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Inleiding:
In deze evaluatie van het beleidsplan veiligheid en gezondheid zullen we omschrijven waar we
de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest en op welke manier we dit hebben vorm
gegeven. Alle maatregelen en bijbehorende effecten ofwel resultaten worden kort
beschreven. In deze evaluatie word regelmatig verwezen naar beleidsstukken en protocollen.
Deze kunt u allemaal terug vinden op de site van Babbeloes onder het kopje downloads.
Advies/inbreng medewerkers, ouders, kinderen of oudercommissie
Wat is de inbreng van medewerkers ouders kinderen of oudercommissie geweest en hoe
implementeren we dat naar de werkvloer en dit beleidsplan. De verslaglegging van deze
evaluaties worden op de Babbeloes site geplaatst onder beveiligde kopje met toegangscode
voor ouders. Elk kwartaal/evaluatieverslag zal na overleg met de oudercommissie geplaatst
worden. Zodra de evaluatie geplaatst is krijgen ouders hier een mail over en wordt het in de
nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Op kantoor zit dit kwartaal verslag in de protocollen map
achter het beleidsplan veiligheid en gezondheid. Op deze manier is en blijven nieuwe
ontwikkelingen inzichtelijk voor ouder medewerkers(in opleiding) vrijwilligers en stagiaires.

1- Terugkoppeling klachtenregistratie 2020
In het begin van ieder nieuw kalenderjaar krijgt Babbeloes een schrijven van de algemene
klachtenorganisatie waarbij we aangesloten zijn. Hierbij wordt er gemeld of er externe
klachten zijn die bij hen gemeld zijn. Er zijn dit jaar geen externe meldingen geweest.
Dit wil niet zeggen dat er verder nooit klachten zijn, normaliter is het gebruikelijk om de
interne klachten procedure te volgen. Omdat wij een vrij open communicatie hebben en korte
lijnen vanuit directie naar de werkvloer hebben worden eventuele klachten/opmerkingen of
meningsverschillen vrijwel direct opgelost en waar nodig terug gekoppeld. We proberen het zo
laagdrempelig mogelijk te houden.
In ons pedagogisch beleid/werkplan staat ook beschreven hoe men een eventuele klacht in kan
dienen en hoe wij hier binnen Babbeloes mee om gaan.
2- Wijziging code deur:
Maatregel:
I.v.m met de veiligheid tijdens het ophalen van de kinderen van Babbeloes wordt 1x per 2 jaar
de code gewijzigd van de code deur. Dit zal binnen korte termijn weer moeten gebeuren. Wel
hebben we besloten dit pas te gaan doen wanneer de normale ingangen weer gebruikt gaan
worden en dit vanuit de corona situatie weer toelaatbaar is. Degenen die nl. gebruik maken
van de ingangen buitenom zullen de code voor straks snel vergeten en wrs geeft dit wat

onrust en ongemak. Zodra alle ingangen weer volop in gebruik zijn komen we hierop terug en
zal de code gewijzigd worden. Ouders ontvangen altijd een mail met de nieuwe code deze
dient alleen door ouders gebruikt te worden. Opa's, oma's en andere derden mogen deze
code niet weten en dienen aan te bellen bij de ingang.
Effect:
Veiligheid tijdens het halen brengen van kinderen. Onbevoegden kunnen niet ongewenst naar
binnen gaan.

3- Deurbeschermers nieuw geplaatste kunststof deuren:
Maatregel:
Er is een afspraak voor het plaatsen van nieuwe deurbeschermers aan de nieuwe kunststof
deurkozijnen. Omdat in deze corona periode deze deuren momenteel als ingang gebruikt
worden moeten er nieuwe deurbeschermers geplaatst worden zodat er geen kwetsbare
kindervingertjes tussen de de deuren kunnen komen.
Het betreffende kozijnen bedrijf is hiervoor langs geweest en heeft materialen besteld die
binnenkort geplaatst gaan worden.
Effect:
Een veilige (tijdelijke) ingang voor kinderen en ouders
4- Corona

Maatregel:
Helaas zijn er nog steeds verschillende maatregelen rondom Corona die momenteel nog niet
versoepeld gaan worden. Het protocol Corona voor KDV en Noodopvang BSO zal voorlopig
blijven zoals het is. De meest recente versie vind u op de website onder het kopje
nieuws/corona.
Effect:
Het voorkomen van besmettingen binnen Babbeloes.
5- Brandmeldsystemen
Maatregel:
Begin dit jaar zijn alle brandmeldsystemen en blussers weer gecontroleerd goedgekeurd en
waar nodig gerepareerd en of vervangen. Alles voldoet aan de veiligheidseisen. Dit wordt
vermeld in de calamiteiten map.
Effect:
Een veilig brandmeldsysteem en blussystemen.

