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JongNL Limburg, Jongerenvereniging KPJ Limburg
en Jeugdwerk Limburg organiseren van 3 tot en
met 7 november de Week van de Veiligheid. In
deze week wordt het thema Veiligheid extra onder
de aandacht gebracht van de Limburgse jeugd– en
jongerenwerkorganisaties. Dit gebeurt met een
viertal workshops in Panningen en Berg aan de
Maas en een ontruimingsoefening in Hunsel.

Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk
Een veilige werkomgeving voor vrijwilligers en vei-
lige activiteiten zijn ook binnen het jeugd- en jon-
geren heel erg belangrijk. Ouders /verzorgers gaan
ervan uit dat binnen de organisatie alles goed is
geregeld. Daarbij gaat het niet alleen over een
brandveilig gebouw of een veilige fietstocht, maar
ook over sociale veiligheid. De jeugdige deelne-
mers moeten zich veilig voelen binnen de groep en
ouders/verzorgers moeten erop kunnen vertrou-
wen dat hun kinderen in goede handen zijn. Maar
ook voor de vrijwilligers moet alles in orde zijn,
zodat zij hun werk goed en met veel plezier kun-
nen doen.

Het activiteitenaanbod
De drie provinciale jeugdwerkorganisaties bieden
hun lidorganisaties een aantal diensten aan om de
veiligheid binnen hun organisatie op een hoger ni-
veau te brengen. Aan veilige organisaties wordt
het Veiligheidsvignet verstrekt, waarmee zij kun-
nen laten zien dat ze hun zaken goed op orde heb-
ben.
Het dienstenaanbod bestaat uit een groot aantal
workshops, een digitale veiligheidsmap over de
meest uiteenlopende thema’s én natuurlijk de 
advisering bij het opzetten van het veiligheids-
beleid. Meer informatie vind je op de websites van
de drie organisaties

Programma Week van de Veiligheid
In de Week van de Veiligheid wordt op vijf avon-
den een programma aangeboden. Van maandag
tot en met donderdag zijn er elke avond twee
workshops. Op maandag en dinsdag in Panningen
en op woensdag en donderdag dezelfde work-
shops in Berg aan de Maas. Op vrijdagavond is er
een live ontruimingsoefening in Hunsel met uitleg
over het calamiteitenplan.

programma 
week van de 
veiligheid
19.30 - 19.45 inloop en opening
19.45 - 21.45 workshops
21.45 - 22.00 afsluiting en presentatie
veiligheidsvignet voor jeugdwerk

Maandag 3 november Panningen
workshop 1
Risico-inventarisatie & Evaluatie
workshop 2
Reanimatie

Dinsdag 4 november Panningen
workshop 1
Omgaan met ongewenst gedrag
workshop 2
In veilige handen

Woensdag 5 november Berg a/d Maas
workshop 3
Risico-inventarisatie & Evaluatie
workshop 4
Reanimatie

Donderdag 6 november Berg a/d Maas
workshop 3
Omgaan met ongewenst gedrag
workshop 4
In veilige handen

Vrijdag 7  november Hunsel
Uitleg over het opzetten van een 
calamiteitenplan en daarna een 
ontruimingsoefening met aansluitend een 
evaluatie.



de workshops
Risico-inventarisatie & evaluatie
Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie organiseer je
veilige activiteiten. Je organiseert samen met een groep 
enthousiaste collega-vrijwilligers activiteiten voor je 
organisatie. Daarbij is het belangrijk dat je alles goed hebt
geregeld en dat veiligheid tussen je oren zit.
In deze workshop leer je beter planmatig de veiligheids-
aspecten in kaart te brengen en weet je hoe je hier verbe-
teringen in kunt aanbrengen. Er wordt uitgelegd hoe je
een risico-inventarisatie (RI&E) en werkplan maakt. Ook
wordt uitgelegd hoe je dit het beste kunt inpassen binnen
je eigen organisatie. Je gaat praktisch aan de slag met het
maken van een risico-inventarisaties. In deze workshop
komen ook de (goede) werkomstandigheden voor je vrij-
willigers aan de orde. Deze bepalen voor een groot deel of
vrijwilligers graag binnen je  organisatie willen werken.
Verder zal worden ingegaan op de onderwerpen Bedrijfs-
hulpverlening en Calamiteitenplan.

Omgaan met ongewenst gedrag
Binnen je groep zijn er altijd wel enkele deelnemers die
zich anders gedragen dan de rest. Vervolgens zal de groep
op een bepaalde manier daarop reageren en is de kans
groot dat sommige kinderen hiervan de dupe worden.
Meestal gaat dit ten koste van de sfeer binnen de groep.
Als leider voel je je vaak machteloos in zo’n situatie.
In deze workshop leer je objectief naar kinderen en tieners
te kijken. Met de aangereikte aanpak kun je beter reage-
ren op voor jou moeilijke situaties, hetgeen de sfeer in de
groep ten goede zal komen. Er zal een spel worden ge-
speeld over persoonlijke reacties in specifieke situaties. Je
hoort ook hoe andere deelnemers in moeilijke situaties
problemen proberen op te lossen en met welk resultaat.
Met een juiste aanpak bevorder je niet alleen de sfeer,
maar ook de sociale veiligheid in de groep.

Reanimatie, moet je kunnen!!
Elke week worden 300 Nederlanders getroffen door een 
hartstilstand. Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 pro-
cent van deze mensen. Dat zijn schrikbarende cijfers. Mor-
gen kun je getuige zijn van een hartstilstand. Zorg ervoor
dat je geen hulpeloze toeschouwer bent. Wacht niet af tot

je dit overkomen is waarna je besluit een cursus reanimatie
te gaan volgen maar begin meteen! Wij bieden je de kans!
Tijdens de workshop Reanimatie geven we kort uitleg over
de defibrillator (AED). Verder vertellen we, op een boei-
ende  manier, over het hoe en waarom van reanimeren en
oefenen we de techniek.  Met de opgedane kennis en vaar-
digheden krijg je meer zelfvertrouwen om jezelf verder te
trainen in het gebruik van een AED en het toepassen van
hartmassage. Omdat jij als vrijwilliger in het jeugdwerk met
kinderen actief bent en daardoor een grotere kans hebt
om met een kind in nood geconfronteerd te worden gaan
we ook in op reanimeren bij kinderen. Je leert dat een kind
nog beter geholpen kan worden wanneer het anders bena-
derd wordt dan een volwassene. De gezamenlijke jeugdor-
ganisaties in Limburg staan achter de slogan: Jeugdleiders
moeten kunnen reanimeren!! 
Pak die kans en neem deel aan deze mini-cursus.
De workshop wordt geleid door een erkende instructeur
met kennis en affiniteit met het jeugd- en jongerenwerk.

Methodiek In Veilige Handen ter 
voorkoming van seksueel misbruik
Het zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen en
jongeren kunnen groeien en bloeien is heel belangrijk. En
dan gaat het niet alleen om een fysiek veilige (speel) omge-
ving en veilige materialen, maar ook om het voorkomen
van seksueel misbruik.
De schade die seksueel misbruik aanricht is groot. Allereerst
bij de slachtoffers, maar ook bij de vrijwilligersorganisatie
waar het plaatsvond. Het kan leden kosten, het plezier be-
derven en de prestaties van kinderen/jongeren verminde-
ren. Het is dus van groot belang om te voorkomen dat
minderjarigen in het vrijwilligerswerk seksueel misbruikt
worden, dat staat vast. Maar hoe doe je dat binnen een
vereniging of vrijwilligersorganisatie? Als antwoord op die
vraag ontwikkelde Vereniging NOV (Nederlandse Organisa-
ties Vrijwilligerswerk) in opdracht van het Ministerie van
Justitie een stappenplan dat begint bij het bespreekbaar
maken binnen het bestuur en eindigt bij het voorlichten
van alle betrokkenen over de maatregelen die zijn geno-
men om de kans op seksueel misbruik zo klein mogelijk te
maken. In deze workshop leer je de eerste stappen om ach-
ter de schermen alles zo te regelen dat minderjarigen echt
in veilige handen zijn binnen het jeugdwerk. 

Calamiteitenplan en ontruimingsoefening
Als jeugdwerkorganisatie doe je er alles aan om de risico's op ongelukken te verkleinen. Toch kunnen er altijd onverhoopt 

noodsituaties ontstaan. In zulke paniekgevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden 

om jezelf, de vrijwilligers en deelnemers in veiligheid te brengen. Dit beschrijf je in een noodplan. Je krijgt uitleg over hoe je zo’n

noodplan opstelt en wat er precies in moet staan.

Vragen die onder andere aan de orde komen zijn: Is er een calamiteitenplan en zijn de vrijwilligers hiervan op de hoogte? 

Weet iedereen wat hij moet doen en waar de vluchtroutes zijn. Waar zijn de blus- en EHBO-middelen? 

Hoe werkt de alarmering? Vervolgens wordt tijdens een tieneractiviteit van KPJ Hunsel een noodsituatie in scène gezet 

en vindt een ontruimingsoefening plaats. Deze oefening wordt na afloop samen geëvalueerd.



Veiligheid
van deWeek

Locaties
De activiteiten in de Week van de Veiligheid vinden op
drie verschillende locaties plaats.

Panningen
Blokhut de Kei 
18 novemberring 60a 
5981 EW Panningen

Berg aan de Maas
M.F.C. Berg aan de Maas
Bergerweg 1
6129 PG Berg aan de Maas (Urmond)

Hunsel
De Spieker Hunsel
Marculphusstraat 2a
6013 RJ Hunsel

Aanmelden
Vrijwilligers van organisaties die zijn aangesloten bij
JongNL Limburg, Jongerenvereniging KPJ Limburg en
Jeugdwerk Limburg kunnen gratis deelnemen. 
Inschrijven is mogelijk tot 27 oktober via de eigen 
organisatie. Opgeven via de webiste of door het sturen
van een mail. Andere vrijwilligers betalen 10 euro p.p.

Nieuw veiligheidsvignet
Tijdens de veiligheidsweek zal elke dag het nieuwe vei-
ligheidsvignet worden gepresenteerd.
Jongerenvereniging KPJ Limburg, JongNL Limburg en
Jeugdwerk Limburg hebben het oorspronkelijke veilig-
heidsvignet gemoderniseerd. 
Voor het verkrijgen van het veiligheidsvignet wordt een
veiligheidscheck aangevraagd. Aan de hand van een
checklist wordt vastgesteld wat er al allemaal al geregeld
is en wat er nog dient te gebeuren. De organisatie wordt
geadviseerd over de aanpak van de verbeterpunten. 
Als gebleken is dat de jeugdwerkorganisatie haar activi-
teiten op verantwoorde en veilige wijze organiseert en
uitvoert, wordt het veiligheidsvignet toegekend. Dan
wordt het certificaat met bijbehorend bordje uitgereikt.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar.
Daarna vindt desgewenst een hertoetsing plaats.

JongNL Limburg
Marijkelaan 11a, 6074 AP Melick
(0475) 52 00 20
www.jongnl.nl
info@jongnl.nl

Jongerenvereniging KPJ-Limburg
Gerrit Verhoevenstraat 14, 6043 EW Roermond
Postbus 1048, 6040 KA Roermond
(0475) 69 18 06
www.kpj-limburg.nl
info@kpj-limburg.nl

Jeugdwerk Limburg
Gerrit Verhoevenstraat 14, 6043 EW Roermond
Postbus 1048, 6040 KA Roermond
(0475) 31 51 51
www.jeugdwerklimburg.nl
info@jeugdwerklimburg.nl


