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LIFEGUARDING 
1. De primaire taakstelling voor lifeguards is, zonder aanzien des persoons: 

a. Voorlichten, waarschuwen en toezicht houden (preventief). 
b. Eerste hulp aan recreanten, baders en zwemmers en het redden van drenkelingen (repressief). 

2. Bij de uitvoering van de primaire taakstelling is een lifeguard: 
a. Minimaal 16 jaar oud2. 
b. Gediplomeerd en (blijvend) vakbekwaam3. 

3. Lifeguards voeren hun operationele taak uit met minimaal twee personen, waarvan één volwassene met ruime lifeguardervaring4. 
4. Lifeguards conformeren zich aan de ILS-kledingvoorkeur (geel shirt, rode broek) 5. 
5. Lifeguards leggen hun inzet vast, met aandacht voor zowel de preventieve als de repressieve inzet. 
6. De lifeguardorganisatie heeft werkafspraken met ketenpartners6 over opvolging op de primaire taakstelling.  
7. De lifeguardorganisatie heeft een actueel protocol voor de inzet van adequate nazorg na (impactvolle) incidenten. 

 

MIDDELEN 
8. Gedurende het strandseizoen7 doet (minimaal) één reddingspost in het verzorgingsgebied dienst als logistiek- en 

communicatiecentrum.  
9. Gedurende het strandseizoen beschikken lifeguards over een (bij voorkeur) afzonderlijke ruimte voor het verlenen van Eerste hulp8. 
10. Lifeguards beschikken over apparatuur waarmee zij met elkaar en andere hulpverleningsdiensten kunnen communiceren. 
11. Lifeguards beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen, gerelateerd aan de taakstelling, die voldoen aan de ILS-normen9 
12. Lifeguard reddingsmiddelen (vaartuig, voertuig, rescueboard e.d.) zijn als zodanig herkenbaar. 

 

PUBLIEKSCOMMUNICATIE 
13. De lifeguards communiceren over hun aanwezigheid10. Bij afwezigheid wordt aangegeven wie gealarmeerd kan worden11. 
14. De lifeguards communiceren actief over de actuele gevaren en risico’s voor recreanten, baders en zwemmers, ondersteund door: 

a. Vlaggen aan de vlaggenmasten volgens het ILS-vlaggenprotocol12. 
b. Tekst- of symboolborden en/of vlaggen/signaleringen langs de waterlijn volgens de NEN-ISO-normen13. 

15. Over incident- en crisiscommunicatie heeft de lifeguardorganisatie werkafspraken met de relevante ketenpartners. 
 

KWALITEITSCYCLUS 
16. De opdracht aan de lifeguardorganisatie is schriftelijk vastgelegd met aandacht voor onder meer taakstelling, verzorgingsgebied, 

toezichtperiode(s) en -tijden en de financiën 14. 
17. Het toezichtmodel en de inzet van mens en middelen is gebaseerd op de verzameling van omgevingsdata en een actuele risico-

inventarisatie van het verzorgingsgebied. 
18. Inzetten worden geëvalueerd en verbeterpunten worden geborgd in de organisatie. 
19. Na het strandseizoen is er met de opdrachtgever een evaluatie over de taakuitoefening van de lifeguardorganisatie15. 
20. De lifeguardorganisatie onderschrijft deze ‘Code Lifeguarding’ en laat zich hierop toetsen.  

 
1 De Lifeguardorganisaties langs de Nederlandse Kust zijn Reddingsbrigades, KNRM Lifeguards, USW (Utrechtsch Studenten Werkkamp Texel), Stichting Strandexploitatie Noordkop, 
Veiligheidsregio Haaglanden (Lifeguards Den Haag), Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Lifeguards Hoek van Holland), Stichting Strandexploitatie Veere en RSG-Safety (Sluis). 
2 Op jongere leeftijd kan gestart worden met de opleiding tot (junior) lifeguard. Ondergrens is de leeftijd waarop het EHBO-diploma gehaald kan worden en de bepalingen van de 
Arbeidstijdenwet (ATW). Lifeguards in opleiding dragen op het strand afwijkende kleding dan bedoeld in art. 4. 
3 Diploma dat -minimaal- voldoet aan de eisen van ILS Lifeguard Beach. Ten aanzien van vakbekwaam blijven geldt het eigen vastgestelde licentiebeleid. 
4 Ruime lifeguardervaring is minimaal 128 uur -geregistreerde- operationele inzet (preventief en repressief). 
5 ILS Lifesaving Position Statement (LPS) 05 ‘Lifesaver and lifeguard uniforms’, 2006. 
6 Dit zijn o.a. gemeente(n), meldkamerorganisatie(s), brandweer, politie, ambulancedienst(en), Kustwacht, KNRM en de naburige lifeguardorganisatie(s). 
7 Het strandseizoen (zwemseizoen) loopt van 1 mei tot 1 oktober, lokaal kunnen hier afwijkende afspraken over worden gemaakt. 
8 Dit kan een vaste of mobiele voorziening van de lifeguardorganisatie zijn, maar ook van een andere organisatie (bv. Rode Kruis) 
9 ILS Lifesaving Position Statement (LPS) 13 ‘Lifejackets’ / LPS 19 ‘Personal protective equipment’ 2016. 
10 De aanwezigheid van lifeguards wordt ondersteund met het hijsen van een ‘aanwezigheidsvlag’. Zie ook noot 12 en 13. 
11 Staat op de strandinformatieborden en/of op een bord bij de reddingspost.  
12 ILS Lifesaving Position Statement (LPS) 14 “Flags”, 2010. 
13 NEN-ISO 20712-2 ‘Water safety signs and beach safety flags’, 2007. 
14 Dit kan in de vorm van een convenant, dienstverleningsovereenkomst, service-level agreement of anderszins. 
15 Doel: verbeterpunten worden geborgd in werkwijzen en protocollen.  


