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1 Algemeen 

1.1 Doel toezichtplan 

Een toezichtplan dient aan te geven hoe het toezicht tijdens de verschillende activiteiten, waarvoor het 
badpersoneel verantwoordelijk is, is geregeld. Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Richtingge-
vend hierbij is enerzijds de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) en anderzijds het 
bezoekerspatroon in zwembad. Het toezichtplan is nodig om helder en conform de afspraken toezicht 
te houden op de gasten, zodat zij op een veilige wijze gebruik maken van onze accommodatie. 
 
Het toezichtplan van het (Optisport) Vrijburgbad te Vlissingen is formeel al van kracht geworden op  
11-juli -2014 .   
 
 

1.2 Status van dit plan 

Dit plan is opgesteld in overleg met alle betrokken medewerkers en dient minimaal 3 keer per jaar 
terug te komen op de agenda van het werkoverleg. Bij aanpassingen van het toezichtplan zal het 
werkoverleg als basis fungeren, zodat alle medewerkers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 
Verslagen van het werkoverleg wordt aan iedere medewerker toegestuurd of uitgereikt. Bij wijzigingen 
zal alle medewerkers een gewijzigd plan worden overhandigd, zodat iedere medewerker op de hoogte 
is van het toezichtplan. Het plan is feitelijk een werkinstructie voor niet alleen de  toezichthouders, 
maar voor alle personeel. De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van dit plan ligt bij Steven van 
Vliet. 

 

1.3 Ondertekening 

Alle betrokken medewerkers geven aan middels ondertekening, dit plan te kennen en de uitgangspun-
ten en de daarbij horende voorschriften en bepalingen, geformuleerd in dit toezichtplan of vanuit dit 
plan verwezen naar andere vastgelegde afspraken, ten uitvoer te brengen. 
Iedere medewerker tekent het toezichtplan in de laatst bekende versie. Dit wordt gecontroleerd door 
de locatiemanager. Nieuwe medewerkers worden tijdens hun inwerkperiode begeleid door een mentor 
die hen wegwijs maakt in deze regels, en hen daar op toetst.  
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2 Omschrijving van de begrippen 

2.1 Openstellings-, en activiteitenrooster 

In het openstellings-, en activiteitenrooster is aangegeven op welke momenten de accommodatie voor 
het publiek is opengesteld en welke publieks-, en doelgroepen toegang hebben (zie bijlage 1). Tevens 
wordt ook de aard van de activiteit weergegeven. 
 

2.2 Publieke uren 

De uren waarop de accommodaties opengesteld zijn voor publiek. 
 

2.2.1 Banen zwemmen, recreatief zwemmen 

De uren waarop de accommodatie is opengesteld voor bezoekers. 
 

2.2.2  Particuliere zweminstructie: 

De uren waarop de accommodatie is opengesteld voor deelname aan zweminstructie activiteiten. 
 

2.2.3 Schoolzwemmen: 

De uren waarop de accommodatie is opengesteld  voor deelname aan lesactiviteiten voor scholen. 
 

2.2.4 Doelgroepen:   

De uren waarop de accommodatie is opengesteld voor deelname aan begeleide activiteiten. 
 
 

2.3 Verenigings-/ groepsuren 

De uren waarop de accommodatie is verhuurd aan derden. 
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2.4 Medewerkers 

2.4.1 Medewerkers toezicht 

Medewerkers die belast zijn met toezicht moeten over de vereiste diploma’s en vaardigheden beschik-
ken: 
 

Uitgangspunten: 
 Bij Optisport kennen we 2 typen toezichthouders, namelijk de “Junior Toezichthouder” en de “Toe-

zichthouder”. In onderstaande tabel zij de kwalitatieve eisen weergegeven waaraan medewerkers 
belast met toezicht bij Optisport moeten voldoen. 

 
 In de accommodatie is altijd minimaal één Toezichthouder aanwezig.  
 
 Aan het bad staat te allen tijde één Toezichthouder die minimaal  18  jaar oud is.  
 
 Iedereen die in het zwembad werkt heeft de training LEH gevolgd (cursus reanimeren en alarme-

ren) 
 
 Alle Toezichthouders en Junior Toezichthouders hebben met goed gevolg de zwemtest afgelegd 

en ondergaan een jaarlijkse herhaling. Deze zwemtest wordt door BHV.nl afgenomen.  Bij in-
diensttreding van de nieuwe medewerker wordt zwemtest afgenomen door de teamleider zwem-
bad, direct of voorafgaand aan daadwerkelijke indiensttreding. 

 

2.5 Tabel kwalitatieve eisen toezicht 

  Junior  

Toezichthouder  

 

Toezichthouder  

Kwalitatieve eisen     

Leeftijd minimaal 16 jaar      

Leeftijd > 18 jaar     

Houdt zelfstandig toezicht   

Kan toezichtverantwoordelijke zijn   

Cursus Optisport BHV.nl gevolgd     

BHV   

Cursus LEH / AED   

Kennis  toezichtplan     

Kennis calamiteiten/ontruimingsplan     

Voldoet aan de Optisport zwemtest     
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2.5.1 Overzicht bijscholingen 

Op intranet staat als bijlage bij het hoofdstuk “uitgangpunten toezichtplan” de meest actuele versie van 
het opleidingen overzicht BHV/EHBO en reanimeren/alarmeren. 
 

2.5.2 Medewerkers van verenigingen/huurders 

De verenigingen dienen zelf zorg te dragen voor bevoegde medewerkers, die de zwemkunst machtig 
zijn en een EHBO-diploma hebben, aangevuld met reanimatie. Conform de gebruiksovereenkomst 
met algemene voorwaarden van het Vrijburgbad te Vlissingen (Optisport). 
 
 

2.6 De leidinggevenden van de locatie 

1. De locatiemanager als eindverantwoordelijke voor de algemene bedrijfsleiding. 
2. Het hoofd zwembad als verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding in de baden. 
 
In het personeelsrooster is benoemd, wie de leiding heeft over het toezicht houden tijdens de 
openstelling. Dit is de zgn. “toezichtverantwoordelijke”. 
 
3. De “toezichtverantwoordelijke” is door de locatiemanager aangewezen om de eindverant-

woording voor het toezicht houden binnen de accommodatie te dragen tijdens de openstel-
ling. 

3 Taken/verantwoordelijkheden locatiemanager 

 

3.1 Algemeen 

Binnen de randvoorwaarden van het Optisport Exploitatiemodel is de locatiemanager operationeel 
eindverantwoordelijk voor de lokale Optisport vestiging. De locatiemanager geeft inhoud aan zijn ver-
antwoordelijkheden vanuit de taakomschrijving en verdeling zoals is vastgelegd in de totale Optisport 
organisatie. 
 

3.2 Relatie toezichtplan 

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor inzet van voldoende gekwalificeerde toezichthouders.  
  
De locatiemanager zorgt ervoor dat het toezicht ten allen tijden voldoet aan de toelichting die door het 
IPO is gegeven met betrekking tot artikel 25 van de WHVZ.   
 
De locatiemanager dient de hem/haar opgedragen taak naar behoren te verrichten met in  
acht name van de regels in dit plan en de algemene verplichtingen van de werknemer, die zijn opge-
nomen in de CAO.  

 
3.2.1 Communicatie toezichtplan 

De locatiemanager is verantwoordelijk voor het communiceren van dit toezichtplan. 
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3.2.2 Audits “toezicht op toezicht” 

 De locatiemanager/leidinggevende controleert de dagelijkse uitvoering van dit plan. Hiervoor 
wordt 3x per dag het formulier “toezicht op toezicht” ingevuld.   

 De medewerker veiligheid bezoekt 2x per jaar de locatie om samen met de locatiemanager de 
veiligheidsplannen door te lopen om te controleren of de plannen “up to date” zijn en inzet van 
personeel in de praktijk klopt met de beschrijvingen in het plan. Hij doet dit aan de hand van 
de checklist “Keurmerk Veilig en Schoon”.  

 Ad hoc en onaangekondigd vinden “toezicht op toezicht” controles plaats in de Optisport 
zwembaden door een extern bedrijf.  

4 Taken/verantwoordelijkheden leidinggevenden 

 De leidinggevende is verantwoordelijk voor voldoende inzet van gekwalificeerde toezichthou-
ders. Zij geven tevens tijdig door aan de locatiemanager, als er extra personeelsinzet gewenst 
is. Op hun verzoek zal direct actie worden ondernomen, zodat er in redelijkheid maximale vei-
ligheid geboden kan worden.  

 
 De leidinggevende dient het dienstrooster zodanig op te stellen dat er tijdens de publieke uren 

voldoende toezichthouder(s) in de accommodatie aanwezig zijn. Dit is aangegeven het op het 
dienstrooster. Tevens staat op het dienstrooster welke medewerker/toezichthouder er tijdens 
elk moment van openstelling eindverantwoordelijk is voor het toezicht houden (toezichtverant-
woordelijke). Daarnaast zijn pauzes aangegeven in het rooster. 

 
Bij de opstelling van het rooster dient er te worden gezorgd voor voldoende toezicht, zoals  
omschreven in dit toezichtplan, zowel kwantitatief als kwalitatief.  Specifiek aandachtspunt 
betreft hier; 

 Per afdeling ( gezien in bassins) hoort toezicht te zijn. 1 x Wedstrijdbassin, 1 x 
verenigingsbassin, 1 x bij Instructiebassin. Bij openstelling bij het recreatiebassin 
2 toezichthouders, verdeeld tussen recreatie, kleuter en peuterbassin. Het baby-
bassin behoeft geen permanent toezicht , maar een regelmatige controle is hier-
bij aan te raden. Mocht het door het aantal bezoekers, of bijvoorbeeld ziekte van 
een medewerker niet mogelijk zijn om hieraan te voldoen, wordt een bassin ge-
sloten. 

 De leidinggevende zorgt ervoor dat er nooit een moment ontstaat dat er door het 
nemen van pauzes, minder toezichthouders aan het bad staan dan het in het 
plan omschreven aantal. 

 De leidinggevende zorgt voor een vast en duidelijk schema, waarbij er voldoende 
ruimte is voor pauze. 

 Bij het inroosteren van medewerkers zal niet worden afgeweken van dit plan. 
 De leidinggevende besteedt in het betreffende werkoverleg voldoende aandacht aan proble-

men en wensen betreffende het toezicht houden. 
 De dagelijkse leiding (toezichtverantwoordelijke) bewaakt de gang van zaken op de zwemzaal 

tijdens de publieksuren en stuurt bij waar nodig en is eindverantwoordelijke voor het waarbor-
gen van de veiligheid omtrent toezicht. 

 Het personeel dient zo mogelijk tijdig op de hoogte te worden gesteld van de aanwezigheid 
van bijzondere activiteiten of groepen. 

 De personeelsroosters worden altijd voorgelegd voor instemming en akkoord aan de locatie-
manager. 
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5 Taken/ verantwoordelijkheden medewerkers 

Hieronder volgt een uitvoerig overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder. 
Een toezichthouder dient er voor te zorgen dat hij/zij op een dusdanige wijze aanwezig is, zodat hij/zij 
ten alle tijde alert kan reageren op gevaarlijke situaties. 

 

5.1 Kennis hebben van, en handelingsbekwaam zijn voor Toezichtplan, ca-

lamiteiten- en ontruimingsplan  

Iedere medewerker van het zwembad (Vrijburgbad) is verplicht kennis te nemen van het van dit toe-
zichtplan en het  calamiteiten - en ontruimingsplan. Iedere medewerker heeft persoonlijk het plan ont-
vangen en het ligt in de personeelsruimte op een zichtbare plaats. Wijzigingen worden besproken in 
het werkoverleg. De medewerkers hebben een belangrijke rol, die in het plan staat beschreven. Me-
dewerkers dienen te het “Formulier ontvangst plannen Optisport” te tekenen na de plannen gelezen te 
hebben . Bovendien wordt via oefeningen (deelname minimaal 1x per jaar) zeker gesteld dat alle me-
dewerkers kunnen handelen conform de taken die hen in het plan zijn toebedeeld.  

 

5.2 Kennis hebben van de accommodatie en specifieke gevaren 

Iedere medewerker dient de weg te weten in en buiten de accommodatie, en op de hoogte te zijn van 
de gevaren bij de verschillende bassins en attracties inclusief de plaats van de reddingsmiddelen. (H. 
7) Tijdens het inwerken en de oefeningen wordt een (nieuwe) medewerker daarin getraind, de om-
schrijving van de accommodatie is te vinden als bijlage 2.  
 

5.3 Toepassing huisregels 

De algemene huisregels voor publiek dienen door een ieder consequent te worden gehanteerd. 

 

5.4 Houding 

De toezichthouder dient een actieve houding aan te nemen om toe te zien dat gasten op een veilige 
manier gebruik maken van de accommodatie. Hij/zij houd actief toezicht en zorgt voor een gezellige 
uitstraling. Hij/zij is trots op zijn/haar beroep. 

 

5.5 Klantvriendelijkheid 

De toezichthouder treedt op als gastheer of gastvrouw en staat de gasten op een klantvriendelijke 
manier te woord, echter zonder de primaire verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Wanneer die 
primaire verantwoordelijkheid in het geding komt, wijs de gast dan op die taak, en excuseer je bijvoor-
beeld zo: `sorry dat ik u niet aankijk, maar ik moet natuurlijk toezicht houden` . 
 

5.6 Zichtbaar aanwezig  

De toezichthouder staat voor de gast op een zichtbare plaats en geeft heldere en duidelijke aanwijzin-
gen.  

  

Ga nooit met de rug naar het bad toestaan, ook niet wanneer iemand iets vraagt of wanneer je iets 
uitlegt. Houd oogcontact met het water. 
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5.7 Herkenbaarheid: 

De toezichthouder is verplicht de Optisport bedrijfskleding te dragen.   

 

5.8 Samenklontering: 

Het is toezichthouders niet toegestaan om samen te klonteren. 

 

5.9 Inschatting gevaar: 

Van de toezichthouders wordt verwacht dat hij/zij alert reageert op mogelijk het ontstaan van of reeds 
aanwezig van gevaarlijke situaties. Hij/of geeft aanwijzingen ter voorkomen van of het beëindigen van 
gevaarlijk situaties of het voorkomen daarvan. Bij onveilige situaties zoals gladde perrons, overtreding 
regels zoals het binnenbrengen van luchtbedden ed. maar ook vervuiling op diverse plaatsen, reageert 
hij alert en met oog voor de primaire veiligheid.   

 

5.10 Scannen 

De toezichthouders overzien in 10 seconden tijd het aan hen toevertrouwde gebied, waarbij zij syste-
matisch de bodem afzoeken op mogelijke slachtoffers en letten op mensen aan de oppervlakte die op 
enige wijze een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. In elk aandachtgebied moeten de toezicht-
houders in staat zijn binnen 20 seconden bij een slachtoffer te zijn en gealarmeerd te hebben. (dit is 
de 10/20 regel) 

 

5.11 Communicatie 

Bij verlaten van de werkplek, ten behoeve  van pauze, toiletbezoek,  wisseling van dienst of om een 
reden van calamiteit, dient hij/zij er zeker van te zijn, dat er vervanging aanwezig is. Zonder vervanging 
is het niet toegestaan het toezicht te beëindigen of de zwemzaal te verlaten. Gebruik om vervanging te 
regelen portofoon, telefoon. 
Het meenemen van de EIGEN mobiele telefoon is ten strengste verboden. 

 

5.12 Standplaats en looproute 

De plaats en looproute zijn alsvolgt: 
-Wedstrijdbad, verenigingsbad, recreatiebad en instructiebad: 

-Vaste plaats: afhankelijk van de plaats in het bad waar de grootste drukte is. Namelijk daar  
 vlakbij. Bij gelijke verdeling van drukte is de plaats van de toezichthouder bij de entree van het 
bad, zodat hij/zij de klanten kan verwelkomen. 
-Looproute: Om het bad heen 
-Meerdere toezichthouders: indien er meerdere toezichthouders op 1 bad zijn ingedeeld staan 
zij beide aan een tegengestelde zijde van het bad.  

Wisselen van toezichtlocatie 
          -Het wisselen / doordraaien wordt per porto geïnitieerd. 
          -Bij het doordraaien mag er maximaal 1 minuut geen toezicht zijn in een bad.  
 

5.13 Drukte en inzet toezicht recreatief zwemmen 

We onderscheiden verschillende toezichtsituaties: Het toezichtverantwoordelijke heeft de eindverant-
woordelijkheid van de inzet van personeel, respectievelijk openstelling van de bassins. Op de planning 
(personeelsrooster)  is rekening gehouden met de verwachte drukte en het soort bezoekers zoals de 
woensdagmiddag met veel jeugd en het seizoenspatroon van de weekenden (januari is b.v. altijd een 
drukke maand).  
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5.13.1  Normale drukte  

Elk opengesteld bassin heeft een eigen toezichthouder. 

 
5.13.2  Grote drukte:  

Elk bad krijgt een tweede toezichthouder, die als basis recht tegenover de ander positie kiest. Er zijn 
meer dan 100 gebruikers aanwezig. Bij te grote drukte kan het toezichtverantwoordelijke besluiten niet 
meer bezoekers toe te laten. Het maximaal aantal bezoekers ligt rond de 1.000 Tevens kan het toe-
zichtverantwoordelijke besluiten omwille van de veiligheid een bassin of attractie te sluiten. 

 
5.13.3  Rustige tijden:  

Er zijn minder dan 25 bezoekers aanwezig. Hierbij moet tevens de afweging worden gemaakt, om 
alleen het bassin te openen waar deze gebruikersgroep gebruik van maakt, b.v. bij het “vroege vogels” 
zwemmen is alleen het 25m bassin geopend en er is één toezichthouder aanwezig. 

 
Bij veranderingen in de aard en samenstelling van de gebruikers kan de leiding besluiten tot meer of 
minder inzet van personeel of te openen of sluiten van bassins of attracties.  

 

5.14 Rouleren 

In onderling overleg wordt er per bad en/of toezichtplaats elke 15 minuten gerouleerd. Koffie- en toilet-
pauzes zijn aangegeven op het personeelsrooster. De toezichtplaats mag niet verlaten worden, anders 
dan voor roulatie of calamiteiten. 

 

5.15 EHBO hulpverlening 

Ongevallen met persoonlijk letsel, waarbij doorverwijzing naar arts of ziekenhuis plaatsvindt, worden 
geregistreerd in de ongevallen registratie. 

 

5.16 Openstelling zwemzaal 

Ten einde zeker te zijn dat publiek veilig gebruik kan maken van de faciliteiten, wordt voor openstelling 
een “aftekenlijst bij aanvang dienst” nagelopen en afgetekend. Deze lijst bevindt zich onder “mijn taken 
“ in de OKS op de beschikbare tablets.  Bij afwijkingen beslist de  toezichtverantwoordelijke over al of 
niet openstellen voor het publiek. 
 

5.17 Toezicht in overige accommodatie onderdelen 

Ook op het voorterrein, in de entree en de garderobe en het horecagedeelte wordt toegezien op een 
correct en veilig gebruik van de accommodatie. De eerste door-rouleerbeurt van een nieuw uur loopt 
voorafgaand aan het doordraaien de toezichthouder die als eerst van plaats wisselt door de accom-
modatie om te controleren op netheid en orde. Ingeval van afwijkingen onderneemt deze toezichthou-
der actie. 

 

5.18 Schoonmaak 

Wees alert op hygiëne in en om de accommodatie en pleeg maximale inspanning om de minimale 
afspraken vastgelegd in het schoonmaak programma te handhaven. Gebruik het juiste schoonmaak-
middel op de juiste plaats. Zorg voor de juiste dosering. 
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5.19 Deuren 

Zorg dat deuren naar technische ruimten op slot zitten. 

 

5.20 Eigen vaardigheid toezichthouders 

Het directie van Optisport  heeft besloten dat iedere toezichthouder verplicht is over voldoende vaar-
digheden te beschikken, om een drenkeling van de bodem te halen. Jaarlijks wordt de Optisport 
zwemtest afgenomen door BHV.nl.  Tussentijds en/of bij indiensttreding wordt de  zwemtest afgeno-
men door de teamleider zwembad . 
 

 

5.21 Receptie 

De receptioniste heeft als eerste contact met de klant. Zij beoordeelt of er sprake moet zijn van een 
speciale behandeling zoals voor verjaardagspartijtjes, sportdagen etc. Bij twijfel over voldoende 
zwemvaardigheid, dan wel afwijkend gedrag ofwel andere mogelijke risico`s waarschuwt zij het toe-
zichtverantwoordelijke. Wanneer de receptioniste denkt dat het om een verdacht persoon gaat of om 
een persoon die al eerder is opgevallen door zijn of haar gedrag, dient dat ook te worden doorgeven 
aan het zwembadpersoneel.  
 
Afspraken receptiemedewerkers: 
 De receptiemedewerker is het eerste filter is om b.v. jongelui (18 -) die met b.v. broertje(s), zus-

je(s) willen komen zwemmen, te wijzen op de huisregels en ze de toegang te weigeren.  
 De receptiemedewerker wijst ouders/begeleiders erop dat kinderen die niet kunnen zwemmen, 

verplicht zwembandjes moeten dragen?  
 Als de klant aangeeft dat hij geen zwembandjes bij zich heeft, leent de brasserie ze uit aan de 

klant?  
 De receptiemedewerker adviseert met klem, dat de ouder/begeleider het kindje na omkleden de 

zwembandjes al in de kleedruimte bij het kindje aandoet.   
 
Afspraken toezichthouders: 
Mocht het  “eerste filter”  niet hebben gewerkt, dan geldt uiteraard dat de toezichthouder bovenstaande 
afspraken uitvoert en alsnog ouder/begeleiders direct hierop aanspreekt 
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6 Huisregels zwembadbezoekers 

 De huisregels staan op het pictogrammenbord in de hal van het zwembad. Iedere bezoeker 
kan er kennis van nemen. Op basis  van de  huisregels gaat iedere klant naar binnen en 
maakt gebruik van de accommodatie en haar attributen. Op diverse plaatsen en/of bij speel-
attributen staan gedragsregels aangegeven waar de klant zich aan moet houden (denk aan 
gebruik van de glijbaan).  

 Het is van belang dat de huisregels ook goed zichtbaar zijn voor de bezoekers. Voor de Opti-
sport accommodaties is gekozen voor het pictogrammenbord dat gebruikt wordt voor het 
convenant “Vrolijk en Veilig”. Dit zijn voor het merendeel standaardregels. Enkele accommo-
datie specifieke regels kunnen worden  toevoegen aan de standaard huisregels.  

 

6.1 Algemene regels 

 Bezoekers die zich niet aan onderstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere 
opgave van redenen, namens het management, uit het zwembad worden verwijderd 

 
 De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen 

en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden 
gesteld.  

 
 Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. 

 
 Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden. 

 
 Misbruik van nooduitgangen en brandmelders wordt bestraft; de kosten van de gealarmeerde 

hulpdiensten worden verhaald op de dader. 
 

 Het is niet toegestaan te roken, drugs of overmatig alcohol te gebruiken in/op het gehele 
complex.  

 
 Huisdieren zijn in/op het complex niet toegestaan. In bepaalde gevallen is het toegang verle-

nen van een blindengeleidehond c.q. zorghond tot de hal van  de accommodatie mogelijk. De 
toelating van een blindengeleidehond of zorghond dient te worden gemeld bij de recep-
tie/balie.  

 
 Het is niet toegestaan radio's en/of breekbare voorwerpen (zoals glaswerk, flessen etc.) mee 

te nemen. 
 

 Gevonden voorwerpen dienen altijd bij kassa te worden ingeleverd. 
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6.2 Zwembadregels 

 
 Het is niet toegestaan dat personen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, in de die-

pe bassins zwemmen, zulks ter beoordeling van het zwembadpersoneel.   
 

 Kinderen die niet kunnen zwemmen (geen zwemdiploma), mogen alleen zwemmen onder 
begeleiding van een volwassene die wel kan zwemmen. Het is verplicht, dat ondanks de be-
geleiding van de volwassene, het kind zwembandjes/vleugeltjes draagt.  

 
 Het geven van lessen / trainingen op recreatieve uren is alleen toegestaan door medewerkers 

van Optisport. 
 

 Het is niet toegestaan met straatschoeisel in de zwemzaal of aangrenzende ruimtes te ko-
men. 

 
 Het is niet toegestaan de zwemzaal met andere kleding dan zwemkleding te betreden. 

 
 Hardlopen op de perrons is niet toegestaan. 

 
 De directie houdt zich het recht voor, zelf meegenomen spelmateriaal te weigeren. 

 
 Het is niet toegestaan te werpen met harde voorwerpen, zoals een frisbee, een tennisbal, etc. 

 
 Duiken in water dat ondieper is dan 1.40 meter is niet toegestaan.  

 

 Bij het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier gel-

dende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie in-

geschakeld.   

 
 
 

Alle aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen  
strik te worden opgevolgd. 
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7. Toezicht 

 

7.1 Aandachtspunten per bassin 

Per bassin worden specifieke aandachtspunten aangegeven met betrekking tot het toezicht houden en 
tevens worden voor de diverse gebruikers-, en doelgroepen ook aandachtspunten weergegeven.  
 
 

7.1.1 Instructiebad. 

Beschrijving bassin: 
Het doelgroepenbad is een bassin van 20 x 10 meter (met beweegbare bodem waardoor de water-
diepte kan variëren van 0,00m tot 1.80m met een maximale schuinstand van 0,6 meter). 
  
 

Specifiek aandachtspunt: 

Het gebruik van de beweegbare bodem. 

1. Het verstellen hoogte van de beweegbare bodem kan alleen met behulp van een sleutel 

en de bodem mag alleen versteld worden als er geen mensen in het bassin aanwezig 

zijn. Controleren dat de diepte, aangegeven op het display, overeenkomt met de werke-

lijke diepte.  

2. Het strekt tot aanbeveling om het publiek hiervan mondeling, eventueel met gebruik 

van de microfoon op de hoogte te stellen. 

3. Er is één uitzondering op punt 1, namelijk; de beweegbare bodem mag in hoogte ver-

steld worden voor het gebruik bij personen in een rolstoel onder de volgende voor-

waarden: 
  Er mogen geen andere mensen in het bad zijn; 
  Je moet weten hoeveel rolstoelen er op kunnen (vraag hierover informatie bij de leveran 

  cier); 
  Er moet voldoende toezicht zijn tijdens het verstellen van de bodem; 
  De rolstoelen moeten minimaal 50 cm uit de kant staan tijdens het verstellen van de bo-

dem. 
 

7.1.2 Verenigingsbad 

Beschrijving bassin: 
Het verenigingsbad is een bassin van 25 x 12,5 meter (deels met beweegbare bodem waardoor de 
waterdiepte in dit deel kan variëren tussen 0,00m en 1,40m). Het diepe gedeelte heeft een waterdiepte 
van 3,83 meter. 
 

Specifiek aandachtspunt: 

Het gebruik van de beweegbare bodem. 

1. Het verstellen hoogte van de beweegbare bodem kan alleen met behulp van een sleutel 

en de bodem mag alleen versteld worden als er geen mensen in het bassin aanwezig 

zijn. Controleren dat de diepte, aangegeven op het display, overeenkomt met de werke-

lijke diepte.  

2. Het strekt tot aanbeveling om het publiek hiervan mondeling, eventueel met gebruik 

van de microfoon op de hoogte te stellen. 
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3. Er is één uitzondering op punt 1, namelijk; de beweegbare bodem mag in hoogte ver-

steld worden voor het gebruik bij personen in een rolstoel onder de volgende voor-

waarden: 
  Er mogen geen andere mensen in het bad zijn; 
  Je moet weten hoeveel rolstoelen er op kunnen (vraag hierover informatie bij de leveran-

cier); 
  Er moet voldoende toezicht zijn tijdens het verstellen van de bodem; 
  De rolstoelen moeten minimaal 50 cm uit de kant staan tijdens het verstellen van de bo-

dem. 

 

Specifieke aandachtspunten: 
Voor de spring-installatie gelden de volgende specifieke regels voor de recreatieve  
bezoekers.  

 Het spring-bassin is alleen toegankelijk voor mensen met een zwemdiploma zulks ter beoorde-
ling van het zwembadpersoneel. 

 Het is verboden om zijdelings van de plank te springen. 
 Na het springen moet direct het water worden verlaten. Het is dus niet toegestaan om in het 

water te blijven hangen. 
 Zwem altijd zijwaarts naar de kant en nooit onder één van de planken door. 
 Er mag slechts één persoon tegelijk van de plank springen. 
 Er mag pas gesprongen worden van de plank als de voorganger onder de plank weg is ge-

zwommen. 
 
 

7.1.3 Recreatiebad 

Beschrijving bassin: 
Het recreatiebad bestaat uit een rechthoekig gedeelte van 17 x 10 meter met een waterdiepte van 
1.20 meter en een gedeelte in een speelse vorm met een wildwaterkreek, borrelbank en fontein. In de 
ruimte van het recreatiebad bevindt zich tevens een whirlpool, glijbaan, peuter- en kleuterbad, alsmede 
een zwemmersbar met terras.   

 
 

Specifieke aandachtspunten: 
 Het duiken in 1.40 meter diep water en ondieper water is niet toegestaan 
 Het gebruik van de glijbaan is alleen toegestaan met inachtname van de op de pictogrammen-

borden aangegeven spelregels. 
 Springen of duiken van de kanten is niet toegestaan. 
 Gelet op de onoverzichtelijkheid van het recreatiebad is het zich verplaatsend toezichthouden    

tussen de onder 4 genoemde plaatsen noodzakelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
met de zon meekijken. 

 Tegen de stroom inzwemmen in de wildwaterkreek is niet toegestaan. 
 Het peuter- en kleuterbad zijn uitsluitend voor deze kinderen en hun ouders/verzorgers bedoeld. 
 Het in de whirlpool springen is niet toegestaan. 
 Het zich op het eiland bevinden is niet toegestaan. 
 Bij mooi weer kan de ligweide grenzend aan het recreatiebad worden gebruikt. 

 

7.1.4. Peuterbad/kleuterbad 

Bij kleuterbaden wordt toezicht veelal door de ouders uitgeoefend. Beide baden behoeven geen per-
manent toezicht. Echter bij openstelling behouden de toezichthouders altijd oog op deze bassins.  
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7.1.5 Wedstrijdbad 

Beschrijving bassin: 
Het wedstrijdbad is een bassin van 25 x 21 meter met een waterdiepte van 2,03m. 
 
Specifieke aandachtspunten: 
Het wedstrijdbad is alleen toegankelijk voor bezoekers met minimaal zwemdiploma-A.  
Dit ter beoordeling van het zwembadpersoneel. 
 

7.2 Aandachtspunten per doelgroep 

Hieronder wordt kort per gebruikers-, doelgroep een aantal aandachtspunten weergegeven.  
 

7.2.1 Zweminstructie 

Afspraken omtrent de activiteit: 
 In het toezichtplan dient elke accommodatie de punten uit het zwemlesplan specifiek te be-

noemen voor zijn accommodatie. 
 In het "Optisport zwemlesplan" zijn de volgende punten opgenomen: 
 

1. Algemeen 
In het toezichtplan van elke Optisport accommodatie is een hoofdstuk opgenomen over het toezicht 
houden tijdens de zwemlessen. Omdat er in Nederland sprake is geweest van een aantal (bij-
na)verdrinkingen tijdens de zwemles, wordt er in dit hoofdstuk nogmaals de aandacht gevestigd op de 
verantwoordelijkheden m.b.t. het houden van toezicht tijdens een zwemles. Omwille van de veiligheid 
tijdens de zwemles, zijn door Optisport hierin ook een aantal keuzes gemaakt.    
 
 

2. Verantwoordelijkheden zweminstructeur 
Tijdens de zwemlessen wordt elke groep begeleid door een vaste zweminstructeur. Iedere zwemin-
structeur is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. De groepsgrootte varieert van maximaal 12 leer-
lingen voor het A-diploma en maximaal 15 leerlingen voor het B-, en C-diploma. Om helder aan te 
geven waar deze verantwoordelijkheid letterlijk begint en eindigt, zal elke accommodatie duidelijke 
afspraken moeten maken met ouders en instructeurs over het “brengen” en “halen” van de kinderen. 
Dit moet ook schriftelijk aan de ouders kenbaar gemaakt worden. Tevens wordt dit in het toezichtplan 
aangegeven. 
 

3.   “Vrij” spelen  
“Vrij” spelen is in feite niet meer maar ook niet minder dan een didactische werkvorm. Het toepassen 
van deze werkvorm is dus een bewuste keuze afhankelijk van de lesdoelstelling en de kinderen. Dit 
houdt dus automatisch in dat de rol van de zweminstructeur gelijk blijft m.b.t. zijn verantwoordelijkhe-
den naar de lesgroep. Er zijn echter een aantal (bijna)verdrinkingsincidenten geweest tijdens dit “vrij” 
spelen en dan ook nog specifiek tijdens de laatste 5 minuten van de zwemles. Om dit risico’s be-
heersbaar te houden heeft Optisport de volgende keuzes gemaakt:  

 De zweminstructeur blijft tot het einde van de les verantwoordelijk voor zijn/haar groep en 

blijft ook bij deze groep. Het is niet toegestaan om deze verantwoordelijkheid over te dragen 
aan een collega die naast de eigen groep ook op de extra groep moet letten.   

 Er wordt vooraf met alle ouders gecommuniceerd dat het niet mogelijk is om omwille van de 
veiligheid van de kinderen, tijdens de les aan de lesgevers vragen te stellen. Communicatie 
met ouders is belangrijk, maar dient op een ander moment plaats te vinden.  

 

4.   Plassen tijdens de zwemles 
Als een leerling aangeeft dat hij/ zij tijdens de les naar toilet moet is het van groot belang dat de ac-
commodatie hierover organisatorische afspraken heeft gemaakt met ouders en lesgevers en dit ook 
heeft gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Het spreekt voor zich dat dit te maken heeft met het 
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risico dat een leerling bij terugkomst per ongeluk terecht komt in een ander bassin. Ter illustratie een 
aantal voorbeelden hoe Optisport accommodaties dit georganiseerd hebben. 

 De leerling krijgt vleugeltjes om als hij gaat plassen  
 Een ouder/ medewerker loopt even met de leerling mee en zorgt ervoor dat de leerling weer 

bij de juiste groep terecht komt. 
 Veelal behoud de leerling zijn/haar drijfpakje aan. 

 

7.2.2 Schoolzwemmen 

Afspraken omtrent de activiteit: 
 De afspraken omtrent het schoolzwemmen zijn vastgelegd in het "Protocol schoolzwemmen 

Optisport. 
 Bij het schoolzwemmen heeft de begeleidende groepsleerkracht een zorgplicht voor de  

veiligheid en gezondheid van de leerlingen tijdens de zwemactiviteit. Dit betekent dat  
hij/zij voldoende toezicht moet houden voor, tijdens en na de zwemles. De groepsleerkracht 
dient zich op de juiste plaats op te stellen en goed overzicht te houden, instructies te geven en 
de groep ordelijk bij de les te houden. Vak inhoudelijk is de verantwoordelijkheid gedelegeerd 
aan de zwemonderwijzer, die dan ook aangesproken kan worden op de wijze waarop hij/zij 
haar taak verricht. 

 De verantwoordelijkheid van zowel de groepsleerkracht, als de zwemonderwijzer wordt vastge-
legd in een schriftelijke overeenkomst, die als bijlage bij dit plan dient te zijn. 

 

7.2.3 Vrij zwemmen tijdens school- en leszwemmen 

Afspraken omtrent de activiteit: 
 “Vrij” spelen is in feite niet meer maar ook niet minder dan een didactische werkvorm. Het toe-

passen van deze werkvorm is dus een bewuste keuze afhankelijk van de lesdoelstelling en de 
kinderen. Dit houdt dus automatisch in dat de rol van de zweminstructeur gelijk blijft m.b.t. zijn 
verantwoordelijkheden naar de lesgroep. Er zijn echter een aantal (bijna)verdrinkingsincidenten 
geweest tijdens dit “vrij” spelen en dan ook nog specifiek tijdens de laatste 5 minuten van de 
zwemles. Om dit risico’s beheersbaar te houden heeft Optisport de volgende keuzes gemaakt:  

 De zweminstructeur blijft tot het einde van de les verantwoordelijk voor zijn/haar groep en blijft 

ook bij deze groep. Het is niet toegestaan om deze verantwoordelijkheid over te dragen aan 
een collega die naast de eigen groep ook op de extra groep moet letten.   

 Er wordt vooraf met alle ouders gecommuniceerd dat het niet mogelijk is om omwille van de 
veiligheid van de kinderen, tijdens de les aan de lesgevers vragen te stellen. Communicatie 
met ouders is belangrijk, maar dient op een ander moment plaats te vinden.  

 Zie tevens de aanvullende afspraken in; Protocol schoolzwemmen Optisport. 

 

7.2.4 Doelgroepenacitiviteiten 

Afspraken omtrent de activiteit: 
 Tijdens de lessen aan doelgroep wordt elke groep begeleid door een vaste zweminstructeur. 

Iedere zweminstructeur is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. De groepsgrootte varieert per 
doelgroep. De veiligheid van de deelnemers staat hierbij voorop. Deelnemers mogen zich niet 
zonder toezicht op de zwemzaal bevinden. 

  
 
 

7.2.5 In gebruikgeving aan derden 

Afspraken omtrent de activiteit: 
 De afspraken omtrent gebruik door derden zijn vastgelegd in de gebruiksovereenkomst met al-

gemene voorwaarden Optisport Vrijburgbad te Vlissingen.  
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Het gebruik van de accommodatie door derden/ verenigingen geschiedt volgens strikte afspraken, die 
contractueel zijn vastgelegd. Wanneer een vereniging zich buiten de afgesproken uren meld, of zich 
niet aan de afspraken houdt, waarschuw dan het toezichtverantwoordelijke.  Het kan voorkomen dat 
verenigingen toezichthouders  van ons (moeten) inzetten.  
 

7.2.6 Banen zwemmen 

Afspraken omtrent de activiteit: 
 Dit vindt  plaats in het  25m bad. 
 Het rooster is als bijlage toegevoegd. 

Toezicht: 
 Bij het bassin dient minimaal één Toezichthouder aanwezig te zijn indien men ervan uit kan 

gaan dat de deelnemers de zwemkunst machtig zijn. 
 

7.2.7 Recreatief zwemmen 

Afspraken omtrent de activiteit: 
 Dit kan plaats vinden in alle baden. 

Toezicht: 
 Er is altijd een toezichthouder aanwezig (bij elk bassin 1 persoon).   
 Indien het aantal bezoekers laag is of de aard van de aanwezige bezoekers het toelaat, wordt 

in sommige gevallen volstaan met 1 toezichthouder. De tweede toezichthouder is echter wel in 
de accommodatie aanwezig en zo nodig direct inzetbaar.  

 De inzet van extra toezichthouders wordt bepaald door de aard van de bezoekers, b.v. speci-
fieke bezoekersgroepen, maar ook door het aantal bezoekers.   

 

7.3 Aandachtspunten algemeen 

7.3.1 Gevaarlijke situaties 

Iedereen moet op tijd gevaarlijke situaties signaleren voor de veiligheid van het publiek. 
 

Belangrijk is ook dat je het publiek hierop aanspreekt!!!!! 
  
Een aantal gevaarlijke situaties:      Bassin: 

 het duiken vanaf de tribunes     wedstrijd bad   
 het duiken van of in de glijbaan     recreatiebad 
 het in de glijbaan omhoog lopen    recreatiebad 
 hardlopen op de perrons      alle baden 
 duiken in water van 1.40 meter en ondieper   alle baden   
 jonassen e.d       alle baden 
 het gebruik van grote drijfmaterialen    alle baden  
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7.4 Werkzaamheden voor opening of na sluiting van het bad. 

Werkzaamheden zwemzaal medewerkers: 

 

 

Dagopening: 
zwemzaal: 

 Lichten aandoen en watermeten (dit geldt voor de hiervoor aangewezen personen) 
 Controleren bassins op hygiëne en veiligheid (aftekenlijsten) 
 Opruimen van rondslingerend materiaal.  
 De lijst veiligheidscontrole zwemzaal aftekenen (digitaal) 

 

Dagsluiting: 
receptie: 

 Een kwartier voor sluiting, roept de caissière om dat het zwembad gaan sluiten 
zwemzaal: 

 Tien minuten voor het einde van het recreatieve zwemmen mag er een begin gemaakt worden 
met ; 

o klanten te verzoeken naar de douches te gaan; 
o tafels en stoelen schoonmaken en rechtzetten; 
o de perrons en douches en toiletten schoonspuiten en los vuil weghalen; 
o vuilniszakken vervangen (vuilniszakken in de container achter). 
o Opruimen van rondslingerend materiaal.  

 

Controleer of: 
 alle schoonmaakwerkzaamheden verricht zijn; 
 alle bezoekers uit het pand weg zijn 
 alle deuren gesloten zijn; 
 alle lichten uit zijn 
 pand onder alarm zetten (dit geldt voor de daarvoor aangewezen persoon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

Format toezichtplan_IR_003_augustus 2008  18 

8 Verlenen van eerste hulp bij ongevallen 

8.1Algemeen 

Het onderstaande hoofdstuk is tevens opgenomen in het calamiteitenplan van Optisport (vrijburgbad). 
De gegevens hebben betrekking op; 

a) Een ongeval met lichamelijk letsel, waarvoor meer kundige hulp moet worden ingeroepen 
b) Verdrinkingsgeval  

 

8.2 Ongeval met lichamelijk letsel, waarvoor meer kundige hulp moet worden  

ingeroepen. 

Instructies voor medewerker(s) 
 Stel de juiste diagnose en verleen EHBO ter plaatse of afhankelijk van soort ongeval, in EHBO-

ruimte 
 
 Bij behandeling in de EHBO ruimte gaat slechts 1 familielid van het slachtoffer mee naar deze 

ruimte. 
 
 Het ongeval wordt duidelijk omschreven gemeld bij de receptionist(e). 

 

 Hij/zij belt in overleg of de dienstdoende huisarts tel: 0900-1985 of direct 112. 

 

 Indien er geen receptiemedewerker aanwezig is, dan belt de medewerker zelf 112. 

 
 Hij/zij waarschuwt de BHV verantwoordelijke. Deze persoon treedt op als coördinator 
 

 Waarborg de continuïteit van het toezicht !! 
Concreet houdt dit in dat bij kleine ongevallen 1 medewerker eerste hulp verleent en de rest op 
hun post blijft. Bij grote ongevallen wordt indien mogelijk door 2 medewerkers eerste hulp ver-
leend. 

 
 Houdt publiek op afstand. Gebruik desgewenst rood-wit afzetlint.   
 
 Vul het ongevallenregistratieformulier in en stel diensthoofd op de hoogte. 
 
 Nagaan of er familie of kennissen zijn meegekomen met het slachtoffer. Als dit niet het geval is, 

dan nagaan wie thuis gebeld kan worden. Indien het slachtoffer geen vervoer heeft dan moet dit 
worden geregeld. In uiterste geval taxi bellen.  

 
 Neem geen risico, laat nooit iemand alleen naar huis, de huisarts of de eerste hulp van het 

ziekenhuis gaan als dit niet vertrouwd lijkt.  
 

8.3 Verdrinking 

 Bij een (bijna)verdrinking geldt dezelfde procedure als bij een ongeval, echter....... 
 
 Bij een (bijna)verdrinking moet het slachtoffer, ook al is hij/zij bij kennis, altijd naar het zie-

kenhuis omdat het risico voor een zogenaamde "secondary drowning" niet ter plaatse kan 
worden vastgesteld. 
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9 Afspraken met politie m.b.t. het uitzettingsbeleid 

9.1 Zwembadverbod 

In een aantal situaties krijgt de betrokkene voor een bepaalde overtreding een zwembadverbod.  
In het geval dat er een proces verbaal is opgemaakt geldt de volgende afspraak: 

 Meldt in het proces-verbaal dat de betrokkene tevens een zwembadverbod heeft uitgereikt ge-
kregen. 

 
 Het zwembadverbod wordt door het zwembad meegegeven aan de betrokken persoon en te-

vens gaat er een afschrift naar de ouders als het een minderjarig persoon betreft. 
 
Als er geen proces-verbaal is opgemaakt geldt de volgende afspraak: 

 Van de brief gaat een afschrift naar de politie. 
 

 Het zwembadverbod wordt door het zwembad meegegeven aan de betrokken persoon en te-
vens gaat er een afschrift naar de ouders als het een minderjarig persoon betreft (bijlage 3 
standaardbrief ontzegging toegang zwembad). 
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Bijlage 1 Plattegrond baden t.o.v. elkaar 
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Bijlage 2 Looproute en strategische toezichtpunten 
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Bijlage 3 Openstellingsrooster en activiteitenrooster 

Zie personeelsrooster / website 
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Bijlage 4 Checklist voor ongevallen met (bijna)dodelijke afloop 

Tip voor locatiemanagers/ hoofden zwembad!! 

Print deze bijlage en bewaar hem b.v. in tas of sla hem op als memo in agenda of telefoon. 

 Direct GGD/politie waarschuwen via 112  
 
 Hij/zij waarschuwt de BHV verantwoordelijke. Deze persoon treedt op als coördinator 
 
 De BHV verantwoordelijke coördineert de acties en waarschuwt indien van toepassing de ou-

der(s)/verzorger. 
 
 Eén persoon bemant de telefoon 
 
 De medewerker(s) die eerste hulp verleent(en), moet(en) onmiddellijk reanimatie en beademing 

toepassen op het slachtoffer en dit blijven doen totdat de arts en/of GGD-personeel dit overneemt. 
 
 Zorg voor een vrije toegang/doorgang van de ambulance met personeel. In overleg tussen de 

GGD en politie kan eventueel een traumahelikopter worden besteld. 
 
 Over het algemeen coördineert de politie de situatie ter plaatse. 
 
 Tracht zoveel mogelijk informatie te achterhalen van het slachtoffer. 
 
 De overige gasten informeren en instrueren, waardoor de accommodatie (eventueel gedeeltelijk) 

kan worden ontruimd (betrokkenen in een aparte ruimte opvangen). 
 
 Via de politie iemand laten komen voor professionele opvang t.b.v. betrokkenen en medewerkers. 
 
 Spreek met iedereen af dat de hoofdkantoor Optisport , of een specifiek daarvoor benoemde per-

soon als enige woordvoerder of aanspreekpunt voor media en anderen functioneert. 
 
 Maak met betrokkenen een zo gedetailleerd mogelijk verslag van het gebeuren (denk aan tijd, 

plaats, personen, posities, activiteit, omstandigheden, bezoekersaantallen). 
 
 Haal rondom de accommodatie de vlaggen neer. 
 
 Vraag aan de politie of zij de nabestaanden informeert en wie van de politie de contactpersoon is. 

Vraag of het mogelijk is om samen met de politie bezoek af te leggen bij de nabestaanden, dan 
wel telefonisch contact op te nemen. 

 
 Informeer de volgende personen/instanties: 
 provincie (inspectie WHVZ)      tel: 0118 - 63 10 11 
 bestuur (contactpersoon)      tel: 0118 - 66 88 88 
 gemeente (burgemeester of verantwoordelijk wethouder) tel: (14) 01 18 

o Wethouder Reijnierse (vlissingen) Simons ( Middelburg) 
o Vlissingen: Arjan van der Beld, Middelburg: Dennis Winne 

 overige medewerkers 
 Stel de verzekering (aansprakelijkheid) in kennis van het gebeuren. Voor Optisport is dit Optisport 

Assurantiën   tel: 0416-696777 
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 Alle betrokkenen zullen snel door de politie gehoord worden. Direct betrokkenen mogelijk als ver-
dachten (door schuld), anders als getuigen. Vraag om een afschrift van de afgelegde verkla-
ring(en). Zorg dat de opvang meegaat/aanwezig is bij deze verhoren. 

 
 Vraag (of laat vragen) of het bijwonen van de begrafenis/crematie toegestaan/gewenst is. 
 
 Besteed veel aandacht en tijd aan de betrokken medewerkers, maar vergeet daarbij ook de overi-

ge medewerkers niet. Veel praten helpt meestal. Maak er tijd voor vrij en organiseer het. Blijf be-
langstelling tonen en realiseer dat vaak pas na een tijd sommigen een terugslag krijgen. 

 
 Veelal is het beste om de accommodatie na zo’n ongeval voor verdere activiteiten te sluiten. Zorg 

er ook voor dat tijdens of op de dag van de begrafenis/crematie de accommodatie gesloten is, dan 
wel dat er gepaste maatregelen zijn getroffen. 

 
 Bekijk of en hoe overige bezoekers over het ongeval geïnformeerd kunnen worden. 
 
 Blijf nog lang belangstelling tonen en wees alert op het (laten) inroepen van externe hulp (fami-

lie/huisarts). Verwerking kan weken, maanden of zelfs nog veel langer duren. 
 
 

Pers 
Vanaf het moment dat via 112 de ambulance en politie worden gewaarschuwd kan ook de pers zijn 
geïnformeerd. Zorg voor goede bemensing van de telefoon die naar de woordvoerder kan doorverbin-
den, maar ook tijd, naam en telefoonnummer kan noteren bij afwezigheid, zodat kan worden terugge-
beld. 
 
Wees er op voorbereid dat journalisten en ook cameraploegen op locatie kunnen verschijnen om ac-
tueel te kunnen verslaan. Blijf uit beeld en probeer opnames ter plaatse zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Waak ervoor dat niemand zelf commentaar geeft!! 
 

Voor Optisport Vlissingen-Middelburg is Optisport Hoofdkantoor  of een specifiek daarvoor be-

noemde persoon de enige persoon die met de pers praat. 
 
Aandacht van de pers is niet te voorkomen en kan situatieafhankelijk zeer ingrijpend zijn. Men kan 
doorverwijzen naar de politiewoordvoerder, maar als niet (geheel) wordt geantwoord op vragen gaan 
media zelf op nieuwspad en is dat beetje sturing weg. 
 
Aandachtspunten voor de personen die de pers te woord staan:  
 tracht cameraopnames te voorkomen, maar blijf met commentaar uit beeld. 
 
 tape zo mogelijk gesprekken. 
 
 vraag of je de berichtgeving voor publicatie mag lezen en reageren. 
 
 geef zelf geen namen of persoonlijke gegevens door 
 
 vertel altijd de waarheid of geef geen commentaar 
 
 vertel geen eigen verhalen, maar probeer zo kort en duidelijk mogelijk te antwoorden 
 
 beperk je tot de eigen actualiteit en niet over zaken in zijn algemeenheid of elders 
 
 
 
 
 



   

 

Format toezichtplan_IR_003_augustus 2008  6 

 
 
 

Bijlage 5  Standaardbrief ontzegging toegang 

De ouders/verzorgers van 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
 

(Plaats),_________________________ 
 
 
Betreft:  Ontzegging toegang tot het  ........................ 
 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Bij deze delen wij u mede dat wij uw zoon/dochter op _________________ de toegang tot het 
.................... hebben ontzegd voor __________________ maanden wegens het plegen van de vol-
gende feiten: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Bij overtreding van deze ontzegging maakt betrokkene zich schuldig aan lokaalvredebreuk conform 
artikel 139 van het wetboek van strafrecht en/ of huisvredebreuk conform artikel 138 wetboek van 
strafrecht. 
 
Tegen het einde van de ontzeggingsperiode dient de betrokkene vooraf een afspraak te maken met 
het management van het Zwembad. Dit teneinde de afspraken te maken en voorwaarden vast te leg-
gen, waaronder toestemming wordt verleend voor de toegang tot de accommodatie. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Management Vrijburgbad 
Optisport Vlissingen-Middelburg b.v. 
 
c.c. Politie Vlissingen 
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Bijlage 6  Formulier ontvangst werkplannen 

 

 
 

Formulier ontvangst werkplannen Optisport Vlissingen-Middelburg 
 

 

 
Plaats: Vlissingen      Datum: ………….. 

 

 
Naam medewerker………………………………………… , 
 
 
zal de opgedragen taken naar behoren verrichten met in achtname van de regels en afspraken die in 
de hieronder vernoemde werkplannen staan,  en zal zich teven houden aan de algemene verplichtin-
gen die zijn opgenomen in de CAO RECREATIE.  
 
heeft kennis genomen van de inhoud van het toezichtplan, ontruimingsplan en calamiteitenplan en 
onderschrijf de doelstelling en de daaruit voortvloeiende afspraken en regels en zal zich maximaal 
inspannen voor de veiligheid van de gasten. 
 
 
De ontvangen werkplannen/ roosters zijn: 
0 Bedrijfsinformatie (openingstijden, tarieven, folders, activiteitenrooster) 
0 Toezichtplan   
0 Huisregels accommodatie 
0 Calamiteitenplan 
0 Ontruimingsplan 
0 Zwemlesplan 
0 Schoonmaakplan 
 
 
Handtekening medewerker,     Handtekening locatiemanager,  
 
 
 
 
 
Naam medewerker,      Naam locatiemanager, 
 
………………………………………    Cees van Dongen  
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