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Wat is een risico inventarisatie?

• Inventariseren van mogelijke risico’s

• Beheersmaatregelen treffen

• Vooraf de uitvoering van o.a.:

– Activiteit

– Vervoer

– Bereiding eten

– Overnachting

– Gebruik terrein en accommodatie

De evaluatie doe je achteraf met als doel om toekomstige situaties beter 

voor te bereiden.



Doel van een risico inventarisatie?

Het doel van een RIE is niet het schrijven om te schrijven, maar om als 
team samen inzicht te krijgen in en bewust te worden van de 
risico’s en aandachtspunten om ongevallen en schade zoveel mogelijk 
te voorkomen.

• Zo kan een spannend spel in een bos met berenklauwen tot onnodige 
risico’s leiden.

• Een zeepbaan over een veld met scherpe voorwerpen is ook niet 
verstandig.

• Fietsen zonder verlichting/hesjes en duidelijke verdeling 
begeleider/kind is risicovol.

• Kampvuur zonder blusmiddelen en emmers om te koelen is 
ongewenst.

• Bederfelijke etenswaren lang uit de koeling houden of onvoldoende 
garen is erg risicovol. (bv bij bbq)



Mag er dan helemaal niets?

Als je bewust bent van de risico’s, is er heel veel mogelijk.

Denk vooraf na over:

• Weersomstandigheden (en mogelijkheid om te schuilen);

• Geschiktheid locatie;

• Extra begeleiding/toezicht;

• Extra ehbo-ers;

• Samenstelling en grootte (tijdelijke) groepsjes;

• Instructies over do’s and don’ts aan teamleden/kinderen.

• (scherpe voorwerpen van gras halen, niet door prikkelstruiken, 

duidelijke afspraken maken over fietsen en lopen, etc.)



Dus alles mag?

Nee, als er geen beheersmaatregelen genomen kunnen worden om de 

risico’s op letsel, ongeval, schade, vermissing afdoende te beperken en 

de activiteit kan niet anders worden opgezet…

Dan is het onverantwoord om de activiteit door te laten gaan.



Wie vult er een RIE in?

Opbouwen/afbreken kampterrein: co TD

Voedsel bereiding afkomstig van de kookstaf: co KS

Overnachting in ‘t Poldertje: weekco

Calamiteit: weekco

Bivak: co subkamp

Activiteiten: bedenker van de activiteit



Wanneer moet ik een RIE invullen?

Uitgangspunt: voor alle activiteiten een RIE invullen! (bij twijfel wel!)

Dus wel bij: 

• Eten bereiden als activiteit (fruitsalade, stokbrood bakken)

• Zakgeld uitgeven

• Rustig spel/rustig bezig in groepje

• Outdoor (ook als die binnen zijn)

• Dans/expressie

• Knutselen

• Opbouwen/afbreken kampterrein

• Teamsport

• Tikspel/stoeien

• Vrij spelen

• Varen/zwemmen

• …



Wanneer hoef ik geen RIE invullen?

In een beperkt aantal gevallen hoef je geen RIE in te vullen. 

Dus niet bij: 

• Opstaan/slapen gaan/voorlezen

• Ontbijt, lunch, avondeten, ijsje eten (mits niet zelf bereid)

• Douchen/wassen/tandenpoetsen

• Drinkmoment (tussen activiteiten)

• Fotomoment

• Ontvangst/afscheid op Loskade

• Toko

• Uitleg/update themaverhaal

• Verdeling punten en munten

Zie ook: https://www.humanitaskinderkamp.nl/wp-

content/uploads/documenten/voorstel-activiteiten-met-RIE.pdf

https://www.humanitaskinderkamp.nl/wp-content/uploads/documenten/voorstel-activiteiten-met-RIE.pdf


Hoe vul ik een RIE in?

Een activiteit vindt ergens plaats.

Je maakt altijd 1 RIE voor:

• het vervoer van de heenreis naar de locatie;

• inclusief de activiteit.

De terugreis zit in de RIE van de volgende activiteit!

• Je begint met het vaststellen van de aard van de activiteit;

• Dan selecteer je de manier om op de locatie te komen;

• Vul de vragen in.



Hoe vul ik een RIE in?

Voor het gemak hebben we een aantal gecombineerde activiteiten in een 

RIE keuze gestopt.

b.v. eten bereiden (stokbrood) en kampvuur.



Geen verzamelRIE !

Het is niet de bedoeling om 1 grote verzamelrie te maken, omdat dat 

misschien sneller is. 

Het gaat erom dat de risico’s voldoende beschreven worden en er 

passende beheersmaatregelen getroffen worden en dat er zorgvuldig 

gehandeld wordt. Wees niet nonchalant!

Dat gaat niet bij een verzamelrie.



Waar staat het formulier?

https://www.humanitaskinderkamp.nl/rie

Lees goed de instructie/toelichting bij het formulier!

Neem bij vragen contact op met

jouw coördinator of projectcoördinator.

https://www.humanitaskinderkamp.nl/rie
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