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Nr. 70 Werkzaamheden met 

onervaren deelnemers 
 

Op sommige werkdagen helpen onervaren deelnemers mee. Denk bijvoorbeeld aan de Landelijke Natuurwerkdag 

of bedrijfsuitjes.  

Het werken met onervaren mensen vraagt een andere aanpak, omdat daardoor extra risico ontstaat. Als locatie-

leiders of begeleiders daarnaast weinig ervaring hebben met het organiseren en leiden van een werkdag, levert 

dit ook extra risico op.  Risico’s kunnen ook werkinhoudelijk zijn: kijk dan naar de VrijwilligersRIE voor het 

betreffende werk. Schat de risico’s van werkzaamheden hoger in bij onervaren deelnemers. 

Werkzaamheden 
• Samenwerken met onervaren vrijwilligers 

• Organisatie van de locatie, inclusief veilig werken en het maken van goede afspraken over taken 

• Leiden van een werkdag: Instructie geven over werkzaamheden en toezicht houden tijdens het werk 

Gereedschappen  
• Afhankelijk van de werkzaamheden  (zie 

werkzaamhedenRIE van het betreffend werk) 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  
• Voldoende handschoenen voor alle deelnemers 

• Stevige schoenen 

• Zie verder de lijst PBM's uit de betreffende VrijwilligersRIE  

Basismaatregelen 
Hieronder staan de algemene basismaatregelen voor veilig werken. Die gelden dus in principe bij alle werkzaamheden. 
 

• Vrijwilligers zijn bekwaam in de werkzaamheden. In het veld is altijd een ervaren begeleider aanwezig.  

• Gereedschappen en PBM’s zijn altijd goed onderhouden; alle ladders en machines zijn gekeurd.  

• Gereedschappen en PBM’s worden op de juiste wijze gebruikt.  

• Vrijwilligers dragen werkhandschoenen en er is een EHBO-koffer aanwezig. 

• Wij adviseren het dragen van veiligheidsschoenen. Stevige schoenen volstaan bij incidenteel vrijwilligerswerk.  

• Er zijn voldoende hulpverleners aanwezig. Wij adviseren minimaal twee hulpverleners per groep. Organiseer bij 

grotere groepen meer hulpverleners. 

• Vrijwilligers krijgen instructie en er wordt toezicht gehouden.  

• Iedereen let op elkaar en helpt elkaar om veilig te werken. 

Maatregelen van deze VRIE 
Hieronder staan de belangrijkste veiligheidsmaatregelen die specifiek horen bij de werkzaamheden en omstandigheden uit 
deze VRIE. Neem de maatregelen over op het werkdagformulier. De volledige lijst vind je in het kleurenschema hierna.  

 

• Zorg voor passend (laag risico-)werk voor de groep onervaren deelnemers en zeker voor kinderen. 

• Geef bij het openingswoord instructie aan deelnemers over de risico’s en te nemen maatregelen. 

• Maak vooraf goede afspraken met vaste vrijwilligers over de taakverdeling en supervisie tijdens de werkdag. Wijs 

duidelijk aan wie wanneer supervisie houdt.  

• Ouders houden de verantwoordelijkheid over hun kinderen. Geef ouders expliciet de opdracht om zelf op hun 
kinderen te blijven letten. 
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 Gevaren / risico’s Maatregelen 

Hoog 

!!! 

• Onervaren deelnemers: onkunde over 
terreinomstandigheden, 
gereedschappen, werkzaamheden 

 
 
 

• Zorg voor passend werk voor onervaren deelnemers. 

• Schat het risiconiveau van werkzaamheden  hoger in 
dan met ervaren vrijwilligers. 

 
 

Midden 

!! 

• Onervaren deelnemers: onkunde over 

terreinomstandigheden, 

gereedschappen, werkzaamheden 

 

• Locatieleiders nog onervaren met 
organiseren werkdag of begeleiden 
onervaren deelnemers 
 

• Vaste vrijwilligers zijn nog onervaren met 
begeleiden nieuwe deelnemers 
 

• Grote groepen kunnen onoverzichtelijk 
zijn 
 

 

 

 

 

 
 

• Deelnemende kinderen geven extra 
risico door onervarenheid, 
aandachtverlies, slecht luisteren, risico 
op kwijt raken 

 

• Geef bij het openingswoord instructie aan deelnemers 

over de risico’s en te nemen maatregelen. 

 

• Maak vooraf goede afspraken met vaste vrijwilligers 
over de taakverdeling en supervisie tijdens de werkdag. 
Wijs duidelijk aan wie wanneer supervisie houdt  

 

• Geef voor de start van de werkdag een briefing aan 
vaste vrijwilligers over mogelijke risico’s en te nemen 
maatregelen. 

 

• Deel de groep op in deelgroepen en verdeel de taken. 
Laat bij elke onervaren groep een ervaren vrijwilliger 
meegaan als supervisor. 

 

• Zorg voor voldoende hulpverleners. Wij adviseren 
minimaal 2 hulpverleners op een groep. Zorg bij grotere 
groepen voor meer hulpverlening. Check ook de 
VrijwilligersRIE 01 Veldhulpverlening.  

 

• Voor kinderen: zoek passend werk en/of passend 
gereedschap, geef uitleg op hun leeftijdsniveau.  

• Geef ouders/verzorgers de opdracht om zelf op hun 
kinderen te blijven letten. Ouders/verzorgers houden 
de verantwoordelijkheid over hun kinderen. 
 

Laag  

! 
 
 
 
 
 
 

 

 


