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Risico inventarisatie collectie           

In combinatie met: Calamiteiten- en veiligheidsplan en CHV-plan 
Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7 november 2022 
 

Nr Risico Toelichting Maatregel Controle Verantwoordelijke 
 

1 Schade aan de 
collectie door 
onjuiste 
procedures, bij 
calamiteiten, 
vervoer, 
schoonmaak 

Collectiezorg kan door 
wisselende vrijwilligers 
onvoldoende bekend 
zijn 

Alle procedures 
vastleggen 
 

Jaarlijks informatie aan 
alle vrijwilligers. Nieuwe 
procedures met 
vrijwilligers bespreken. 
 

Bestuur en 
Collectiebeheerder 

2 Schade aan 
objecten door 
fysieke krachten 

Krachten die inwerken 
op de collectie, zoals 
slijtage en verplaatsing 

Indien nodig herstel Maandelijkse controle  Collectiebeheerder 

3 Schade door 
water 

Schade door vochtige 
omgeving en water 
vanuit installaties 

Goed onderhoud aan 
gebouwen en installaties 

Kwartaalcontrole Vrijwilligers belast met  
facilitaire zaken 

4 Schade door 
brand 

Collectie verdeeld over 
drie gebouwen 
waardoor brandschade 
van de collectie beperkt 
wordt.  
Elk gebouw is voorzien 
van brand- cq.  
Inbraakinstallatie 

Goed onderhoud aan 
installaties  

Jaarlijkse controle Vrijwilligers belast met  
facilitaire zaken 

5 Schade door 
ongedierte 

Knaagdieren, insecten, 
organismen, zoals 
houtworm of 
schimmelvorming 

Preventieve 
bestrijdingsmaatregelen 
schoonmaak en 
ventilatie 

kwartaalcontrole  Vrijwilligers belast met  
 facilitaire zaken 

6 Schade door 
licht, UV of 
IR straling 

Invloed licht kan 
schadelijk zijn voor de 
objecten 

Aanschaf en plaatsen 
meetapparatuur. 
Planning van de 
aanschaf van apparatuur 
is voorjaar 2023.  

Kwartaalmeting vanaf 
juli 2023. 
Bij overschrijding van  
norm bouwkundige 
maatregelen nemen 
en/of de collectie 
verplaatsen naar veiliger 
locatie  
 

Bestuur 

7 Schade door 
onjuiste 
temperaturen 

Invloed temperatuur 
kan schadelijk zijn voor 
de objecten 

Aanschaf en plaatsen 
meetapparatuur. 
 

Kwartaalmeting  
Bij overschrijding van  
norm bouwkundige 
maatregelen nemen 
en/of de collectie 
verplaatsen naar veiliger 
locatie  
 

Bestuur 

8 Schade door 
verontreiniging 

Inwerking van stof, 
gassen, dampen en 
vaste stoffen 

Preventieve 
maatregelen zoals 
regelmatige 
schoonmaak 

Kwartaalcontrole Vrijwilligers belast met  
facilitaire zaken 

9 Schade dieven, 
door vandalisme 

Personen die 
moedwillig objecten 
beschadigen en/of 
meenemen 

Buiten openingstijden 
inbraakbeveiliging en 
cameratoezicht 
aanwezig. 
Tijdens openingstijden 
toezicht door oppassers 

Oppassers voldoende 
informatie geven en bij 
onraad politie en/of 112 
bellen 

Bestuur en oppassers 

 


