
Veiligheidsverslag 

 

Opgemaakt op:  1 september 2014 

 

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie veiligheid, welke op 17 augustus 2014 is 

uitgevoerd, volgens de methode van “Risicomonitor” 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: 17-08-2014 

Inventarisatie 

De inventarisatie is op schema uitgevoerd. 

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

Datum: 17-08-2014 

 

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende vertrekken meegenomen: 

 Buitenbergruimte 

 Voorraadkast/schoonmaakmiddelen 

 Buitenruimte 

 Entree 

 Leefruimte met keuken(blok) 

 Sanitaire ruimte 

 Slaapkamer 

 Dierenverblijf en erf 

  

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

getroffen. 

 

Acties 

Uit de risico-inventarisatie van 17-08-2014 zijn geen benodigde acties gekomen. 

 

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 

 

Protocollen en huisregels 

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

omgeving en het gebouw omgaan, zijn huisregels opgesteld. Daarnaast zijn specifieke 

protocollen opgesteld voor wat betreft de veiligheid en hygiëne. Tenslotte hanteren we 

het vier-ogen principe en is er een calamiteitenplan waarin vermeld staat hoe te 

handelen in geval van een calamiteit. De protocollen zijn te vinden op de website 

www.despeelhoeve.nl 

 

 

Ontruiming en brandveiligheid 

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

De blusinstallaties worden jaarlijks gekeurd. 

 

 

 

 

 

 

http://www.despeelhoeve.nl/


 

Datum informatieverstrekking naar de ouders:  

Tijdens de jaarlijkse ouderavond worden eventuele nieuwe procedures aan de ouders 

voorgelegd . Tevens wordt in de nieuwsbrief 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 maandag 30 juni 2014 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


