Arbobeleid
Het Arbobeleid is het beleid dat Herenboeren De Groote Heide Coöperatie U.A. voert op het
gebied van arbeidsomstandigheden. Doel van dit beleid is om eenieder (boeren en actieve
leden ofwel vrijwilligers) veilig en gezond te laten werken. Uiteraard gelden dezelfde regels
en richtlijnen ook voor bezoekers en voor alle leden tijdens de uitgiftemomenten.

2. Verantwoordelijkheid Arbobeleid
Samen met Herenboeren Nederland (HB NL - werkgever van de boeren) draagt Herenboeren
De Groote Heide (HB GH - inlener van de boeren) de verantwoordelijkheid voor de
arbeidsomstandigheden. Herenboeren Nederland zorgt ervoor dat aan de wettelijke
verplichtingen voldaan wordt op landelijk niveau. Daarom faciliteert zij de lokale coöperaties
met onder meer professionele ondersteuning door een Arbodienstverlener om de lokale
risico’s te inventariseren en bij het opstellen van een plan van aanpak zodat deze risico’s
beheersbaar worden tot een aanvaardbaar niveau.
Lokaal wordt door de ALV een veiligheidscoördinator (VC) aangesteld om bovenstaande
doelstelling te borgen. De VC legt verantwoording af aan het bestuur. Bovenal fungeert de
VC als gesprekspartner voor de boer, het bestuur en de leden/vrijwilligers. De belangrijkste
taak van de VC is het (mede) opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E),
samen met tenminste de boer, en de uitvoering van de actiepunten uit het Plan van Aanpak.
Veilig aan de slag
Veiligheid op de boerderij is van belang voor iedereen die regelmatig op onze boerderij komt
(boeren en vrijwilligers, als ook andere leden en bezoekers). Dit omvat zowel veilig gedrag in
het algemeen op en rond de boerderij, een veilige omgeving als ook het veilig gebruik van
materialen en machines.
Boeren
Herenboeren Nederland (HB NL) is samen met de lokale Herenboeren Coöperatie
verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de boeren (‘uitzendkrachten’) op het
werk. Herenboeren De Groote Heide Coöperatie U.A. (HB GH) is immers een professioneel
bedrijf waar de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is. Inspectie SZW stelt dat HB GH
als inlenende werkgever de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het bieden van veilige
arbeidsomstandigheden en een veilige omgeving op de locatie. Tevens is HB GH als
inlenende werkgever aansprakelijk wanneer met een boer een ongeval op het werk
plaatsvindt.1
Samenwerking
Beide partijen worden geacht om samen te werken aan goede arbeidsomstandigheden:
• HB NL zorgt ervoor dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt op landelijk
niveau. Daarvoor faciliteert zij de lokale coöperaties met onder meer professionele
ondersteuning door een Arbodienstverlener om de lokale risico’s te inventariseren en bij
het opstellen van een plan van aanpak zodat deze risico’s beheersbaar worden tot een
aanvaardbaar niveau. Daarnaast draagt HB NL bij door het verstrekken van lokaal
toepasbare informatie en leermiddelen ten behoeve van veilig gedrag. Dit gebeurt middels
het faciliteren van landelijk overleg. HB NL stelt een externe veiligheidsdeskundige aan
die steekproefsgewijs de veiligheid van lokale coöperaties controleert.
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https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/arboregels-voor-uitzendkrachten
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HB GH stelt (in de ALV) een Veiligheidscoördinator (VC) aan, die deelneemt aan het
landelijk overleg en de bevindingen hieruit lokaal toepast. HB GH stelt uiteraard een
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op en laat dit periodiek toetsen door een
gecertificeerde Arbodienstverlener. Daarnaast stelt HB GH dit Arbobeleid vast, doel van
dit beleid is om eenieder (boeren en vrijwilligers) veilig en gezond te laten werken.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn lid als ook mede-eigenaar van de coöperatie. Hoewel de Arbowet sinds 1
januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers, gelden nog steeds
voorschriften als het werk ernstige risico’s met zich meebrengt. Zoals wanneer er gewerkt
wordt met asbest, springstoffen, vluchtige stoffen en micro-organismen. In zo’n geval is een
RI&E altijd verplicht, net als wanneer er binnen een organisatie wordt verbouwd.2
In andere situaties is een RI&E voor de vrijwilliger niet nodig, maar er zijn wel een aantal
arbovoorschriften van toepassing. Bijvoorbeeld bij:
• werken op hoogte;
• grote fysieke belasting;
• risico op gehoorbeschadiging;
• werken in een zeer koude of hete omgeving.
In deze gevallen moeten werkgevers beschermings- of hulpmiddelen uitdelen of aanbrengen.
Bijvoorbeeld leuningen of vangnetten, een steekwagentje of oordoppen of oorkappen.2
Uiteraard is een veilige omgeving ook een directe voorwaarde voor vrijwilligers en zullen de
boeren samen met de Veiligheidscoördinator het veilig gebruik van machines en veilig gedrag
stimuleren. De boer is de bedrijfsleider en kan in die hoedanigheid vrijwilligers aanspreken op
veilig werken en bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Evaluatie
De elementen die deel uit maken van dit Arbobeleid zullen jaarlijks worden geëvalueerd door
het bestuur en indien nodig wordt het Arbobeleid aangepast. Dit beleid wordt gedeeld met de
leden middels publicatie in de nieuwsbrief en op de website. Bij wijziging zal dit herhaald
worden.

2

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/vrijwilliger
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Bijlage: Contactgegevens
# Boer (+ BHV-er):
Bram Verhoeven
06-13951615 of 06-13218634
boer.degrooteheide@herenboeren.nl
# Bestuur:
Voorzitter
Wytse de Jong
06-46255372
degrooteheide@herenboeren.nl

Secretaris
Martin Daudey
06-51143088
sec.degrooteheide@herenboeren.nl

# Veiligheidscoördinator:
Marieke Evers
06-28461461
veiligheid@herenboerendegrooteheide.nl

Preventiemedewerker Herenboeren Nederland:
Marjon Wijdeven
06-19473115
marjon@herenboeren.nl

# Arbodienstverlener: Stigas inzake RI&E
Jeroen Broekman (vanaf sept 2021)
06-82723147
jeroen.broekman@stigas.nl

Ton Joosten (t/m augustus 2021)

# Bedrijfsarts
Verzoek tot contact met bedrijfsarts aangeven via Arbodienstverlener, vervolgens neemt Arbodienst
contact op. Via Stigas Planbureau:
085-0440700 – optie 2
# Ziekmelding
Je meldt jezelf ruim voor aanvang werkzaamheden (per ommegaande) telefonisch ziek bij je
leidinggevende van de lokale boerderij en met een mail naar administratie@herenboeren.nl of
whatsapp bericht op telefoonnummer 06-12989457. Verder: zie handboek Verzuim- en Arbobeleid
door Herenboeren Nederland.
# Verzuimbegeleiding
Via Arbodienst: Stigas – Zorg van de Zaak
085-0440700 - optie 2
# Vertrouwenspersoon
Landelijk (voor boer)
Via Stigas: ‘Open Teelten’
085-0440700 - optie 1

Lokaal (voor leden):
Jan van Spreeuwel
06-19927323
jpvanspreeuwel@gmail.com

# Verzekering (via Herenboeren Nederland)
Vrijwilligers zijn verzekerd indien er onverhoopt schade ontstaat bij uw werkzaamheden voor onze
Herenboerderij. Meld dit bij secretariaat@herenboeren.nl en Herenboeren Nederland zal dit – na
rapportage – voor u afwikkelen met de assurantietussenpersoon.
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