
Veiligheidsverslag 

 

Opgemaakt op:  13 september 2012 

 

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie veiligheid, welke op 13 september 2012 is 

uitgevoerd, is een actieplan opgesteld waarin de eventuele risico zijn beschreven per 

vertrek , wat de urgentiecode is en wat de eventuele maatregelen zijn om de risico's te 

verminderen. 

 

 

Datum veiligheidsverslag: 13-09-2012 

Inventarisatie 

De inventarisatie is op schema uitgevoerd. 

Naam uitvoerder inventarisatie:  Mevr. M.J. Hamersma-Ploegstra (eigenaresse) 

Datum: 13-09-2012 

 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende vertrekken meegenomen: 

 Entree 

 Slaapruimtes De Rups 

 Slaapruimtes De Vlinder 

 Leefruimte De Rups 

 Leefruimte De Vlinder  

 De Zaal (EMMA Hoeve) 

 Buitenruimte 

 Sanitair De Rups 

 Sanitair De Vlinder 

 Omgeving 

 

De risico's zijn allemaal geïnventariseerd  en waar nodig zijn de benodigde maatregelen 

getroffen. 

 

We kunnen een aantal aanwezige risico's categoriseren: 

 

 Risico's als gevolg van aanraking met het gebouw/meubels 

 Risico's in verband met omgevingsfactoren 

 Risico's als gevolg van handelingen van personeel en/of kinderen. 

 

 

 



Acties 

Om te voorkomen dat de aanwezige risico's ongevallen tot gevolg hebben, is er op 14-

09-2012 een actieplan opgesteld, waarin alle risico's  zijn beschreven en welke 

handelingen en/of aanpassingen gedaan moeten worden om de gevolgen zou klein 

mogelijk te houden. 

 

Het actieplan is als bijlage toegevoegd. 

 

Registratie ongevallen 

Ondanks een goede inventarisatie en aangebrachte beveiligingen c.q gemaakte 

werkafspraken komt het voor dat er (kleine) ongevallen zijn. Deze ongevallen worden 

geregistreerd, zodat kan worden geleerd van de situatie om eventueel te komen tot het 

aanpassing van het beleid of de manier van handelen. 

 

De registratie van de ongevallen liggen ter inzage op het kinderdagverblijf 

 

Huisregels 

Om duidelijk te verschaffen aan de ouders omtrent de manier waarop we met elkaar, de 

omgeving en het gebouw omgaan, zijn huisregels opgesteld. Ook in het kader van 

veiligheid zijn een aantal regels opgenomen (waaronder melding van een 

calamiteitenplan, aanwezigheid EHBO-ers, hygiëne). 

 

Een exemplaar van de huisregels alsmede het calamiteitenplan is als bijlage toegevoegd    

 

Ontruiming en brandveiligheid 

Er wordt regelmatig een oefening gedaan voor een volledige ontruiming van het pand.  

De blusinstallaties zijn woensdag 12 september 2012 gekeurd. 

 

BIJLAGEN 

 

BIJGEVOEGD REEDS IN BEZIT 

Ja Nee Ja Nee 

Actieplan X    

Huisregels X  X  

Ongevallenregistratie. X X   

Calamiteitenplan   X  

Datum informatieverstrekking naar de ouders:  

Tijdens de jaarlijkse ouderavond worden eventuele nieuwe procedures aan de ouders 

voorgelegd . Tevens wordt in de informatiebrochure en op de website de meest recente 

informatie vermeld.  

Datum informatie verstrekking aan het personeel:  

In de maandelijkse teamvergaderingen worden de protocollen en werkinstructies 

doorgenomen. Het laatst gehouden teamoverleg was op donderdag 18 juni 2012 . 

 


