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VEILIGHEIDSPROTOCOL        2013/02 

Binnen het werkveld van De Rammelaar maken we een onderscheidt in fysieke veiligheid 
(ongevallen) en sociale veiligheid (incidenten). 

 

FYSIEKE VEILIGHEID (ONGEVALLEN) 

Bij een ongeval hebben we het over het feit dat tijdens het verrichten van arbeid door tegenspoed 
iets onverwachts gebeurt dat schade en/of letsel veroorzaakt. 

1. Ongevallen met ernstig lichamelijk letsel (inclusief dodelijke ongevallen) 
2. Ongevallen met enig lichamelijk letsel, waarbij als gevolg van het ongeval arbeidsverzuim 

optreedt.  
- Vallen 
- Stoten 
- Snijden 
- Inademen van gevaarlijke stoffen 
- Contact met brandbare (bijtende) stoffen 
- Verbranding door hete vloeistoffen 
- Brand 
- Instorting 

3. Onveilige fysieke situaties, waarbij schade of letsel zou kunnen ontstaan, bijv. aanwezigheid 
van stoffen met een schadelijke factor, defect materiaal e.d. 

 

Sociale veiligheid   (incidenten) 

Onder incidenten wordt verstaan alle ongevallen waarbij een medewerker of een andere betrokkene 
binnen het werkveld van De Rammelaar wordt geconfronteerd met ontoelaatbaar gedrag, verbaal, 
non-verbaal of fysiek wat als (be)dreigend, vernederend of pijnlijk wordt ervaren, of gedrag dat 
daadwerkelijk fysieke schade of letsel toebrengt aan de medewerker, anderen of objecten binnen de 
instelling of het werkterrein van De Rammelaar. 

Incidenten kunnen veelvuldig van aard zijn. De agressie uitingen kunnen in vier hoofdgroepen onder 
gebracht worden: 

1. Verbale uitingen van agressie en geweld, zoals schelden, beledigen, dreigen en bedreigen, 
vaak gepaard met een fysieke dreigende houding. 
- Lichte vormen 
- Zware vormen, zoals dwang door dreiging met geweld 
- Discriminatie 
- Seksuele intimidatie 
- Ondersteund met een wapen 

2. Daadwerkelijke fysieke uitingen van agressie en geweld 
- Lichte vormen, duwen, trekken, vastpakken, slaan, schoppen, spuwen 
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- Zware vormen, zoals zware mishandeling, slaan, schoppen, aanranding, verkrachting, 
poging tot doodslag, verwurgen, steken e.d. 

3. Materiele agressie, zoals slaan of schoppen tegen objecten en het plegen van vernieling 
- Baldadigheid 
- Brandstichten 
- Vandalisme 
- Vernieling 
- Vervuiling 

4. Onveilig ervaren sociale situatie, zoals gedrag wat mogelijk gevaar in zich heeft, zoals 
wapenbezit of dronkenschap. 

 

ACTIES VAN DE MEDEWERKERS 

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van dit veiligheidsprotocol. 

Van medewerkers wordt verwacht dat zij actief zijn in het voorkomen van incidenten en ongevallen: 

- Meewerken aan een open en transparante sfeer binnen het team 
- Door actief mee te werken in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
- Veilig werken om de gevaren voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf, de collega’s 

en derden te voorkomen 
- Opvolgen van protocollen en werkinstructies, zoals afgesproken en vastgelegd 
- Nemen van eerste maatregelen direct na een incident of ongeval (BHV) 
- Direct inschakelen van de leidinggevende na een incident of ongeval 

 

ACTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE LEIDINGGEVENDE                 
De teamleider neemt een sleutelrol in bij het voorkomen en afhandelen van ongevallen en 
incidenten. Naast een aantal preventieve acties neemt de teamleider afhankelijk van de aard en de 
ernst van het ongeval of incident de stappen die in het bijbehorende protocol zijn vermeld. 

 

PREVENTIEVE MAATREGELEN DIE DE LEIDINGGEVENDE MOET NEMEN ZIJN: 

- Bevorderen van een open transparante werksfeer binnen het team 
- Controleren van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers 
- Nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van ongevallen en incidenten 
- Afspraken maken met de teamleden dat ongevallen en incidenten altijd gemeld worden 
- Zorgen voor deskundigheidsbevordering van de teamleden 
- Maken van afspraken over gezamenlijke waarden en normen binnen het team 
- Maken van afspraken over de aanpak van onacceptabel gedrag van bezoekers, clienten 

en andere betrokkenen binnen het werkveld van De Rammelaar 
- Introductie programma voor nieuwe medewerkers. 
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Voor de veiligheid is de voordeur van De Rammelaar gesloten van 9:30 uur tot 15:30 uur. 
Als er aangebeld wordt kijken we op de camera en wordt er besloten om open te gaan 
doen. 
 
De Rammelaar geeft niet zomaar een kind mee met iemand. 
Als iemand anders het kind komt ophalen dan papa of mama dan moet dit door de 
ouders gemeld zijn en het liefst dat we die persoon een keer gezien hebben. 
 
Minderjarigen mogen geen kinderen ophalen van De Rammelaar. 
 
Als er calamiteiten zijn dan wordt Miranda Scholten gebeld (eigenaresse ), en de ouders 
van het kind. Als een kind naar de arts moet, gaan de ouders zelf met het kind naar de 
arts. In geval van nood wordt 112 gebeld! 
 
Op De Rammelaar maken wij geregeld foto’s van de kinderen die activiteiten doen. 
Deze wordt naar alle ouders gestuurd met een link van de Hema waar ze deze foto’s 
kunnen bekijken en eventueel bestellen. 
De ouders worden hiervan tijdens een intake gesprek op de hoogte gebracht. 
Als ouders dit niet willen is dat uiteraard mogelijk. 
De foto’s komen NIET op internet en is alleen voor de mensen van De Rammelaar. 
Er worden alleen foto’s gemaakt van de camera van De Rammelaar. 
Foto’s maken met een mobiel is verboden. 
Absoluut mag er geen mobiel mee de slaapkamer in. 
 
Wij hebben een evacuatiebed, die in nood gebruikt kan worden om kinderen in te zetten 
en naar buiten te rijden. 
 
Op De Rammelaar worden zo min mogelijk uitstapjes buiten de deur georganiseerd. 
Twee keer per jaar mogen de kinderen die 4 jaar worden mee op een uitje en gaan we 
wat leuks doen. 
Tijdens dit uitje is er voldoende toezicht, er gaan genoeg leidsters mee. 
Als we met de auto gaan wordt er gezorgd voor autostoeltjes zodat de kinderen veilig 
mee kunnen. 
Als we een stukje gaan wandelen dan nemen we tweeling kinderwagens mee. 
De grotere kinderen gaan lopen  en moeten de kinderwagen vast houden. 
Er wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders. 

 


