
Activiteit Gevaren Mogelijk gevolg Frequentie activiteit Ernst (H, M, L) (Verplichte) maatregelen Toestemming
Algemeen .In alle ruimten en bij alle werkzaamheden dient een goede (=conform 

standaardnormen) verbandtrommel in de directe omgeving aanwezig te 
zijn. Deze plaats dient duidelijk kenbaar te zijn. De inhoud van de 
verbandtrommel dient minimaal 1 maal per kwartaal te worden 
gecontroleerd.
.Het wordt aanbevolen om per locatie en per activiteit te inventariseren 
of/en welke EHBO'ers en/of BHV'ers aanwezig zijn. 

Onderhoud 
gebouwen 

Werken met  
hoogteverschil tot 3 
m (waarbij de 
voeten op minder 
dan 3 meter boven 
het vloerniveau 
staan (= stahoogte).

Letsel (kneuzingen, 
breuken, etc.) door 
vallen

Regelmatig M .Alleen goedgekeurde ladders gebruiken
.Jaarlijkse keuring van alle middelen door deskundige

Toestemming mits:
.De steunpunten van draagbare ladders en trappen 
rusten op een stabiele, stevige en onbeweeglijke 
ondergrond van voldoende omvang, zodat de sporten 
horizontaal blijven                                                                         
.Toegangsladders  tenminste 1 meter uitsteken boven 
het toegangsniveau, tenzij andere voorzieningen een 
veilig houvast mogelijk maken
.Nooit eenhogere dan de 4e sport (van bovenaf 
gerekend) gebruikt wordt                                                            
.Meerdelige ladders en schuifladders zodanig gebruikt 
worden dat de verschillende delen niet ten opzichte 
van elkaar kunnen verschuiven                                                  
.Verrolbare ladders en trappen worden vastgezet 
voordat zij worden betreden                                                       
.Ladders en trappen zodanig gebruikt worden dat de 
gebruikers steeds veilige steun en houvast hebben. In 
elk geval mag het met de hand dragen van lasten op 
een ladder of een trap niet een veilig houvast 
belemmeren.

Werken met 
hoogteverschil 
groter dan 3 m

Letsel Enkele malen per jaar H .Risico-analyse uitvoeren
.Minimaal 2 personen zijn betrokken

Per keer dient  toestemming gevraagd

Inspectie gebouwen 
> 3m

Vallen Af en toe M Alleen door professionals Nee

Gebruik eenvoudig 
electrisch 
handgereedschap 
(bv boormachine, 
decoupeerzaag)

Letsel Regelmatig L .Jaarlijkse keuring van alle middelen door erkende deskundige
.Alleen met apparatuur in eigendom van de parochie
 Gebruik van prive apparatuur alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en na 
toestemming van de verantwoordelijke coordinator.                                               
.Gebruik van normale beschermingsmiddelen verplicht (veiligheidsbrillen, 
oorbeschermers, veiligheidshandschoenen, etc.) Deze middelen dienen in 
voldoende mate aanwezig te zijn in de standaard voorraad.

Ja

Gebruik 
professionele  
apparatuur zoals 
bijv. cirkelzaag

letsel Af en toe M .Risico-analyse uitvoeren
.Alleen goedgekeurde apparatuur

Alleen bij aangetoonde deskundigheid
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Werken aan 
electrische 
installaties (max 
220v)

Electrocutie Regelmatig M Ja, mits voor (wettelijk) bevoegde personen 
(electricien).

Werken aan 
electrische 
installaties 
hoogspanning

Electrocutie Zelden H Inschakelen bevoegde organisatie Nooit voor vrijwilliger

Werken aan 
gasinstallaties

Brandwonden, 
verstikking en 
schade

Zelden M Ja, mits voor (wettelijk) bevoegde personen

Werken aan 
waterinstallatie

Schade Enkele malen per jaar L Ja, mits voor (wettelijk) bevoegde personen

Werken in besloten 
ruimte 
(bijv.kruipruimte)

Verstikking, 
electrocutie

Hooguit enkele malen 
per jaar

M .Risicoanalyse uitvoeren
.Minimaal 2 personen zijn betrokken
.Er is geen open vuur
.Er is alleen sprke van laagspanning                                                                                 
.Slechts gebruik van gereedschap op accu of 24 V                                                     

Per keer dient  toestemming gevraagd

Schilderwerkzaamh
e-den

.Blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen   
.Vallen door 
werken op hoogte 
(Zie: werken op 
hoogte)   

Af en toe M Binnen alleen oplosvrije middelen toegestaan Ja

Onderhoud tuinen Werken met  
hoogteverschil tot 3 
m

Zie bij onderhoud 
gebouwen

bij het snoeien van bomen valbescherming (aangeschaft door parochie) 
gebruiken. 

Werken met 
hoogteverschil 
groter dan 3 m

Zie bij onderhoud 
gebouwen

Gebruik eenvoudig 
handgereedschap 
(b.v snoeischaren, 
heggescharen) 

Zie bij onderhoud 
gebouwen 

Geluid (bladblazers, 
etc.) 

Gehoorschade Enkele malen per jaar M Beschikbaar gestelde gehoorbescherming dragen Ja

Gebruik 
professionele  
apparatuur zoals bv 
kettingzaag

Zwaar letsel Af en toe H Goedgekeurde beschermende kleding dragen Alleen met toestemming als voldaan wordt aan alle 
normale professionele eisen.

Gebruik van 
schadelijke stoffen 
(onkruidbestrijdings
middelen en evt. 
meststoffen) 

Blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen 
met negatieve 
effecten voor de 
gezondheid

Enkele malen per jaar M Veiligheidshandschoenen en mondkapje verplicht Ja
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Kerkhof Delven en 
onderhouden 
graven

Vallen, beknellen, 
bedolven raken, 
etc. 

Regelmatig H Uitbesteden aan professionele derden (professionele uitvoerder)

Handmatige 
graafwerkzaamhede
n

Idem (denk ook 
aan instorten 
sleuven)

Af en toe M Risicoanalyse per geval uitvoeren. Alleen na checken van de te nemen maatregelen zoals 
gebruikelijk in o.a. de Arbowet

Beheer 
kerkgebouw, koster

Insluipers, insluiting Lichamelijk, 
psychisch letsel

Bijna dagelijks M .Alle deuren die dicht kunnen (binnen- en buiten- en kastdeuren) standaard 
op slot. Alleen openen indien nodig. 
.Na elke activiteit in de kerk een volledige inspectieronde lopen en alle 
deuren controleren.

Ja

Alleen werken Onwel worden of 
vallen

Bijna dagelijks M .Noodzaak van alleen werken evalueren en zoeken naar mogelijke 
alternatieven (bijv verwarming in- en uitschakelen op afstand).
.Altijd mobiele telefoon op het lichaam dragen 

Per persoon wordt toestemming bekeken

Schoonmaken Letsel, contact met 
chemische stoffen

Regelmatig M . Jaarlijkse keuring van de middelen
.Alleen huishoudelijke schoonmaakmiddelen toegestaan
.Bij gebruik van klimmaterialen (b.v. ladders: zie werken op hoogte elders)

Speciale schoonmaakmiddelen alleen na toestemming 
na risico-evaluatie.

Versieren kerk Zie: werken op 
hoogte

Regelmatig M .Geen klimmaterialen > 3 m
.Aanschaf hulpmiddelen met lange armen (b.v. ragenbol met uitschuifarm 
van ca 8 m)
 Zie werken op hoogte elders

Ja

verplaatsen van 
meubels, materialen

Vertillen Zeer regelmatig L Niet anders of zwaarder tillen dan volgens de Arbo-normen is toegestaan Ja

Hijsen Vertillen en letsel 
door vallend 
materiaal

Af en toe M .Per keer risico's evalueren en rapporteren voor aanvang.
.Bediening van vast geinstalleerde installatie alleen door personen, 
aangewezen door de verantwoordelijke coordinator

Opbouwen kerststal Zie: Werken op 
hoogte, hijsen, 
verplaatsen van 
materialen

eenmaal per jaar M .Noodzaak werken op hoogte maximaal vermijden (bijv. kleinere 
kerstbomen)                                                                                                       .Gebruik 
eenvoudig electrisch handgereedschap (bv boormachine): zie onderhoud 
gebouwen                                                                                                                           
.Electrische aansluitingen/ kabels, etc.: zie onderhoud gebouwen

Ja

Gebruik van vuur Brand en 
brandwonden

Regelmatig M .Gebruik van en plaatsen van kaarsen alleen met toestemming van de 
koster
.Gebruik van brandspiritus niet toegestaan. Wel brandpasta in 
(waxinelichtjes)houder
.Na elke activiteit volledige inspectie van de ruimten voor het sluiten van de 
deuren.

Ja
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Bestrijden/verwij-
deren van sneeuw 
en ijzel

Persoonlijk letsel 
door vallen en 
uitglijden bij 
gladheidsbestrijdin
g en vrijmaken 
paden rondom de 
kerk

Paar keer per jaar in de 
wintertijd

M Ja, indien geen professionele organisatie is/wordt 
ingeschakeld en op basis van een risico-inschatting

Deelnemen aan het 
verkeer

Ongevallen 
algemeen

Letsel, schade, 
aansprakelijkheid

Regelmatig H .Minimaal voldoen aan de wettelijke eisen voor deelname aan verkeer             
.Bij gladheid wordt afgezien van actieve verkeersdeelname                                   
.bij grotere evenementen worden gangbare en verplichte maatregelen 
genomen: reflecterende hesjes; inschakelen van verkeersregelaars

ja

Secretariaatswer-
kzaamheden

Alleen werken; 
confrontatie met 
agressie

Regelmatig Indien alleen in gebouw: buitendeur op slot. Toegang na aanbellen. ja

Financiele 
activiteiten

.confrontatie met 
diefstal en fraude        
.verdenking van 
fraude 

psychisch letsel Vaak H .Collectegelden gaan na afloop van de viering direct in de kluis
.Offerblokken, etc. worden minimaal 2 maal per week geleegd . Kleine kas 
altijd in de kluis
.Mazimum bedrag door bestuur vast te stellen in kleine kas houden
.Kasboek van alle inkomsten en uitgaven bijhouden
.Kasboek controle zowel door het daarvoor door locatieraad aangewezen 
lid van de locatieraad als (onafhankelijk daarvan) door de financiele 
administratie van de parochie. . Regelen dat niet één persoon zonder 
overleg of toestemming betalingen kan doen.
.Alle betalingen (behalve de daarvoor aangewezen betalingen per kleine 
kas) gaan via het centrale secretariaat.
.Alle betalingen eerst goedgekeurd (via paraaf) door locaal aangewezen  
verantwoordelijke                                                                                                                  
.Regelen dat niet één persoon zonder overleg of toestemming betalingen 
kan doen.
.Alle betalingen (behalve de daarvoor aangewezen betalingen per kleine 
kas) gaan via het centrale secretariaat.
. Alle betalingen eerst goedgekeurd (via paraaf) door locaal aangewezen  
verantwoordelijke 

ja

Evenementen en 
acties, zoals 
bedevaarten, 
jongerenkampen

zie deelname aan 
verkeer

Incidenteel H .Bij voorkeur aansluiten bij georganiseerde reizen
.Altijd een risico-evaluatie uitvoeren als de organisatie in eigen hand is

Toestemming op basis van risico-evaluatie 

Activiteiten als 
rondgaan voor de 
actie Kerkbalans en 
het bezorgen van 
het parochieblad

.zie deelname aan 
verkeer;                        
.confrontatie met 
agressie        

Vaak H Ja, mits de vrijwilliger zelf het gevaar goed kan 
inschatten en dit als laag bestempelt
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