
Bijlage 4.   Formulier aanpassen veiligheid - en gezondheidsbeleid   

      

Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en  
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we per kwartaal de genomen maatregelen en/  
of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect  
heeft gehad, wordt het veiligheids-en gezondheidsbeleid hierop aangepast. Wij passen elk jaar ons  
veiligheid-en gezondheidsbeleid aan a.d.h.v. de ingevulde schema's   

      

Omdat we willen dat er direct een maatregel aangepast kan worden, werken we met onderstaand   
formulier ter evaluatie. Via dit formulier kunnen we het veiligheid -en gezondheidsbeleid aanpassen  
waar nodig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      



Datum: 8-10-2022 Groep KDV Dribbel en BSO 
Okidoki          
Evaluatie maat- Actie/maatregel Uitgevoerd?      

regelen en acties Actie 1. 
Te weinig licht op de groep door 
kapotte lampen     

van vorige Actie 2.       
vergadering Actie 3.        
  Maatregel 1.  TL lampen vervangen op de groep     
  Maatregel 2.         
  Maatregel 3.        

Te bespreken Naam protocol Lezen en/of Actie voorkomend uit 
Wie voert 
actie uit?  

protocollen   bespreken lezen en/of bespreken    

  a. signaleren   
Iris overlegd met Anno over 
nieuwe lampen bestellen. Iris en Anno  

  opvallend gedrag        
  b. Gedrag-en pest        
  protocol        
  c. Meldcodes        

Te bespreken Nummer risico   Maatregel 
Wie voert 
uit?  

maatregelen uit  Klein Risico   

 TL lampen vervangen zodat 
er weer voldoende licht op 
de groep is.  Iris   

risico's      Vervangen van de lampen  Anno  

           
 

 

 

 



 

Datum:30-01-2023 Groep KDV Dribbel en BSO Okidoki          
Evaluatie maat- Actie/maatregel Uitgevoerd?      

regelen en acties 

Actie 1. Schroeven 
uit het winkeltje 
poppenhoek. 

 Nieuwe schroeven 
gekocht en die erin 
gedaan.      

van vorige Actie 2.       
vergadering Actie 3.        
  Maatregel 1.       
  Maatregel 2.         
  Maatregel 3.        

Te bespreken Naam protocol Lezen en/of 
Actie voorkomend 
uit 

Wie voert actie 
uit?  

protocollen   bespreken 
lezen en/of 
bespreken    

  a. signaleren   

 Collega’s melde dat 
winkeltje kapot was. 
Schroeven 
ontbraken.  Iris  

  opvallend gedrag        
  b. Gedrag-en pest        
  protocol        
  c. Meldcodes        
Te bespreken Nummer risico   Maatregel Wie voert uit?  

maatregelen uit Klein risico.   
 Vervangen van 
schroeven.   Iris  

risico's          

           
 

 



Datum:……….. Groep KDV Dribbel en BSO Okidoki          
Evaluatie maat- Actie/maatregel Uitgevoerd?      
regelen en acties Actie 1.        
van vorige Actie 2.       
vergadering Actie 3.        
  Maatregel 1.       
  Maatregel 2.         
  Maatregel 3.        

Te bespreken Naam protocol Lezen en/of 
Actie voorkomend 
uit Wie voert actie uit?  

protocollen   bespreken 
lezen en/of 
bespreken    

  a. signaleren        

  
opvallend 
gedrag        

  
b. Gedrag-en 
pest        

  protocol        
  c. Meldcodes        
Te bespreken Nummer risico   Maatregel Wie voert uit?  
maatregelen uit          
risico's          

           
 


