Aandachtspunten veiligheid
Aandacht voor veiligheid in uw inloophuis
Als het gaat om veiligheid is aandacht besteden aan dit onderwerp een belangrijkste eerste stap. Zet
het op de agenda, praat er over, en laat het steeds terugkomen. Je hoeft als organisatie niet alles zelf
uit te zoeken, vraag om voorlichting bij de brandweer, vraag aan lokale organisaties waar je mee
samenwerkt om met je mee te denken. Grotere organisaties hebben een BHV’er, maar voor kleine
organisaties is dat niet altijd mogelijk.
-Laat een bestuurslid en/of enkele vrijwilligers bekijken wat de risico’s zijn bij uw inloop.
-Voor ieder inloophuis is dat anders, afhankelijk van wat voor bezoekers er komen, of er kinderen
komen en om hoeveel bezoekers het gaat. Kijk breed: denk aan op- en afstapjes, risico’s van
uitglijden over natte vloeren, is de verbanddoos makkelijk vindbaar, is de uitgang bereikbaar als er
brand is, kan men makkelijk 112 bellen, bestaat het risico dat er ongewenste bezoekers zich in het
pand bevinden, zijn er privacygevoelige gegevens voor iedereen zichtbaar, ligt er geld op een
zichtbare plek, de veiligheid van kookapparaten, is er een brandblusser, is de nooduitgang niet
geblokkeerd. Weet de vrijwilliger wat te doen als de elektriciteit uitvalt? Bekijk ook welke steun
vrijwilligers krijgen als zich vervelende incidenten hebben voorgedaan tijdens een inloop of
bijeenkomst
-Pak gevaarlijke omstandigheden onmiddellijk aan.
-Nodig een voorlichter van de brandweer uit voor een voorlichting aan alle vrijwilligers.
-Bespreek in het bestuur of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Stel een plan op.
-Praat met de vrijwilligers en bezoekers over veiligheid. Zorg dat alle vrijwilligers weten waar de
verbandtrommel staat, wanneer ze 112 kunnen bellen, waar de brandblusser staat en hoe die werkt.
Bespreek hoe ze bezoekers naar buiten leiden als er brand is.
Zet de belangrijkste punten op papier. Spreek vrijwilligers die niet naar bijeenkomsten komen, aan
tijdens hun diensten op brandveiligheid.
BHV’er niet verplicht voor vrijwilligers
Voor de vrijwilligers is het niet verplicht BHV’ers aan te stellen. Wanneer de organisatie
evenementen of manifestaties organiseert met grote groepen bezoekers, moet u zich wel realiseren
dat u ook verantwoordelijk bent voor de veiligheid van deze bezoekers. Bij ongevallen of calamiteiten
moet er adequaat gehandeld worden. In dat geval zal het noodzakelijk zijn dat u ervoor zorgt dat er
mensen aanwezig zijn die handelend kunnen optreden en de eerste hulp kunnen verrichten.
Gemeenten zullen dat eisen bij het verstrekken van de vergunningen.
Bedrijfshulpverlening wel verplicht voor medewerkers in loondienst
Betaalde medewerkers vallen volledig onder de arbowetgeving. Wanneer een organisatie gebruik
maakt van medewerkers in loondienst is de organisatie verplicht voor deze betaalde medewerkers
een RI&E, preventiemedewerker en de bedrijfshulpverlening te organiseren. Voor vrijwilligers binnen
de organisatie is dit niet verplicht. De verplichting geldt alleen voor de medewerkers in loondienst.
Vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding krijgen, vallen hier niet onder. Immers, over de
vrijwilligersvergoeding wordt geen loonbelasting betaald. Vrijwilligers worden daarom niet gelijk
gesteld aan medewerkers in loondienst.
Samenwerken loont
Samenwerken kan heel goed, zeker als de bedrijven of organisaties vlak bij elkaar liggen of zich in

hetzelfde gebouw bevinden. Door het verdelen van de taken en door rekening te houden met een
goede bezetting zorg je er samen voor dat er continuïteit ontstaat bij de interne noodhulp op een
effectieve en efficiënte manier. In een winkelstraat hoef je bijvoorbeeld echt niet in iedere winkel of
op elke hoek een AED te hebben. Maak daarom gebruik van de bestaande kanalen,
(winkeliersvereniging, beheer winkelcentrum), zoek elkaar op en maak afspraken (en leg deze vast en
bespreek ze met elkaar).
Bij grotere feesten
Bij een buurt-BBQ of een risicovolle activiteit is het vaak een kleine moeite om even bij stil te staan
bijde veiligheid. Er zijn hoogstwaarschijnlijk wel BHV’ers onder de. En een paar brandblussers en een
EHBO-doos zijn ook wel te vinden. Inventariseer voorafgaand aan het feest, of vraag in de uitnodiging
aan mensen om zich te melden. Spreek af wie wat doet (ontruimen, 112 bellen, levensreddende
eerste hulp verlenen, enzovoort). Zorg dat bezoekers eenvoudig naar een veilige plek kunnen komen
als er iets misgaat.
Verhuur van ruimtes
De huurder is zelf verantwoordelijk voor de BHV. In de huurovereenkomst moet worden opgenomen
waar de blusmiddelen en EHBO middelen hangen zodat men die kan gebruiken.
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