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BEN IK EEN VEILIGE LEID(ST)ER?
VEILIGHEIDSFICHE

De Chiro is een plek om te spelen en te ervaren, te 
 ontdekken en te experimenteren, te vallen, op te staan 
en blauwe plekken te verzamelen. Onbezonnen spelen 
hoeft echter niet te betekenen dat je onverantwoord 
speelt. Met de leiding draag je de verantwoordelijk
heid om kinderen en jongeren op een veilige manier 
te laten spelen. Je staat er echter niet alleen voor. 
 Medeleiding, groepsleiding, ouders, VB’s en Chirojeugd 
Vlaanderen kunnen je daarbij helpen.

CHIROVISIE

Enkele aandachtspunten om je activiteit veilig te 
 houden:

 � ‘Gebruik je gezond verstand’ is de belangrijkste 
richtlijn.

 � Niet zeker of je activiteit veilig (genoeg) is? Toets het 
af bij medeleiding, de groepsleiding of  volwassen 
begeleiding, of doe gerust een telefoontje naar 
Chirojeugd Vlaanderen.

 � Leer je leden kennen en kom te weten welke 
activiteiten ze wel of niet graag doen. Zo maak 
je activiteiten op maat van je leden, spelplezier 
gegarandeerd!

 � Is je activiteit fysiek veilig? Met andere woorden: is 
de kans op pijn of lichamelijke schade beperkt?

 � Is je activiteit emotioneel veilig? Met andere 
 woorden: voelt iedereen zich comfortabel?

 � Heeft iedereen de kans om nee te zeggen tegen 
de activiteit?

 � Is de activiteit aangepast volgens de leeftijd van 
je leden?

 � Is er altijd iemand van de leiding aanwezig of 
 bereikbaar?

 � Bij een meer risicovolle activiteit: bereid die goed 
voor en maak duidelijke afspraken met de leiding, 
leden en eventueel ouders van de leden. Bv. 
paintballen, touwklimmen, enz.

 � Gespecialiseerde activiteiten laat je  begeleiden 
door een deskundige, bijvoorbeeld rots
klimmen, speleologie.

 � Heel wat avontuurlijke activiteiten vallen niet 
onder de standaard Chiroverzekering.

Chirojeugd Vlaanderen heeft geen richtlijn over de 
 ideale verhouding ledenleiding. De draagkracht van 
een leidingsploeg is daar de belangrijkste maatstaf 
voor.

RICHTLIJNEN

HOEVEEL LEDEN PER LEID(ST)ER?
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ALGEMEEN NOODNUMMER: 112 
NUMMER (BIVAK)PERMANENTIE CHIROJEUGD VLAANDEREN: 03-231 07 95

Met de leiding hou je toezicht op je leden tijdens de 
activiteiten. Toezicht houden hangt natuurlijk af van de 
leeftijd.  Speelclubbers laat je bijvoorbeeld niet alleen 
op pad gaan.

Met de leiding organiseer je je activiteiten naar  beste 
vermogen en zoals elke goede huisvader of huis
moeder dat zou doen. Het komt erop neer dat je je 
 toezichtsplicht en organisatieplicht vervult.

Als leiding probeer je te handelen als ‘een goede huis
vader’. Dat houdt in dat je zaken zo goed mogelijk 
 organiseert en dat je zo goed mogelijk toezicht houdt.

Avontuurlijke activiteiten vallen niet onder de 
 standaard Chiroverzekering, daarvoor sluit je het beste 
nog een aparte verzekering af.

VERZEKERINGEN

TOEZICHTSPLICHT
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‘GOEDE HUISVADER’

Als leiding zorg je ervoor dat je activiteiten op een 
 veilige manier georganiseerd worden. Tijdens de 
voorbereiding van je activiteit sluit je alle  mogelijke 
 gevaren uit door voorzorgen te nemen. Als je dat 
niet doet, kan jou bij een ongeval een organisatiefout 
 verweten  worden.
Bv.: als je op pad gaat met je leden, zorg je dat ze 
 allemaal een fluovestje aan hebben.

ORGANISATIEPLICHT

MEER WETEN OVER 
VERZEKERINGEN  
IN DE CHIRO?  
SCAN DE CODE!
www.chiro.be/veiligheidsfiches


