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I

DOELSTELLING

Het NIVZ stelt zich ten doel om, in de meest brede zin van het woord, kennis en maatregelen die de
(fysieke) veiligheid op- en rondom zwemlocaties betreffen, te bevorderen, te ontwikkelen en te borgen.
Met name richt zij zich op de uitvoering van risico-inventarisaties bij zwemlocaties (kust en
binnenwater). In opdracht van het ‘bevoegd gezag’ en/of houder/ eigenaar/ beheerder/ exploitant
worden deze uitgevoerd.
II

REGLEMENT VAN DIENSTVERLENING

Kernwaarden en uitvoering
•

Het NIVZ levert haar diensten professioneel, onafhankelijk en onpartijdig.

•

De kernwaarden worden mede gewaarborgd doordat het NIVZ alleen werkt met specifiek voor
haar dienstverlening opgeleide medewerkers en internationaal gecertificeerde methodieken
en opleidingen.

•

Voor de uitvoering van haar risico-inventarisaties wordt gebruik gemaakt van het Nederlandse
expertbestand van ILSE (International Life Saving federation Europe) gecertificeerde tutoren
en riskassessors.

•

Riskassessors van het NIVZ voeren geen assessment uit over gebieden waar ze -al dan nietals reddingsbrigade-lid persoonlijke banden mee onderhouden.

•

Het NIVZ investeert in kwaliteitsbewaking onder andere door terugkomdagen en collegiale
toetsing (peer review).

•

Het NIVZ hanteert een strikte scheiding tussen haar riskassessment diensten en haar
activiteiten op het gebied van consultancy.

•

Het NIVZ neemt op iedere (potentiële) mogelijkheid van belangenverstrengeling adequate
(preventieve) maatregelen om de onpartijdigheid te waarborgen.

•

Het NIVZ levert haar onderzoeksresultaten op basis van objectief (bron)onderzoek en
waarnemingen waarbij het resultaat niet wordt beïnvloed door de belangen van andere
partijen.

•

Alle medewerkers van het NIVZ onderschrijven dit reglement van dienstverlening.

•

Het NIVZ heeft een Bestuur dat toeziet op de professionaliteit, onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de uitvoering van opdrachten.

•

Het Bestuur bemoeit zich inhoudelijk niet met de opdrachten, de rapportages en de adviezen
en conclusies die het NIVZ oplevert, noch met de communicatie hierover met opdrachtgevers
of andere partijen.

