
Risicoanalyse activiteiten in een georganiseerd kader
De tabel hieronder helpt je het risico van de activiteit concreet beoordelen.

Hoe gebruik je deze tabel?
1. Ga na hoe de activiteit die je wil opnemen scoort op de verschillende criteria. Zet telkens een kruisje bij 

de juiste risicocategorie.
2. Tel het aantal groene, oranje en rode risico’s op.

Noteer hier je aantal groene, oranje en rode risico’s:

Wat zegt het resultaat?
-  Alleen groene risico’s: deze activiteit lijkt veilig. Leef alle richtlijnen goed na.
-  Een of meerdere oranje risico’s: hoe meer oranje antwoorden, hoe risicovoller de activiteit. Gebruik je 

gezond verstand. Twijfel je over je gezondheid, bespreek dit dan zeker met je huisarts. Bespreek je twijfels 
ook met de organisatie. Leef alle richtlijnen goed na

-  Een of meerdere rode risico’s: vraag na bij de organisatie welke extra maatregelen er genomen worden 
zodat dit toch veilig kan verlopen, en ga in overleg met je arts of deze activiteit wel aangewezen is voor jou 
met oog op je gezondheid. Leef alle richtlijnen goed na.

Charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving’
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  Risico 
  Laag Verhoogd Hoog 

Aantal 
mensen 

1 op 1    
Kleine groep (tot 10)    
Middelgrote groep (tot 100)    
Grote groep (meer dan 100)    

Afstand 

Fysieke afstand gegarandeerd    
Fysieke afstand meestal gegarandeerd    
Fysieke afstand niet gegarandeerd (wel bescherming)    
Fysieke afstand niet gegarandeerd (geen bescherming)    

Locatie 

Buiten    
Binnen - voldoende ruimte en ventilatie    
Binnen - onvoldoende ruimte of ventilatie (wel bescherming)    
Binnen - onvoldoende ruimte of ventilatie (geen bescherming)    

Duurtijd 
contact 

Kort contact (< 15 min)    
Lang contact (>15 min)    

Eten en 
drinken 

Niet samen eten en drinken    
Wel samen eten en drinken    

Jong en 
oud 

Enkel aanwezigen uit dezelfde leeftijdsgroep    
Aanwezigen uit verschillende leeftijdsgroepen    

Naleving 
richtlijnen 

Doelgroep houdt zich aan de richtlijnen    
Doelgroep houdt zich niet voortdurend aan de richtlijnen    
Doelgroep heeft geen begrip van de richtlijnen (vb. dementie)    

Zorgende 
taken 

Geen zorgende taken    
Zorgende taken zonder lichamelijk contact    
Zorgende taken met lichamelijk contact    
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