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Cultiveren van een veiligheidscultuur.
Bouwen van veilige gemeenschappen.
Als leider op het gebied van duikveiligheid is het DAN’s missie niet slechts te reageren op duikverwondingen, maar
ook om nauw samen ter werken met eigenaren van duikbedrijven, managers en professionals om proactief dergelijke
verwondingen te voorkomen of zo gering mogelijk te houden. Om de duikveiligheid nog verder te verbeteren heeft DAN
een veelzijdige aanpak en een diepgaande veiligheidscultuur ontwikkeld in de hele wereldwijde duikgemeenschap.
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Verminderen van risico:
HIRA Programma
Als een duikbedrijf goed voorbereid en toegerust is, kan
het de frequentie van incidenten verminderen en met een
noodgeval omgaan op een manier die zowel de stafleden
als de klanten geruststelt en de mogelijke uitkomst ervan
minder ernstig maakt. Het DAN Hazard Identification
and Risk Assessment (HIRA) programma is opgezet om
duikmanagers en -professionals te ondersteunen om
precies dat te doen. Als fundamenteel element van DAN’s
voortdurende inspanning om een veiligheidscultuur te
cultiveren in de duikgemeenschap wordt het programma
ondersteund door de kracht van DAN hulpbronnen over
de hele wereld. Gebaseerd op algemeen aanvaarde
HIRA praktijken in andere industrieën en in veel
organisaties voor gemeenschapsveiligheid, heeft DAN
het HIRA programma aangepast aan de reële zorgen van
duikbedrijven en - professionals.
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AANDACHTSGEBIEDEN

Staf gezondheid &
veiligheid

Klaslokaal

Materialen voor
verhuur & magazijn

Winkel
Klanten gezondheid
& veiligheid

Staf opleidingen &
brevettering

Training op het
gebied van het
zwembad

Reparaties van
materialen
Duik- &
bootwerkzaamheden

HIRA
PROGRAMMA
DEELNEMERS
⌠⌠ Duikbedrijven
⌠⌠ Duikmanagers
⌠⌠ Duikinstructeurs*
* Alleen Niveau 1 & 2

Voertuigveiligheid
Compressor- & duikfleswerkzaamheden

Reisadviezen aan
klanten

VOORKOMEN VAN RISICO’S BETREFFENDE MENSEN, BEDRIJF EN
VOORZIENINGEN
Het DAN’s HIRA programma helpt eigenaren, managers, staf en duikprofessionals om gevaren te identificeren
voordat ze tot verwondingen of verliezen leiden. Het richt zich op realistische en pragmatische assessments van
risico’s die ernstige gevolgen zouden kunnen hebben; het programma biedt de instrumenten en strategieën om
deze incidenten proactief te verminderen.

HAZARD IDENTIFICATION & RISK ASSESSMENT

3

Waarom HIRA?
Het primaire voordeel van het invoeren van het DAN HIRA programma is het terugdringen van de waarschijnlijkheid, ernst
en impact van incidenten. De voordelen gaan echter veel verder…

Minimaliseren van de ernst van
incidenten en de impact die ze
hebben op jouw bedrijf.
⌠⌠ Zich houden aan lokale en nationale
veiligheidsvoorschriften.
⌠⌠ Het veiliger houden van je klanten en
medewerkers.

Verminderen van verwondingen van
je klanten en medewerkers.

Reduceren van de lange termijn
kosten van verwonding en
aansprakelijkheid.
⌠⌠ Verbeteren van staftraining en stafbehoud.
⌠⌠ Gebruik maken van DAN’s marketinginspanningen;
DAN promoot jouw bedrijf en de HIRA successen.

Creëren en onderhouden van een
cultuur van veiligheid binnen jouw
duikbedrijf.

⌠⌠ Verbeteren van het management en organisatie
van je duikbedrijf.
⌠⌠ Deel uitmaken van DAN en een directe lijn
van ondersteuning verkrijgen via onze data,
instrumenten en aanbod van diensten.
⌠⌠ Wek vertrouwen bij je staf en je duikers.

HAZARD IDENTIFICATION & RISK ASSESSMENT

4

HIRA Niveau 1
SAMENVATTING
HIRA Niveau 1 vereist dat een duikbedrijfsleider of -professional de fundamentele training en uitrusting heeft om om te
gaan met verwondingen en plannen en procedures om in geval van nood handelend op te treden. Niveau 1 is een selfassessment en wordt online uitgevoerd.

VEREISTEN
TRAINING

VERZEKERING

Staf getraind in
eerstehulp en
reanimatie (BLS) en
het toedienen van
zuurstof.

Zakelijke, algemene
en/of professionele
aansprakelijkheidsverzekering is vereist.

MATERIALEN
Eerstehulpkoffer
en zuurstofset
beschikbaar op de
duikstek of bij het
zwembad

STANDARD
OPERATING
PROCEDURES
• Pre-duikveiligheidsbriefings (voor zwembad en duikstekken).
• Boot veiligheidsbriefings.
• Post-duik briefings
en post-duik tellen van
deelnemers met gebruik van een fysieke
checklist

EMERGENCY
ACTION PLANS
EAP’s opgesteld
voor vermiste
duiker, duiken andere
verwondingen.

HIRA
PROGRAMMA
DEELNEMERS
⌠⌠ Duikbedrijven
⌠⌠ Duikmanagers
⌠⌠ Duikinstructeurs
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HIRA Niveau 2
SAMENVATTING
HIRA Niveau 2 vereist zowel aanvullende training als het invoeren en toepassen van een breder scala aan bedrijfsprocedures
en nood assistentie plannen.
Net als HIRA Niveau 1, Niveau 2 is een self-assessment en wordt online uitgevoerd.

VEREISTEN
naast de niveau 1 vereisten

TRAINING

MATERIALEN

• Aanvullende training
van onder andere
verwondingen door
gevaarlijk zeeleven
(waar van toepassing),
neurologisch
onderzoek en
AED (indien niet
al onderdeel
van voorgaande
cursussen.

Automatische externe
defibrillator (AED).

• Minimaal een
eerstehulp instructeur
(alleen voor
bedrijven).

MILIEUBESCHERMINGSPLAN

STANDAARD
BEDRIJFSPROCEDURES
• Onderhoud van
eerstehulpkoffers en
zuurstofsets.
• Mogelijkheid
diensten te weigeren
gebaseerd op
onvoldoende fitnessvoor-duiken.
• Regelmatige
oefeningen van
noodsituaties en drills.

NOOD ACTIE

PLANNEN
Aanvullende NAP´s,
gebaseerd op de
soort activiteiten
– checklist
beschikbaar.

HIRA
PROGRAMMA
DEELNEMERS
⌠⌠ Duikbedrijven
⌠⌠ Duikmanagers
⌠⌠ Duikinstructeurs
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HIRA Niveau 3
SAMENVATTING
HIRA Niveau 3 is een diepgaande beoordeling en gedetailleerde evaluatie van gevaren. Op dit niveau wordt er gekeken
naar ieder aspect van bedrijfsvoering en duikoperaties en er zijn aanvullende EAP’s vereist op basis van de bandbreedte
van activiteiten. Dit niveau kan online afgerond of ter plekke op aanvraag uitgevoerd worden.
Meer details binnenkort beschikbaar.

VEREISTEN
naast de niveau 1 & 2 vereisten

VOLLEDIGE HIRA ASSESSMENT

NOOD ACTIE PLANNEN

Grondige en gedetailleerde evaluatie
van gevaren volgens de uitgebreide Risk
Assessment Guide for Diving Businesses
and Professionals van DAN (verwachte
publicatiedatum winter 2018).

Aanvullende NAP´s gebaseerd of de soort
activiteiten – checklist beschikbaar.

HIRA
PROGRAMMA
DEELNEMERS
⌠⌠ Duikbedrijven
⌠⌠ Duikmanagers
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Onze belofte aan jou

DAN zet zich in voor het bevorderen
van een cultuur van veiligheid door alle
belanghebbenden in de gemeenschap van
sportduikers, free diving, technisch en
professioneel duiken over de hele wereld te
betrekken bij en de nadruk te leggen op de
beste duikbeoefening en de gezondheid en
veiligheid van duikers. Wij beloven samen te
werken met leiders in de gemeenschappen,
verstrekkers van medische diensten,
kamertechnici, eigenaren van bedrijven en
medewerkers, duikprofessionals en duikers om
de materialen te leveren die nodig zijn om deze
cultuur te creëren en te onderhouden.
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