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Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kidz2Sport. Met behulp van dit beleidsplan
wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers
een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd
worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is
geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse
bijeenkomsten gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van
werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk
zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.
Het bestuur van Kidz2Sport is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.
Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken
voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel
van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te
blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen
maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals
bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet
worden aangescherpt.
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Missie, visie en doel

Kidz2Sport probeert een veilige, gezonde en vertrouwde ruimte te creëren waar de kinderen
opgevangen worden. Dit doen we door:
- kinderen af te schermen van grote risico’s
- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling
- kinderen leren herkennen van kleine risico’s en het uitdragen naar anderen in de groep
- kinderen bewust maken van de gevolgen van kleine risico’s

Kidz2Sport staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt met gepassioneerde krachten die bereid zijn
om de ontwikkeling, gezondheid en verzorging van kinderen naar een hoger plan te brengen. Het
blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen
daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige, vertrouwde en gezonde leef- en speelomgeving vormt
de basis van dit alles.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van
Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste
aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:
1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,
2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en
3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met als doel,
een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich
optimaal kunnen ontwikkelen.

Kidz2Sport zal direct inspelen bij twijfel en de benodigde acties ondernemen bij twijfel.
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Grote risico's

3.1

Voorbeelden van grote risico’s
Fysieke veiligheid
Tijdens activiteiten elkaar hardhandig raken.
Verstikking. Het stikken in snoep/kauwgum.
Door het glaswerk kunnen vallen.
Het knellen van de vingers tussen de deuren.
Het bezeren van zichzelf en anderen door het aanhouden van attributen (horloge,
armbanden, haarspelden, etc.) en het houden van lange nagels tijdens de activiteiten.
Onrust tijdens calamiteiten.
Sociale veiligheid
Grensoverschrijdend gedrag.
Kindermishandeling
Vermissing
Gezondheid
Voedselinfectie of voedselvergiftiging
Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)
Het dragen van vieze sportkleding.
Het hebben van wonden.
Het houden van lange nagels.
Voor de overige risico’s waarvoor we maatregelen nemen verwijzen we naar bijlage
Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD-inspectie waarin de complete risicoinventarisatie is opgenomen die op/in 13/01/2017 is uitgevoerd.
Ook verwijzen wij naar de protocollen:
- veiligheid
- hygiëne & leefomgeving

Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
Tijdens activiteiten elkaar hardhandig raken.
Genomen maatregelen zijn: het dragen van beschermende kleding tijdens activiteiten.
Verstikking. Het stikken in snoep/kauwgum.
Genomen maatregelen zijn: controle van de mond op aanwezigheid van snoep/kauwgum. Scherp
toezicht tijdens de activiteiten.
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Door het glaswerk kunnen vallen:
Genomen maatregelen zijn: het vervangen van normaal glas in gelaagd glas. Bij barsten in gelaagd
glas zal deze spoedig worden vervangen of worden afgedekt. Gelaagd glas blijft intact bij schade.
Het knellen van de vingers tussen de deuren.
Genomen maatregelen zijn: het zoveel mogelijk plaatsen van anti-knel platen tussen de kieren van
de deuren en gebruik van deurstoppers.
Het bezeren van zichzelf en anderen door het aanhouden van attributen (horloge,
armbanden, haarspelden, etc.) en het houden van lange nagels tijdens de activiteiten.
Genomen maatregelen zijn: Bij aanvang activiteiten controleren op attributen en nagels. Ook bij
aanvang elke les het duidelijk aangeven op verbod dragen van attributen tijdens activiteiten.
-

Het bezeren van de voeten in scherpe voorwerpen bij ontruiming:
Genomen matregelen: Bij het ontruimen van het gebouw dienen de aanwezigen direct te
verzamelen bij de verzamelplaats. Onderweg naar de verzamelplaats liggen meestal scherpe
voorwerpen op de grond. Dagelijks controleren en indien nodig het schoonmaken van deze
route.

Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
Grensoverschrijdend gedrag.
Genomen maatregelen zijn: het sanctioneren van het kind op gepaste wijze. Het onderwijzen van
sociaal gewenst gedrag. Bij overschrijdend gedrag van de kracht zal hierop adequaat worden
gereageerd en zal volgens het duidelijk zichtbare protocol dat bij eenieder bekend is gehandeld
worden.
Kindermishandeling.
Genomen maatregelen zijn: het leren herkennen van symptomen en gedragingen van het kind. Bij
vermoeden wordt direct actie genomen volgens het protocol dat verwijst naar kindermishandeling.
Vermissing.
Genomen maatregelen zijn: Het handelen volgens protocol “vermissing kind”. Het bijhouden van en
kunnen handelen zoals in het protocol omschreven staat.
Bij uitstapjes krijgen de kinderen een duidelijk zichtbaar veiligheidshesje met naam en logo van
Kidz2Sport met een label waarin de gegevens staan van de begeleider(s).
Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
- Voedselinfectie of voedselvergiftiging:
Genomen maatregelen: Het duidelijk zichtbaar houden van de te gebruiken producten. Het
verwijderen van producten met overschreden houdbaarheidsdatum. Het wassen van de handen voor
het eten gaan en na toiletbezoek. Tijdens eten toezicht door aanwezige kracht. Het hangen van
borden in toiletten met “Handen wassen na toiletbezoek”.
- Infectie via water (legionella):
Genomen maatregelen: Het op de hoogte zijn van oorzaken van Legionella. Het regelmatig door
laten lopen van de kraan.
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-

Luchtweginfectie.
Genomen maatregelen; Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s
voorkomen we op de volgende manieren:
Verspreiding via de lucht:
- Hoest- nies discipline, ventileren en luchten.
Verspreiding via de handen:
- Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier handen wassen.
- Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen
Via voedsel en water:
- Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid (lees ook protocol voedsel).
Via oppervlakken (speelgoed en vloeren):
- Goed en regelmatig schoonmaken van de oppervlakken.
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Omgang met kleine risico's

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we
ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed
voorkomen. Maar met overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom
beschermen we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan
gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:
•
Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden
•
Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen
•
Het vergroot sociale vaardigheden
Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor
de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig
te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse
afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en
gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom
goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn
gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond
tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met zeep en papieren handdoeken
mogen spelen.
Exacte afspraken hierom zijn niet vastgelegd in een document. Wel probeert Kidz2Sport zoveel
mogelijk de regels mondeling door te geven. Ook hangen er afspraken op papier in de WC en bij de
wasbak.
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Risico-inventarisatie

In de periode tot 01-1-2017 tot 13-01-2017 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in
kaart gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In bijlage 1 zijn de uitkomsten
van de risico-inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende actieplan.
Binnen ons dagverblijf streven wij naar een zo veilig en gezond mogelijke omgeving. Om dit te
bereiken voeren wij jaarlijks een risico inventarisatie uit voor zowel de veiligheid als voor de
gezondheid.
Het opstellen van de risico inventarisatie begint met het invullen van de inventarisatielijsten van alle
mogelijke gevaren. Deze gevaren krijgen een bepaalde meldcode mee op basis van de kans dat het
voorval zich voordoet (grote of kleine kans) gecombineerd met de mogelijke gevolgen en schade als
het voorval zich voordoet (grote of kleine gevolgen).
Deze inventarisatie wordt voor elke groepsruimte uitgevoerd, zodat we van elke ruimte weten waar
rekening gehouden mee dient te worden. Een mogelijk gevaar is bijvoorbeeld het beknellen van de
vingers tussen de deur. Om dit op te lossen hebben wij overal vingerstrips geplaatst.
Een ander mogelijk gevaar is dat het binnen in het pand te warm of te koud kan worden in de winter
en zomer. Wij hebben daarom in elke ruimte een thermometer hangen om de temperatuur in de gaten
te kunnen houden.
Dagelijks hebben wij te maken met hangjongeren op het buiten speelterrein die de buiten speelruimte
onverantwoordelijk achterlaten door lege flessen al dan wel en niet gebroken achter te laten. Ook
regelmatig lege blikjes, etensresten, verpakkingen, sigaretten peukjes en soms zelfs naalden en
verpakkingen van drugs laten rondslingeren. Om te voorkomen dat onze opvangkinderen (en buurt
kinderen) hiermee in aanmerking komen, wordt er 2x per dag (ochtend en middag)het hele buiten
speelterrein geveegd, nagelopen en gecontroleerd dat het weer schoon en veilig is voor alle kinderen
op buiten te kunnen spelen.
Zo zijn er tal van voorbeelden van mogelijke risico’s en wordt er continu gezocht naar oplossingen op
zoveel mogelijk risico’s te beperken.
Zodra de risico inventarisatie is ingevuld wordt er in eerste instantie gekeken naar mogelijke risico’s
met grote gevolgen. Hiervoor wordt direct een oplossing gezocht en deze oplossing wordt zo snel
mogelijk toepast in de praktijk. De risico’s met kleine gevolgen zijn daarna aan de beurt en ook daarbij
streven wij ernaar deze of zoveel mogelijk uit te sluiten, of de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Deze uit te voeren handelingen worden vastgelegd in de actieplannen.
Uiteindelijk wordt het geheel verwerkt tot een overzichtelijk en leesbaar document, in de vorm van een
protocol. Deze protocollen zijn op thema gesorteerd, bijvoorbeeld “buitenspelen”, “schoonmaak”,
“ziekte” en dergelijke. Een volledig overzicht van onze werk-protocollen met daarin gedetailleerder
informatie over onze werkwijze treft u aan op deze website onder protocollen.

.
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Thema’s uitgelicht

6.1

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op
het welbevinden van het getroffen kind. In het beleid moet daarom worden beschreven hoe het risico
op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk
wordt beperkt (zie ook protocol ongewenste intimiteiten) Het gaat om het risico op
grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen
zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op
pestgedrag van kinderen onderling.
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op
het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere
aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar
te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:
• Tijdens teamoverleg en wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open
cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
• De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
• In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met
elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor de medemens en omgeving. Kidz2Sport hanteert
nauwkeurig de normen en waarden war sorteert in een positief effect. Zo weten kinderen wat
wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.
• Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit
nodig is.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring).
• We werken met een vier-ogenbeleid.
• Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid
• Er zijn ten alle tijden min 2 volwassen aanwezig tijdens de openingstijden van de KDV.
• Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd.
• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogenbeleid niet goed wordt
nageleefd.
• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandelt.
• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander
kind mishandelt.
• Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen bij kindermishandeling.
• Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van
kindermishandeling.
• Kinderen leggen wij duidelijk uit waarom personeel bepaalde terughoudende gedragingen in
acht nemen. Dit uiteraard ook om enig twijfel te voorkomen.
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6.2

Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe is voor Kidz2Sport van toepassing.
Uiteraard neemt Kidz2Sport deze maatregelen ter harte.
In onze locatie is het ten strengste verboden zich met een kind in een afzonderlijke ruimte te begeven.
De medewerker dient te allen tijde zichtbaar te zijn en blijven voor anderen (ook kinderen).
Een medewerker dient daarom altijd zichtbaar te zijn, of indien niet mogelijk met enkele kinderen in
een ruimte (geen gesloten ruimte) waarbij de medewerker en kinderen duidelijk te verstaan zijn.
De buitenschoolse- en peuteropvang op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch
medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene
(genoemd als “volwassene”) zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij
gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Het is niet toegestaan dat een
volwassene zich alleen met een kind in een ruimte bevindt waarbij ze zich uit het zicht onttrekken.
Door ‘personeelsinzet’, ‘bouwtechnische aanpassingen en videoverbinding’ kan hieraan worden
voldaan.

Personeelsinzet
Op de locatie van KIDZ2SPORT zijn altijd minimaal twee personen aanwezig. Bij KIDZ2SPORT
heerst een open cultuur waarin iedere medewerker door de ruimte van een andere groep kan lopen.
Om de groepsrust te bewaren wordt dit beperkt, maar in principe zijn alle groepen continu
toegankelijk.

Bouwtechnische aanpassingen
Alle lokalen hebben doorkijkmogelijkheden middels een glazen wand (gelaagd glas). Hierdoor is er
zicht vanuit de centrale hal en de sportruimte op alle groepen. Ook hebben alle ruimte videobewaking
en kan er via de telefoon/pc/laptop/tab elk moment meegekeken worden of beelden teruggehaald
worden.

Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan:
Kidz2Sport maakt duidelijke afspraken met volwassenen die binnen Kidz2Sport werkzaam zijn.
Kidz2Sport maakt dit ook duidelijk d.m.v. zichtbare informatie op te hangen zodat medewerkers en
ouders hiervan op de hoogte zijn.

6.3

Achterwachtregeling
Er zijn twee pedagogisch medewerkers op de locatie. Er wordt voldaan aan de BKR. Een medewerker
is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
Soerin Jagbandhan
Rosny Jagbandhan
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EHBO-regeling

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op
elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor
kinder-EHBO en BHV.
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een
ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten
voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben alle medewerkers een geldig en
geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO en de meeste medewerkers ook een BHV-certificaat.
M.Bansraj
S.Jagbandhan
R.Jagbandhan
U.Ramnares
N.Leakat
G.Girdhari

09-02-2019 EHBO
26-02-2019 EHBO + BHV
26-02-2019 EHBO + BHV
26-02-2019 EHBO + BHV
26-02-2019 EHBO + BHV
06-2018
EHBO

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:
M.Bansraj
Nederlandse Rode Kruis/Livis
S.Jagbandhan
Nikta
R.Jagbandhan
Nikta
U.Ramnares
Nikta
N.Leakat
Nikta
G. Girdhari
Livis
Op de volgende manier zorgen we ervoor dat ten alle tijden een medewerker aanwezig is met een
geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO (en BHV):
Elke Pedagogische medewerker heeft de verplichting van Kidz2Sport uit om in het bezit te zijn van
een geldige EHBO (en evt. BHV).
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Beleidscyclus

8.1

Beleidscyclus
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg
bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen onderzoek gaan uitvoeren op de risico’s en
gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie.
Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op.
De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van
de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld.
Er wordt ook gekeken naar verbeterpunten en of de noodzaak nog aanwezig is.

8.2

Plan van aanpak
Genomen maatregelen
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van
veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de
agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De belangrijkste actiepunten zijn:
- Elke ochtend en middag aanvegen van de buiten speelruimtes, controleren op hygiëne en veiligheid
op alle buiten speelruimtes. Controlle met name op gebroken glas, gebroken ramen en daarvan de
scherven, lege blikjes en rondslingerende etenswaren, verpakkingen, naalden, sigaretten peuken
- Bij uitstapjes dragen kinderen hesjes met een label/ Hesjes moeten op een vaste zichtbare plek snel
te pakken zijn.
- Het schoonhouden /vegen van de looproute tijdens calamiteiten naar de verzamelplaats/ dagelijkse
uitvoering van het schoonhouden hiervan.
- EHBO-koffer: 1e maandag van de maand zal de EHBO-koffer gecontroleerd worden door een
medewerker d.m.v. een paraaf op de aanwezige aftekenlijst op de koffer.
- Koelkast: elke vrijdag zal de koelkast geïnventariseerd worden op hygiëne en voedsel met verlopen
houdbaarheidsdatum. Dit zal afgetekend worden op de aanwezige aftekenlijst op de koelkast.
- Anti deurknel: Halfjaarlijks zal op afgestemde tijdstippen gecontroleerd worden op mogelijke
gebreken van de Anti-deurknel.
- Aanschaf veiligheidshesjes. Deze worden op een vaste plek gezet. Bij gebreken aan de hesjes zal
deze hersteld/vervangen worden.
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8.2.1

Evaluatie
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we 2-wekelijks de genomen maatregelen en/of
ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft
gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.
In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een positief effect
hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid:
- Het dragen van veiligheidshesjes tijdens uitstapjes waardoor de zichtbaarheid en
herkenbaarheid op de toezicht van de kinderen vergroot wordt.
- Het regelmatig uitvoeren van casussen (ontruiming, vermissing, etc., ). De kinderen worden
bewust van het feit dat er een alarmsituatie is en weten wat er van hun verwacht wordt. Voor
medewerkers geldt dat hun handelingssnelheid vergroot wordt en de situatie sneller onder
controle hebben.
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We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of
bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de
locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra instructies en overleggen. Zodanig dat deze
persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.
Tijdens teamoverleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast
agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen.
Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.
Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Daarnaast worden ouders via de periodieke nieuwsbrief en via de oudercommissie op de
hoogte gehouden van lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo
mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt
deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.
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