sommige activiteiten
duurder dan het budget of in tijd niet haalbaar. Bij
het maken van het programma is het handig als je
erbij schrijft hoelang de activiteit duurt en hoe lang
de reistijd is als jullie ergens heen gaan. Ook scheelt
het veel stres als je als leiding zorgt voor een flexibel
programma. Een programma wat je makkelijk kunt
omdraaien, bijvoorbeeld de dinsdag- en
donderdagochtend. Ook kun je zorgen voor
alternatieve opties, wanneer het bijvoorbeeld de
hele dag slecht weer is.
Tip
Vergeet niet de aandachtspunten van de
afspraken vast te leggen in het programma.
Voorbeeld programma
Ma
Di
Ochtend
Middag
Avond I
Avond II

Wo

Do

Vr

Daarna ga je een doel formuleren. Dit klinkt
misschien erg serieus, maar meestal is dit binnen en
jeugd- en jongerenwerk ‘plezier hebben’,
‘gezelligheid’, indirect misschien ‘stimuleren
creativiteit’.
Als vrijwilliger ben je vaak onbewust bezig
met het behalen van doelen.
Als jij de uitleg geeft over een spel verwacht je dat
iedereen luistert, dat is al een doel op zich.
.

Materialen
Als je weet wat je gaat doen, kun je een
materialenlijst gaan maken. Oftewel wat heb je
nodig om de activiteit te laten slagen? Ook spreken
jullie samen af wie voor welke materialen zorgt.

Tip
Noteer alles wat je nodig hebt per dag. Vergeet
niet de meest ‘vanzelfsprekende’ materialen zoals:
. dik karton, scharen, plaksel, spijker,
kinderstoeltjes, spellen, lint, touw of een voetbal
Voorbeeld materialenlijst
Activiteit Materialen Wie
Ma
Di
Wo
Do
Uitstapje
Voor het algemeen ondersteunend team is het
handig om te weten wanneer jullie vervoer of
lunchpakketten nodig hebben. Ben als leiding
duidelijk door de lijsten tijdig in te leveren. Dit
voorkomt irritatie en last minute veel werk voor hen.
Voorbeeld lunchpakketten
Ma
Di Wo
Plaats
Trefpunt
Tijd
Do

Do

Vr

Duidelijk communiceren is de sleutel tot succes.
Communicatie
Ook tijdens de week is het handig dat jullie
regelmatig afstemmen met hen. Informeer elkaar
over de stand van zaken, wijs elkaar op wat nog
gedaan moet worden, vertel als er iets is
voorgevallen bij een bepaald kind of kinderen en
durf elkaar feedback te geven. Ten slotte praat met
de kinderen, zij voelen zich veilig bij jou als leiding.
Zij vertellen je als ze iets wel of niet leuk vinden. Jij
leert hiervan wat een volgende keer anders of beter
kan. Heeft een kind
pijn en voelt zich
vertrouwt bij jou?
Ben je bewust dat
het kind sneller
naar jou toe zal
trekken.
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Veiligheid
Bespreek vooraf welke risico’s de activiteiten met
zich mee kunnen nemen. Ga je een boomhut maken,
ben je bewust van het risico dat een kind zich met
een hamer kan bezeren. Ga je winkelen? Ben je
bewust dat je kinderen snel uit het oog verliest,
zeker in een speelgoedwinkel. Ga je voetballen? Ben
je bewust dat meisjes dit minder leuk vinden en
jongens vaak heel ruw spelen. Ga je binnen een
actief spel doen? Let dan op de inrichting. En wat
doe je als iets gebeurt? Weet jij wat je moet doen?
“Wat hansje niet leert zal hans nooit weten”
Oftewel je moet eerst leren om het later te kunnen.
In paragraaf 4.3 Handelen bij een ongeluk(je) staan
diverse voorbeelden van situaties die jij als leiding
tegen kan komen tijdens z’n week. Daarom hier
enkele situaties met de handelswijze:
Schaafwond - NIBHV
- Ga zitten
- Houdt het getroffen
lichaamsdeel hoog
- Oefen zo nodig druk uit op de
wond om het bloeden te stelpen (5 tot 10 min)
OF als niet mogelijk is lichaamsdeel hooghouden
- Reinig de wond met zacht stromend lauw water
- Ontsmet de wond met Betadine of Sterolen
- Oefen zo nodig opnieuw druk uit op de wond
- Dek de wond steriel af met dekverband of
pleister.
Bloedneus – Laurentius ziekenhuis
- Ga zitten
- Snuit de neus flink uit (om stolsel verwijderen)
- Knijp met de wijsvinger en duim de neus dicht
onder het neusbeen (de overgang van het
zachte gedeelte naar het harde
stuk)
- Buig het hoofd licht voorover
- Adem rustig door de mond en
blijf zo 10 min zitten.
- Naderhand kun je met ijswater
de mond spoelen of men ice
pack in de nek leggen waardoor
de bloedvaatjes weer krimpen.

Wespensteek – rodekruis
- Koel met ijs.
- Houdt de zwelling aan, neemt hij toe of twijfel
je? Neem dan contact op met de huisarts.
- Bel 1-1-2 bij een steek in mond, keel of bij een
allergische reactie.
Muggenbult - rode kruis
- Voorkom krabben.
- Koel de plaats van de steek met een nat
kompres of een coldpack.
- Gebruik eventueel een zalf tegen de
huidirritatie, bijvoorbeeld zalf met menthol,
Aloë Vera of Calendula (gebruik volgens
bijsluiter).
- Na enkele dagen verdwijnt de plek en de jeuk.
Brandwondje - NIBHV
- Koel minimaal 10 minuten met zacht stromend
lauw water óf gebruik een hydrogel
kompres/verband.
- Smeer niets op de wond
- Tweede of derdegraads? Na het koelen met een
niet vastklevend gaas of theedoek afdekken.
Loszittend vuiltje in het oog - NIBHV
- Trek de oogleden met duim en wijsvinger
voorzicht van elkaar
- Als je het vuiltje ziet haal het dan met de punt
van een schoon gaasje of zakdoek uit óf veeg het
naar de dichtstbijzijnde ooghoek
- Zie je het vuiltje niet? Laat het kind eerst naar
boven kijken en erna naar onder kijken.
Verwijder het vuiltje.
Kneuzing of verstuiking - NIBHV
- Ga zitten
- Koel het getroffen lichaamsdeel met een
coldpack waar een driekante doek omheen is
gewisseld. Óf onder koud stromend water. Koel
maximaal 10 of 15 minuten
- Om pijn te verlagen en zwelling tegen te gaan
kan er drukverband worden aangelegd door de
aanwezige Bhv’er
- Als het ernstig lijkt raadpleeg een arts.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk

111

Breuken- NIBHV
- Zorg dat het kind het getroffen lichaamsdeel
niet kan bewegen
- Ondersteun het getroffen lichaamsdeel
- De Bhv’er bepaald of de breuk open of gesloten
is.
- Bij gesloten belt de aangewezen persoon van
het algemeen ondersteunend team 1-1-2
- Bij open breuk de bloeding stelpen met steriele
gazen indien nodig
- Kleding heel? Laat zitten.
Kleding gescheurd? Laat dan door de aanwezige
Bhv’er dekverband over de scheur leggen.
De breuk vrij van kleding? Dek de wond steriel
af.
- Laat de aanwezige Bhv’er een (opengevouwen)
snelverband op de wond en zet rondom vast
met een kleefpleister
- Knip zwachtels af

Ethiek
Tijdens activiteiten en zeker met een week kamp
komen de vrijwilligers vaker in aanraking met
ethische vraagstukken.
Ethiek
Als iets verband houdt met normen over wat goed
en slecht is.
Weet dat iedere vrijwilliger andere de waarden en
normen heeft en die van de kinderen zijn weer
anders. Dit maakt het voor vrijwilligers soms lastig
om te bepalen wat in een bepaalde situatie het juiste

om te doen. Veel afspraken worden in de
voorbereiding doorgenomen met alle groepsleiding,
toch blijven bepaalde vraagstukken lastig. Denk aan
pesten, taalgebruik, alcoholgebruik, roken
enzovoorts. Daarnaast verschilt per persoon de
tolerantieschaal; Wanneer grijp je in? Wanneer is
het plagen en wanneer is het pesten? Tot welk
moment vraag je van een kind een ruzie zelf op te
lossen? Wanneer ga je als leiding straffen? En op
welke manier straf je een kind dan?
Iedere vrijwilliger handelt naar wat hij/zij
denkt dat goed is op dat moment.
Voorbeeld ethiek
- Een kind heeft één arm in het gips. Mag een
mannelijke leiding haar helpen met douche?
- Je gaat met de groep Tieners zwemmen, de
leiding is begin 20 jaar. Mag de vrouwelijke
leiding een bikini dragen?
- Een kind roept regelmatig “kut” laat je dit toe?
- Een jongen pakt na het douche stiekem
handdoek van een meisje. Wat doe je?
- Je medeleiding staat tijdens het eten op om een
sigaretje te gaan roken om de hoek. Terwijl de
kinderen nog zitten te eten. Met de kinderen
hebben jullie de afspraak “we eten eerst ons
bord leeg, wachten totdat iedereen klaar is en
ruimen samen op”. Wat doe je?
Evaluatie
Wat zeker belangrijk is, is de evaluatie. Van ervaring
leer je, ook van verschillende inzichten. Neem een
typisch ethisch vraagstuk. Je denkt dat je goed hebt
gehandeld en misschien is dit ook wel zo. Toch is het
leerzaam om aan andere vrijwilligers te vragen “wat
had jij gedaan?”. Vaak in de praktijk gebeurt dit
indirect al, de betreffende leiding vertelt een andere
vrijwilligers over de gebeurtenis en vraagt indirect
bevestiging voor zijn/haar manier van handelen.
Zorg dat je als leiding van een groep op een lijn zit.
Op die manier kunnen jullie andere vrijwilligers of
ouders vertellen wat er is gebeurd, hoe is gehandeld
en waarom zo is gehandeld.
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8. Verkeersveiligheid
8.1. Met de fiets
Naar de club of op stap met de groep
Dit kan niet zonder aan het verkeer deel te nemen.
Het veiligheidsaspect speelt hierbij een belangrijke
rol. Stimuleer als vrijwilliger en als organisatie, dat je
jeugdleden zich veilig gedragen in het verkeer. De
verantwoordelijkheid van je organisatie voor de
veiligheid van kinderen en jongeren houdt niet op bij
het clubgebouw.
Je kan vooraf met de groep een test doen van het
VVN. Zij hebben een korte opfriscursus voor fietsers
ontwikkelt. De opfriscursus is te vinden op:
https://opfriscursus.vvn.nl/v/test/intro
Tip
De meeste kinderen en jongeren komen met de
fiets naar het clubgebouw. Maak samen met hen
een plattegrond met daarop de aanrijroutes.
Bespreek aan de hand van die plattegrond de
onveilige situaties en de gevaarlijke punten.

Met de groep op de fiets
- Zorg ervoor dat de groep goed zichtbaar is. Dit kan
bijvoorbeeld door de groepsleden hesjes te laten
dragen. Als de club die niet zelf bezit, kun je ze
misschien lenen bij een school of een
sportvereniging.
Tip
Je kunt als leiding ook een andere kleur hesje
dragen. Dit maakt het overzichtelijker voor jullie
als leiding maar ook voor de groep.
- Kinderen zijn speels en weinig oplettend. Zorg
ervoor dat er voldoende begeleiding is. Deze fietst
zowel voor- als achteraan de groep. Er kan een
fluitje gehanteerd worden om de groep te
waarschuwen voor tegemoet- en
achteropkomend verkeer.
- Stimuleer veilig verkeersgedrag. Laat de groep
bijvoorbeeld in tweetallen naast elkaar fietsen. Zie
er vooraf op toe dat de fietsen in goede staat zijn
en dat eventuele bagage goed is bevestigd. Denk
ook aan controle van de verlichting.
- Vermijd drukke wegen. Als je een tocht uitzet, doe
dat dan bij voorkeur op stille wegen.
- Zorg ervoor dat kinderen de telefoon en oortjes in
de rugzak hebben. Onder het fietsen hebben ze
deze niet nodig.

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk

113

8.2. Met de auto = Groepsvervoer
Algemeen
Het komt regelmatig voor dat je er met je groep op
uittrekt. Meestal moet je dan ook het vervoer
regelen. Dat moet veilig en goed geregeld zijn.
Hoeveel personen mag ik vervoeren? Op welke
plaats moeten ze zitten? Wat zijn de regels in
verband met autogordels? Heb ik kinderzitjes nodig?
Hoe zorg je voor veilig in- en uitstappen? Is er een
verzekering af te sluiten? En wie is verantwoordelijk
voor wat?
Gordelplicht - ANWB
Sinds 2008 gelden er strengere regels voor het
vervoer van personen in personenauto's. Omdat het
niet voor iedereen duidelijk is wat de geldende regel
is, hieronder een duidelijk overzicht. Ook staan hier
de uitzonderingen, zoals oldtimers zonder gordel
Op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, mag
niemand vervoerd worden.
Enkele belangrijke punten
- Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken
- Twee kinderen/personen in één autogordel mag
niet.
- Iedereen moet over een eigen zitplaats
beschikken.
- De gordel mag niet op andere wijze gebruikt
worden, dan waarvoor deze is gemaakt.
- Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten in een
goedgekeurd en passend kinderzitje zitten. In het
buitenland kan dat 1,50 m zijn.
- Kinderen vanaf 1,35 m en volwassenen moeten
gebruikmaken van de veiligheidsgordel.
- Kinderen die jonger zijn dan drie jaar mogen niet
(los) vervoeren. Gebruik voor hen een
kinderbeveiligingsmiddel.
- Kinderen onder de 12 jaar mogen nooit zonder
gordel of kinderbeveiligingsmiddel op de voorbank
zitten.
Tip
Laat kinderen op een veilige plaats in- en
uitstappen. Aan de stoeprand, of als deze er niet is
aan de rand van de weg. Stap zelf ook altijd uit.

Gelukkig ben je goed verzekerd! Toch…? – ANWB
Voorbeeld
Op zaterdagochtend breng je de kinderen naar het
voetbal in je auto. Maar door het kabaal op de
achterbank let je even niet op en knal je op je
voorligger. De kinderen zijn ongedeerd, maar de
schade aan de auto’s is aanzienlijk. Bovendien voel
je een felle pijn in je nek.
Het is een scenario waarvan je hoopt dat het nooit
gebeurt. Vanwege je uitgebreide autoverzekering en
WA-verzekering is het financiële leed wél te
overzien. Dit een veelvoorkomend misverstand. Zelfs
de meest uitgebreide autoverzekering vergoedt aan
jou als bestuurder geen letselschade of schade aan
persoonlijke eigendommen als jijzelf een aanrijding
veroorzaakt. Inzittenden kunnen wel schadeverhalen
via de WA-dekking, maar de bestuurder is niet
verzekerd. Want je kunt jezelf niet aansprakelijk
stellen. Elke automobilist is verplicht zich te
verzekeren volgens de Wet Aansprakelijkheid
Motorvoertuigen (WA) tegen schade aan derden.

Aanvullende verzekeringen:
Ongevallen-inzittendenverzekering: keert een vooraf
vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende
invaliditeit door een ongeval
Schade-inzittendenverzekering: vergoedt de
werkelijk geleden schade van bestuurder en
passagiers bij een ongeluk. Naast medische kosten
worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer
van de plek van het ongeval en schade.
Ga in de polisvoorwaarden na wat daarin is bepaald
over het vervoer van personen en de dekking bij een
ongeval.
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8.3. Verkeersregelaars bij evenementen
Inleiding
Vanuit jeugd- en jongerenwerk worden regelmatig
evenementen georganiseerd, waarbij het verkeer
voor de veiligheid van de deelnemers en de
weggebruikers geregeld moet worden. Denk
bijvoorbeeld aan de intocht van Sint-Nicolaas, een
skeelerwedstrijd, estafetteloop of een
jeugdmanifestatie.
Verkeersregelaars
Mensen die het verkeer regelen en zorgen voor de
veiligheid van weggebruikers.
Wetgeving
In de Wegenverkeerswet zijn hiervoor de volgende
voorschriften vastgelegd:
De verkeersregelaar heeft als opleiding een
instructie (E-Learning) gevolgd bij de politie (1x per
jaar herhalen).
De verkeersregelaar is in bezit van een geldig
verkeersregelaarspasje.
- De verkeersregelaar wordt voor de duur van het
evenement aangesteld door de burgemeester.
- De verkeersregelaar is voor de duur van het
evenement verzekerd.
- De verkeersregelaar is uitgerust met een
reflecterende hes.
Soorten verkeersregelaars
Bij elke inzet zijn er verschillende bevoegdheden,
eisen en vorm van aanstelling. Er zijn verschillende
soorten verkeersregelaars: Verkeersbrigadiers,
beroepsverkeersregelaars, Transportbegeleiders, en
Evenementenverkeersregelaars.
Evenementenverkeersregelaars
Kenmerken: vanaf 16 jaar en werken onder
toezicht van de politie.
Bevoegdheden en instructie van verkeersregelaars
In de Regeling Verkeersregelaars 2009 staan de
bevoegdheden van verkeersregelaars. De regeling
bevat informatie over: de opleiding of instructie, de
aanstelling, de examinering en de uitrusting van
verkeersregelaars. De mensen die als
verkeersregelaar optreden maken gratis de E-

Learning op de website van Stichting
Verkeersregelaars Nederland. Hij en de organisatie
krijgen een instructieverklaring, geldig voor een jaar.
De verkeersregelaar krijgt een pasje thuisgestuurd
dat één jaar geldig is. Het volgen van de E-Learning
duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.
Verzekering verkeersregelaars
De verzekering moet dekking geven voor de
volgende onderdelen: wettelijke aansprakelijkheid,
zaak- en persoonsschade en huishoudelijke hulp. In
de meeste gevallen zijn alle vrijwilligers verzekerd bij
de collectieve vrijwilligersverzekering vanuit de
gemeente.
Het inzetten van verkeersregelaars
Een gemeente regelt de aanstelling voor
verkeersregelaars bij evenementen zelf. Sinds 1
oktober 2017 gelden nieuwe regels voor deze
verkeersregelaars:
- De gemeente vereist de inzet van
verkeersregelaars voor bepaalde (soorten)
evenementen.
- De organisator van een evenement meldt de
verkeersregelaars aan bij de SVNL.
- De gemeente waar het evenement is stelt de
verkeersregelaars aan.
- De gemeente stelt alleen verkeersregelaars aan
die een online instructie volgen.
- Ze krijgen een aanstelling voor 12 maanden, niet
meer voor 1 evenement.
- De organisator zet ze in voor een evenement.
Deze aanstelling is voor maximaal een jaar en geldt
alleen voor de gemeente waarin hij werd aangesteld.
Verder vervalt voor deze verkeersregelaars de
aanstellingspas. Om het verkeer bij een evenement
te mogen regelen stelt de organisatie een inzetlijst
op. Op deze lijst staan alle bevoegde en aangestelde
verkeersregelaars voor dat evenement vermeld.
Meer informatie over de regels en de
examenprocedure voor verkeersregelaars vind je op
de website van de Stichting Verkeersregelaars
Nederland (SVNL).
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9. Voedselveiligheid
9.1. Voedselhygiëne
Hygiëne is een noodzaak
In je clubgebouw zul je ongetwijfeld wel eens eten klaarmaken. Dat kan een kleinigheidje zijn tijdens een
kinderclub, maar ook misschien een complete maaltijd voor een vrijwilligersfeestje. Als je met je club op kamp
of bivak gaat, zullen er gedurende deze dagen vele maaltijden worden bereid. Het is daarbij van groot belang
dat je hygiënisch te werk gaat.
Elk jaar worden maar liefst twee miljoen Nederlanders ziek van onzorgvuldig bereid voedsel.
Diarree, braken of hoofdpijn kunnen het gevolg zijn.
Ook andere lichamelijke klachten als allergieën zijn vaak het gevolg van een onzorgvuldige behandeling van
voedsel, een gebrekkige persoonlijke en sanitaire verzorging en onvoldoende aandacht voor het
binnenhuismilieu. Daar kun je als organisatie zelf veel aan doen door een aantal regels in acht te nemen. Die
zijn meestal erg voor de hand liggend. Een aantal zul je ongetwijfeld al toepassen. We zetten alles op een rijtje
vanaf het moment dat je de boodschappen gaat doen tot en met de afwas!

Inkoop
Verpakkingen
Als de verpakking beschadigd is, kunnen er vuil en
bacteriën. Ook stukjes verpakking zoals plastic of
glas kunnen erin voorkomen. Daarnaast kan vocht
uit de verpakking lopen en vervolgens weer andere
producten besmetten.
Kijk daarom altijd als je iets koopt goed naar de
verpakking. Als die beschadigd is, kun je beter een
ander product nemen.
Voorbeelden van wat je beslist niet koopt
- De inhoud van een conservenblik dat bol staat,
is bedorven.
- Of een conservenblik waarin een deuk zit, kun
je ook beter laten staan. Door het deuken kan
de binnenkant van het blik beschadigd zijn.
Hierdoor kan een chemische reactie met de
inhoud van het blik ontstaan, waardoor zware
metalen in het voedsel terechtkomen.
- Ook niet verpakte producten moeten er gaaf
uitzien, zoals fruit. Bij twijfel niet kopen.

Ontvangst goederen
Gekoelde producten en diepvriesproducten (in de
winkel)
Gekoelde producten en diepvriesproducten zijn
gevoelig voor snel oplopende temperaturen. Zodra
je ze uit de koeling of diepvries haalt, stijgt de
temperatuur. Hierdoor kunnen bacteriën zich

vermenigvuldigen en een voedselvergiftiging
veroorzaken. Doordat de voedingsmiddelen warmer
worden, ontstaat bovendien lekvocht. Ook in dit
lekvocht kunnen bacteriën zitten, die weer andere
producten besmetten.
Het is belangrijk dat gekoelde producten en
diepvriesproducten zo kort mogelijk buiten de
koeling of vriezer blijven. Doe ze pas vlak voor het
afrekenen in je wagentje of mandje. En doe ze vóór
het afrekenen -en direct erna weer- in een koeltas.
In het ideale geval gebruik je meerdere koeltassen.
Het is handig om de gekoelde producten en de
diepvriesproducten apart te verpakken. In sommige
winkels en groothandelsbedrijven zijn speciale
diepvrieszakken te koop.
Gekoelde producten en diepvriesproducten
(onderweg naar je bestemming)
Als je gekoelde producten of diepvriesproducten
hebt gekocht, is het zaak ze in je clubgebouw of
bivakaccommodatie zo snel mogelijk in de koelkast
of vriezer te leggen. Ga dus, nadat je dergelijke
producten hebt gekocht, direct naar de plaats van
bestemming, zeker als het warm weer is. Vervoer de
producten het liefst in een koeltas of diepvrieszak,
maar in elk geval apart van niet gekoelde producten.
Tip
Een goed begin is het halve werk. Let al bij
aankoop goed op wat je koopt: hoe vers ziet het
product eruit? Tot wanneer is het houdbaar?
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Opslaan producten
Ruim bij aankomst de producten die in de koelkast of
vriezer horen als eerste op.
Tip
Zet in de koelkast de 'oudste' producten duidelijk
vooraan. Zo maak je altijd eerst je oude voorraad
op. Dat geldt overigens voor alle levensmiddelen
die je koopt. Zo voorkom je voor een deel dat
producten ‘over de datum gaan’. Men noemt dit
het FiFo-systeem: First-in-first-out.
Houdbaarheid
Voedingsmiddelen die te lang blijven liggen, gaan in
kwaliteit achteruit. Controleer daarom altijd de
houdbaarheidsdatum van een product. Die datum
wordt vaak aangeduid met ‘ten minste houdbaar tot
...’ De fabrikant garandeert tot en met die datum een
goede kwaliteit van het product.
Let wel: dat geldt voor het product zolang het nog
niet is aangebroken en het bewaarvoorschrift is
opgevolgd. Volg je de bewaarvoorschriften niet op,
dan is het product minder lang houdbaar.
Op zeer bederfelijke producten zoals vers vlees,
verse vis en kip, voorgesneden groenten en koel
verse maaltijden staat ‘te gebruiken tot …’. Deze
producten moet je bewaren bij de aangegeven
temperatuur. Na de vermelde datum moet je ze
zeker niet meer gebruiken.
Soms staat er geen houdbaarheidsdatum op de
verpakking, bijvoorbeeld bij verse vleeswaren. Het is,
zeker als je het product niet direct gaat gebruiken,
verstandig om aan de verkoper te vragen hoe lang
het houdbaar is. Schrijf in dat geval zelf op de
verpakking tot wanneer je het product kunt
bewaren.
Producten die niet meer helemaal vers zijn, bederven
sneller dan verse.
Voorbeeld
Wordt er weinig koffiemelk gebruikt? Dan kun je
beter kleinere flessen of melkcups kopen. De
inhoud van een grote fles is waarschijnlijk al
bedorven voordat hij leeg is.

Tip
Om te voorkomen dat producten onnodig de
houdbaarheidsdatum overschrijden, is het aan te
raden om rekening te houden met het verbruik
ervan.
Voedsel bewaren na openen van de verpakking
Als de verpakking van een levensmiddel geopend is,
gaat de houdbaarheid ervan achteruit. Op het etiket
staat meestal hoe je het product na opening het
beste kunt bewaren om bederf zoveel mogelijk te
voorkomen.
Producten uit blik moet je in een bakje bewaren, niet
in het blik zelf. Ze kunnen namelijk een ongezonde
reactie met het blik aangaan.
Over het algemeen zijn producten na opening nog
drie dagen houdbaar.
Controleer de koelkast wekelijks op restjes. Gooi
restjes die er langer dan drie dagen in staan weg.
Lang houdbare zure producten zoals augurken en
zilveruitjes en producten met veel suiker zoals jam,
kun je ongeopend buiten de koelkast bewaren. Na
opening zijn deze producten in de koelkast nog
ongeveer een maand houdbaar. Wanneer in azijn
gisten in de vorm van witte slierten zichtbaar zijn,
moet je dit product weggooien. Ook als je schimmel
ziet op etenswaren, moet je deze in zijn geheel
weggooien. Alleen schimmel op harde kaas kun je
ruim wegsnijden. De rest van de kaas is dan nog
eetbaar.
Bewaren van bereide gerechten
Bereide gerechten die je wilt bewaren, zet je
afgekoeld en afgedekt in de koelkast. Doe kliekjes
met schone lepels in bewaarbakjes en dek ze af. Om
te voorkomen dat ze besmet raken met bacteriën
van andere producten in de koelkast. Doe geen
nieuwe restjes bij oude. Bewaar restjes niet langer
dan twee tot drie dagen. Bereide gerechten die na
afkoeling in de vriezer zijn gezet, kun je ongeveer
een maand goed houden. Restjes van gerechten met
nitraatrijke groente kun je beter niet bewaren.
Vis is een zeer bederfelijk product. Bewaar restjes
van zowel verse als bereide vis niet langer dan een
dag.
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(Voor)bereiden gerechten - Hygiëne
Voedselbereiding
Bij het bereiden van voedsel is hygiëne heel
belangrijk. Gevaren liggen overal op de loer.
Ontdooien, snijden, verhitten, bewaren: door al deze
handelingen met zorg uit te voeren, eet je veilig en
gezond.
Hygiëne in de keuken
In de keuken wordt vaak gewerkt met (rauwe)
levensmiddelen. Zo kom je voortdurend met
bacteriën in aanraking. Ze kunnen op het aanrecht
terechtkomen en op je handen. Als je vervolgens
producten op het aanrecht legt of ze vastpakt,
kunnen bacteriën door zogenaamde kruisbesmetting
worden overgebracht. Je kunt dit tegengaan door
schoon en hygiënisch te werken. Door
voedselresten, afval en vuil zo snel mogelijk op te
ruimen en weg te gooien. Maak in je groep
afspraken over de schoonmaak van de keuken. Het
beste is om na ieder gebruik de keuken schoon te
maken.
Voorbeelden van de praktijk
Maak een schoonmaakrooster en geef hierbij aan
wat er allemaal gedaan moet worden. Vergeet de
koelkast, het koffiezetapparaat, de oven of de
afzuiginstallatie niet.
Zorg voor voldoende en de juiste
schoonmaakmiddelen. Maak hierbij onderscheid in
schoonmaakmiddelen voor de keuken en voor het
sanitair.
Tip
Je kunt met kleuren aangeven wat waarvoor
gebruikt moet worden. Bijvoorbeeld blauw voor
de keuken en rood voor het sanitair.
Laat je jeugdige deelnemers afdrogen, let er dan wel
op dat dit goed gebeurt, met schone droge
theedoeken. Vochtige mokken of pannen zijn een
goede voedingsbodem voor
bacteriën. Afvalbakken
moeten afgesloten zijn en
regelmatig geleegd worden.

Huisdieren
Zorg dat huisdieren uit de keuken blijven. Maak in
elk geval voordat je eten gaat klaarmaken het
aanrecht en/of werkbladen goed schoon. Zodoende
verwijder je eventuele haren, viezigheid en microorganismen.
Persoonlijke hygiëne
Op de handen van mensen zitten altijd bacteriën.
Door voedsel met je handen aan te raken, kunnen ze
op het voedsel terechtkomen. Via je handen kunnen
ze ook worden overgebracht van het ene op het
andere voedingsmiddel. Met als gevolg dat ze
terechtkomen op: schalen, bestek, aanrecht,
koelkastdeur of knoppen van het fornuis. Schone
handen kunnen weer worden besmet door
aanraking van besmette voedingsmiddelen en
voorwerpen. Om deze kruisbesmetting te
voorkomen, is het van belang regelmatig je handen
te wassen. Voor het eten, maar ook voor, tijdens en
na het klaarmaken van eten.
Moet je niezen of hoesten? Hou je hand voor je
mond en was daarna je handen. Heb je een wondje
aan je handen, vermijd dan het kneden van deeg of
gehakt. Plak er een pleister op en zorg ervoor dat de
wondjes niet in aanraking komen met voedsel.
Tip: zeven stappen naar schone handen
1. Verwijder ringen en armbanden.
2. Gebruik stromend water.
3. Doe een kleine hoeveelheid zeep op je handen
en een beetje water.
4. Wrijf je handen over elkaar heen en zorg
ervoor dat het water en de zeep over de
gehele hand wordt verdeeld. Was ook tussen
je vingers en onder je nagels en vergeet je
vingertoppen en handpalmen niet. Handen
wassen is alleen effectief als je deze stap
minstens vijftien seconden volhoudt.
5. Spoel je handen al wrijvend af onder de
stromende kraan.
6. Doe de kraan dicht. Probeer de kraan zo min
mogelijk aan te raken met gewassen handen,
omdat je anders je handen opnieuw besmet.
7. Droog je handen goed af met een droge,
schone handdoek
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(Voor)bereiden gerechten - schoonmaken
Aanrecht en keukengerei
Maak na het klaarmaken van voedsel het aanrecht
en de gebruikte hulpmiddelen zoals snijplank, mes
en schalen schoon en droog. Zo voorkom je dat
bacteriën door kruisbesmetting worden
overgebracht op andere producten.
Maak extra goed schoon na het klaarmaken van
vlees en ei, want die bevatten veel bacteriën.
Spoel materiaal dat met rauw vlees in aanraking is
geweest af met heet water en zet het vervolgens bij
de afwas. Wil je dezelfde materialen meteen weer
voor iets anders gebruiken, was ze dan af met sop en
heet water. Om tijdens het bereiden niet constant te
hoeven afwassen, is het handiger om meer
snijplanken te hebben. Dan kun je de vuile snijplank
na hem afgespoeld te hebben, bij de afwas zetten en
een schone pakken.
Keukenhulpmiddelen zoals een garde, staafmixer of
blikopener zijn moeilijk schoon te maken.
Voorbeelden van de praktijk
Zet ze daarom vóór de afwas in een handwarm
sopje, zodat ze een tijdje kunnen weken. Berg ze
pas op als ze goed droog zijn.
Vaatdoekjes
Vaatdoekjes worden voor allerlei klusjes gebruikt.
Hierdoor raken deze behoorlijk besmet met
bacteriën, die zich in de vochtige doekjes
gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen. Spoel
vaatdoekjes daarom na gebruik altijd goed uit, wring
ze uit en hang ze op om te laten drogen. Pak
regelmatig schone vaatdoekjes en doe de vuile in de
was; 60°C in de wasmachine met een
totaalwasmiddel.

Sponsje
Vaak worden sponsjes in de keuken gebruikt.
Sponsjes blijven echter heel lang nat en zijn moeilijk
goed te reinigen. Hierdoor krijgen bacteriën de kans
om zich te vermenigvuldigen. Gebruik daarom liever
geen sponsjes in de keuken. Wil je toch graag
schuren, kies dan voor schuurlapjes. Deze blijven
niet zo lang nat.
Afval
Verpakkingsmateriaal, schillen van fruit of
aardappelen, weggesneden delen van groenten,
etensresten. Al dit afval trekt ongedierte aan en
bacteriën kunnen zich er snel in vermenigvuldigen.
Het is belangrijk om afval zo snel mogelijk weg te
gooien.
Maar let op: elke keer als je de afvalbak aanraakt,
komen er bacteriën op je handen. Zowel van het
afval als van de afvalbak. Beperk aanraking met
afval en afvalbak daarom tot het minimum. Spaar
afval tijdens het koken op en gooi steeds een aantal
dingen tegelijk weg.
Was na elke aanraking van het afval of de afvalbak je
handen. Maak de afvalbak bovendien regelmatig
schoon; vooral het deksel, want dat raak je het
meeste met je handen aan. Sluit de afvalbak goed af,
zodat deze geen ongedierte kan aantrekken. De
grote gft-bak hoort buiten te staan. Als dat niet kan,
is het niet verstandig afval te scheiden.
Gooi afval meteen weg in een afgesloten
vuilnisemmer en bewaar het niet te dicht bij de
kookgelegenheid. Bewaar ook geen restjes als je
deze niet gekoeld kunt opslaan.

Tip
Gebruik vaatdoekjes alleen voor het schoonmaken
van bijvoorbeeld aanrecht en tafel. Niet voor vuile
klussen zoals de vloer, gemorst vleesnat of melk.
Daarvoor kun je het beste keukenpapier gebruiken.
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(Voor)bereiden gerechten - Ontdooien

Bereiden gerechten

Ontdooien van levensmiddelen
Als bevroren vlees bij kamertemperatuur wordt
ontdooid, kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen.
Doordat aan de buitenkant van het product de
temperatuur oploopt.

Voorbereidingen treffen
Voordat je begint met koken, tref je eerst de nodige
voorbereidingen. Aardappelen schillen, groenten
wassen, vlees kruiden. Daarbij is het belangrijk, dat
geen kruisbesmetting ontstaat. Er mag geen
overdracht plaatsvinden van bacteriën van het ene
naar het andere product.
- Was je handen voordat je met het voorbereiden
van eten begint.
- Was je handen tussendoor, bijvoorbeeld na
aanraking van rauw vlees.
- Was groenten in ruim water om zo vuil en
bacteriën te verwijderen.
- Hou rauwe producten gescheiden van bereide
voedingsmiddelen; gebruik aparte snijplanken en
messen.
- Raak producten die bereid en voor consumptie
gereed zijn zo min mogelijk met je handen aan.
- Heb je voedingsmiddelen uit de koelkast nodig,
bijvoorbeeld vlees, haal die er dan pas vlak voor
gebruik uit. Zet resten van het gebruikte product,
bijvoorbeeld melk, direct terug.
Laat je de kinderen zelf koken, zorg dan voor
instructie en toezicht.

Vlees kun je het beste in de koelkast laten ontdooien.
De temperatuur loopt dan niet zo hoog op en je geeft
bacteriën geen kans.
Leg bevroren vlees altijd op een diep bord of een
schaal, zodat het lekvocht wordt opgevangen. Spoel
dit vocht na ontdooien altijd weg en spoel het bord
én de gootsteen met heet water na. Neem gemorst
dooiwater eerst op met keukenpapier. Maak
vervolgens de aanrecht schoon met een vaatdoekje,
dat je direct in de was doet. In verband met het
mogelijk druppelen van lekvocht wordt het vlees
onder in de koelkast bewaard. Groenten, fruit en
dergelijke daarom boven in de koelkast.
Je kunt vlees en andere levensmiddelen ook in de
magnetron ontdooien. Zorg ervoor dat het tot in de
kern is ontdooid. Bereid de producten direct na het
ontdooien.
Opwarmen van ontdooide gerechten
Heb je bereide gerechten ingevroren en wil je ze
gaan gebruiken? Zorg er dan voor dat je ze op een
veilige manier volledig ontdooit. Het gerecht moet
daarna door en door worden verhit. Denk eraan dat
bacteriën zich in de vriezer weliswaar niet
vermenigvuldigen, maar zeker ook niet doodgaan.
Door voedsel goed te verhitten dood je de
achtergebleven bacteriën.

Verhitten van levensmiddelen
Bacteriën gaan dood door verhitting. Zo kunnen
producten die rauw een voedselvergiftiging kunnen
veroorzaken, toch veilig worden gegeten. Maar pas
op: als dit verhitten niet op de juiste manier gebeurt,
bestaat er alsnog kans op besmetting. Het is daarom
belangrijk om producten door en door te verhitten.
Dit wil zeggen dat ook de kern van het product
voldoende wordt verhit (75°C).
Je kunt de temperatuur in levensmiddelen meten met
een speciale thermometer, die je tot in de kern van
het product steekt. Deze thermometers zijn bij
huishoudwinkels voor ongeveer € 10,00 te koop.
Vooral vlees(producten) waarvan de ‘buitenkant’ aan
de ‘binnenkant’ is terechtgekomen, denk aan:
rollade, gehakt of kip(producten). Deze moeten door
en door worden verhit. Hier zitten de bacteriën
namelijk door het hele vlees heen. Let erop dat je
grote stukken vlees lang genoeg verhit, zodat ook de
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binnenkant de juiste temperatuur kan krijgen. Doe je
dit te snel en op een te hoog vuur, dan is de
buitenkant al bruin voordat de binnenkant heet
genoeg is. De bacteriën binnenin zijn dan niet
gedood en vormen een gevaar voor de gezondheid.
Bepaalde etenswaren worden bewust niet door en
door verhit. Tartaar bijvoorbeeld, of filet americain
of haring. Let bij deze producten extra goed op
versheid en kwaliteit. Jonge kinderen, zwangere
vrouwen, ouderen en mensen met een verlaagde
weerstand lopen extra risico door het eten van deze
producten. Zij doen er verstandig aan deze
producten niet te eten. Biefstuk eten kan wel, omdat
rundvlees binnenin geen ziekteverwekkende
bacteriën bevat.
De magnetron
Een magnetron verhit levensmiddelen met
elektromagnetische stralen. Een nadeel van de
magnetron is, dat het voedsel niet gelijkmatig
wordt verwarmd. Er zijn plekken in het voedsel die
koud blijven.
Tip
Het is daarom aan te raden om gerechten die je
in de magnetron bereidt, in kleine porties te
verdelen. Roer gerechten ook regelmatig om.
Het is niet verstandig om vlees alleen in de
magnetron te bereiden. Beter kun je het vlees
eerst voorkoken of bakken voordat je het verder
klaarmaakt in de magnetron.
Braden en bakken
Draai bij braden en bakken het eten minstens één
keer om, zodat de bacteriën aan de onder- én de
bovenkant worden gedood. Doe zo nodig een
deksel op de pan, zodat de temperatuur in het
vlees of gerecht hoog genoeg oploopt om alle
bacteriën te doden.
Oven en grill
Wanneer je voedsel in de oven of de grill bereidt,
zorg er dan voor dat de temperatuur niet te hoog
is. Anders is de buitenkant van het gerecht al
verbrand, voordat de binnenkant gaar is. Het
beste kun je het gerecht af en toe even
omdraaien.

Frituren
Om veilig te frituren moet je op een aantal zaken
letten. Zorg ervoor dat de frituurolie niet heter
wordt dan 180°C. Boven 180°C bestaat de kans dat
het product dat je frituurt aan de buitenkant
verbrandt, terwijl de binnenkant nog niet
voldoende verhit is om mogelijk aanwezige
bacteriën te doden. Ook de frituurolie zelf kan
gaan verbranden, waardoor er
kankerverwekkende stoffen kunnen ontstaan.
Bij elektrische frituurpannen kun je de
temperatuur via een regelknop instellen.
Tip
Maak je gebruik van een pan die op het fornuis
wordt verhit? Dan kun je de temperatuur
controleren door een stukje brood in de hete olie
te gooien. Wanneer de temperatuur goed is,
gaat het brood bruisen en wordt het bruin. Ook
kun je een speciale thermometer gebruiken.
Uit veiligheidsoverwegingen is het natuurlijk aan
te raden een regelbare elektrische frituurpan te
gebruiken.
Hoe vaker de olie opnieuw wordt verhit, hoe meer
kankerverwekkende stoffen kunnen ontstaan.
Ververs daarom na vijf tot zeven keer frituren de
olie. Ververs in elk geval de olie als er een sterke
geur of smaak aan zit, als die een donkere kleur
krijgt, stroperig wordt en gaat walmen of
schuimen. Doe in ieder geval nooit nieuwe olie bij
oude olie.
Als de temperatuur van de olie te laag is, nemen
de producten die je frituurt veel olie op, waardoor
ze erg vet worden. Dit is niet goed voor de
gezondheid. Bij een te lage temperatuur bestaat
bovendien de kans dat producten niet voldoende
gaar worden, zodat niet alle bacteriën worden
gedood.
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Barbecue, gourmet en fondue
Bij barbecueën, gourmetten en fonduen is hygiëne
erg belangrijk. De kans bestaat namelijk dat
bacteriën van het rauwe vlees worden
overgebracht op gare stukjes vlees.
Tip
Zorg ervoor dat je de gare en rauwe stukjes goed
gescheiden houdt. Gebruik verschillende borden,
messen en vorken voor rauwe en gare producten.
Doordat de ingrediënten vaak lang buiten de
koelkast liggen, krijgen bacteriën kans zich te
vermenigvuldigen. Zet daarom liever niet alles
tegelijk op tafel, maar vul regelmatig bij. Vlees dat
niet goed gaar is, kan voedselvergiftiging
veroorzaken. Je kunt dit voorkomen door grotere
stukken vlees en dit geldt voornamelijk voor kip,
van tevoren te koken. Hierdoor wordt de
binnenkant alvast gaar en dood je de bacteriën.
Opwarmen van bereide gerechten
Ook het opnieuw opwarmen van een kliekje luistert
nauw. Verhit daarom een kliekje altijd door en door,
om ook de laatste bacteriën te doden. Zorg ervoor
dat de temperatuur binnen in het product minstens
75°C is en roer het gerecht geregeld om.
Opwarmen in de magnetron vereist speciale
aandacht: roer gerechten tussentijds goed om, zodat
er geen lauwe gedeelten en dus schadelijke
bacteriën in blijven zitten. Eet het gerecht na
verhitting direct op. Blijft er nog wat over, gooi het
dan gewoon weg.
Bereiden van koude gerechten
In koude gerechten worden bacteriën niet gedood
door verhitting. Ook in de koelkast blijven bacteriën
leven. Door levensmiddelen in de koelkast te
bewaren, vertraag je de snelheid waarmee bacteriën
zich vermenigvuldigen. Zodra je de producten uit de
koelkast haalt, loopt de temperatuur op en gaan de
bacteriën zich vermenigvuldigen. Haal ingrediënten
voor koude gerechten dus niet lang van tevoren uit
de koelkast en hou de bereidingstijd zo kort
mogelijk. Laat ingrediënten die eerst verhit worden,
zoals een gekookt ei, goed afkoelen voordat je ze bij
het koude gerecht voegt. Eet het gerecht direct na

bereiding op of zet het terug in de koelkast totdat je
het gaat eten.
Verder is het belangrijk hygiënisch te werk te gaan,
zodat geen kruisbesmetting kan ontstaan. Gebruik
schoon keukengereedschap en was je handen
voordat je gaat beginnen. Was voor zover nodig ook
de ingrediënten. Let verder op de versheid en de
kwaliteit van de ingrediënten. En bewaar
zelfgemaakte, koude gerechten niet langer dan twee
tot drie dagen in de koelkast.
Sommige rauwe producten, zoals vlees, kip, vis en
eieren, kunnen heel veel bacteriën bevatten. Het is
niet verstandig om deze producten rauw te eten of
ze te verwerken in een gerecht dat niet wordt verhit,
zoals bavarois. Zachte kazen, zoals brie, kunnen
gemaakt zijn van niet-gepasteuriseerde melk. Je kunt
dit lezen op het etiket. Aangezien deze kaassoorten
veel listeriabacteriën kunnen bevatten, kunnen
zwangere vrouwen beter geen kaas van nietgepasteuriseerde melk eten. Ben je zwanger en kun
je niet uit het etiket opmaken of de kaas is gemaakt
van wel- of niet-gepasteuriseerde melk, eet deze
kaas dan niet.
Tip
Iedereen bewaart wel eens een restje. Er zijn echter
duidelijk risico's verbonden aan het bewaren en het
weer opwarmen hiervan. Beperk de hoeveelheid
restjes daarom tot een minimum.
Afkoelen
Wil je warm eten bewaren, koel het dan binnen een
uur af en zet het in de koelkast. Hoe sneller het
afkoelt, hoe beter. Daarom kun je het 't beste in
kleine porties verdelen. Zo kun je het later ook veel
gemakkelijker opwarmen. Wil je eten als een groot
stuk vlees in zijn geheel bewaren, dan doe je het
altijd met schoon keukengerei in een schaal of bak.
Zet dat in een bak met water en ijs. Roer geregeld,
zodat het eten gelijkmatig kan afkoelen. Vul zo nodig
het ijs bij.
Streef ernaar het gerecht binnen een uur in de
koelkast te zetten.
Als je het eten tijdens het afkoelen afdekt, zorg er
dan voor dat je het deksel niet helemaal afsluit.
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Anders koelt het niet snel genoeg af en ontstaat er
condens.
Nitraat in groente
Nitraat komt van nature in alle soorten groente voor.
Veel nitraat zit in: andijvie, rode bieten,
bleekselderij, Chinese kool, koolrabi, paksoi,
postelein, raapstelen, alle soorten sla, spinazie,
spitskool en venkel. Nu is dit nitraat niet direct
schadelijk voor de mens. Maar in ons lichaam wordt
nitraat gedeeltelijk omgezet in nitriet. En te veel
nitriet kan wél schadelijk zijn. Nitraat kan ook
worden omgezet in nitriet door het verleppen van
groente en door het bewaren van restjes nitraatrijke
groenten. Eet daarom niet vaker dan twee keer per
week een maaltijdportie nitraatrijke groente.
Verwijder verlepte delen van groente. Bewaar geen
restjes van nitraatrijke groente.

Presenteren en serveren
Serveren
In voedsel dat door en door is verhit, zijn alle
bacteriën gedood. Maar de sporen die sommige
bacteriën vormen als ze worden verhit, worden niet
gedood. Deze sporen kunnen bij kamertemperatuur
weer uitgroeien tot bacteriën, die vervolgens weer
kunnen leiden tot voedselvergiftiging.
Voorbeelden van de praktijk
Je bereidt een gerecht. Je hebt ervoor gezorgd dat
het vrij is van bacteriën door het goed te
verhitten. Je verdeelt het over de borden en
maakt een leuke garnering met verse kruiden.
Tijdens deze handelingen koelt het gerecht
enigszins af, waardoor de sporen zich gaan
ontwikkelen tot bacteriën. Doordat je in je haast
vergeten bent de verse kruiden te wassen, komen
de bacteriën hiervan op je gare gerecht. Wanneer
het gerecht om de een of andere reden enige tijd
op het aanrecht blijft staan, krijgen de bacteriën
de tijd om zich te vermeerderen. Zo kun je toch
een voedselvergiftiging oplopen, hoe zorgvuldig je
het gerecht ook hebt verhit. Blijf dus ook tijdens
het afwerken secuur werken.
Dat wil zeggen:
- Zorg ervoor dat je schone handen hebt.

- Zorg voor schone hulpmiddelen en een schoon
aanrecht.
- Zorg ervoor dat de garnering gewassen is.
- Garneer het gerecht kort voor serveren.
- Zet gerechten pas vlak voordat je gaat eten op
tafel.
Hou warme gerechten op een temperatuur boven
65°C, bijvoorbeeld op een warmhoudplaatje. Zorg
ervoor dat de temperatuur niet zo hoog oploopt dat
het gerecht aanbrandt. Gebruik voor het
opscheppen schone lepels en zorg ervoor dat je
schone handen hebt.
Serveren van gekoelde producten
Men zet geen pak melk op tafel, maar serveert melk
in bekers. Ook worden vleeswaren zoveel mogelijk
afgepast op tafel. Dit gebeurt allemaal ter
voorkoming dat bacteriën zich kunnen
vermeerderen als gevolg van te veel oplopende
temperatuur.
Tip
Heb je borrelhapjes gemaakt voor een feestje? Dan
is het verstandig om ze pas uit de koelkast te halen
vlak voordat je ze serveert. Ook is het verstandig als
je niet alles in één keer op tafel zet.
Is er bij het afruimen eten op je handen gekomen,
was dan even je handen. Zo voorkom je dat je weer
andere dingen in huis besmet.
Serveren op kamp of bivak
Als je met je groep op kamp of bivak bent, dan zul je
het eten in buffetvorm op een tafel opstellen. Enkele
vrijwilligers zullen het eten bij de deelnemers
opscheppen of zij kunnen dat zelf doen. Let op:
- Warme gerechten moeten op een temperatuur
van minimaal 65°C worden gehouden.
- Koude producten dienen normaal op maximaal
7°Celcius bewaard te worden. Bij een presentatie
in buffetvorm mogen zij eenmalig maximaal twee
uur niet gekoeld aangeboden worden.
- Zorg voor voldoende schone opscheplepels.
Daarmee wordt voorkomen dat het voedsel met
de handen wordt aangeraakt. Voor elk product
aparte opscheplepels.
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- Stel de producten zodanig op dat besmetting
zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- Hou koude en warme gerechten gescheiden, dat
geldt ook voor rauwe en gegaarde componenten.

en bekers. Vervolgens was je bestek, keukengerei en
borden af. Als laatste komen de vuilste spullen aan
de beurt: de deksels en de pannen. Is het water niet
meer schoon of heet, neem dan nieuw afwaswater.
Let erop dat de vuile en schone vaat niet met elkaar
in aanraking komen, zodat er geen kruisbesmetting
kan optreden.

Afruimen
De afwas
Door afwassen verdwijnen alle etensresten en
bacteriën. Als je het tenminste op de juiste manier
doet. Het beste gaat het met een afwasmachine.
Daarin worden de bacteriën beter verwijderd dan bij
de handafwas. Ook is er minder kans dat de vuile
vaat de schone door kruisbesmetting besmet.
Verwijder, voordat je de afwas in de machine stopt,
eerst zoveel mogelijk etensresten. Was je met de
hand af, verwijder dan eerst de meeste etensresten
en spoel zo nodig de vuile en vette afwas in een
teiltje met warm water voor. Voor de afwas gebruikt
je heet water met een afwasmiddel. Voor het water
geldt: hoe heter, hoe beter. Als je
huishoudhandschoenen gebruikt, kun je beter heter
waterverdragen.
Was met een afwasborstel alle etensresten van de
vaat. Begin met de minder vuile spullen zoals glazen

Afdrogen
Na het afwassen moet de vaat drogen. Je kunt de
schone vaat op de aanrecht laten drogen of afdrogen
met een schone theedoek. Hang de theedoek na
gebruik uit, zodat hij kan drogen. Zorg ervoor dat de
vaat goed droog is voor je deze in de kast opruimt.
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een
risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van
voedselhygiëne weergegeven.
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
Voedselhygiëne
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Het bestuur ziet erop toe dat bij de bereiding van
voedsel hygiënisch wordt gewerkt
Bij de aankoop van producten wordt op versheid en de
houdbaarheidsdatum gelet
Van producten die worden bewaard wordt het
bewaarvoorschrift opgevolgd
Producten waarvan de verpakking is beschadigd
worden niet gekocht
Groente en fruit moet er gaaf uitzien
Diepvriesproducten worden zo snel mogelijk in een
koeltas of diepvrieszak van de winkel naar de plaats van
bestemming vervoerd
Om kruisbesmetting te voorkomen wordt in de keuken
schoon en hygiënisch gewerkt
Na het klaarmaken van voedsel worden aanrecht en
hulpmiddelen schoon en droog gemaakt
Vaatdoekjes worden regelmatig vervangen door schone
doekjes
Afval wordt zo snel mogelijk weggegooid
De afvalbak (met name het deksel) wordt regelmatig
schoongemaakt
Om kruisbesmetting te voorkomen worden tijdens de
bereiding van voedsel regelmatig de handen gewassen
Het wassen van de handen gebeurt volgens de 7
stappen naar schone handen
Bevroren vlees wordt op een diep bord of schaal
ontdooid in de koelkast
Groenten, fruit en dergelijke worden boven in de
koelkast bewaard
Vlees wordt onder in de koelkast bewaard
Bereide ingevroren gerechten worden na ontdooien
voor gebruik door en door verhit
Tijdens een kamp of bivak wordt gevarieerd en gezond
gegeten

n.v.t. Gedaan

Nog doen

Opmerkingen
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9.2.

HACCP Training

Algemeen
Volgens de Warenwet moet iedereen die in een
bedrijf werkt waar eet- en drinkwaren worden
bereid, een HACCP-training of instructie volgen die is
afgestemd op zijn werkzaamheden. Dit is nodig,
want de meeste gevallen van voedselvergiftiging of
voedselinfectie worden veroorzaakt door
onoplettendheid of onwetendheid. In de wet is
vastgelegd dat mensen die zich bezighouden met het
bereiden of behandelen van eet- en drinkwaren
moeten nagaan welke risico’s deze handelingen
kunnen hebben voor de gezondheid van gasten.
Tijdens de mondelinge HACCP-training leert u op een
eenvoudige manier hoe u de Hygiënecode voor de
Horeca goed kunt toepassen in je organisatie.
Voor wie is de training
Iedereen die zich bezighoudt met het bereiden of
behandelen van eet- of drinkwaren. Dus ook bij
verenigingen en stichtingen. Zij moeten op het
gebied van voedselhygiëne een training hebben
gevolgd.
Waar staat HACCP voor
HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control
Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen
kunnen er dingen misgaan, wat de veiligheid van ons
eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel
produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s
beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een
HACCP-plan. Alle voedselverwerkers zijn verplicht
een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de
Europese wetgeving.
Hazard
Een ‘hazard’ is een gevaar dat in een product
aanwezig kan zijn en vervolgens een bedreiging
voor de gezondheid van de consument kan
vormen. Het gaat daarbij om:
- Microbiologische gevaren: bacteriën,
schimmels, virussen en parasieten.
- Chemische gevaren, oftewel schadelijke stoffen:
dioxines, zware metalen, schimmelgifstoffen,
resten bestrijdingsmiddelen, enzovoorts.
- Fysische gevaren: glas, botdeeltjes, scherpe
metaal- of houtdeeltjes, enzovoorts.

Analysis
Het analyseren van de mogelijke aanwezige
gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden
van het risico. Het risico is een combinatie van de
kans op het gevaar en de ernst van de gevolgen
voor de gezondheid als dit zou gebeuren. Kort
weergegeven geldt risico = kans x ernst.
Critical Control Points
Punten in het proces die onder controle gehouden
moeten worden om een gevaar te voorkomen, of
terug te brengen tot een acceptabel niveau.
Toetsing
Aansluitend op de HACCP-training wordt de toets
afgenomen, op dezelfde locatie. De toets is
schriftelijk en bestaat uit 30 meerkeuzevragen.
Wanneer hier een voldoende voor is behaald,
ontvangen de deelnemers direct het HACCP
Certificaat van Deelname.
Wat de training inhoudt:
- Training en instructie
- Inrichting keuken
- Persoonlijke hygiëne
- Inkoop
- Schoonmaak
- Ontvangst goederen
- Temperatuurbeheersin
g

Opslaan producten
Kruisbesmetting
Bereiden gerechten
Ongediertebestrijdin
g
- Presenteren en
serveren
- Levensmiddelenafval
-

Heb je geen tijd om naar de mondelinge HACCP
Training te komen, dan kun je ook kiezen voor de
Schriftelijke Cursus HACCP. De Schriftelijke Cursus
HACCP bestaat uit 2 huiswerklessen en een HACCP
Toets.
Meer informatie vind je onder andere:
https://sociale-hygiene.nl/cursussen/traininghygienecode-haccp
https://www.sho-horeca.nl/cursussen/socialehygiene-haccp-allergenen/hygienecodehaccp/?gclid=CjwKCAiA3uDwBRBFEiwA1VsajFz2WE_
8ahTpclYX0fxDiKtzpM4GMjKoe7cSdyQAaB3vu7THvXuGxoCGNMQA
vD_BwE
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9.3.

Gezonde voeding

Inleiding
Om sterk en gezond te blijven is het heel belangrijk
om gezond en gevarieerd te eten. Uit ons eten halen
we namelijk voedingsstoffen die ervoor zorgen dat
we goed groeien én fit blijven. Want je lichaam heeft
vitamines, mineralen, eiwitten, koolhydraten, vetten
en vezels nodig. Maar hoe weet je nou of wat je eet
en drinkt wel of niet gezond is?
Daar heeft het Voedingscentrum een handig hulpje
voor bedacht om jou te helpen kiezen: De schijf van
vijf. Die helpt je niet alleen om gezond, maar ook
duurzamer te eten en drinken. Zodat het beter is
voor het milieu.
De schijf van vijf
De schijf bestaat uit vijf vakken met daarin allerlei
verschillende soorten producten.
1) Lekker veel groente en fruit.
Een volwassenen wordt geadviseerd minimaal
250 gram groente te eten per dag. Maar hoeveel
is dat?
2) Gezonde vetten zoals olie, margarine en
halvarine
Groente gebakken in zonnebloemolie, olijfolie
over de salade, margarine op brood. Ons lichaam
heeft die onverzadigde vetten nodig. Vet is een
bouwstof en brandstof voor ons lichaam en
levert vitamines A, D en E.
3) Vis, vlees, noten, peulvruchten, ei en zuivel zoals
kaas en melk
De trend is: meer plantaardig en minder vlees.
4) Volkorenbrood, volkorenpasta, zilvervliesrijst en
aardappels
Graanproducten leveren energie en veel andere
voedingstoffen, zoals vezel, eiwit, B-vitamines en
ijzer.
5) Water en thee zonder suiker

Tip
Kies elke dag voor andere groente. Er is genoeg om
uit te kiezen.
Je lijf gaat je hele leven mee, daar wil je dus zo goed
mogelijk voor zorgen.
Wil je weten hoeveel en wat jij kunt eten volgens het
Voedingscentrum? Klik dan op de volgende link:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-etenmet-de-schijf-van-vijf/wat-is-gezond-eten-met-deschijf-van-vijf-.aspx

Voorbeeld
Een jongen van 10 jaar heeft volgens het
Voedingscentrum de volgende porties nodig:
1.1.5 Maak je eigen dagmenu met:
150-200 gram groente
2 porties fruit
5-6 bruine/ volkoren boterhammen
4-5 opscheplepels volkoren
graanproducten of 4-5 aardappelen
1 portie vis/ peulvruchten/ vlees
25 gram ongezouten noten
3 porties zuivel
20 gram kaas
45 gram smeer- en bereidingsvetten
1-1,5 liter vocht

Als je volgens de Schijf van Vijf eet, neem je genoeg
van alle producten die gezondheidswinst opleveren,
plus alle benodigde voedingsstoffen om fit voor de
dag te komen. Wanneer je elke dag genoeg uit elk
vak eet, ben je gezond bezig. Het is ook verstandig
om niet elke dag hetzelfde te eten. Variëren is
belangrijk.
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9.4.

Veilig barbecueën

Veiligheidsmaatregelen nemen
Tijdens de zomeractiviteiten van je organisatie zul je
bij goed weer ongetwijfeld wel eens de barbecue
aansteken. Daarbij dien je een aantal
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om te
voorkomen dat vrijwilligers of deelnemers zich
verbranden of achteraf van het eten ziek worden.
De barbecue
Gebruik je een barbecue met houtskool, maak deze
dan aan met de speciale aanmaakblokjes. Gebruik
geen zeer brandbare stoffen zoals spiritus, waardoor
onverwacht grote vlammen kunnen ontstaan. Neem
de tijd om een barbecue aan te steken. Je kunt als de
houtskool een beetje gloeit met een föhn of met een
waaier het aansteken wat versnellen.
Volg bij een gasbarbecue duidelijk de bijgeleverde
instructies op. Let erop dat de koppelingen goed zijn
aangedraaid en dat bij het aansteken de brander in
de laagste stand staat. De slangverbinding moet een
GIVEG goedgekeurde slang zijn. De slang moet met
deugdelijke slangklemmen op de slangpilaren
bevestigd zijn.
Bij een elektrische barbecue is het van belang dat
niemand over de kabel kan struikelen en dat een
kabelhaspel geheel is afgerold in verband met
warmteontwikkeling in het snoer door het hoge
vermogen van de barbecue.
Stel de barbecue op een veilige plek op, zeker niet in
een looproute. Zorg ervoor dat met name kleinere
kinderen voldoende afstand houden van de
barbecue. Er zal altijd een vrijwilliger toezicht bij
moeten houden.

Gebruik barbecuetangen om vlees op de
barbecue te leggen.

Het vlees op de barbecue met houtskool
Bij de verbranding van houtskool komen schadelijke
stoffen vrij, de zogeheten PAK's.
PAK’s
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Dit
zijn schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn
en ontstaan als organisch materiaal verbrandt bij
hoge temperaturen
Leg je het vlees te snel op het vuur, dan komen die
stoffen op het eten terecht. Wacht daarom met het
roosteren tot de houtskool met een laagje witte as is
bedekt en er geen vlammen meer te zien zijn.
Stukjes vlees, vis en groente verbranden
gemakkelijk, wanneer het vuur nog vlamt, het
rooster te dicht op het vuur ligt of het vlees niet vaak
genoeg wordt gekeerd. Hou daarom voldoende
afstand tussen het rooster en de kolen: 25 tot 40
centimeter. Verbrande, zwarte stukjes vlees kun je
beter niet eten. De verkoolde delen bevatten PAK's
en die zijn schadelijk. Soms kan wat vet uit het vlees
in het vuur druppelen. Ook door verbranding van vet
ontstaan schadelijke stoffen. Neem daarom niet al te
vette ingrediënten en dep gemarineerd vlees of vis
voor het roosteren droog.
Van binnen rauw
Een nadeel van oververhitting is dat het vlees ervan
buiten gaar uitziet en van binnen soms nog rauw is.
Dat levert het gevaar op van voedselvergiftiging.
Dikkere delen, zoals kippenpoten, kunnen beter
worden voorgekookt. De bacteriën die altijd op het
vlees, vis of kip zitten, vermenigvuldigen zich bij een
temperatuur boven 10 °C snel. Te veel bacteriën
kunnen tot een voedselvergiftiging leiden. Haal de
producten daarom niet te lang van tevoren uit de
koelkast. Bewaar wat niet direct gebruikt wordt in de
koelkast en zorg dat het vlees goed gaar wordt.
Vanzelfsprekend komen ook bacteriën terecht op
keukenmaterialen die in aanraking komen met rauw
vlees. Gebeurt dit, dan wordt het opnieuw besmet.
Leg daarom gaar vlees nooit terug op een bord
waarop rauw vlees heeft gelegen en gebruik voor
het snijden van bereid vlees een schoon mes.
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Het vlees moet gaar zijn
Het vlees mag op de barbecue niet verbranden en
het moet door en door gaar zijn voordat het gegeten
wordt. Het vlees is gaar als het van binnen niet meer
rood is.
Tip
Je kunt het aan de buitenkant zien door op het stuk
vlees te drukken. Als het terugveert is het vlees gaar.
Ook als er wit vleessap uit het vlees komt is het
gaar. Controleer voor de zekerheid door het vlees te
snijden, alvorens te serveren.

Koude en warme gerechten
Hou koude en warme gerechten gescheiden. Dat
geldt ook voor rauwe en gegaarde componenten.
Zorg dat de salades, vers fruit, stokbrood enzovoort,
niet in aanraking kunnen komen met het rauwe
vlees. Rauwe kippenpoten mogen nooit dicht bij een
salade liggen. Er kan dan na besmetting met
salmonella optreden.
Salmonella
Salmonella is een bacterie die veel voorkomt in
dieren. Een besmetting kan klachten geven zoals
diarree, buikpijn en koorts. Salmonella kan
voorkomen in diverse levensmiddelen. De meeste
bekende voorbeelden zijn rauw vlees, rauw ei,
rauwe groente en fruit.
Op de volgende pagina is een voorbeeld van een
risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van
veilig barbecueën weergegeven.
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Voorbeeld Risico-inventarisatie en evaluatie
Veilig barbecueën
Naam van de club:

plaats:

Opgesteld door:

Naam en handtekening

Datum

Besproken met:

Naam en handtekening

Datum

Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
De BBQ staat veilig opgesteld; niet in een looproute en
kleinere kinderen blijven op voldoende afstand
Er houdt altijd een vrijwilliger toezicht op de barbecue
De vrijwilligers die de BBQ installeren, aansteken en
bedienen zijn op de hoogte van bedienings- en
veiligheidsvoorschriften van de betreffende BBQ
De producten worden niet lang voor gebruik uit de
koelkast gehaald
Het vlees mag op de BBQ niet verbranden en moet door
en door gaar zijn
Dikkere delen vlees zoals kippenpoten worden
voorgekookt
Bestek waarmee rauw vlees op de BBQ wordt gelegd
komt niet in aanraking met bereid vlees
Gaar vlees wordt niet terug gelegd op een bord waar
rauw vlees op heeft gelegen
Voor het snijden en eten van bereid vlees wordt schoon
bestek gebruikt
Koude en warme gerechten worden gescheiden
gehouden
Rauwe en gegaarde componenten worden gescheiden
gehouden
Salades, vers fruit, stokbrood enz. komen niet in
aanraking met het rauwe vlees

n.v.t. Gedaan

Nog doen

Opmerkingen

Werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk
130

