Werkdag
Voorbereidingsformulier
Naam
Datum
Vanwege de wet op privacy bescherming dienen jullie dit document niet te delen met derden en te
vernietigen na de werkdag. De gegevens op dit formulier mogen NIET buiten de activiteiten voor deze
dag(en) gebruikt worden. Print deze gegevens zodat je ze in het veld altijd bij de hand hebt.

Groep / gasten
Naam groep
Adres
Telefoon
Contactpers.
Mobiel
Mail
Klas/afdeling
aantal

Verwachte aantallen
ervaren

onervaren

Kinderen jonger dan 13 jr
Jongeren tussen 12 en 17 jr
Volwassenen 18-65 jr
Personen 65+
Groepsbegeleiders/ docenten
Begeleiders LO
Totale aantal
Te verwachten risico’s ivm
doelgroep (en werkzaamheden)

Contact gegevens betrokkenen
Naam

Mobiel

Mail
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Terrein werkzaamheden
Naam
Terreinadres
Coördinaten atlas
Coördinaten GPS
Mobiel bereik
Eigenaar
Contactpersoon
Telefoon
Vrijwilligersgroep
Bijzonderheden
Aanrijroute,
Aanrijroute
Ambulance
Link Google
Andere
documentatie

Calamiteiten
naam

adres

Huisarts
Ziekenhuis
Wiens auto
beschikbaar voor
vervoer naar huisarts

Tel.nr

Link google

Evt waar zit de
sleutel..

Werkzaamheden
Wat
Hoe
Afwerking
Aandachtspunt
Risico’s beperking
Mitigerende
maatregel
Doelstelling groep
Doelstelling
werkzaamheden
locatie
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Checklist voorbereiding vooraf aan de werkdag
Ja

Nee

Locatie bezocht door LO
Locatie bezocht door
mentor/coördinator
Risico analyse gedaan?
Voldoende toezicht op veilig werken
door de groep?
Gereedschap etc. besteld?
Mobiel bereik?
Hekken open?
Verwacht je problemen op aanrijroute?
Auto voor noodgevallen aanwezig?
Is er brandgevaar bij droogte
Is er een schuilplaats ?
Werk je langs de openbare weg
Is de aankomstplek veilig?
Zijn er andere zaken die voor de
veiligheid van belang zijn.
Presentielijst aanwezig?
WA verzekering geregeld?
Ongevallen verzekering geregeld
Natuurwet in acht genomen?
Schade beperkende maatregel
natuurwet
Is er een EHBOdoos aanwezig
Risico op teken, irriteren planten zoals
berenklauw, eikenprocessierups
Is er Veldhulpverlening/ EHBO/ BHV
aanwezig
Is er voldoende eten/drinken voor de
deelnemers?
Is er een jerrycan met schoon water
aanwezig
Is er een WC aanwezig?
Deelnemers vooraf informeren over
veiligheid (schoeisel, extra water..)
route etc
Laatste check weer etc
Wat moet ik weten van het terrein om
de doelgroep te motiveren?

Planning werkdag
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?

Toelichting: wie, wat , waar
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Transport gereedschap
Staat klaar op depot vanaf
Catering
Wie doet op de dag zelf de
laatste check risico en evt.
natuurwet
Wie doet het welkom.
Wie en waar instructie
groep/gasten
Wie heeft EHBO/ BHV/
Evt extra maatregelen bij
ontvangst
Gadget LO
Magazines/infomateriaal
Deelnemers transport
Wie vult de rapportage in.
Wat zijn de afspraken over
social media, foto’s etc.

Tijdsplanning
8.45
Laatste risicocheck
9.30
10.00

Aankomst vrijwilligers; alles voorbereiden
Ontvangst deelnemers
Welkom, programma en huishoudelijke mededelingen
instructie
Aan de slag
Pauze
Afronden
Opruimen
Afsluiten met de groep, teken etc
Klaar, resultaat melden
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