
De hoofdtaken van een lifeguard zijn 
preventief toezichthouden, 

waarschuwen en voorlichten.

Een lifeguard is minimaal 16 jaar, 
gediplomeerd en getraind om zijn of 

haar taken uit te voeren.

Gaat er iets mis? Een lifeguard zal er 
altijd alles aan doen om iemand in 

nood te helpen.

Samen sta je sterker! Lifeguards doen 
hun werk in teamverband. Eén van 

hen is een ervaren volwassene.

Een lifeguard draagt een geel shirt en 
rode broek. Zo ben je herkenbaar 

voor het strandbezoek.

Jouw organisatie heeft
werkafspraken met relevante  

(veiligheids)partners.

Taak gedaan? Computer aan!
Je registreert je preventieve en 

repressieve inzet.

Betrokken bij een impactvol incident?
Jouw organisatie biedt je de 

juiste nazorg.

Tenminste één reddingspost in het 
verzorgingsgebied doet dienst als  

communicatie- en logistiek centrum.

Er is apparatuur beschikbaar om met 
elkaar en andere hulpverleners

te communiceren.

In het verzorgingsgebied is een ruimte 
beschikbaar voor het verlenen van 

eerste hulp.

Jouw organisatie biedt persoonlijke 
beschermingsmiddelen die passen 

bij het uitvoeren van de taken.

Reddingsmiddelen van lifeguards zijn 
als zodanig herkenbaar voor de 

strandbezoekers.

Je waarschuwt de zwemmers en 
baders actief over de gevaren 

van de zee.

Lifeguard aanwezig? Maak dit 
zichtbaar. Ben je afwezig? Geef aan 

wie gealarmeerd kan worden.

Incident of crisis? Jouw organisatie 
heeft met partners afspraken over de 

communicatie naar het publiek.

Jouw organisatie werkt in opdracht; 
o.a. taakstelling en verzorgingsgebied  

zijn schriftelijk vastgelegd.

Jaarlijks evalueert jouw organisatie 
met de opdrachtgever(s). Eventuele 
verbeteringen worden doorgevoerd.

Ingezette lifeguards en middelen
zijn gekoppeld aan een actueel beeld

van de risico’s in jouw gebied.

Alle lifeguardorganisaties 
onderschrijven de Code Lifeguarding

en laten zich daarop aanspreken.

CODE LIFEGUARDING
Organisaties die toezichthouden en hulpverlenen langs de Noordzeekust houden zich aan de Code Lifeguarding. 
Deze code staat voor de minimale kwaliteitsstandaard die door hen onderschreven wordt. Zo is duidelijk 
wat strandbezoekers, lifeguards en lifeguardorganisaties van elkaar kunnen verwachten.

Naast de hiernaast afgebeelde, primaire samenwerkings- 
partners werkt Het Strand Veilig actief samen met 
diverse veiligheidsregio’s, provincies, gemeenten en 
lifeguardorganisaties. 

Meer weten? Ga naar 
www.hetstrandveilig.nl 
Scan de QR-code hiernaast voor 
de volledige Code Lifeguarding.
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