ARBO en veiligheid IVN Twiske (bijlage E bij HHR)
Een aantal jaren geleden is de wet ARBO van kracht geworden. In deze wet wordt geregeld,
dat de werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor diegenen die in zijn
dienst zijn. Gezondheid en veiligheid zijn een belangrijk goed en van een goede werkgever
mag verwacht worden dat er rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van
de werknemer.
Voor o.a. vrijwilligersorganisaties is inmiddels een versoepeling van de ARBO wet tot stand
gekomen. De regelgeving is iets minder rigide geworden. Maar we zijn en blijven wettelijk
verplicht om te zorgen dat IVN’ers bij hun activiteiten zo min mogelijk risico lopen.
Het bestuur van IVN Twiske blijft (volgens de wet) in ieder geval verantwoordelijk voor de
veiligheid van haar leden bij de uitoefening van hun IVN-activiteiten.
(Overigens: ook voor de deelnemers, maar dat valt onder de Wettelijke aansprakelijkheid;
zie bijlage f; Verzekeringen).
Om de veiligheid te optimaliseren is er door bestuur en werkgroepen een aantal
maatregelen genomen. Hiermee tonen we voor de wet aan vooraf aandacht geschonken te
hebben aan eventuele risico’s. (zie ook bijlagen e1 t/m e6)
-bijlage e1; Veiligheidsinstructies activiteiten IVN Twiske
-bijlage e2; Calamiteitenkaart IVN Twiske
-bijlage e3; Inhoud verbanddoos bij activiteiten IVN Twiske
-bijlage e4; Instructies in geval van ernstig ongeval
-bijlage e5; Instructies bij onweer
-bijlage e6; Instructies bij tekenbeten

Hieronder volgt een overzicht van maatregelen, maar ieder is vrij om zelf na te denken en
dus zelf extra veiligheidsmaatregelen te nemen als dat nuttig lijkt!
• Wees oplettend bij alle activiteiten, denk aan eigen veiligheid en de veiligheid van
deelnemers
• Neem een verbanddoos en calamiteitenkaart mee
• Vooral bij gebruik van (potentieel) gevaarlijke apparaten is extra aandacht nodig
• Als er iets misgaat, onderneem dan direct actie, waarschuw zo nodig 112.
Beter een keer teveel alarm dan een keer te weinig!
• Zorg er van te voren voor dat je weet duidelijk te maken waar je bent en hoe hulpdiensten
je kunnen vinden

• Als er een onveilige situatie is ontstaan of als er iets mis is gegaan, informeer dan altijd de
coördinatoren en het bestuur, om in de toekomst te voorkomen dat zulke onveilige situaties
ontstaan en/of soortgelijke ongelukken voorkomen kunnen worden
• Bij iedere activiteit moet een mobiele telefoon aanwezig zijn, de IVN’er die de leiding heeft
moet weten waar hij/zij zich bevindt en dat in een noodsituatie duidelijk kunnen maken aan
hulpverleners
• Het belangrijkste blijft: DENK NA BIJ WAT JE DOET!
SCHAT VOORAF DE RISICO’S IN! EN VERMIJD DUS RISICO’S!
Zie ook de uitgebreide veiligheidsinstructies en de inhoud van een verbanddoos.

