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Inleiding 
Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)  in beginsel niet meer van toepassing 
op vrijwilligers. Alleen als er ernstige risico’s aanwezig zijn, blijven de Arbo voorschriften van toepassing. 
Voor vrijwilligers die tot de omschreven kwetsbare groepen behoren, blijven een aantal aanvullende 
voorschriften gelden. Daarnaast blijven organisaties op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers.  
 
Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit  
In de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit worden de werk- en rusttijden voor werknemers 
geregeld. Sinds 2007 gelden er uitzonderingsregels voor vrijwilligers waardoor zij niet meer volledig aan 
deze regelgeving zijn gebonden. Zo worden de arbeidstijden van vrijwilligers niet meer van 
overheidswege beperkt en zijn organisaties niet meer verplicht de arbeids- en rusttijden van vrijwilligers 
te registreren. 
 
Wie is vrijwilliger? 
De Arbowet, Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit sluiten allen aan bij definitie van vrijwilliger zoals 
de Belastingdienst deze hanteert: een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige 
basis werkzaamheden verricht voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning 
ontvangt. 
 
Wat houden veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in? 
In het algemeen komt dit erop neer dat vrijwilligers veilige toegang tot de werkplek hebben en deze, ook 
in geval van nood, veilig kunnen verlaten, dat de werkplek zodanig is ingericht dat er veilig gewerkt kan 
worden en dat er voorlichting en veiligheidsinstructies worden gegeven zodat materiaal en werktuigen 
veilig gebruikt worden. Ook de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 
veiligheidsbrillen en beschermende kleding vallen hieronder. Om geen onnodige risico’s te lopen, is het 
verder belangrijk om ook de duur van het vrijwilligerswerk in de gaten te houden. Vrijwilligers die 
immers lange tijd achter elkaar voor de organisatie in touw zijn, kunnen steken laten vallen waardoor zij 
de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Wees hier alert op en spreek mensen er ook op aan. 
 
Wel Arbo bij ernstige risico’s  
De arbovoorschriften blijven wel van toepassing als er sprake is van ernstige risico’s voor de gezondheid 
en veiligheid van de vrijwilligers. De arbo spreekt van ernstige risico’s als vrijwilligers werken: 
1. met gevaarlijke stoffen; 
2. op hoogte (boven de 2,5 meter); 
3. met grote fysieke belasting (incl. het werken onder hoge druk); 
4. met geluidsbelastingen (boven 85 dB); 
5. met onveilige en niet deugdelijke arbeidsmiddelen; 
6. met hijs- en hefwerktuigen; 
7. op een bouwplaats; 
8. onder extreme temperaturen. 
 
Voor HHG Rijssen zijn in principe alleen de risico’s 5 en 6 (m.n. voor de oud papier groep) van toepassing. 
Als vrijwilligers meehelpen met verbouwingswerkzaamheden geldt ook risico 7.  
 
Ad 6. Arbeidsmiddelen 
Gereedschap, machines, hijs- en hefwerktuigen en vervoersmiddelen zijn voorbeelden van 
arbeidsmiddelen waar vrijwilligers mee te maken kunnen hebben en die ernstige risico’s kunnen 
veroorzaken als het niet goed wordt onderhouden. Zorg er dus voor dat deze materialen tijdig worden 
gecontroleerd, worden gerepareerd of buiten gebruik worden gesteld. Stel een onderhoudsplan op, een 
procedure voor melding van tekortkomingen of mankementen en voer deze uit. Daarnaast blijft het 
natuurlijk van groot belang dat mensen goed zijn geïnstrueerd over veilig gebruik, dat er persoonlijke 
beschermingsmiddelen aanwezig zijn en dat er mensen in de buurt zijn die te hulp kunnen schieten als 
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er een keer iets mis gaat. Voor het gebruik van hijs- en hefwerktuigen geldt dat deze alleen bediend mogen 
worden door mensen die over deze specifieke deskundigheid beschikken. 
 
Ad 7. Bouwplaats 
Op bouwterreinen gelden aanvullende voorschriften om mensen te beschermen. Zo moet de plek goed 
worden afgezet, moeten mensen goed geïnformeerd zijn over de mogelijke gevaren en daarvoor 
persoonlijke beschermingsmiddelen hebben ontvangen. 
 
Kwetsbare groepen 
Jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrijwilligers en vrouwen die borstvoeding geven, worden door de 
arbo beschouwd als kwetsbare groepen. De arbo schrijft dan ook voor dat organisaties deze groepen extra 
aandacht moeten geven als het gaat om veiligheidsinstructies, aanpassingen van de werkplek, fysieke 
belasting, de mate en duur van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia en andere 
specifieke gevaren en behoeften van deze groepen. Voor jongeren geldt dat er, gezien hun leeftijd en 
beperkte ervaring sneller sprake zal zijn van een ernstig risico. Als er specifieke gevaren aan het 
vrijwilligerswerk zijn verbonden, zullen de jongeren het vrijwilligerswerk alleen mogen verrichten als er 
deskundig toezicht aanwezig is. De norm daarbij is dat er zoveel deskundig toezicht moet zijn, zodat de 
risico’s voor de jongeren gelijk zijn aan de risico’s voor volwassenen. Bepaalde werkzaamheden zijn 
sowieso verboden voor jongeren. Bijvoorbeeld werkzaamheden onder hoge luchtdruk zoals bij duiken, 
met een hoge geluidsbelasting (boven 85 dB) en werkzaamheden met schadelijke straling en trillingen. 
Voor zwangere vrijwilligers en vrijwilligers die borstvoeding geven, zal de organisatie het werk zo in 
moeten richten dat het geen negatieve invloed heeft op de zwangerschap of borstvoeding. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het beperken van fysieke belasting. 
 
Aansprakelijkheid en verzekeringen 
De kerkvoogdij van de HHG Rijssen heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij Donatus afgesloten die 
dekking geeft voor alle kerkelijke werkzaamheden en activiteiten inclusief die van vrijwilligers.  
 
 
Instructies 
 
Algemene richtlijnen: 
1. Volg de richtlijnen en instructies van de leiding (leidinggevenden, coördinatoren, bestuur, 

kerkenraad en kerkvoogdij) op.  Maak het tijdig bespreekbaar als naar uw idee de werkomgeving niet 
veilig is. 

2. Wissel houding en werkzaamheden voldoende af om grote fysieke belasting te voorkomen. 
3. Als er zwaar getild moet worden, houdt dan de norm van maximaal 25 kg aan. Til zo nodig met zijn 

tweeën en gebruik til- en transporthulpmiddelen (koevoet, takel, steekwagen e.d.). 
4. Als u een ladder of trap nodig heeft, gebruik dan een ladder die goedgekeurd is voor de industrie. De 

kerkvoogdij is verantwoordelijk om te zorgen voor goedgekeurde ladders en trappen.  
 

 
Specifieke richtlijnen: 
1. Jongeren: een vrijwilliger van 16 of 17 jaar mag geen vrijwilligerswerk doen tussen 23.00 en 06.00 

uur. Voor kinderen tot 16 jaar gelden ook nog andere restricties. Zo mogen kinderen van 13, 14 en 15 
jaar alleen buiten schooltijd lichte, niet-industriële hulparbeid verrichten. Deze voorwaarden gelden 
ook ten aanzien van het vrijwilligerswerk. 

2. I.v.m. de veiligheid van kleine kinderen: zorg ervoor dat schoonmaakmiddelen en andere gevaarlijke 
middelen zoals bv onkruidverdelger in een veilige afgesloten plaats zijn opgeborgen. 

3. Vrijwilligers oud papier: het is verboden om op of in de aanhanger te staan tijdens het rijden. Dit 
geldt m.n. ook voor de dissel (tussen aanhanger en de auto).  

4. Vrijwilligers oud papier: De lier mag alleen bediend worden door daarvoor bevoegd personeel.  
5. DB oud papier: zorg dat het gereedschap, wagen- en aanhangwagenpark en de lier op tijd 

onderhouden en gekeurd worden. 
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Wij danken u al vast voor uw inzet en uw medewerking. 
 
Het college van kerkvoogden 

6. DB oud papier / vrijwilligers oud papier: bij het brengen en ophalen van de containers en bij het 
gebruik van de lier mogen geen vrijwilligers in het gevaargebied aanwezig zijn. Dat geldt in het 
bijzonder voor jongeren onder de 18 jaar.  

7. Kinderoppas: Houd de kinderen in het zicht en zoveel mogelijk in één kamer, zodat je er zeker van 
bent dat ze allemaal veilig zijn. Zorg voor een veilige en schone omgeving (bv afdekken van 
stopcontacten, geen schoonmaakmiddelen binnen handbereik etc.). 
 

 


