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5. Risico-Inventarisatie RV-Iris maart 2022 
 

Onderwerp Beschrijving van het risico Opmerkingen Mitigerende maatregelen 
Organisatie Onduidelijkheden in de organisatiestructuur 

met betrekking tot bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 

Staat adequaat omschreven op de website. n/a 

Strijdige doelstellingen Veiligheid is belangrijker dan veiligheid. Veiligheidsvoorschriften zijn beschikbaar. 
Naleving kan verbeterd. 

Communicatie. 

Communicatie Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de 
doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden 
bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal 
niet. 

Geen eenduidige communicatiestrategie. 
(mails; apps; website) 

Definieer communicatie 
medium per issue. 

Procedures Het al dan niet voorhanden zijn van concrete, 
duidelijke en niet te lange richtlijnen, 
procedures, instructies, handleidingen. 

Kretologie (stuurboord, bakboord) niet 
bekend bij eenieder.  
 
Koud weer, veiligheid op het water, 
vaarregels procedures onvoldoende bekend. 

Extra aandacht tijdens les. 
Onderdeel van de leskaart 
maken. 

Training en Opleiding Het verstrekken van de juiste training en 
instructie (incl. voorkomen blessures) aan 
diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben. 

Initiële training adequaat verzorgd. Vervolg 
training en onderhoud training kunnen 
verbeterd. 

Herhaal sessies verzorgen. 

Ontwerp De wijze waarop materiaal is ontworpen N.v.t.  
Materiaal en Middelen Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en 

actualiteit versus verwachte levensduur van 
boten.  

Schade melden kan beter onder de aandacht 
gebracht worden.  

Tijdens instructie een 
schade melding laten 
maken. 
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Onderhoud De effectiviteit van de onderhoudsstrategie 
m.b.t. planning, beschikbaarheid van mensen 
en middelen en vormen van onderhoud. 

Zeer gemotiveerd en kundig klusteam 
aanwezig. 

n/a 

Orde en Netheid Orde en netheid van de werkomgeving. De sociëteit worden keurig verzorgd door het 
spic & span team. 
 
Door loods is rommelig door grote 
hoeveelheid boten.  

n/a 
 
 
aanbrengen belijning waar 
geen boten mogen liggen 

Omgevingsfactoren De omstandigheden waaronder mensen de 
boten pakken en roeien. 

 
 
Boten uit de stijgers tillen.  
 
Boten in/uit het water laten/halen. 
 
Boten terug leggen. 
 
 
Boten in looppad. 
 
Roeien uit de Greef / terug de Greef in op. 

Met behulp van “stoplicht” is het duidelijk of 
de omstandigheden voldoende zijn om te 
roeien.  
 
Hoge trappen wankel voor bovenste boten. 
 
Schuiven over gras/wal kant. 
 
Worden niet goed terug gelegd.  
 
 
Looppaden worden door boten geblokkeerd. 
 
Houden / laten lopen en boeg laten kijken … 

n/a 
 
 
 
Stabiele trap aanschaffen.  
 
Roller aanbrengen. 
 
Markering aanbrengen op 
steun plaatsen.  
 
Aanbrengen van looppaden 
waar geen boten mogen 
liggen. 

Beschermingsmiddelen en 
-methoden 

Adequate kleding voor roeiers 

 
Adequate kleding voor de stuur 

Passende kleding voor roeien, het weer en 
zichtbaarheid: eis is fluoriderende kleding  
In periode van 1 november tot 1 maart dient 
de stuur in de boot een zwemvest te dragen 1 

Informatie beschikbaar 
maken op de website en 
tijdens de lessen onder de 
aandacht brengen. 

Beleid en leiderschap De basis van goed leiderschap is het goed 
toebedelen van taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden aan de leidinggevenden. 
Vervolgens goed voorbeeldgedrag van de 
leidinggevenden en houden van toezicht.  

Hiërarchie is vast gegeven bij roeien. 
Stuurman verantwoordelijk op het water. 
Man/vrouw aan de boeg verantwoordelijk op 
het land. 

Onder de aandacht brengen 
bij de training. 

Naleving en handhaving Zijn de gestelde procedures up-to-date en 
worden de gestelde veiligheidsregels 
gevolgd 

Wordt niet altijd even strak gevolgd en 
gehanteerd. 

In stellen 
veiligheidscommissie. 

 
1 Zie voor benodigde persmissies het “Roei- en Examenreglement RV Iris” wat op de website staat onder: Roeien Kennis / Vaardigheden / Roei- en Exameneisen. 


