TPlan van Aanpak
Rapportage van de Risico-inventarisatie en –evaluatie van

Duikteam De Oester

Risicoclassificatieam
De risicoclassificatie (RC) geeft aan in welke mate een aandachtspunt een risico vormt voor gezondheid of veiligheid. Deze
classificatie vind je in het overzicht van de RI&E die je via www.sportduikrisicograaf.nl hebt ingevuld.

Prioriteiten
In het Plan van Aanpak staan de voorgenomen maatregelen, de prioriteit, het tijdpad en degene die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de maatregel.
Prioriteit 1: actie op korte termijn (binnen 3 maanden)
Prioriteit 2: actie op middellange termijn (3 tot 6 maanden)
Prioriteit 3: actie op lange termijn (binnen een jaar)

Rol van het bestuur
Als bestuur kun je zelf de hele RI&E maken, maar je kunt die taak natuurlijk ook delen met andere vrijwilligers van de club. Als je de
experts binnen de club vraagt om het stukje RI&E op hun deskundigheidsgebied in te vullen (bijvoorbeeld duikmaterialen of de
compressor) weet je zeker dat je een goede afweging van de risico’s krijgt. Bovendien speelt de discussie over de veiligheid zich
dan ook meteen tussen de juiste mensen af, zodat je als bestuur niet ‘zo maar’ met allerlei veiligheidsmaatregelen aankomt die de
betrokkenen niet goed kunnen plaatsen.
Als de RI&E en het Plan van Aanpak af zijn, keur je deze goed in een bestuursvergadering. Daarna moet je er als bestuur voor
zorgen dat iedereen in de club hiervan weet. Je kunt het dus bijvoorbeeld op een jaarvergadering aan de orde stellen of op de
website plaatsen.
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1A. Apparatuur / Duikmaterialen in eigendom
Risico van ongevallen
door onjuist gebruik
schoonmaakmiddelen
Risico op valgevaar
personen

Tevens wordt verteld hoe de
apparatuur te reinigen.

2

TC

De houten vlonder bij het vulhok kan
bij nat weer erg glad worden.

6

Leden zijn en worden hier op
geattendeerd.

TC

6

Instructie vullen opstellen: tijdens vullen
duikers buiten / vuller gehoorbescherming

TC

6

Met name flexibele leidingen en flessen
tijdens vullen voorzien van whip checks

TC

2

Gas flessen niet in vulhok plaatsen maar
op andere geschikte plek opslaan.

TC

6

Gas flessen niet in vulhok plaatsen maar
op andere geschikte plek opslaan.
Voorraad bouwmaterialen opslaan in
clubhuis

TC

1B. Apparatuur - compressor in eigendom
lawaai door
compressor
onjuist leidingwerk
brandgevaar
compressor

Momenteel mag iedereen tijdens het
vullen in het vulhok zijn en hebben
de vullers geen gehoorbescherming
tot hun beschikking
De beveiliging van (flexibele)
slangen kan verbeterd worden met
‘whip checks’.
In het vulhok worden af en toe ook
gasflessen (butaan) opgeslagen.
Deze horen daar niet thuis.

2. Gevaarlijke stoffen
opslagruimte niet
brandwerend

In het vulhok horen geen brandbare
stoffen opgeslagen te staan.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Plan van Aanpak

Onderwerp

Risico / tekortkoming

RC

Maatregel

Prio

Wanneer
af?

Verantwoordelijk

opslagruimte niet juiste
pictogrammen

Het vulhok en het hok met de
voorraadflessen (4x50L) zijn niet
voorzien van de juiste pictogrammen

2

TC

onjuiste combinatie
stoffen

In het vulhok zijn gasflessen
aanwezig.

6

De ruimte waar duikflessen worden
opgeslagen moet voorzien zijn van de
juiste gevaarpictogrammen conform NEN
3011: niet roken en geen open vuur.
Gas flessen niet in vulhok plaatsen maar
op andere geschikte plek opslaan.

2

Voor de 1* in opleiding ligt deze
verantwoordelijheid bij ‘opleidingen’, voor
de overige duikers is dit eigen
verantwoording en aan de oppervlakte
coördinator om dit te controleren tijdens
clubduiken.

-Opleidingen
- Eigen
verantwoordelijkheid
duikers
-Oppervlakte
coördinator

2

Wordt als aandachtspunt meegenomen in
de 1* theorielessen

Opleidingen

4

Voor de 1* in opleiding ligt deze
verantwoordelijheid bij ‘opleidingen’ in de
vorm van medische keuring, voor de
overige duikers is dit eigen
verantwoording.

-Opleidingen
-Eigen
verantwoordelijkheid
duikers

TC

3. Fysieke belasting
Duikmedisch
ongeschikt

Niet tandheelkundig
gesaneerd

Gebruik van
medicijnen waar niet
mee gedoken

Voordat aankomend 1* cursisten
buiten gaan duiken nemen zij deel
aan een duikmedische keuring. Van
de overige leden is er een
opleidingsoverzicht aanwezig met
keuringsdata, maar deze is lastig
actueel te houden i.v.m. leden die
niet de moeite nemen hun
keuringdata door te geven.
Nieuwe cursisten worden er
gewezen dat zij bij hun tandarts
moeten aangeven dat hun vullingen
eventueel gesaneerd moeten
worden.
Voordat aankomend 1* cursisten
buiten gaan duiken nemen zij deel
aan een duikmedische keuring.
Van overige leden is er wel een
duikmedisch overzicht, maar
actualiteit m.b.t. medicatie is niet te
waarborgen.
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Slechte geestelijke
gesteldheid

Voordat aankomend 1* cursisten
buiten gaan duiken nemen zij deel
aan een duikmedische keuring.
Van overige leden is er wel een
duikmedisch overzicht, maar
actualiteit m.b.t. geestelijke
gesteldheid is niet te waarborgen.
Hier wordt tijdens de NOB
cursus(sen) voldoende aandacht
aan besteed.
Hier wordt tijdens de NOB
cursus(sen) voldoende aandacht
aan besteed.
Er is geen instructie met betrekking
tot fysieke belasting.

2

Voor de 1* in opleiding ligt deze
verantwoordelijheid bij ‘opleidingen’ in de
vorm van medische keuring, voor de
overige duikers is dit eigen
verantwoording.

-Opleidingen
- Eigen
verantwoordelijkheid
duikers

2

Geen actie

Opleidingen

5

Geen actie

Opleidingen

4

Geen actie

Opleidingen

Hier wordt tijdens de NOB
cursus(sen) voldoende aandacht
aan besteed.
Hier wordt tijdens de NOB
cursus(sen) voldoende aandacht
aan besteed.
Hier wordt tijdens de NOB
cursus(sen) voldoende aandacht
aan besteed.
Er is geen instructie met betrekking
tot balorig gedrag.

3

Geen actie

Opleidingen

3

Geen actie

Opleidingen

4

Geen actie

Opleidingen

2

Opleidingen

Hier wordt tijdens de NOB
cursus(sen) voldoende aandacht
aan besteed.

2

Geen actie, wordt op gecorrigeerd binnen
de club.
Geen actie

Squeezeverschijnselen
(Long)overdrukletsel
Overbelasting door
tillen en dragen
Desoriëntatie
Stress of paniek onder
water
Warmtestuwing
Vallen door duwen of
balorig gedrag
Uitglijden op het
perron
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Opleidingen
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Vallen van een hoogte
(startblok, duikplank)

Hier wordt tijdens de NOB
cursus(sen) voldoende aandacht
aan besteed.

2

Geen actie

Opleidingen

9

Geen actie: wordt ruimschoots behandelt
tijdens opleidingen, cursussen en tijdens
clubduiken

Opleidingen

4

Vastleggen in bestuursvergadering

Bestuur

4

Opstellen instructie en aanwijzen
toezichthouders

Opleidingen

Instructie opstellen (in combinatie met
ongewenst gedrag / pesten / seksuele
intimidatie)
Instructie opstellen (in combinatie met
ongewenst gedrag / pesten / seksuele
intimidatie)

Bestuur

4. ARBO-zorg van de duikvereniging/-school
Een duikongeval
krijgen

Duikongevallen worden zoveel
mogelijk voorkomen doordat alle
leden minimaal een brevet 1*
hebben of daar voor in opleiding zijn
en er toezicht op gehouden wordt
dat zij binnen clubverband niet
buiten hun brevet bevoegdheden
duiken.

Plan van Aanpak bij
RI&E niet uitgevoerd

6. BHV binnen de duikvereniging / -school
De toezichthouder
voldoet niet aan alle
eisen

Voor het toezicht houden in het
zwembad is nog geen instructie
opgesteld en worden nog geen
toezichthouder(s) aangewezen. Het
houden van toezicht wordt niet
uitgevoerd door het zwembad.

8. Sfeer en cultuur in de vereniging/school
Ongewenst gedrag /
pesten

Er is geen instructie met betrekking
tot ongewenst gedrag / seksuele
intimidatie.

2

Seksuele intimidatie

Er is geen instructie met betrekking
tot ongewenst gedrag / seksuele
intimidatie.

2

Bestuur

