•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratie van 'voor bestudeerd' getekende verklaringen (of notulen) van alle betrokken medewerkers m.b.t. Toezichtplan en Nood- en Ontruimingsplan.
Oefenen, trainingen, proeven afleggen, bijscholen medewerkers en resultaten.
Bijstellingen die hebben plaatsgevonden
op het aantal Lifeguards vanwege toename bezoekers, openstelling attracties e.d.
Ingevulde calamiteitenformulieren.
Storingen aan attracties, machines en dergelijke.
Bevindingen van collega's over het toezichthouden,
die eventueel kunnen leiden tot aanpassingen van
het Toezichtplan.
Moeilijke groepen die extra toezicht vragen.
Controle waterkwaliteit.
De notulen van de teambesprekingen.

5.7.13. WIE

IS EINDVERANTWOORDELIJK

VOOR TOEZICHTPLAN

De houder van het bad kan de eindverantwoordelijkheid
voor het Toezichtplan en het bijbehorend
Logboek opdragen aan de manager. In toenemende mate zie je dat de dagelijkse verantwoording bij een
coördinator/chef wordt ondergebracht.

1IiIBII--------------------\OJ---~
Beantwoord de volgende stellingen met Juist of Onjuist.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

In het Toezichtplan wordt de veiligheid bij het zwemmen geregeld
Als Lifeguard moet je minimaal 21 jaar oud zijn.
Het is wenselijk als een Lifeguard kan reanimeren.
Het aantal Lifeguards per bassin is afhankelijk van het aantal bezoekers.
Bij moeilijke groepen is het verplicht om extra Lifeguards in te zetten.
Het Toezichtplan geeft aan hoe je moet werken met verstandelijk gehandicapten.
Het Toezichtplan moet aansluiten op het Nood- en Ontruimingsplan
Een Toezichtplan wordt 2 keer per jaar gecontroleerd; in het logboek worden de
verbeterpunten aangegeven.

5.8. SAMENVATTING
Als lifeguard samenwerken in teamverband
Om goed te kunnen samenwerken in teamverband moet er aan de volgende voorwaarden
• de juiste attitude om samen te werken
• goede communicatie en communicatiemiddelen
• collega's en/of leidinggevende informeren voorafgaande of na je dienst
• goede interne uniforme afspraken.

worden voldaan:

Attitude
• Je moet het leuk vinden om met anderen samen te werken.
• Je moet gemotiveerd zijn in houding en gedrag ten aanzien van je werk.
• Je moet bereid zijn om samen te werken en elkaar te helpen.
Communiceren tijdens het toezichthouden
Een normaal gesprek voeren met je collega Lifeguards tijdens het toezichthouden
is vaak niet mogelijk
door de grote afstanden onderling en het lawaai in de zwemzaal. Om toch te communiceren, kun je van
een aantal communicatiemiddelen
gebruik maken:
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'ooraf uniforme afspraken maken 0 e
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ook hier betekenis vooraf afspreken).

•
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•

Omroepinstallatie
(met name bedoeld voor algemene ooocS:::::;~.~?:o:~~
ast telefoontoestel.
Mobiele telefoons of portofoons.

•

Noodzenders.

Je collega's en/of leidinggevende informeren voorafgaande of na je di

=-

•

Alvorens je een dienst overneemt of overdraagt moet eerst de volledige
sf:SGilld worden en mondelinge informatie-overdracht
plaatsvinden over bijzonderheden, extra aë:::cë:.c:r::-;sebiedenof personen.

•

Het informeren van een leidinggevende gebeurt vaak net na een calarmrei
afgaande op jouw informatie (en eventuele informatie van je collega's ee
over de situatie.

aarbij je leidinggevende
lissing moet nemen

Goede interne uniforme afspraken
Om als team van Lifeguards goed te kunnen werken, moet iedereen zich aan dezelfde afspraken houden.
Pas dan is sprake van teamverband.
Voor sommige afspraken is het zelfs van belang dat alle medewerkers eenduidig
weten hoe procedures gevolgd moeten worden.

kunnen handelen en

Camera's en hettoezicht
•
•
•

Het gebruik van camera's als vervanging van een Lifeguard is verboden
Het gebruik van camera's als hulpmiddel bij bewaken van de veiligheid in accommodatie is toegestaan (videobewaking).
Het gebruik van een drenkelingen-detectie-systeem
of camera observatiesystemen
is ter ondersteuning van de Lifeguards.

Inhoud van hetToezichtplan

(Recreatief Zwemmen)

•

Afspraken, over wie, met welke opleiding,

•
•

Beschrijving en risicoanalyse per bassin.
Beschrijvingen per activiteit, per dag, per uur, van de benodigde

in het bad toezicht mag houden (kwaliteit
kwaliteit

en kwantiteit

•

zicht.
Afspraken over de inzet van het aantal Lifeguards (kwantiteit

•
•
•
•
•

Lijst per bassin van verboden en geboden voor bezoekers.
Protocollen binnenkomst bijzondere groepen.
De toezichtfaciliteiten
(EHBO- en Lifeguard-posten, telefoons enz)
Richtlijnen met betrekking tot toezichthouden Algemeen.
Controle van zaken bij opening van het bad en in dienst treden van een ploeg.

•
•

De geldende huisregels.
De koppeling met het ood- en Ontruimingsplan.

•
•
•

Kennis van het Toezichtplan.
Logboek.
Wie is eindverantwoordelijk
voor Toezichtplan
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en bijbehorend

van het toezicht).
van het toe~

van het toezicht)

Logboek.
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