Openbaar

Veiligheids- en gezondheidsverslag
2019

Opgemaakt te Eindhoven, op 1 mei 2020
Door: Ahmet Gökçe (houder)
Bestemd voor:
▪
▪
▪
▪

Dadim Gastouders (intern)
Klanten Dadim Gastouders (via website)
Oudercommissie (via website)
GGD Brabant Zuid-Oost (per mail)

Inleiding
Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang heeft Dadim Gastouders gast- en vraagouders voorzien
van informatie over de veiligheids- en gezondheidsrisico-inventarisaties.
Het actieplan van uitgevoerde risico-inventarisaties worden in tweevoud ingevuld samen met de
pedagogisch medewerker. Een is voor de eigen administratie en één ter ondertekening voor Dadim
gastouders.
De getekende actieplannen zijn in het dossier van de gastouder gevoegd. Daarnaast kunnen alle
vraagouders een kopie van het actieplan bij Dadim Gastouders opvragen, zodat zij op de hoogte zijn van
de eventuele risico’s bij hun gastouder.
Na afloop van de inventarisaties waren gastouders zeker bereid om de aangereikte actiepunten op te
volgen. De meeste actiepunten die zijn aangereikt, waren tips waaraan geen streefdatum gekoppeld was.
Wanneer het een actiepunt was met een daaraan gekoppelde streefdatum, ondernam de desbetreffende
gastouder de actie die door Dadim Gastouders aangereikt was binnen de gestelde periode. Dit is tevens
gecontroleerd door een van de pedagogisch medewerker middels een fysiek bezoek of foto’s.
Tijdens de GGD-inspecties die in 2019 hebben de inspecteurs geen tekortkomingen op de
opvanglocaties geconstateerd die niet in de risico-inventarisaties aan bod waren gekomen.

Risico-inventarisatie veiligheidsverslag 2019
Inventarisatieprocedure risico-inventarisatie veiligheid
Nadat de consulent een koppelingsgesprek heeft gedaan wordt door de consulent een risicoinventarisatie afspraak ingepland op het opvangadres. Op basis van de inventarisatielijsten ontwikkeld
door Risicomonitor Kinderopvang op basis van richtlijnen van Stichting
Consument en Veiligheid, het FCB, het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid en de Branche
Kinderopvang. worden de risico factoren met betrekking tot de veiligheid in kaart gebracht. Afhankelijk
van de uitkomsten van de inventarisatie worden er actiepunten geformuleerd die vervolgens door de
gastouder uitgevoerd dient te worden.
De actiepunten worden vastgelegd in het rapport en worden doorgenomen met de gastouder.
Tevens krijgt de gastouder een ongevallenregistratie formulieren uitgereikt waarmee de ongevallen
gedurende de opvang bijgehouden moeten worden. Deze ongevallen worden doorgegeven aan de
pedagogisch medewerker zodat deze met de gastouder de te nemen veiligheidsmaatregelen kan
bespreken. Dit formulier is te vinden op onze website
Uitkomsten risico-inventarisatie veiligheid en toegepaste oplossingen
De meest voorgekomen risico’s uit de inventarisatielijst zijn:
1. Kind valt van de trap: Dit risico houdt in dat de kinderen van de trap, die de verschillende verdiepingen
van de woning met elkaar verbindt, naar beneden kunnen vallen.
Hierbij hebben we de gastouders geadviseerd om een traphekje te plaatsten, geen spullen op de trap te
laten waardoor de kinderen kunnen struikelen, geen gebruik te laten maken van een loopstoel in
bovenverdiepingen waarbij geen traphekje aanwezig is en kinderen niet alleen de trap op en af te laten
gaan.
2. Kind komt in contact met de elektriciteit: Dit risico houdt in dat de kinderen in verschillende in de woning
metalen voorwerpen in de stopcontacten kunnen stoppen waardoor ze blootgesteld worden aan de
elektriciteit.
Hierbij hebben we de gastouders geadviseerd om kind veilige wandcontactdozen te plaatsten of de
aanwezige contactdozen te beveiligen met contactdozenbeveiligers, voor lossen snoeren kabelgoot
aanbrengen en elektrische apparaten onbereikbaar voor de kinderen opstellen.
3. Kind stopt kleine voorwerpen in de mond: Dit risico houdt in dat de kinderen tijdens het spelen kleine
voorwerpen in de mond kunnen doen en daarvan kunnen stikken.
Hierbij hebben we de gastouders geadviseerd om de ruimte waar de kinderen worden opgevangen
continu vrij houden van kleine voorwerpen, valt te denken aan munten, harde snoepjes, knikkers, kralen,
etc.
4. Geen, defecte rookmelder: Dit risico houdt in dat er niet voldoende rookmelders aanwezig zijn in de
opvangwoning waarbij de gastouders niet gealarmeerd worden bij een brand.
Hierbij hebben we de gastouders geadviseerd om in de gang, in de woonkamer en in elke etage een
rookmelder te plaatsen. Tevens hebben we de gastouders geadviseerd om de batterijen van de
rookmelders regelmatig te controleren.
Ongevallen en uitgevoerde stappen
Gezien het feit dat er geen een ongeval gemeld was bij ons hebben we zelf het initiatief genomen om al
onze klanten een voor een te bellen en naar de ongevallen
te vragen.
Hieruit is gebleken dat er geen ‘grote’ ongelukken hebben plaatsgevonden. Slechts kleine verwordingen
zoals schrammetjes en blauwe plekken.

Gezondheidsverslag Dadim 2019
Inventarisatieprocedure
Nadat de consulent een koppelingsgesprek heeft gedaan wordt door de consulent een risicoinventarisatie afspraak ingepland op het opvangadres. Op basis van de inventarisatielijsten ontwikkeld
door de Stichting Consument en Veiligheid worden de risico factoren met betrekking tot de gezondheid in
kaart gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten van de inventarisatie worden actiepunten geformuleerd die
vervolgens door de gastouder uitgevoerd dient te worden.
De actiepunten worden vastgelegd in het rapport en worden doorgenomen met de gastouder.
Uitkomsten risico-inventarisatie gezondheid en toegepaste oplossingen
De meest voorgekomen risico’s uit de inventarisatielijst zijn:

-

Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen: Hierbij hebben we gastouders
geadviseerd om de kinderen hun neuzen regelmatig te laten snuiten en de tissues meteen weg te gooien.
Tevens dienen de gastouders de oudere kinderen te leren om de tissues zelf meteen na gebruik op te
ruimen.

-

Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen: Hierbij hebben we de gastouders geadviseerd
om het speelgoed regelmatig en babyspeelgoed dat in de mond wordt gedaan dagelijks te reinigen.
Tevens hebben we de gastouders geadviseerd om de kinderen niet met buitenspeelgoed binnen te
spelen.

-

Kind komt via onzorgvuldig of niet gewassen stoffen speelgoed/knuffels in contact met ziektekiemen:
Hierbij hebben we de gastouders geadviseerd om speelgoed/knuffels regelmatig te wassen, liefst op 60
graden. Tevens hebben we de gastouders geadviseerd om bij kinderen met allergie tegen stoffen niet
met knuffels te laten spelen.
In het algemeen hebben we de gastouders geadviseerd om de woning altijd schoon te houden, minimaal
een keer per dag de gehele woning te luchten, tijdens het slapen de verwarming in de slaapkamers niet
te hoog te zetten. Tevens dienen de kinderen altijd na het toiletgebruik hun handen te wassen en de
toiletruimte moet regelmatig goed gereinigd te worden.

Bijscholing
Wij vinden het belangrijk om gastouders de mogelijkheid te bieden tot bijscholing en uitwisselen van
ervaringen.
Daarom worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd, vaak in samenwerking met deskundige.
Door middel van een nieuwsbrief worden de gastouders geïnformeerd over het aanbod aan
themabijeenkomsten en cursussen. Tijdens de bijeenkomst of cursus wordt informatie uitgereikt wat de
aanwezigen mee naar huis kunnen nemen om nogmaals door te lezen.
Dit jaar ligt de nadruk op kleine ongelukken in en rondom het huis, wij organiseren een et
themabijeenkomst speciaal voor ouders en gastouders met jonge kinderen.
Tijdens deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld:
hoe onnodige risico’s voor kinderen kunnen worden vermeden
hoe de veiligheid in huis verbeterd kunnen worden
hoe goede directe hulp verleend kan worden
Een overzicht van het overige aanbod:
EHBO;
Hoe te handelen bij (huis- tuin- en keuken) ongevallen
Drukke kinderen;
Tips over omgang met drukke kinderen en druk gedrag
Straffen en belonen;
Ongewenst gedrag ombuigen door gewenst gedrag te belonen
Veilig slapen;
Gastouders kunnen na deze training Adviseren over Veilig slapen
Weerbaarheid;
Hoe worden kinderen zekerder
Regels en grenzen;
Het stellen van regels en grenzen
Voorlezen (lezen met kinderen);
Wat heeft voorlezen aan en lezen met kinderen voor effect
Online cursus meldcode;
Werken met een meldcode W2019
5 online modules over sociale veiligheid;
o
Module 1: Casus verwaarlozing
o
Module 2: Seksueel gedrag van kinderen
o
Module 3: Casus oudersignalen
o
Module 4: Praten met kinderen
o
Module 5: Grensoverschrijdend gedrag door een collega
Na afloop van de themabijeenkomsten wordt gevraagd evaluatieformulieren in te vullen en een
beoordeling te geven op een schaal van 1 tot 10.
Er wordt gevraagd naar de verwachting van de gast/vraagouder over het thema, een beoordeling op de
schaal van 1 (slecht) tot 10 (zeer goed) over de inhoud en de presentatie en een waarde over de tempo
van de avond, de groepsgrootte en de locatie. Verder wordt er gevraagd naar welke onderwerpen de
interesse van de gast- en vraagouder uitgaat.

De georganiseerde bijeenkomsten worden goed bezocht door gastouders, waaruit blijkt dat ze betrokken
zijn bij de organisatie en bereid zijn bijgeschoold te worden

