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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.  

 

4. Risico Inventarisatie & Evaluatie: Actielijst  
 

Herenboeren De Groote Heide beschikt over een actuele RI&E met bijbehorend Plan van 

Aanpak. Herenboeren De Groote Heide maakt hiervoor gebruikt van de branche-specifieke 

RI&E. Deze RI&E en het Plan van Aanpak vormen de basis van het Arbobeleid en de 

activiteiten die de komende jaren worden uitgevoerd. De RI&E en het Plan van Aanpak 

worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast (aan veranderde omstandigheden 

en/of door voortschrijdend inzicht). 

 

Aanvullend wordt door de veiligheidscoördinator een Actielijst bijgehouden. De Actielijst 

omvat de prioriteiten van dat moment inclusief eindverantwoordelijke en beoogde deadline. 

De Actielijst is te allen tijden gekoppeld aan de acties uit het Plan van Aanpak in de 

dynamische (online) omgeving van Stigas. De Actielijst vormt de onderlegger voor de 

vergadering van de werkgroep Veiligheid waarin actuele kwesties en lopende zaken worden 

besproken. De VC zorgt voor terugkoppeling naar boer en bestuur en maakt afspraken op 

basis van de actielijst. 

 

Toelichting op toepassing RI&E 

Herenboeren De Groote Heide is en blijft verantwoordelijk voor al wat lokaal kan en moet 

gebeuren met inbegrip van de uitvoering van bijvoorbeeld correctieve acties, inspecties, 

voorlichting en instructies, onderhoud en inspectie. Iedere herenboerderij heeft namelijk een 

eigen invulling van - en verantwoordelijkheid voor - huisvesting, mechanisatie en 

bedrijfsmatige activiteiten. Aangezien een herenboerderij draait op de inzet van de boeren (in 

totaal meer dan veertig uur per week in loondienst) en de inzet van vrijwilligers, is de 

wettelijke verplichting dat de RI&E en het bijbehorend Plan van Aanpak periodiek getoetst 

wordt.1 en 2 

 

In de RI&E is vastgelegd welke arbeidsrisico’s de werkzaamheden van de boeren met zich 

meebrengen. Voor een herenboerderij als gemengd boerenbedrijf zijn de volgende 

subsectoren relevant: 

• Bos en natuur 

• Fruitteelt 

• Groen, Grond en Infrastructuur (Loonwerk) 

• Pluimveehouderij 

 

Per subsector zijn weer een aantal thema’s benoemd. Het is door de opzet mogelijk dat een 

aantal vragen overlappen of dubbel zijn. 

• Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid (zoals werken met trekkers, 

planten en oogsten, gewasverzorging, pluimvee) 

• Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden (zoals biologische stoffen, 

infectieziekten, geluid, klimaatomstandigheden, werken op hoogte) 

 
1 https://www.rie.nl/wetgeving/de-rie-verplichting-en-vrijwilligers/  
2 https://www.rie.nl/faqs/toetsen-van-de-rie/  

https://www.rie.nl/wetgeving/de-rie-verplichting-en-vrijwilligers/
https://www.rie.nl/faqs/toetsen-van-de-rie/
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• Bedrijf, bedrijfsvoering en werkinhoud (zoals gebouwen en omgeving, ongewenste 

omgangsvormen, werkstress) 

• Bedrijfshulpverlening, arbeidsomstandigheden en verzuim (zoals BHV, brandrisico’s, 

arbeidsomstandigheden) 

 

De inventarisatie brengt alle mogelijke risico’s van onze boerderij in beeld en tot welke 

klasse (laag, middel, hoog) dit wordt gerekend.  

• Brandblusapparatuur 

• Brandgevaar 

• Brandwonden 

• Comfort(klachten) 

• Gehoorschade 

• Gezondheidsklachten 

• Hoofdletsel  

• Interne spanningen 

• Letsel 

• Lichamelijke belasting/klachten 

• Longklachten 

• Meer schade/meer slachtoffers 

• Ongeval 

• Ongewenst gedrag 

• Onjuiste werkwijze 

• Onnodige blootstelling 

• Onvoldoende voorlichting 

• Oogletsel 

• Polsklachten 

• Roldeur 

• Rug- en 

schouderklachten/Rugklachten 

• Stress 

• Uit cabine geslingerd worden 

• Valgevaar 

• Verminderde werking persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) 

• Vermoeidheid 

• Ziekteverzuim 

 

Vervolgens wordt in het Plan van Aanpak bij elk risico een actie voorgesteld, dit vormt de 

evaluatie. In overleg (boer-veiligheidscoördinator-werkgroep) wordt bepaald wat voor onze 

herenboerderij de best passende oplossing of maatregel is om dit risico te beheersen. Iedere 

actie krijgt een eindverantwoordelijke en deadline (in samenhang met de risicoklasse) 

toegekend.  

 
Kanttekening: Een herenboerderij wijkt op een aantal punten af van de gangbare landbouw, bijvoorbeeld in 

schaalgrootte of toepassing van bestrijdingsmiddelen. Het komt voor dat bij het invullen en volgen van de 

standaard er zaken zijn die met nee beantwoord worden en waarvoor ook geen maatregel passend wordt 

bevonden. In overleg met de boer en de werkgroep veiligheid geeft de veiligheidscoördinator dan het advies aan 

het bestuur om een risico te aanvaarden of anders te benaderen. Inzicht krijgen in mogelijke risico’s is beter dan 

een situatie negeren. 

 

Actielijst als intern communicatiemiddel 

De Arbodienstverlener (Stigas) stelt een online omgeving beschikbaar waarin de RI&E kan 

worden opgesteld, middels een inlogmogelijkheid op www.stigas.nl. De Actielijst is een 

afgeleide hiervan en dient als communicatiemiddel binnen de werkgroep Veiligheid en vanuit 

de veiligheidscoördinator met de boer en het bestuur. Uit het PvA volgt namelijk een hele 

lange lijst aan acties die onmogelijk allemaal tegelijk kunnen worden opgepakt. De Actielijst 

omvat de prioriteiten van dat moment inclusief eindverantwoordelijke, beoogde deadline en 

eventuele kostenraming. De Actielijst is te allen tijden gekoppeld aan de acties uit het Plan 

van Aanpak in de dynamische (online) omgeving van Stigas. De Actielijst dient ook als intern 

communicatiemiddel om terug te kijken of een actie al dan niet is opgevolgd, op welke wijze 

en/of waarom (nog) niet. De (actuele) Actielijst is op te vragen bij de Veiligheidscoördinator. 

 
Kanttekening: Een herenboerderij wijkt op een aantal punten af van de gangbare landbouw, bijvoorbeeld het 

moment van uitgifte en het community-aspect. Een aantal situaties waarin de veiligheid van belang is, zoals 

tijdens de uitgifte, wordt geïnventariseerd en opgenomen in de Actielijst. 

http://www.stigas.nl/
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1. Bedrijfsgegevens
Nummer 117693
Naam Herenboeren De Groote Heide
Bezoekadres Cranendonck 11
Postcode/Plaats 6027 RK Soerendonk
   
Contactpersoon Bram Verhoeven
E-mail boer.degrooteheide@herenboeren.nl
Telefoon 0613218634
Fax
   
Aantal vestigingen 1
Vaste medewerkers 2
Flexmedewerkers 25
Certificering(en) niet gecertificeerd
Bedrijfsbeschrijving Fijne teelt akkerbouw 4,5 ha buiten en tunnel .

1.1 Preventieadviseur/ Veiligheidskundige
Naam Peter Bredius
E-mail peter.bredius@stigas.nl
Telefoon 06-518 92 774
Functie Hoger Veiligheidskundige (RHVK certificaatnr. 41659)
Naam Ton Joosten
E-mail ton.joosten@stigas.nl
Telefoon 06-201 41 266
Functie Preventieadviseur / BHV-instructeur
Naam Marieke Esmeijer
E-mail marieke.esmeijer@stigas.nl
Telefoon 06-519 29 331
Functie Arbeidshygiënist (RAH certificaatnr. 35182)
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2. Vestigingsgegevens

2.1. Herenboeren De Groote Heide
Bezoekadres Cranendonck 11
Postcode/Woonplaats 6027 RK Soerendonk
   
Contactpersoon Marieke Evers
E-mail m.l.l.evers@gmail.com
Telefoon 0628461461
Fax
   
Aantal werknemers 2
Bedrijfsactiviteiten Aantal actieve vrijwilligers: 150  

Aantal leden/bezoekers: 500
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3. Managementsamenvatting

3.1. Achtergrond bij de RI&E
Met behulp van de vragen in de RI&E Stigas is deze Risico-inventarisatie & Evaluatie opgesteld. Hiermee is
vastgelegd wat op dit moment de stand van zaken is op het gebied van de arbeidsomstandigheden in dit bedrijf.

De uitkomsten uit de RI&E geeft de organisatie inzicht in de aanwezige risico's voor veiligheid, gezondheid en
welzijn van de medewerkers in het bedrijf. Dit stelt de betrokkenen in staat de risico's te verminderen en/of te
beheersen en noodzakelijke verbeterpunten op te pakken. Tevens is nagegaan of de arbeidsomstandighedenzorg
systematisch en op basis van beleid wordt aangepakt.

Verbetering van de arbeidsomstandigheden draagt bij aan de vermindering van het ziekteverzuim, efficiënter
werken, verbetering van motivatie en zodoende tot vermindering van de kosten van verzuim. Het opstellen van een
RI&E is geen doel op zichzelf maar een middel om te komen tot betere arbeidsomstandigheden. Door leiding en
medewerkers in de organisatie zo veel mogelijk te betrekken bij het in kaart brengen van risico's en het vaststellen
van acties om de risico's te beheersen draagt bij om de betrokkenheid van iedereen bij veilig en gezond werken te
vergroten.

Volledig rapport of deelrapport
Zijn alle stellingen van de modules beantwoordt en zijn alle risico's voorzien van concrete maatregelen (inclusief
planning en het aanwijzen van een verantwoordelijke) dan is sprake van een volledig eindrapport en Plan van
Aanpak, dat voldoet aan de verplichtingen van de wet.

Is al eerder een complete RI&E opgesteld, en gaat het in deze rapportage om slechts een specifiek onderwerp of
een specifiek bedrijfsonderdeel dan gaat het om een deelrapport. Dit staat in de managementverklaring van deze
rapportage duidelijk aangegeven.
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4. Resultaat op hoofdlijnen
De resultaten van de door u opgestelde RI&E worden op schematische wijze weergegeven in onderstaand
overzicht.

4.1. Vestiging: Herenboeren De Groote Heide
4.1.1. Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid

Totaal vragen 198
Beantwoorde vragen 198
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 62
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 43
Acties gereed 19

4.1.2. Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden

Totaal vragen 102
Beantwoorde vragen 102
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 47
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 42
Acties gereed 5

4.1.3. Bedrijf, bedrijfsvoering en werkinhoud

Totaal vragen 77
Beantwoorde vragen 77
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 24
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 22
Acties gereed 2
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4.1.4. Bedrijfshulpverlening, arbeidsomstandigheden en verzuim

Totaal vragen 48
Beantwoorde vragen 48
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 24
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 24
Acties gereed 0

4.1.5. Gezinsbedrijven

Totaal vragen 0
Beantwoorde vragen 0
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 0
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 0
Acties gereed 0

4.1.6. Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw

Totaal vragen 0
Beantwoorde vragen 0
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 0
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 0
Acties gereed 0
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5. Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak maakt deel uit van de risico-inventarisatie en evaluatie. In het Plan van Aanpak staat
aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen, wie dit voor zijn rekening neemt en binnen welke termijn
de maatregelen gereed zullen zijn. Het vaststellen van het Plan van Aanpak is een zaak van de werkgever in overleg
met zijn werknemers(- vertegenwoordiging). Specifieke aandachtspunten worden hieronder beschreven.

5.1. Inschakelen arbodienst
Het doorlopen van is een eerste belangrijke stap in het opstellen van de RI&E voor uw organisatie. Om de kwaliteit
van de RI&E te waarborgen, is het in een aantal gevallen verplicht om een arbodienst of gecertificeerde deskundige
in te schakelen bij de toetsing van de RI&E (verplicht voor bedrijven met > 25 werknemers) en het adviseren
daarover. De arbodienst of een gecertificeerde deskundige kan de werkgever op verschillende manieren
ondersteunen bij het tot stand brengen van een Plan van Aanpak.

5.2. Vervolg
Door uitvoering van het Plan van Aanpak werkt u op een adequate manier aan het verbeteren van
arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. Aan de hand van dit Plan van Aanpak kan een jaarlijks actieplan worden
opgesteld.

Het is van belang om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van het Plan van Aanpak. Over deze jaarlijkse
rapportage dient u vooraf overleg te voeren met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of, bij het
ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers. Bij dit overleg komt in ieder geval aan de orde of de RI&E
nog actueel is.

5.3. Onderhoud van de RI&E
U bent verplicht de RI&E aan te passen:

als gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden daartoe aanleiding geven;
als opgedane ervaringen daartoe aanleiding geven;
als de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven;
wanneer dit blijkt bij het opstellen van de jaarlijkse rapportage en het jaarlijkse overleg van de werkgever met de
werknemers(-vertegenwoordiging).

5.4. Verplichtingen met de RI&E
U bent er als werkgever verantwoordelijk voor dat iedere medewerker kennis kan nemen van de RI&E. Als u arbeid
laat verrichten door een werknemer die u ter beschikking wordt gesteld (bijvoorbeeld een uitzendkracht), dient u
tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden een document met een beschrijving uit de RI&E van de risico's en de
getroffen maatregelen ter beschikking te stellen aan de organisatie, die de werknemer ter beschikking stelt
(bijvoorbeeld een uitzendbureau). Laatstgenoemden moet dit document verstrekken aan de betrokken werknemer.
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6. Managementverklaring
Alle stellingen van de modules dienen beantwoord te zijn om een volledig eindrapport en Plan van Aanpak te
genereren. Is onlangs al een complete RI&E opgesteld, en heeft u vanwege veranderingen in uw bedrijf slechts een
specifiek onderwerp of onderdeel van het bedrijf opnieuw tegen het licht gehouden, dan is dit hieronder
aangegeven.

Om de rapportage over de RI&E compleet te maken staan hieronder aangegeven:

1. Een beschrijving van de manier waarop de invulling van deze vragenlijst tot stand is gekomen.
2. Een verklaring dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord middels ondertekening door de directie van de

organisatie.

Wijze van invulling vragenlijst RI&E
De volgende medewerkers zijn betrokken geweest bij het beantwoorden van de vragen in deze RI&E en bij het
opstellen van de maatregelen in het Plan van Aanpak:

Herenboerderij De Groote Heide is inmiddels aan het tweede seizoen bezig. De uitwerking van het concept is aan
verandering onderhevig en locatiespecifiek. Medio zomer 2021 hebben Bram Verhoeven (boer) en Marieke Evers
(veiligheidscoördinator) in enkele gesprekken de inventarisatie geactualiseerd en vervolgens acties gekoppeld aan
alle uitstaande risico's. Dit heeft geresulteerd in voorliggend Plan van Aanpak met daarin 158 acties waarvan er
inmiddels 27 gereed zijn (oktober 2021).  

Als intern communicatiemiddel is een Actielijst samengesteld van de belangrijkste prioriteiten van dat moment
inclusief eindverantwoordelijke, beoogde deadline en eventuele kostenraming. De Actielijst is te allen tijden
gekoppeld (door de veiligheidscoördinator) aan de acties uit het Plan van Aanpak in de dynamische (online)
omgeving van Stigas. De Actielijst dient ook als intern communicatiemiddel om terug te kijken of een actie al dan
niet is opgevolgd, op welke wijze en/of waarom (nog) niet.

Verklaring
De directie verklaart dat de RI&E naar waarheid is ingevuld. Tevens verklaart de directie dat de RI&E van toepassing
is op alle afdelingen, ruimten, functies en type medewerkers in de vestigingen en/of bedrijfsonderdelen waarvoor
de RI&E is uitgevoerd, tenzij hieronder wordt aangegeven dat de RI&E slechts voor een onderdeel of een specifiek
thema is opgesteld.

Algehele herziening van de RI&E naar de situatie medio 2021.

Handtekening

woensdag 20 oktober 2021
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7. Werkmethoden, werkzaamheden en
machineveiligheid

Totaal vragen 198
Beantwoorde vragen 198
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 62
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 43
Acties gereed 19
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7.1. Werken met trekkers in de akkerbouw
Trekkerwerk is seizoensgebonden. Over het algemeen gebeurt het enkele weken, soms maanden achtereen.
Wanneer het langdurig is, onder ongunstige omstandigheden (bijvoorbeeld in gedraaide houding, op een slechte
stoel, met het raam open), kan het qua lichamelijke belasting, trillingen, geluid, stof een belastende factor zijn.

Belangrijke veiligheidsrisico's zijn:

aanrijdgevaar voor de trekkerchauffeur zelf, maar ook voor medewerkers en derden
kantelgevaar
draaiende delen zoals de aftakas
overreden worden door uit of van een rijdende trekker te stappen of te vallen

7.1.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 2. Zitten jullie meer dan drie dagen per week of meer dan vier uur per dag op een trekker?
Zitten op een trekker is belastend voor rug en ledematen en kan gezondheidsklachten veroorzaken. Dit komt
door het langdurig in dezelfde houding werken en de trillingsblootstelling.  Laat medewerkers zoveel mogelijk
afwisselen, bijvoorbeeld tussen de plant- en oogstmachine. Meer informatie in de arbocatalogus: Zittend werk
chauffeur

Antwoord ja
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Kortstondige en af te wisselen werkzaamheden door boeren.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021

https://agroarbo.nl/catalogus/zittend-werk-chauffeur-4/
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Situatie
Vraag 3. Zitten de bedieningshendels van de trekker binnen handbereik?
Binnen handbereik wil zeggen dat hendels en knoppen die vaak worden gebruikt zonder rekken of buigen
bediend kunnen worden.

Situatie
Vraag 6. Nemen jullie de trillingsdempende stoelen mee met het onderhoud en de controle van de trekkers?
Voor een blijvend goede werking van een trillingsdempende stoel is het belangrijk deze regelmatig te
controleren en onderhouden. Praktisch is om het onderhoud van de stoel mee te nemen in het onderhoud van
de trekker. Kritische onderdelen zijn het schuim in de zitting en de schokdempers.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak bij de aanschaf van nieuwe machines op de cabine-inrichting letten en de

medewerkers hierbij betrekken
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking In werkgroep en met boer bespreken wat aanvaardbaarheid van dit risico is.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak de stoelen opnemen in regulier onderhoud van de trekker  

een onderhoudsschema voor stoelen opstellen
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep: Aanvaardbaar risico?  

Bespreken met Bram: Onderhoudsprogramma?
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Situatie
Vraag 7. Hebben de trekkers voorzieningen die ervoor zorgen dat jullie chauffeurs niet in een gedraaide
houding hoeven te werken?
Langdurig in een gedraaide houding werken, met name tijdens het oogsten, kan rug-, nek-, en
schouderklachten veroorzaken. Voorzieningen die dit voorkomen zijn een draaibare stoel, extra (grote)
spiegels en/of een camera en een monitor.

Meer informatie in de arbocatalogus: Achteruitrijden met trekkers en grote machines

Situatie
Vraag 8. Dragen jullie een gordel als er een verhoogd risico is op kantelen? Of als jullie met hoge snelheden
rijden?
Als de trekker kantelt voorkomt de gordel dat de chauffeur onder de trekker terechtkomt. Vrijwel jaarlijks
gebeuren er ongevallen waarbij de trekker kantelt en in een sloot belandt, waarna de chauffeur verdrinkt. De
gordel voorkomt ook dat de chauffeur als met hoge snelheden gereden wordt, bijvoorbeeld bij een noodstop
uit de trekker wordt geslingerd.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Kortstondige en af te wisselen werkzaamheden door boeren.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Bespreken in werkgroep en met boer: Aanvaardbaar risico of gordels laten

maken.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Werkzaamheden zijn op eigen terrein. Geen deelname aan verkeer buiten tanken

in het dorp.

https://agroarbo.nl/catalogus/achteruitrijden-met-trekkers-en-grote-machines-3/
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Situatie
Vraag 11. Houden jullie de cabine tijdens het rijden dicht?
Als jullie medewerker met een hoger toerental rijdt en/of een machine achter de trekker heeft, komt het
geluidsniveau met een geopend raam boven de schadelijke grens van meer dan 80 decibel. Als de cabine
airco heeft, kan ook bij warme omstandigheden de cabine gesloten blijven. Wordt er toch in een open cabine
gereden? Dan moeten er gehoorbeschermingsmiddelen zijn. Medewerkers willen graag kiezen tussen
verschillende soorten, bijvoorbeeld tussen otoplastieken en oorkappen.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak bij de aanschaf van nieuwe machines op de geluidsbelasting letten en voor een

cabine met airco kiezen  
zorgen dat met een gesloten cabine wordt gewerkt en hierop toezien  
medewerkers voorlichten over geluid en de kans op lawaaidoofheid  
verschillende soorten gehoorbescherming beschikbaar stellen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep: Aanvaardbaar risico?  

Bespreken met Bram: hoe gaat dit nu in het werk? Gehoorbescherming
afdoende?
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Situatie
Vraag 12. Is het klimaat in de cabines behaaglijk? En kunnen jullie het zelf instellen?
Wie zittend werkt, heeft het eerder koud. En als de zon schijnt, is het in een kleine ruimte, zoals een cabine,
eerder warm. Verwarming en airco zijn dus geen overbodige luxe.

als de airco 15 minuten voor het stoppen wordt uitgezet, heeft de verdamper tijd om te drogen
zorg dat het aircosysteem regelmatig wordt gereinigd
zorg dat de airco nooit meer dan 5 graden lager is ingesteld dan de buitentemperatuur
wijs medewerkers erop dat ze de koude luchtstroom niet direct op het hoofd moeten richten.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Bij de aanschaf van nieuwe machines nagaan of de bestuurder het cabineklimaat

zelf kan regelen.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Kortstondige en af te wisselen werkzaamheden door boeren.
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7.1.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Zijn jullie trekkerchauffeurs deskundig?
Antwoord ja

Vraag 4. Hebben de trekkers trillingsdempende stoelen (lucht- of mechanisch geveerd)?
Antwoord ja

Vraag 5. Stellen jullie trekkerchauffeurs hun stoel goed in?
Antwoord ja

Vraag 9. Weten jullie chauffeurs dat zij niet uit de cabine moeten springen?
Antwoord ja

Vraag 10. Controleren en onderhouden jullie de trekkers regelmatig?
Antwoord ja

Vraag 13. Hebben jullie trekkers en de andere machines die op de openbare weg komen deugdelijke
verlichting?
Antwoord ja

Vraag 14. Gebruiken jullie bij het wisselen van wielen hulpmiddelen? Of helpen jullie elkaar bij het
verwisselen van wielen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 15. Staan jullie medewerkers en omstanders buiten de gevaarlijke zone als ze banden bijpompen?
Antwoord ja

Vraag 16. Weten jullie hoe jullie ladingen moeten zekeren?
Antwoord ja
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7.2. Planten en oogsten in de akkerbouw
Planten gebeurt over het algemeen onder gunstige (weers)omstandigheden. Oogsten gebeurt soms onder
ongunstige omstandigheden, waardoor soms langere dagen worden gemaakt en er minder aandacht is voor
veiligheid. Soms is het ook lichamelijk zwaar, zeker wanneer er kruipend of in gebogen houding wordt gewerkt.

7.2.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 4. Hebben de plant- en oogstmachines een goed bereikbare en werkende noodstopvoorziening?
Om bij (dreigend) gevaar de machine snel stil te kunnen zetten, moeten (gevaarlijke) machines een
noodstopvoorziening hebben, bijvoorbeeld een knop-, koord- of vasthoudbediening.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak geen gevaarlijke machines voor planten aanwezig. Ook handmatige

plantmachine aanwezig. Trekker fungeert als noodstop.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
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7.2.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Wisselen jullie tijdens het planten en oogsten de verschillende werkzaamheden en
werkhoudingen af?
Antwoord ja

Vraag 2. Hebben de machines een CE-markering, een verklaring van overeenstemming en een
gebruiksaanwijzing voor de medewerkers?
Antwoord ja

Vraag 3. Zijn de bewegende delen van de machines afgeschermd?
Antwoord ja

Vraag 5. Controleren en onderhouden jullie de machines regelmatig?
Antwoord ja

Vraag 6. Treffen jullie passende maatregelen bij een vastzittende trekker of machine?
Antwoord ja

Vraag 7. Weten jullie hoe je op een veilige manier verstoppingen en storingen moet verhelpen?
Antwoord ja
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7.3. Buitenwerkzaamheden in de akkerbouw
Behalve trekker-, plant- en rooiwerkzaamheden zijn er op sommige bedrijven ook werkzaamheden die kruipend,
kromgebogen, zittend of liggend worden verricht. Soms wordt er gewerkt in de buurt van hoogspanningsmasten, is
er sprake van strodekken, enzovoorts.

7.3.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 4. Werken jullie wel eens knielend of kruipend, bijvoorbeeld bij planten, oogsten of wieden?
Werken op knieën komt in sommige teelten nog wel voor. Het menselijk lichaam is niet gebouwd om
langdurig knielend werk te verrichten en levert naar verloop van tijd (soms blijvende) klachten op.

Antwoord ja
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak kniebeschermers beschikbaar stellen  

knielend werken beperken door af te wisselen met andere werkzaamheden
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
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Situatie
Vraag 7. Werken medewerkers met een hogedrukreiniger?
Werken met een hogedrukspuit is lichamelijk belastend door de terugslagkracht en trillingsblootstelling. Het is
lawaaiig en kan gevaar opleveren wanneer de waterstraal direct op de huid komt. Lees meer in de
arbocatalogus.

Antwoord ja
Risico Lichamelijke belasting
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Alleen de goed geïnstrueerde medewerkers met de hogedrukreiniger laten

werken  
Zorgen dat de juiste pbm’s worden gedragen, (laarsen met antislipzool,
handschoenen, regenoverall, gehoorbescherming en zo nodig gelaatsscherm)  
Het werken met de hogedrukreiniger zo kort mogelijk houden onder andere door
vooraf in te weken  
Met een breedstraalnozzle en een spuitlans van minimaal 75 cm werken

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking In overleg bepalen of taak is voor boer of, na instructie, ook voor leden.

https://www.stigas.nl/agroarbo/akkerbouw-en-vollegrondsteelt/werken-met-de-hogedrukreiniger/
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7.3.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Wisselen jullie lopend werk en werken met een selectiewagen of wiedkar af?
Antwoord ja

Vraag 2. Hebben jullie maatregelen getroffen om blootstelling aan biologische stoffen die huidirritatie en
allergische reacties kunnen veroorzaken zo veel mogelijk te voorkomen?
Antwoord ja

Vraag 3. Zijn jullie beschermd tegen klimaatinvloeden?
Antwoord ja

Vraag 5. Bij het strodekken: hebben jullie maatregelen genomen om beknelling van lichaamsdelen te
voorkomen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 6. Zijn er voldoende maatregelen getroffen om beknelling bij het oprollen van doek, netten, gaas,
folie te voorkomen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 8. Werken jullie wel eens in de buurt van hoogspanningsmasten, bijvoorbeeld bij beregenen?
Antwoord nee

Vraag 9. Bij werkzaamheden op of aan het kasdek: nemen jullie maatregelen om vallen en snijden (door
glas) te voorkomen?
Antwoord N.v.t.
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7.4. Veilig werken in de opslag-, verwerkingsruimte (akkerbouw)
De arbeidsomstandigheden op het bedrijf zijn heel divers en kunnen per werkplek sterk verschillen. Heftrucks,
draaiende delen van machines en vallen van hoogte vormen vaak belangrijke aandachtspunten.

7.4.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Dragen jullie veiligheidsschoenen in de verwerkingsruimte?
Omdat er knelgevaar bestaat door pallets, heftrucks en palletwagens, wordt geadviseerd veiligheidsschoenen
te dragen. Veiligheidsschoenen moeten gratis ter beschikking worden gesteld door de werkgever. Maak hier
eventueel afspraken over met het uitzendbureau.

Antwoord nee
Toelichting antwoord Boer wel
Risico ongeval
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak veiligheidsschoenen beschikbaar stellen in de verwerkingsruimte
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 31-08-2020
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Boeren dragen veiligheidsschoenen. Leden zijn op de hoogte en dragen zoveel

als mogelijk goed schoeisel.
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Situatie
Vraag 12. Is er een logboek / onderhouds- / controleschema van alle arbeidsmiddelen (dus ook van ladders,
haspels, enz.)?
Niet alleen machines, maar alle arbeidsmiddelen moeten periodiek worden gecontroleerd om ongelukken te
voorkomen. Denk daarbij aan trappen, ladders, haspels, verlengsnoeren, roldeuren, enzovoorts. Het is
belangrijk dat dit ook schriftelijk/digitaal wordt vastgelegd (in een logboek). Veel van deze middelen kunnen
ook zelf (met voldoende deskundigheid) worden gecontroleerd.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak een lijst maken van alle arbeidsmiddelen  

vastleggen wanneer de arbeidsmiddelen zijn gecontroleerd, door wie en wat voor
eventuele reparaties er zijn uitgevoerd  
zorgen voor voldoende deskundigheid van de medewerker die de
controles/reparaties uitvoert. Zie
https://agroarbo.nl/catalogus/machineveiligheid-algemeen-5/

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking In overleg met Bram gaan.



Rapport | Herenboeren De Groote Heide - RI&E 2021 - Plan ... | 20-10-2021
 

25 van 165 Risico Inventarisatie & Evaluatie | Herenboeren De Groote Heide

7.4.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 2. Zijn de bewegende delen van de sorteermachine en andere machines (bijvoorbeeld de
palletiseermachine) goed afgeschermd?
Antwoord ja

Vraag 3. Hebben de machines een noodstop(koord), zodat jullie ze direct kunnen stilzetten?
Antwoord ja
Toelichting antwoord Nvt

Vraag 4. Kan de machine gaan draaien als jullie storingen opheffen of onderhoud plegen?
Antwoord nee
Toelichting antwoord Nvt

Vraag 5. Zijn de automatische transportsystemen en robotarmen CE gemarkeerd?
Antwoord N.v.t.

Vraag 6. Is er een duidelijk markering, signalering en afbakening?
Antwoord N.v.t.

Vraag 7. Laat je het automatisch transport regelmatig (minimaal jaarlijks) controleren?
Antwoord N.v.t.

Vraag 8. Zijn er maatregelen getroffen om beknelling tussen de roltafels te voorkomen?
Antwoord ja
Toelichting antwoord Nvt

Vraag 9. Staan de ventilatoren op meer dan 2,75 meter hoogte of zijn ze afgeschermd met fijnmazig gaas?
Antwoord N.v.t.

Vraag 10. Werken jullie veilig met een hoogwerker en/of schaarlift?
Antwoord N.v.t.
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Vraag 11. Hebben jullie magazijnstellingen die om kunnen vallen?
Antwoord nee
Toelichting antwoord Nog niet, wil ik wel.
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7.5. Oogsten van fruit
Dit thema gaat over mogelijke risico's bij het oogsten van fruit.

Bij het oogsten van fruit worden allerlei mensen ingezet. Dit varieert van vaste medewerkers die meewerken bij het
plukken tot tijdelijke medewerkers bijvoorbeeld gepensioneerden die alleen nog een paar weken per jaar
meehelpen met plukken.

Bedenk dat dit een risico-inventarisatie en evaluatie  is. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of meer dan 60 cm gereikt
moet worden. Op termijn kun je hier rugklachten van krijgen. Medewerkers die na het oogsten gaan sorteren en dan
ook nog eens ver moeten reiken, zullen hier eerder last van hebben dan tijdelijke medewerkers die alleen maar
helpen met oogsten. In het laatste geval is het risico wel aanwezig, maar de kans dat dit tot klachten leidt, is erg
klein.

Het beste is om dan wel aan te geven dat het risico aanwezig is en in het plan van aanpak de redenen te zetten
waarom het risico klein is en vervolgens de actie op afgerond te zetten.

7.5.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 2. Is de reikafstand tijdens het oogsten meer dan 60 cm?
De maximale reikwijdte is afhankelijk van de lengte van de armen. Te ver reiken zorgt dat iemand in een
gebogen of gestrekte houding gaat werken. Dit kan leiden tot rug- en schouderklachten. Voor de gemiddelde
mens bedraagt de maximale reikafstand bij staand werk 60 cm. Zorg voor een betere plukhouding door het
gebruik van hulpmiddelen, bijvoorbeeld een pluk-o-trak. Informeer medewerkers over goede werkhoudingen.

Antwoord ja
Risico rug- schouderklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Tzt voorlichting geven over goede werkhoudingen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2020] Nog niet van toepassing  

[2021] Dit seizoen niet relevant.

https://stigas.nl/advies/kennisbank/pluk-o-trak/
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Situatie
Vraag 3. Gebruiken jullie stabiele hulpmiddelen om hoge plaatsen te bereiken of om zittend zacht fruit te
oogsten?
Denk hier aan de pluk-o-trak, pluksledes, hoogwerkers of goede, stabiele opstapjes, die licht en gemakkelijk te
verplaatsen zijn.

Situatie
Vraag 6. Hebben jullie afspraken over het rijden met pluktreinen, heftrucks en trekkers in de boomgaard
tijdens de oogsttijd?
Tijdens het oogsten zijn er veelal onervaren (pluk)medewerkers aan het werk die soms de op de werkplek
gangbare taal niet goed beheersen. Bovendien is er vaak intensief verkeer bij het verplaatsen van volle- en
lege kisten. Spreek daarom duidelijk af wie bevoegd is om pluktreinen, heftrucks en trekkers te besturen en
spreek verkeersregels af. Bijvoorbeeld: een signaal als de pluktrein gaat rijden en afspraken om plukkers en
heftrucks en trekkers van elkaar te scheiden. Zorg ook voor duidelijke instructies aan de medewerkers die de
transportmiddelen bedienen over de veiligheidsvoorzieningen en de verkeersregels. Bied hen, als dat nodig is,
een cursus aan.

Zie ook in de arbocatalogus bij pluktrein.

Antwoord nee
Risico valgevaar
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak [2020] Nog niet aanwezig. afhankelijk of het nodig is t.z.t. 

[2021] Dit seizoen niet relevant.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Nader te bepalen - wanneer situatie zich voordoet.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2020] Nog geen boomgaard aanwezig  

[2021] Laagstam geplant, nog geen oogst. Dit seizoen nog niet relevant.

https://agroarbo.nl/catalogus/pluktrein/
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7.5.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Kunnen jullie het plukken regelmatig afwisselen met andere werkzaamheden? Of een (korte)
pauze nemen?
Antwoord ja

Vraag 4. Gebruiken jullie een heftruck of trekker met hefinrichting om kisten te verplaatsen?
Antwoord ja

Vraag 5. Krijgen jullie plukkers voorlichting over goede werkhoudingen en het afwisselen van houdingen?
Antwoord ja

Vraag 7. Dragen de plukkers veiligheidsschoenen?
Antwoord ja
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7.6. Gewasonderhoud aan fruitbomen

7.6.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Snoeien jullie bij de wintersnoei met de hand?
Snoei met grote voorkeur elektrisch. Een tweede keus is pneumatisch, maar niet handmatig. Bij de
wintersnoei heeft elektrisch gereedschap in verband met lichamelijke belasting, lawaai en veiligheidsrisico's
de voorkeur boven pneumatisch gereedschap.

Om op lange termijn klachten te voorkomen moet het snoeien met handsnoeischaren beperkt blijven tot
gemiddeld maximaal één uur per dag.

Zorg voor:

goed onderhoud van het snoeigereedschap
scherpe messen
bij kou: dunne, soepele en warme handschoenen met veel grip.

Kijk ook in de arbocatalogus bij Handmatig snoeien.

Antwoord ja
Risico polsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak elektrische snoeischaren aanschaffen  

handmatig snoeien beperken tot één uur per dag  
taken afwisselen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://agroarbo.nl/catalogus/handmatig-snoeien-lichamelijke-belasting/
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Situatie
Vraag 7. Gebruiken jullie een wortelsnijmachine om groeivorming te voorkomen?
Een wortelsnijmachine achter de trekker beperkt lichamelijke belasting. De methode van inzagen van de stam
met een kettingzaag, is lichamelijk wel belastend.

Situatie
Vraag 8. Zijn de medewerkers die met een kettingzaag werken hiervoor opgeleid en geïnstrueerd?
Medewerkers die met een kettingzaag werken, moeten goed en aantoonbaar zijn opgeleid en geïnstrueerd
voor de taak die ze gaan verrichten. Kies voor een erkende opleiding.  
Laat medewerkers die ervaring hebben met het inzagen van stammen niet zomaar (grote) bomen vellen: dat
vergt ervaring en kwaliteiten.

Werk bij voorkeur met een accuzaag. Die zijn lichter en stoten geen uitlaatgassen uit.

Kijk ook in de arbocatalogus bij Motorkettingzaag (veiligheid).

Antwoord nee
Risico lichamelijke klachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Afweging maken of nodig/op welke schaal nodig is om wortelsnijmachine te

gebruiken. Afweging aanschaf.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2022
Reden voor uitstel [2021] Dit seizoen niet relevant.
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Medewerkers instrueren of een cursus laten volgen - opleiding bij ANV in de

winter van 2021/2022
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Nog geen kettingzaag aanwezig, wel in de toekomst.

https://agroarbo.nl/catalogus/motorkettingzaag-veiligheid/
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7.6.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 2. Als jullie handmatig snoeien: gebruiken jullie een ergonomische snoeischaar?
Antwoord N.v.t.

Vraag 3. Is de werkdruk van de pneumatische snoeischaar meer dan 7 bar?
Antwoord N.v.t.

Vraag 4. Gebeurt het uitbuigen, opbinden, koppen en vastzetten door meerdere personen? En kunnen zij
het werk afwisselen met andere werkzaamheden of korte pauzes?
Antwoord ja

Vraag 5. Bij werken op hoogte: gebruiken jullie een veilige hoogwerker? En werken jullie veilig?
Antwoord ja

Vraag 6. Vraagt het aanbrengen van regenkappen en hagelnetten veel lichamelijke inspanning?
Antwoord N.v.t.

Vraag 9. Gebruiken jullie bij het werken met een kettingzaag werken de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen?
Antwoord ja
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7.7. Gewasverzorging en ziektebestrijding in de fruitteelt

7.7.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Hebben de medewerkers die met gewasbeschermingsmiddelen werken een geldig bewijs van
vakbekwaamheid (spuitlicentie)?
Iedereen die professioneel gewasbeschermingsmiddelen toepast, moet in het bezit zijn van een bewijs van
vakbekwaamheid, ook wel spuitlicentie genoemd. Dit vormt het bewijs dat iemand de kennis heeft om veilig
en verantwoord met gewasbeschermingsmiddelen te werken.

Meer informatie over bewijzen van vakbewaamheid is te vinden bij Bureau Erkenningen.

Situatie
Vraag 2. Is de opslagplaats van gewasbeschermingsmiddelen goed bereikbaar, zodat de middelen altijd
meteen weer kunnen worden teruggezet?
Gewasbeschermingsmiddelen zijn gevaarlijke stoffen die niet los mogen rondslingeren. Denk bijvoorbeeld aan
het gevaar voor kinderen. Berg bestrijdingsmiddelen daarom na gebruik meteen op en sluit de ruimte af. Ruim
lege verpakkingen op volgens de aanwijzigingen op het etiket.

Antwoord nee
Risico onjuiste werkwijze
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak alleen medewerkers met spuitlicentie middelen laten mengen, laden en

toepassen  
Spuitlicentie behalen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Nog niet nodig, in nabije toekomst wel.

Antwoord nee
Risico onnodige blootstelling
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak de gewasbeschermingsmiddelenkast in de buurt van de aanmaakplaats

neerzetten
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.

https://www.erkenningen.nl/
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Situatie
Vraag 3. Staan de oogspoelmiddelen dicht bij de gewasbeschermingsmiddelenopslag?
Als, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, toch spatten in de ogen terechtkomen is het om schade te
voorkomen belangrijk dat de ogen zo snel mogelijk worden uitgespoeld. Dit kan met behulp van een
oogspoelfles of een op de waterleiding aangesloten oogdouche. Dit laatste heeft de voorkeur omdat dan
langer gespoeld kan worden.

Situatie
Vraag 4. Dragen jullie bij het mengen en laden van gewasbeschermingsmiddelen de voorgeschreven
persoonlijke beschermingsmiddelen?
Bij het mengen en laden van gewasbeschermingsmiddelen wordt met geconcentreerde middelen gewerkt.
Het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen is daarom extra belangrijk. Meer informatie over de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen vindt u op het etiket en in de veiligheidsinformatiebladen. Veel
veiligheidsinformatiebladen en etiketteksten zijn te vinden op de website van Fytostat.

Antwoord nee
Risico meer schade
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak een oogspoelvoorziening aanbrengen  

(er is reeds een oogspoelvoorziening aanwezig)
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Tzt indien hiermee gewerkt zal worden, loonwerker vragen om hieraan te

voldoen.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Op dit moment n.v.t., er wordt slechts gewerkt met brandnetelgier. Op

termijn wellicht nodig bij onderhoud fruitboomgaard door loonwerker.
Spuitlicentie vereiste voor loonwerker.

https://www.fytostat.nl/
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Situatie
Vraag 5. Dragen jullie bij het (handmatig) toepassen van gewasbeschermingsmiddelen altijd een masker,
handschoenen en een spuitoverall?
Neem maatregelen (in genoemde volgorde) om de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te
beperken:

vermijd of beperk het gebruik van bestrijdingsmiddelen door goede bedrijfshygiëne en het gebruik van niet-
chemische methoden
is een toepassing niet te vermijden, gebruik dan de minst schadelijke werkzame stof en de veiligste
formulering en verpakking
vervang een risicovolle toepassingstechniek door een veilige
maak een zorgvuldige planning, vermijd risicovolle werkomstandigheden en beperk zowel directe als
indirecte blootstelling
gebruik geschikte en schone persoonlijke beschermingsmiddelen. Neem bij gewaswerkzaamheden
voldoende hygiënemaatregelen in acht, houd de huid bedekt en was de handen voor elke pauze.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak een spuitoverall beschikbaar stellen  

adembeschermingsmaskers ter beschikking stellen  
handschoenen die beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar
stellen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.
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Situatie
Vraag 6. Worden de persoonlijke beschermingsmiddelen altijd direct na gebruik gereinigd?
Persoonlijke beschermingsmiddelen raken tijdens het gebruik verontreinigd met
gewasbeschermingsmiddelen. Beschermingsmiddelen moeten daarom regelmatig worden gereinigd en
vervangen.  
Voor meer informatie over individuele middelen zie de website van Fytostat of de website van het College
Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden.

Situatie
Vraag 7. Heeft de trekker waarmee gespoten wordt een gesloten cabine met een goed onderhouden en
werkend overdrukfiltersysteem met koolstoffilter?
Een goed afgesloten cabine vermindert de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Als er verse lucht
in de cabine wordt geblazen, filtert het overdrukfiltersysteem, voorzien van koolfilters, de bestrijdingsmiddelen
uit de lucht. Dit systeem moet voldoen aan NEN 4444. Na gebruik moeten de filters luchtdicht worden verpakt
om verzadiging door waterstof te voorkomen. Zie hiervoor ook de aanwijzingen van de leverancier.
Koolstoffilters raken op den duur verzadigd en werken dan niet meer goed. Koolstoffilters filteren niet alleen
gewasbeschermingsmiddelen uit de lucht, maar ook andere stoffen, waardoor het filter verzadigd kan raken.
Het filter moet, afhankelijk van het gebruik, worden vervangen, maar minimaal jaarlijks worden verwisseld.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak medewerkers instrueren persoonlijke beschermingsmiddelen na gebruik goed te

reinigen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Indien nodig tzt, loonwerker vragen om hier rekening mee te houden.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.

https://www.fytostat.nl/
http://www.ctgb.nl/
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Situatie
Vraag 8. Werken jullie binnen twee weken na de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen met
onbedekte huid in het gewas?
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via het gewas door de huid in het lichaam worden opgenomen. Houd,
tenzij op het etiket een andere termijn staat aangegeven, de huid twee weken na de gewasbehandeling
bedekt. Zoek per middel uit welke regels er gelden. Deze staan op het etiket en het veiligheidsinformatieblad
van de stof. De huid bedekken door het dragen van bijvoorbeeld een lange broek, lange mouwen en eventueel
een petje biedt voldoende bescherming. Vervang de kleding dagelijks, anders komen de
gewasbeschermingsmiddelen alsnog nog op de huid.

Situatie
Vraag 10. Zijn de veiligheidsinformatiebladen van de gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op de
werkplek beschikbaar? En is de inhoud ervan besproken met en bekend bij de betrokkenen?
Veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de risico's van de stoffen, over hoe met de stoffen moet
worden omgegaan en hoe gehandeld moet worden in geval van calamiteiten. De leveranciers zijn verplicht om
deze veiligheidsinformatiebladen te verstrekken.

Ze staan vaak ook op de website van Fytostat.

Antwoord ja
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak de veilige periode voor herbetreding per middel opzoeken  

medewerkers instrueren om in behandeld gewas met een lange broek en lange
mouwen te werken

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.

Antwoord nee
Risico onjuiste werkwijze
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak veiligheidsinformatiebladen opvragen of opzoeken  

veiligheidsinformatiebladen bespreken met de betrokken medewerkers  
veiligheidsinformatiebladen direct op de werkplek beschikbaar houden

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.

https://www.fytostat.nl/
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Situatie
Vraag 11. Hebben jullie een overzicht van de chemische stoffen die jullie de laatste 12 maanden hebben
gebruikt?
In het bedrijf moet bekend zijn met welke gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en welke risico`s hieraan zijn
verbonden. Op basis van deze informatie kunnen, indien noodzakelijk, preventieve maatregelen worden
genomen, persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt en voorlichting aan de medewerkers worden
gegeven. Deze informatie moet schriftelijk of digitaal beschikbaar zijn. De vorm van deze registratie is vrij en
kan dus aansluiten bij bestaande registratiesystemen zoals Global-GAP of inkoopsystemen.

7.7.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 9. Werken er wel eens kinderen onder de 16 jaar in een gewas dat de laatste twee weken is
behandeld met gewasbeschermingsmiddelen?
Antwoord nee

Antwoord nee
Risico onjuiste werkwijze
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak een overzicht van gevaarlijke stoffen opstellen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant - slechts brandnetelgier gebruikt.
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7.8. Trekkerrijden in de fruitteelt
Trekkers brengen allerlei risico's met zich mee:

aanrijdgevaar voor de trekkerchauffeur zelf, maar ook voor medewerkers en derden
kantelgevaar - dit geldt vooral voor de smalspoortrekkers die veel in de fruitteelt worden gebruikt
draaiende delen zoals de aftakas
schadelijk geluid als met open trekkers of trekkers met open ramen wordt gewerkt
lichamelijke belasting door trillingen en schokken en langdurig zitten als lang en vaak met een trekker wordt
gewerkt
overreden worden door uit of van een rijdende trekker te stappen of te vallen

 

7.8.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 2. Rijden jullie meer dan twee uur achter elkaar op een trekker?
Het langdurig zitten op en bedienen van een trekker is belastend voor de rug en voor de ledematen. Het advies
voor in de auto (twee uur rijden, kwartier rust) is ook voor trekkerwerk een goed advies.

Antwoord ja
Risico rugklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak bij trekkerwerk op tijd pauze nemen en uitstappen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Kortstondige en af te wisselen werkzaamheden door boeren.
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Situatie
Vraag 3. Heeft de trekker een instelbare en trillingsdempende stoel?
Een stoel die op de trekker en de chauffeur is afgestemd en goed is in te stellen, zorgt niet alleen voor een
goede ondersteuning van het lichaam, maar vangt ook trillingen en schokken op.

Situatie
Vraag 4. Zijn jullie trekkerchauffeurs geïnstrueerd over de instelmogelijkheden van de stoel?
Vaak zijn trekkers voorzien van goede stoelen, maar worden de instelmogelijkheden niet goed gebruikt. Een
goede instructie (bijvoorbeeld door de leverancier) voorkomt dit. Meer informatie in de arbocatalogus: Zittend
werk (chauffeur)

Antwoord nee
Risico rugklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Nagaan of lease van nieuwe/hypermoderne trekker op termijn haalbaar is.  

Bespreken in werkgroep wat/of aanvaardbaar risico is.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Huidig wagenpark beschikt niet over trillingsdempende stoelen. Gebruik ervan is

kortstondig en af te wisselen qua werkzaamheden door boeren.

Antwoord nee
Risico rugklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Lease-optie nagaan, zie situatie 3 in deze categorie.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep: Aanvaardbaar risico in huidige situatie?

https://agroarbo.nl/catalogus/zittend-werk-chauffeur-2/
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Situatie
Vraag 5. Hebben jullie de trillingsdempende stoelen opgenomen in het jaarlijkse onderhoud?
Onderdelen van stoelen kunnen slijten. Denk aan de veren en de dempers. Voor een goede zithouding en een
goede vering is het noodzakelijk de stoel regelmatig te onderhouden en, als dat nodig is, onderdelen te
vervangen.

Situatie
Vraag 7. Bevinden de bedieningshandels zich binnen handbereik? En zijn ze eenvoudig te bedienen?
Bedieningshandels en knoppen die vaak worden gebruikt moeten kunnen worden bediend zonder daarvoor te
reiken, bukken of draaien. Ook moet voorkomen zijn dat cabineramen verplicht geopend moeten worden om
een machine aan- of achter de trekker te kunnen bedienen.

Antwoord nee
Risico rugklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak stoelen opnemen in het onderhoudsprogramma
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep: Aanvaardbaar risico?  

Bespreken met Bram: Onderhoudsprogramma?

Antwoord nee
Toelichting antwoord Vaak in en uit de cabine stappen.
Risico rugklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak bedieningshandels binnen handbereik (laten) plaatsen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking In werkgroep en met boer bespreken wat aanvaardbaarheid van dit risico is.
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Situatie
Vraag 8. Is het klimaat in de cabine van de trekker behaaglijk? En kunnen de chauffeurs het klimaat zelf
regelen?
Ook het werken in de trekker moet bij een aangename temperatuur kunnen gebeuren.

Situatie
Vraag 9. Dragen jullie een gordel in de trekker?
Als de trekker kantelt voorkomt de gordel dat de chauffeur onder de trekker terecht komt. Met name de
smalspoortrekkers die veel in de fruitteelt worden gebruikt, kantelen snel. Regelmatig gebeuren ongevallen
waarbij de trekker kantelt en in een sloot belandt, waarna de chauffeur verdrinkt. De gordel voorkomt ook dat
de chauffeur, als met hoge snelheden gereden wordt, bijvoorbeeld bij een noodstop uit de trekker wordt
geslingerd.

Antwoord nee
Toelichting antwoord Niet instelbaar en veel stof
Risico comfortklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Bij de aanschaf van nieuwe machines nagaan of de bestuurder het cabineklimaat

zelf kan regelen.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Kortstondige en af te wisselen werkzaamheden door boeren.

Antwoord nee
Risico meer schade
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak afspraken maken over het dragen van gordels  

gordels op de trekkers (laten) maken
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum 31-10-2021
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep: Aanvaardbaar risico in huidige situatie? Of werk van

maken?
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7.8.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Rijden jullie meerdere keren per week meer dan een uur per dag op een trekker?
Antwoord ja

Vraag 6. Heeft de trekker een draaibare stoel en voldoende spiegels?
Antwoord N.v.t.

Vraag 10. Weten de trekkerchauffeurs dat zij niet uit de trekker moeten springen?
Antwoord ja

Vraag 11. Zijn draaiende machinedelen afgeschermd?
Antwoord ja

Vraag 12. Hebben de trekkers, getrokken werktuigen en machines die op de openbare weg komen een
deugdelijke verlichting?
Antwoord ja

Vraag 13. Hebben de trekkers en zelfrijdende werktuigen achteruitrijsignalering?
Antwoord ja

Vraag 14. Zijn de trekkerchauffeurs aantoonbaar en voldoende geïnstrueerd, bij voorkeur met een
trekkerrijbewijs?
Antwoord ja
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7.9. In de cabine
Personen die een trekker, graafmachine, shovel of andere zelfrijdende machine bedienen, zitten langdurig op een
machine. Dit is vooral belastend voor de rug en de ledematen. Trillingen en schokken zijn een belangrijke oorzaak
van rugklachten. De veiligheidsgordel kan bij een aanrijding of kantelen letsel voorkomen danwel verminderen.

7.9.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 11. Werken jullie chauffeurs en machinisten met de deuren of ramen van de cabine open?
Als de ramen en/of deuren open staan, gaat de dempende werking van de cabine op het lawaai verloren. De
chauffeurs en machinisten worden dan alsnog blootgesteld aan schadelijk geluid. Hierdoor kan
lawaaidoofheid ontstaan. Als de ramen en/of deuren open staan kan men ook te maken krijgen met stof dat
de cabinen binnendringt.

Meer informatie in de arbocatalogus: Geluid

Antwoord ja
Risico gehoorschade
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Nagaan of lease van nieuwe/hypermoderne trekker op termijn haalbaar is. In

tussentijd: Dragen gehoorbescherming.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep: Aanvaardbaar risico?  

Bespreken met Bram: hoe gaat dit nu in het werk? Gehoorbescherming
afdoende?

https://agroarbo.nl/catalogus/geluid-3/
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Situatie
Vraag 12. Kunnen jullie medewerkers het klimaat in de cabine zelf regelen?
Voor een goede werking van de airco is het belangrijk dat deze periodiek (minimaal jaarlijks) een
onderhoudsbeurt ondergaat. 
Bij zittend werk hebben de chauffeurs en machinisten het eerder koud. Bij werkzaamheden in de zon is het in
een cabine eerder warm. Verwarming en airco zijn daarom belangrijk. Het helpt bovendien om de ramen en
deuren gesloten te houden en zo geluids- en stofoverlast te voorkomen.

Situatie
Vraag 15. Hebben trekkers die op de openbare weg rijden of werken op hellingen en taluds een
veiligheidsgordel?

Antwoord nee
Risico vermoeidheid
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Nagaan of lease van nieuwe/hypermoderne trekker op termijn haalbaar is.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep: Aanvaardbaar risico in huidige situatie? Of werk van

maken?

Antwoord nee
Risico Uit cabine geslingerd worden of tegen voorruit komen.
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Veiligheidsgordel (minimaal een heupgordel) laten monteren.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep en met Bram: Wat is gevaarlijker?
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Situatie
Vraag 16. Dragen jullie chauffeurs de veiligheidsgordel als ze met hun trekker op de openbare weg rijden en
bij werkzaamheden op hellingen en taluds?
Antwoord nee
Risico Uit cabine geslingerd worden of tegen voorruit komen.
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Trekkers komen niet op openbare weg behalve met tanken.  

Met werknemers afspraken maken over het dragen van de veiligheidsgordel.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bespreken in werkgroep en met Bram: Wat is gevaarlijker?
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7.9.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Nemen jullie chauffeurs en machinisten regelmatig even pauze? Of wisselen ze zittend werk af
met ander werk?
Antwoord ja

Vraag 2. Zitten jullie chauffeurs en machinisten op een trillingsdempende stoel, die ze zelf kunnen
instellen op hun lichaamsmaten?
Antwoord ja

Vraag 3. Hebben jullie chauffeurs en machinisten instructie gehad over de juiste zithouding en het
instellen van hun stoel?
Antwoord ja

Vraag 4. Als jullie de machines onderhouden, nemen jullie dan ook de stoelen mee?
Antwoord ja

Vraag 5. Houden jullie bij de aanschaf van machines en voertuigen rekening met de trillingsbelasting?
Antwoord ja

Vraag 6. Zitten de bedieningshendels binnen handbereik?
Antwoord ja

Vraag 7. Zitten jullie chauffeurs en machinisten lang in een gedraaide houding?
Antwoord nee

Vraag 8. Hebben jullie chauffeurs en machinisten vanuit de cabine goed zicht rondom de trekker,
vrachtwagen, mobiele kraan of shovel? En zijn er geen dode hoeken?
Antwoord ja

Vraag 9. Hebben trekkers en aanhangwagens die veel op de openbare weg komen een aanrijd- en/of
onderrijdbeveiliging?
Antwoord N.v.t.
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Vraag 10. Worden de chauffeurs en machinisten tijdens het rijden op trekkers of andere zelfrijdende
machines blootgesteld aan lawaai?
Antwoord nee

Vraag 13. Stappen jullie chauffeurs wel eens in of uit een rijdende trekker of machine?
Antwoord nee

Vraag 14. Hebben jullie chauffeurs instructie gekregen over hoe zij op de goede manier uit de machine
moeten stappen?
Antwoord ja
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7.10. Grofgroen werkzaamheden
Indien er werkzaamheden in het grof groen plaats vinden zoals werken met de trekker met maaiarm, met de
kettingzaag, bosmaaier en heggenschaar is dit thema van toepassing.

Risico's zijn gehoorschade door schadelijk geluid, lichamelijke klachten door trillingen en het langdurig hanteren
van de machines, inademen van gevaarlijke stoffen, etc.

7.10.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 17. Hebben jullie medewerkers instructie gehad over het werken met de verschillende handgedragen
machines?
Handgedragen machines zijn per definitie onveilig: ze knippen en zagen. Veilig werken hangt in belangrijke
mate af van het gedrag van de persoon die de machine bedient. Die moet daarom goed zijn opgeleid en
geïnstrueerd. Bij de instructie moet niet alleen aandacht worden besteed aan de veiligheid, maar ook aan
aspecten die op termijn gezondheidsklachten kunnen veroorzaken: lichamelijke belasting, trillingen en geluid.

Antwoord nee
Risico onjuiste werkwijze
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak de medewerkers voorlichten over veilig en gezond werken met handgedragen

machines  
de medewerkers voorlichten over de gezondheidseffecten van lichamelijke
belasting, geluid en trillingen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2020] Nog niet van toepassing  

[2021] Nog bespreken huidige situatie  
? T.z.t. aanschaf van heggenschaar, bosmaaier en tweewielige trekker.
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7.10.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Gebruiken jullie handgedragen machines (kettingzaag, bladblazer, bosmaaier) meer dan een uur
achter elkaar?
Antwoord nee

Vraag 2. Gebruiken jullie handgedragen machines (heggenscharen, bosmaaiers en bladblazers) meer dan
vier uur per dag of meer dan drie dagen per week?
Antwoord nee

Vraag 3. Nemen jullie bij de aanschaf van handgedragen machines (kettingzagen, heggenscharen,
bosmaaiers en bladblazers) de trillingen mee in jullie beslissing?
Antwoord ja

Vraag 4. Dragen jullie tijdens het werken met de bosmaaier de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?
Antwoord ja

Vraag 5. Werken jullie meer dan vier uur per dag of meer dan twee dagen per week met een kettingzaag?
Antwoord nee

Vraag 6. Stemmen jullie het gewicht en het vermogen van de kettingzaag af op de werkzaamheden?
Antwoord ja

Vraag 7. Gebruiken jullie de tophendelzaag (snoeizaag) voor werk op de grond?
Antwoord N.v.t.

Vraag 8. Gebruiken jullie bij het werken met de kettingzaag altijd de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen?
Antwoord ja

Vraag 9. Gebruiken jullie bij het bladblazen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?
Antwoord ja

Vraag 10. Laten jullie de handgedragen machines regelmatig inspecteren / keuren en onderhouden?
Antwoord ja
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Vraag 11. Wordt de vasthoudbediening wel eens overbrugd?
Antwoord nee

Vraag 12. Houden jullie bij het werken met handgedragen machines altijd de afgesproken afstand tot
collega's en omstanders?
Antwoord ja

Vraag 13. Weten jullie welke persoonlijke beschermingsmiddelen jullie bij welke machines moeten
gebruiken?
Antwoord ja

Vraag 14. Gebruiken jullie handgedragen machines met accu-aandrijving?
Antwoord ja

Vraag 15. Vervoeren jullie de jerrycans lekdicht en zetten ze ze goed vast?
Antwoord ja

Vraag 16. Is er blusmiddel als jullie handgedragen machines met een verbrandingsmotor gebruiken?
Antwoord ja

Vraag 18. Hebben de tweewielige grondfrezen een goed werkende achteruitrijbeveiliging?
Antwoord N.v.t.

Vraag 19. Hebben tweewielige trekkers / frees en andere gevaarlijke machines een werkende (niet
vastgezette) vasthoudbediening of dodemanshendel?
Antwoord N.v.t.

Vraag 20. Zijn de gevaarlijke machines voorzien van een goed werkende noodstopvoorziening?
Antwoord ja

Vraag 21. Dragen jullie altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?
Antwoord ja

Vraag 22. Zijn jullie bij het werken met borstelmachines beschermd tegen het stof?
Antwoord N.v.t.
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Vraag 23. Werken jullie wel eens aan draaiende machines bij het onderhoud of het opheffen van storingen?
Antwoord nee
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7.11. Machineveiligheid (versie: mechanisch loonwerk)
Ontbreken of buitenwerking stellen van beveiligingen of afschermingen kunnen grote risico's met zich meebrengen.
Een ondeskundig of onjuist gebruik van machines kan ook tot grote risico's leiden.

7.11.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 8. Geven jullie jullie medewerkers aan de hand van de gebruikershandleiding aantoonbaar instructie
over hoe een machine goed en veilig bediend en onderhouden moet worden?
Bij het opvolgen van de gebruiksaanwijzing én de voorlichting en instructie door de werkgever, kunnen
arbeidsmiddelen veilig worden gebruikt. Leg vast wie en wanneer er aan de voorlichting en instructie hebben
deelgenomen en de inhoud daarvan.

In de gebruikshandleiding vindt u:

onderhoudsvoorschriften (voor gespecialiseerd personeel) en
een gebruiksaanwijzing (voor de bediener).

Antwoord nee
Risico letsel
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak gebruikshandleidingen opvragen / opzoeken  

medewerkers instrueren in een juist en veilig gebruik van machines volgens de
gebruikshandleiding  
medewerkers instrueren om onderhoud uit te voeren volgens de instructies uit de
gebruikshandleiding  
gegeven instructies vastleggen: naam, inhoud instructie, wijze waarop instructie
is gegeven en de datum

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking In zomer 2021 aftekenlijst instructies gaan gebruiken - hoe gaat dat? Bespreken

met Bram.
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7.11.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Zijn de bewegende delen van machines afgeschermd of zo geconstrueerd dat er geen knel-, plet-
of snijgevaar bestaat en er geen kledingstukken in de machine kunnen worden getrokken?
Antwoord ja

Vraag 2. Hebben de zelfrijdende machines en de aangehangen machines een CE-markering? En is er een
gebruiksaanwijzing beschikbaar voor de medewerkers?
Antwoord ja

Vraag 3. Inspecteren en onderhouden jullie jullie trekkers, zelfrijdende machines en aangehangen
machines periodiek?
Antwoord ja

Vraag 4. Bij het onderhoud en het opheffen van storingen: werken jullie aan draaiende machines?
Antwoord nee

Vraag 5. Werken jullie in de buurt van een uitrustingsstuk zoals een trilblok, sorteergrijper of sloophamer
dat is bevestigd aan een snelwisselsysteem?
Antwoord N.v.t.

Vraag 7. Zijn jullie medewerkers voldoende opgeleid en geïnstrueerd om met de machines te werken?
Antwoord ja

Vraag 9. Is de verlichting van trekkers, getrokken werktuigen en zelfrijdende machines goed zichtbaar?
Antwoord ja

Vraag 10. Heeft de kolomboor een noodstop, nulstroomschakelaar en een beschermkap voor de boor?
Antwoord N.v.t.

Vraag 11. Heeft de draaibank een noodstop en een afscherming rond de klauwplaat?
Antwoord N.v.t.
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7.12. Onderhoud
Risico's bij onderhoudswerkzaamheden kunnen zijn: blootstelling aan lasrook en lasdampen, schadelijk geluid, stof,
beknellingsgevaar en lichamelijke belasting.

7.12.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Hebben jullie medewerkers een instructie gekregen over het gezond en veilig uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden?
Jullie medewerkers moeten weten welke risico's zij lopen tijdens het werk. En welke maatregelen zij zelf
kunnen en moeten nemen om veilig en gezond te werken.

Meer informatie in de arbocatalogus: Verstoppingen en storingen oplossen en machines onderhouden

Antwoord nee
Risico onjuiste werkwijze
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak nvt - is uitbesteed.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021

https://agroarbo.nl/catalogus/verstoppingen-en-storingen-oplossen-en-machines-onderhouden/
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Situatie
Vraag 4. Moeten jullie zwaar duwen of trekken?
Het duwen of trekken van voorwerpen, ook als deze op wielen staan, vraagt veel energie en kan door fysieke
overbelasting leiden tot met name schouderklachten. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor het juiste
materiaal en om op een verantwoorde manier te werken. Om maatregelen succesvol in te voeren is het
raadzaam om werknemers er in een vroeg stadium bij te betrekken. 

Bij duwen en trekken gelden de volgende uitgangspunten:

duwen is minder zwaar dan trekken omdat bij duwen het hele lichaam wordt ingezet
duw of trek met twee handen, met één hand is voor het lichaam veel zwaarder
gebruik hulpmiddelen om zwaar duwen of trekken lichter te maken
zorg voor goed materieel, dat soepel loopt: grotere wielen maken het werk lichter
goed onderhoud zorgt ervoor dat alles goed blijft draaien
een egale ondergrond maakt duwen en trekken lichter.

Antwoord ja
Risico lichamelijke klachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak voorlichting geven over duwen en trekken  

zware voorwerpen die niet met hulpmiddelen verplaatst kunnen worden met
meerdere personen laten duwen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
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Situatie
Vraag 7. Gebruiken jullie bij het proefdraaien van machines in binnenruimtes bronafzuiging op de uitlaat?
Als machines worden getest moeten ze soms in de werkplaats of in een andere binnenruimte draaien. Hierbij
komen zeer schadelijke uitlaatgassen vrij. Om deze meteen af te voeren moet bronafzuiging worden gebruikt.
Anders moeten de machines buiten proefdraaien. Sommige motoren, bijvoorbeeld Tier 4 motoren, zijn zo
schoon dat ze wel binnen mogen worden gebruikt.

Meer informatie in de arbocatalogus: Uitlaatgassen

Situatie
Vraag 10. Kunnen jullie de werkplaats voldoende verwarmen?
Jullie medewerkers moeten bij een aangename temperatuur hun werk kunnen doen. Wat aangenaam is,
verschilt per persoon en is afhankelijk van de werkzaamheden. Vandaar dat het belangrijk is dat de
medewerkers zelf invloed kunnen uitoefenen op de temperatuur. In een werkplaats ervaart men een
temperatuur van 13 tot 22 graden over het algemeen als behaaglijk. Houd bij het installeren van kachels
rekening met de (eventuele) aanwezigheid van brandbare stoffen.

Antwoord nee
Risico longklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak de machine buiten laten proefdraaien (als er geen bronafzuiging is). Ook

minimaal.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020

Antwoord nee
Risico comfort
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Verrijdbare verwarmingsunit gebruiken
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021

https://agroarbo.nl/catalogus/uitlaatgassen-2/
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Situatie
Vraag 14. Bestaat het gevaar dat jullie struikelen of uitglijden?
Zorg dat er geen voorraden, machineonderdelen, olie en vetten en afval op de grond blijven liggen. Een goede
opslag en op de vloer aangeven de plaatsen voor die opslag, opheffen drempels en andere oneffenheden,
direct opruimen van gemorste vloeistoffen e.d.

Antwoord ja
Risico valgevaar
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak vloer regelmatig opruimen / schoonmaken. Leden hebben over het algemeen

goed schoeisel aan.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
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7.12.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 2. Kunnen jullie tijdens onderhoudswerkzaamheden hulpmiddelen gebruiken om de lichamelijke
belasting door het werken in ongunstige (gebogen) houdingen te verminderen?
Antwoord ja

Vraag 3. Kunnen jullie tijdens onderhoudswerkzaamheden tilhulpmiddelen, zoals kranen, takels en
heftrucks, gebruiken?
Antwoord ja

Vraag 5. Hebben alle machines die gebruikt worden bij onderhoudswerkzaamheden (kolomboor,
draaibank, afkortzaag, hefbrug) een CE-markering, goed werkende beveiligingen en afschermingen die in
een goede staat verkeren?
Antwoord ja

Vraag 6. Gebruiken jullie de persoonlijke beschermingsmiddelen bij onderhoudswerkzaamheden?
Antwoord ja

Vraag 8. Ventileren jullie voldoende als jullie aan het lassen zijn en/of wordt een bronafzuiging gebruikt en
eventueel adembescherming?
Antwoord ja

Vraag 9. Is de werkplaats voldoende verlicht?
Antwoord ja

Vraag 11. Blazen jullie de machines met een blaaspistool schoon?
Antwoord nee

Vraag 12. Gebruiken jullie hulpmiddelen bij het verwisselen van wielen?
Antwoord ja

Vraag 13. Pompen jullie de banden veilig op?
Antwoord ja
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Vraag 15. Kennen jullie de risico's van gevaarlijke stoffen?
Antwoord ja
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7.13. Controle en verzorging van pluimvee
Een controle rondgang duurt één of meerdere uren per dag, afhankelijk van welke stalinrichting men heeft en het
aantal stallen. Voor het rapen van eieren en het verwijderen van dode hennen bij een scharrelstal wordt vaker een
buk werkhouding aangenomen. Dit is daarmee meer belastend voor rug en ledematen.

7.13.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Hebben jullie maatregelen genomen om de concentratie schadelijk stof onder de schadelijke grens
te brengen?
Stalstof in pluimveehouderijen kan bacteriën, schimmels en schadelijk fijnstof (endotoxinen) bevatten. Vaak is
er sprake van hoge concentraties endotoxinen waarbij de gezondheidsgrenzen worden overschreden. De kans
op longaandoeningen is dan groot.

Symptomen zijn:

verminderde longconditie,
chronisch hoesten,
slijm opgeven,
kortademigheid,
een piepende ademhaling
en/of een beklemmend gevoel op de borst.

Met stofmetingen kan worden aangetoond of de stofconcentraties binnen een bedrijf veilig zijn. Kijk voor
meer informatie op de website van Stof Pak 't aan

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak medewerkers voorlichten over de gezondheidsrisico's van stalstof  

stofmaskers (FFP3) of een overdrukkap ter beschikking stellen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://www.pakstofaan.nl/
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Situatie
Vraag 2. Zijn de maatregelen die jullie hebben genomen om de blootstelling aan stof te beperken
aantoonbaar effectief?
Het is van belang dat jullie een beleid opstellen waarin staat hoe hoog de concentratie aan endotoxine is en
welke maatregelen jullie nemen om de concentratie te verlagen.

Situatie
Vraag 3. Laten jullie het stof in gangen en op het stalmeubilair regelmatig verwijderen?
Tijdens werkzaamheden of onrust in de stal kan neergeslagen stof weer in de lucht komen en ingeademd
worden. Bovendien kan het een bron van ziekten en plagen worden. Maak dus regelmatig schoon. Stof
opzuigen is beter dan stof wegblazen (stof verplaatsen). Hoe vaak er schoongemaakt moet worden, hangt af
van de mate van vervuiling.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak nvt
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Aanvaardbaar risico.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak Regelmatig schoonmaken voorruimte kippencaravan.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Kippencaravan is begin 2021 grondig gereinigd na verdeling kippen over de

leden. Sinds juni 2021 weer in gebruik (na nogmaals schoonmaken).
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Situatie
Vraag 4. Gebruiken jullie bij het schoonmaken een stofzuiger of stofzuigsysteem?
Vegen is in feite het verplaatsen van stof. Juist het fijne stof dat ingeademd wordt, komt tijdens het vegen in
de lucht terecht. Normale stofzuigerfilters laten een deel van het fijnstof door, zodat schadelijke stof alsnog in
de lucht terechtkomt.

Situatie
Vraag 5. Dragen jullie adembescherming in de stallen?
Tijdens werkzaamheden in de stal sta je bloot aan schadelijk fijnstof. Hierdoor loop je een verhoogd risico op
klachten aan de luchtwegen. Je bent daarom verplicht minimaal een FFP2 of FFP3 stoffilter ter beschikking te
stellen en hen te informeren over het gebruik ervan. FFP1 filters vangen het fijne stof onvoldoende af! Roken
versterkt de schadelijke effecten van stof.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak stof eerst nat vernevelen voor het opvegen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak medewerkers instrueren tijdens controle- en verzorgings werkzaamheden altijd

de juiste adembescherming te gebruiken
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 6. Maken jullie de adembescherming schoon? En vervangen jullie de adembescherming regelmatig?
Filters kunnen verstopt raken, maskers worden smerig. Uiteindelijk biedt de adembescherming geen goede
bescherming meer. Raadpleeg de verpakking of de instructies over het juiste onderhoud van de
adembescherming.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak Stofmasker per persoon die daar regelmatig helpt.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Incidenteel, kort gebruik van stofmaskers.
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7.13.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 7. Houden jullie je aan de hygiëneregels om overdracht van ziekten (A ziekten) te voorkomen?
Antwoord ja

Vraag 8. Kunnen jullie elkaar tijdens controle- en verzorgingswerkzaamheden op één meter afstand goed
verstaan?
Antwoord ja

Vraag 9. Bij het gebruik van antibiotica: dragen jullie gelaatbescherming en handschoenen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 10. Bij het gebruik van toevoegmiddelen voor voer- en watersystemen: dragen jullie persoonlijke
beschermingsmiddelen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 11. Bij controle- en verzorgingswerkzaamheden: wisselen jullie de verschillende taken af?
Antwoord ja

Vraag 12. Kunnen jullie bij controlewerkzaamheden een goede werkhouding aannemen?
Antwoord ja
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7.14. Eieren rapen
 

Het werken in de eiersorteerruimte brengt de volgende risico’s met zich mee:

      Lichamelijke belasting (zitten of staan, reikafstand)
      Blootstelling aan stof
      Machine veiligheid (afschermingen)
     Verlichting en klimaat

7.14.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 3. Kunnen jullie de werkhoogte aan de band tijdens het rapen en sorteren zelf instellen?
Voorovergebogen of met geheven armen werken moet worden voorkomen. Het beste is om de hoogte van de
banden instelbaar te maken. Of schuinoplopend of -aflopend. Een andere optie is om de zit- en/of stahoogte
aan te passen.

Antwoord nee
Toelichting antwoord Nvt
Risico lichamelijke klachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak nvt
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Kortstondige werkzaamheden.
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Situatie
Vraag 9. Houden jullie de eierraapruimtes stofarm?
Door de blootstelling aan stof ontstaat een verhoogde kans op longaandoeningen. Door in de eierraapruimte
overdruk te creëren ten opzichte van de stallen, komt stof vanuit de stallen niet in de raapruimte terecht.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak nvt
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Kortstondige werkzaamheden.
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7.14.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Kunnen jullie de eieren zittend aan de band sorteren en rapen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 2. Staan jullie tijdens het sorteren en rapen meer dan één uur achter elkaar of meer dan vier uur per
dag?
Antwoord nee

Vraag 4. Is de reikafstand bij het rapen en sorteren meer dan 50 cm?
Antwoord nee

Vraag 5. Kunnen jullie het sorteren en rapen van eieren afwisselen met andere taken?
Antwoord ja

Vraag 6. Wisselen jullie bij het rapen en sorteren aan de band regelmatig van plaats?
Antwoord ja

Vraag 7. Gebruiken jullie een grijpstok?
Antwoord N.v.t.

Vraag 8. Kunnen jullie de containers of pallets met trays gemakkelijk verplaatsen?
Antwoord ja

Vraag 10. Kunnen jullie elkaar in de eierraapruimte op één meter afstand goed verstaan?
Antwoord ja

Vraag 11. Hebben jullie de bewegende delen van lopende banden en inpak- en palletiseermachines
afgeschermd?
Antwoord ja
Toelichting antwoord Nvt

Vraag 12. Kunnen jullie de machines in geval van nood direct stilzetten met een noodstop of noodkoord?
Antwoord ja
Toelichting antwoord Nvt
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Vraag 13. Zijn de raap- en sorteerplaatsen voldoende verlicht?
Antwoord ja

Vraag 14. Is het klimaat in de eierraapruimte in de wintermaanden behaaglijk?
Antwoord ja
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7.15. Vangen van pluimvee
Het vangen van pluimvee brengt een aantal risico’s met zich mee: 
•    Lichamelijke belasting 
•    Blootstelling aan stof (endotoxinen) 
•    Bloostelling van ammoniak 
•    Blootstelling van dieseluitlaatgassen  
•    Blootstelling schadelijk geluid

7.15.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Dragen jullie een stofmasker bij het verladen of ruimen van pluimvee?
Bij het verladen of ruimen van pluimvee komt altijd veel stof vrij (leafletstof). De stofconcentraties kunnen
hoog oplopen. Gebruik minimaal adembescherming van het FFP2- en beter nog FFP3-filter, eventueel in een
half- of volgelaatsmasker of een aangeblazen masker of kap.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak medewerkers instrueren tijdens controle- en verzorgings werkzaamheden altijd

adembescherming te gebruiken
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Opm: Het (grootschalig) ruimen van alle kippen gelijktijdig (bij vogelgriep of

ander incident) zal gebeuren door een extern bedrijf die daar gespecialiseerd in
is. Voor overige werkzaamheden, zie protocollen kenniswerkplaats Herenboeren
Nederland inzake pluimvee.
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Situatie
Vraag 2. Vervangen jullie de stofmaskers altijd na gebruik?
Stofmaskers hebben een beperkte capaciteit en levensduur. De stofbelasting is bij het ruimen van kippen zo
hoog dat de maskers niet hergebruikt kunnen worden.

Situatie
Vraag 4. Dragen jullie gehoorbescherming bij het verladen van pluimvee?
De geluidsbelasting is bij het verladen van pluimvee zo hoog dat er sprake is van schadelijk geluid. Het dragen
van gehoorbescherming is dan aan te bevelen.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak Nagaan wat eisen zijn voor dergelijke stofmaskers.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Toelichting antwoord Nvt
Risico gehoorschade
Risicoklasse Hoog
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak Gehoorbescherming ter beschikking stellen.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 6. Gebruiken jullie bij het verladen of ruimen een elektrische heftruck of verreiker?
Dieselheftrucks of verreikers produceren roetdeeltjes. Deze roetdeeltjes worden beschouwd als
kankerverwekkende stoffen, die niet op de werkplek mogen voorkomen. Dieselheftrucks mogen daarom niet
binnen gebruikt worden. Ook LPG- en benzineheftrucks produceren schadelijke uitlaatgassen. Zorg voor
voldoende ventilatie en een roetfilter op de verreiker.

Situatie
Vraag 7. Hebben jullie met de laadploeg of ruimploeg van dode dieren afspraken over de rijroute van de
verreiker? En over het dragen van reflecterende kleding?
Verladen of ruimen is een hectische bezigheid: een groep mensen werkt vrijwel in het donker en een verreiker
rijdt af en aan. Voorkom ongelukken en maak vooraf duidelijke werkafspraken. Achteruitrijsignalering is niet
mogelijk vanwege schrikreactie dieren.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak nvt
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Handmatig

Antwoord nee
Toelichting antwoord Nvt
Risico letsel/ ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak nvt
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Gaat niet om grote aantallen, gebeurt handmatig of door extern bedrijf.
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Situatie
Vraag 9. Dragen jullie bij het ruimen van pluimvee de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?
Bij het ruimen van dieren dienen medewerkers te beschikken over de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen. Naast per locatie schone kleren of wegwerp overall zijn adembescherming,
oogbescherming, handschoenen, veiligheidsschoeisel en hoofdlamp noodzakelijk.

7.15.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 3. Is de lichamelijke belasting bij het vangen van pluimvee en/of het laden van de kratten te hoog?
Antwoord nee

Vraag 5. Zijn er tijdens het verladen of ruimen (bij dode dieren) voldoende mogelijkheden om te pauzeren?
Antwoord ja

Vraag 8. Ventileren jullie tijdens het verladen?
Antwoord ja

Vraag 10. Verzorgen jullie wondjes door het krabben van pluimvee direct?
Antwoord ja

Antwoord nee
Risico lichamelijke klachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak nvt
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Indien nodig geheel ruimen van aanwezige kippen: Extern bedrijf.
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7.16. Handmatige werkzaamheden in bos en natuur

7.16.1. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Zijn de lengtes van de stelen van onder andere schoffels afgestemd op de lengte van de
medewerkers?
Antwoord ja

Vraag 2. Snoeien jullie meer dan een uur per dag intensief met handsnoeischaren?
Antwoord nee

Vraag 3. Gebruiken jullie bij snoeiwerk met een handschaar een geschikte snoeischaar?
Antwoord ja

Vraag 4. Bij het tillen van zware lasten: kunnen jullie hulpmiddelen gebruiken of met meerdere personen
tillen?
Antwoord ja

Vraag 5. Duwen en trekken jullie regelmatig zware lasten?
Antwoord nee
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7.17. Chemievrije onkruidbestrijding
Onkruidbestrijding d.m.v. heet water, stoom, branden, enz. Belangrijke risico's zijn:

contact met hete delen
brand- en explosiegevaar
blootstelling aan dampen

7.17.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Hebben jullie medewerkers aantoonbaar instructie gekregen over chemievrije onkruidbestrijding?
Het is belangrijk dat medewerkers die onkruid bestrijden zijn geïnstrueerd vanwege gevaren zoals aanraking
van hete delen, open vuur, heet water, gas- en dampvorming in de ademzone, e.d.

Antwoord nee
Risico letsel
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak nvt
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Nvt. Gebeurt handmatig/schoffelend. Niet door middel van vuur o.i.d.
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Situatie
Vraag 6. Stellen jullie persoonlijke beschermingsmiddelen om brandwonden te voorkomen beschikbaar? En
worden ze gebruikt?
Het kan voorkomen dat men zich brand aan hete oppervlakken, stoom of hete lucht, leidingen etc. 

Gebruik de volgende PBM bij onkruidbestrijding door middel van verhitting:
hittebestendige veiligheidsschoenen of laarzen met goede grip op de ondergrond
soepel zittende hittebestendige werkhandschoenen
brandvertragende kleding bij onkruid branden
waterafstotende PBM bij werk met water.
gehoorbescherming bij lawaaiige apparatuur (< 80 dB(A)) bij voorkeur otoplastieken 
adembescherming van het type A2P3 (halfgelaatsmasker) als blootstelling niet op een andere wijze te
voorkomen is. 
schone signaalkleding bij werken in de openbare ruimte.

Draag bij het (over)laden, ontkoppelen en aankoppelen van slangen (heet water) ook een gelaatsscherm.

Antwoord nee
Risico brandwonden
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak nvt
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gereed Afgerond op 17-10-2021
Opmerking Dit type van onkruidbestrijding wordt niet toegepast.
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7.17.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 2. Borstelen jullie onkruid met een bosmaaier?
Antwoord nee

Vraag 3. Borstelen jullie onkruid met een zelfrijdende borstelmachine?
Antwoord nee

Vraag 4. Hebben jullie de gevaren van onkruidbranden en de bijbehorende maatregelen besproken met
jullie medewerkers?
Antwoord N.v.t.

Vraag 5. Hebben jullie de gevaren van onkruid koken met heet water of stoom en de bijbehorende
maatregelen besproken met jullie medewerkers?
Antwoord N.v.t.

Vraag 7. Lopen jullie extra risico om gassen, dampen of nevelstof in te ademen?
Antwoord nee
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8. Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden

Totaal vragen 102
Beantwoorde vragen 102
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 47
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 42
Acties gereed 5
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8.1. Klimaat: werken in warmte, uv-straling en koude in de fruitteelt
8.1.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Hebben jullie regels voor het werken bij hoge temperaturen en in de volle zon?
Bij werken bij hoge temperaturen en in de volle zon kan de lichaamstemperatuur zodanig oplopen dat mensen
onwel worden. Het is daarom belangrijk af te spreken hoe het werk in dergelijke omstandigheden gezond kan
plaatsvinden. Langdurige, onbeschermde blootstelling aan UV-straling kan verder huidproblemen geven.

Mogelijke afspraken kunnen gaan over:

planning van werkzaamheden (niet in de volle zon werken tijdens het heetst van de dag)
aangepaste werkroosters (bijvoorbeeld vroeger beginnen en eerder ophouden)
luchtige kleding waardoor warmte kan worden afgevoerd
beschermende kleding tegen UV-straling
extra pauzes
voldoende water en thee
airco in de trekkers.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak afspraken maken over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

(kleding, hoofdbescherming zoals een hoed of pet, huidbescherming, zoals
zonnebrandcrème)

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
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Situatie
Vraag 2. Hebben jullie regels voor het werken bij koude omstandigheden?
Tijdens de wintermaanden en bij het werken in de koelcellen kan het koud zijn. Daarbij kan het verstandig zijn
regels op te stellen over het dragen van warme en isolerende kleding en extra pauzetijden om op te warmen in
een verwamde ruimte.

Situatie
Vraag 3. Hebben jullie afspraken over werken bij regen?
Afspraken kunnen gaan over werkkleding (doorwerkkleding, regenpak, laarzen) die de temperatuurswisseling
en de neerslag opvangt. Zorg voor een schuilplaats met pauzemogelijkheid in de boomgaard.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak afspraken maken met de medewerkers over extra opwarmpauzes bij koud werk.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Niet zozeer koelcel als wel buitenwerkzaamheden in winter.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak een schuilgelegenheid met schaftgelegenheid inrichten
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking bij flinke regen gaan de leden naar huis.
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Situatie
Vraag 4. Gaan bij onweer de buitenwerkzaamheden gewoon door?
Werken op het land tijdens een onweersbui is levensgevaarlijk. De werkzaamheden moeten dan direct worden
onderbroken en medewerkers moeten een veilig onderkomen zoeken. Bijvoorbeeld in een pauzeruimte, schuur
of auto.

Antwoord ja
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak medewerkers instrueren om bij onweer het werk direct te onderbreken
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
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8.2. Gewasbescherming en onkruidbestrijding (versie: mechanisch loonwerk)
Het gebruik van giftige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, brengt het risico van vergiftiging met zich mee. Dit
risico lopen niet alleen de toepassers van het gif, maar ook de gewaswerkers en omstanders. Elk
bestrijdingsmiddel beïnvloedt op zijn eigen manier bepaalde processen in het lichaam. In de praktijk wordt
onderscheid gemaakt tussen acute vergiftiging, chronische vergiftiging en overgevoeligheid. Naarmate meer
middel in het lichaam terechtkomt, zal het effect van dat middel ernstiger zijn. Een bijkomende factor is het effect
van meerdere middelen in het lichaam. In de meeste gevallen worden immers meerdere middelen vlak na elkaar of
tegelijk toegepast.

8.2.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Hebben de medewerkers die gewasbeschermingsmiddelen toepassen een spuitlicentie? En heeft
de bedrijfsleider, directeur of eigenaar een spuitlicentie? - Uitvoeren gewasbescherming (licentie 1) -
Bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Medewerkers die gewasbeschermingsmiddelen toepassen moeten de licentie uitvoeren
gewasbescherming hebben en regelmatig een herhalingscursus volgen.
Voor een aantal eenvoudige handelingen met gewasbeschermingsmiddelen is een spuitlicentie niet vereist
en volstaat een veiligheidsinstructie.
De bedrijfsleider, directeur of eigenaar van een bedrijf dat in opdracht van derden
gewasbeschermingsmiddelen toepast moet de licentie bedrijfsvoeren gewasbeschermingsmiddelen
hebben.
Als het bedrijf ook een verkooppunt voor gewasbeschermingsmiddelen heeft, moet de bedrijfsleider,
directeur of eigenaar de licentie distribueren gewasbescherming hebben. Eventuele verkoopadviseurs
moeten de licentie bedrijfsvoeren gewasbeschermingsmiddelen hebben.

Meer informatie in de arbocatalogus gewasbescherming.

Antwoord nee
Risico onjuiste werkwijze
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak medewerkers in de gelegenheid stellen om hun spuitlicentie geldig te houden

door herhalingscursussen  
alleen medewerkers met een spuitlicentie met gewasbeschermingsmiddelen
laten werken

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://agroarbo.nl/catalogus/gewasbescherming/
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Situatie
Vraag 2. Is de opslagplaats van gewasbeschermingsmiddelen zo gekozen, dat de medewerkers de middelen
direct weer terug kunnen zetten?
Gewasbeschermingsmiddelen zijn gevaarlijke stoffen die na gebruik direct opgeruimd moeten worden.
Belangrijk is daarom om de opslagkast -ruimte vlak bij de vulplaats te hebben.

Situatie
Vraag 3. Slaan jullie de gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig op?
Zorgvuldig houdt in:

Sla middelen op in een aparte goed geventileerde kast of ruimte.
Sluit de kast of de ruimte altijd goed af en ga zorgvuldig om met de sleutel.
Plaats de middelen duidelijk gescheiden van elkaar.
Zet poedervormige middelen boven vloeibare middelen.
Plaats vloeibare middelen in of boven lekbakken.
Bewaar middelen in de originele verpakking.
Bewaar persoonlijke beschermingsmiddelen nooit in de opslagruimte of kast waar de bestrijdingsmiddelen
worden bewaard.
Als meer dan 400 kg wordt opgeslagen gelden de regels uit PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke
stoffen. Voor meer informatie: PGS 15 
<400 kg (vallen onder de zorgplichtbepaling, artikel 2a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden) 
 

Antwoord nee
Risico onnodige blootstelling
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak voor een goede opslagplaats zorgen, die voldoet aan de gestelde normen uit de

PGS 15 (https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html)
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant. Niet in gebruik.

Antwoord nee
Risico onnodige blootstelling
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Niet in gebruik
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant. Niet in gebruik.

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html


Rapport | Herenboeren De Groote Heide - RI&E 2021 - Plan ... | 20-10-2021
 

84 van 165 Risico Inventarisatie & Evaluatie | Herenboeren De Groote Heide

Situatie
Vraag 4. Slaan jullie de persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig en schoongemaakt op?
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten, na gereigd te zijn, stofvrij en luchtdicht in een aparte kast
dichtbij de kast met de gewasbeschermingsmiddelen worden bewaard. Ze kunnen ook op de machine worden
bewaard.

Situatie
Vraag 5. Gebruiken jullie bij het doseren, mengen en laden van gewasbeschermingsmiddelen
adembescherming (een masker met filter) en/of handschoenen?
Bij het doseren, mengen en laden van gewasbeschermingsmiddelen werken uw medewerkers met
geconcentreerde middelen. Het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen is daarom extra belangrijk. Stem
de persoonlijke beschermingsmiddelen af op de werksituatie en de informatie op het etiket of liever de
informatie uit het veiligheidsinformatieblad (zie www.fytostat.nl). Bij het werken met
gewasbeschermingsmiddelen wordt bij voorkeur een volgelaatsmasker, anders een halfgelaatsmasker, met
filtercombinatie A2P3 gedragen en nitrilrubber handschoenen.

Meer informatie in de arbocatalogus: Gewasbescherming.

Antwoord nee
Risico verminderde werking PBM
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak zorgen voor een aparte kast voor persoonlijke beschermingsmiddelen en deze

daarvoor inrichten  
zorgen voor een emmer met deksel of bak met deksel om
adembeschermingsmasker luchtdicht in te kunnen bewaren

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Nagaan in hoeverre dit relevant is.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak voor de juiste beschermingsmiddelen zorgen  

een oogdouche of oogspoelfles in de nabijheid van de vulplaats plaatsen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant. Niet in gebruik.  

Wel oogdouche aanwezig.

https://www.fytostat.nl/ZoekPdf/Index
https://agroarbo.nl/catalogus/gewasbescherming/


Rapport | Herenboeren De Groote Heide - RI&E 2021 - Plan ... | 20-10-2021
 

85 van 165 Risico Inventarisatie & Evaluatie | Herenboeren De Groote Heide

Situatie
Vraag 7. Hebben de cabines van de spuitmachines overdruk en koolstoffilters?
Ook in de cabine kan de toepasser worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Als de machine
niet is voorzien van overdruk en koolstoffilters moeten de medewerkers adembescherming dragen.

Situatie
Vraag 9. Zijn de veiligheidsinformatiebladen van de gewasbeschermingsmiddelen en andere gevaarlijke
stoffen op de werkplek beschikbaar? En zijn de betrokken medewerkers op de hoogte van de inhoud?
Veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de risico's van de stoffen, hoe met de stoffen moet
worden omgegaan en hoe gehandeld moet worden in geval van calamiteiten. Leveranciers zijn verplicht deze
veiligheidsinformatiebladen te verstrekken. Veel veiligheidsinformatiebladen van
gewasbeschermingsmiddelen kun je vinden op fytostat.

Geef werknemers voorlichting over de belangrijste informatie uit de veiligheidsinformatiebladen.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak medewerkers adembescherming laten dragen op de spuitmachine(s)
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant. Niet in gebruik.

Antwoord nee
Risico onjuiste werkwijze
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Zodra dit aan de orde zou zijn:  

ervoor zorgen dat de veiligheidsinformatiebladen op de werkplek beschikbaar
zijn  
medewerkers instrueren over de juiste werkwijze bij het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en over het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen. gebruik hierbij de informatie uit de
veiligheidsinformatiebladen.  
medewerkers op de hoogte stellen van de risico's die ze lopen en de maatregelen
die ze moeten treffen om gezond en veilig te werken met gevaarlijke stoffen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant. Niet in gebruik.

https://www.fytostat.nl/
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Situatie
Vraag 11. Kunnen jongeren onder de 18 jaar in contact komen met gewasbeschermingsmiddelen?
Er zijn bijzondere voorschriften voor de blootstelling van jongeren tot en met 17 jaar aan
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Uitgangspunt is dat zij niet mogen werken met
gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie in de arbocatalogus: Gewasbescherming.

8.2.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 6. Reinigen jullie de persoonlijke beschermingsmiddelen direct na gebruik? En vervangen jullie deze
als dat nodig is?
Antwoord N.v.t.

Vraag 10. Mengen jullie wel eens gewasbeschermingsmiddelen ondanks dat op het etiket staat dat dit
verboden is?
Antwoord nee

Vraag 12. Voeren jullie verpakkingsmaterialen op de juiste manier af?
Antwoord ja

Antwoord ja
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Zodra dit aan de orde zou zijn: 

duidelijke afspraken en regels opstellen voor jongeren en
gewasbeschermingsmiddelen: Meer informatie: de arbocatalogus  
toezicht houden en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen geven aan 16-
en 17-jarigen die in behandeld gewas werken  
jongeren extra voorlichting geven over: - de risico's van de middelen; - wat zij wel
en niet mogen doen; - over overige maatregelen als toezicht

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant. Niet in gebruik.

https://agroarbo.nl/catalogus/jongeren-2-2/
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8.3. Gladheidbestrijding (versie: mechanisch loonwerk)
Tijdens het uitvoeren van gladheidbestrijding met bedrijfsauto’s, trekkers en andere zelfrijdende machines kunnen
zich verschillende gevaren voordoen, zoals gladde wegen, zachte bermen, slecht zicht, lage bruggen en viaducten,
onverwachte reacties van verkeer, enz. Bovendien kan het voorkomen dat gladheid onverwacht optreed, waardoor
medewerkers het werk beginnen, terwijl men onvoldoende (nacht)rust heeft gehad.

8.3.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Zijn jullie medewerkers opgeleid voor gladheidbestrijding?
Het is belangrijk dat medewerkers die gladheid bestrijden daarvoor zijn opgeleid en getraind.

Meer informatie in de arbocatalogus: Gladheidbestrijding

8.3.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 2. Zijn jullie medewerkers voldoende fit om de gladheid op een veilige manier te kunnen bestrijden?
Antwoord ja

Vraag 3. Hebben jullie met jullie medewerkers afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol en drugs?
Antwoord ja

Vraag 4. Heeft de auto waarmee de gladheidbestrijding wordt uitgevoerd winterbanden? Beschikken de
trekkers over speciale banden met meer grip op sneeuw?
Antwoord ja

Antwoord nee
Risico (verkeers)ongeval
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Bespreken in werkgroep en met boer in hoeverre dit noodzakelijk is op onze

boerderij. Evt in laten plannen voor winter van 2022.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://agroarbo.nl/catalogus/gladheidsbestrijding/
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8.4. Schoonmaak en ontsmetten van pluimveestallen
Schoonmaak werkzaamheden en ontsmetten in de pluimveehouderij brengt de volgende risico’s met zich mee: 
•    Lichamelijke belasting; denk hierbij aan de hogedrukspuit 
•    Blootstelling aan nevel in combinatie met stof en mestresten 
•    Gehoorschade 

Bij werken met reinigings- en ontsmettingsmiddelen kunnen risico’s voor de gezondheid voorkomen. Blootstelling
kan voorkomen via inademing van dampen of via de huid. De gezondheidsrisico’s zijn afhankelijk van de
eigenschappen van het gebruikte middel. Daarnaast heeft men risico’s op lichamelijke belasting en gehoorschade.

8.4.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 6. Dragen jullie tijdens het werken met de hogedrukspuit adembescherming waar de waternevel niet
doorheen komt.
Als adembescherming wordt gebruikt die niet geschikt is voor waternevel, slaat de adembescherming dicht
waardoor je niet meer kunt ademhalen of je gaat vervuilde lucht aanzuigen via kieren.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak adembescherming ter beschikking stellen die bestand is tegen nevel bij

hogedrukreinigen  
de medewerkers instrueren de adembescherming te dragen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.
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Situatie
Vraag 8. Werken jullie bij het gebruik van schoonmaak- en/of ontsmettingsmiddelen, verdelgingsmiddelen
en bestrijdingsmiddelen volgens de aanwijzingen op de veiligheidsinformatiebladen?
In de pluimveehouderij wordt onder andere gewerkt met gevaarlijke stoffen bij verdelging van spekkever,
bloedluis en ratten en muizen. Deze werkzaamheden kunnen volledig uitbesteed zijn aan deskundige
bedrijven. In de leegstand periode zal ook vergassing plaatsvinden of intensieve bestrijding, terwijl in de
productie periode géén vermorzing mag plaats vinden. Vliegenverdelgingsmiddel wordt op bordjes geplaatst.
De waterleiding wordt ontsmet met waterstofperoxyde. Ammoniak afkomstig van de mest in de stal
aanwezig. Leveranciers en fabrikanten zijn verplicht om bij de levering van gevaarlijke stoffen een
veiligheidsinformatieblad te verstrekken. Hierin staat hoe veilig en gezond met deze stoffen moet worden
gewerkt en welke maatregelen genomen moeten worden bij een calamiteit. Veiligheidsinformatiebladen zijn
vaak ook te vinden op de website van de leverancier. Veiligheidsinformatiebladen van bestrijdingsmiddelen
zijn te vinden op www.fytostat.nl.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak Zodra dit aan de orde zou zijn:  

neem de voorschriften van het veiligheidsinformatieblad strikt in acht  
bestrijding uitbesteden aan een loonbedrijf  
nagaan hoe hoog de concentratie ammoniak is in de stallen; neem maatregelen
om de concentratie te verlagen door bijvoorbeeld drogen van de mest  
extra ventileren  
een waarschuwingsbord "Niet betreden" plaatsen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Dit seizoen niet relevant.

https://www.fytostat.nl/
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Situatie
Vraag 9. Zijn de veiligheidsinformatiebladen op het werk beschikbaar en is de inhoud bekend bij de
betrokken medewerkers?
Werknemers moeten op de hoogte zijn van de risico's die zij lopen en de maatregelen die ze moeten nemen
om gezond en veilig te werken met gevaarlijke stoffen.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak Zodra dit aan de orde zou zijn:  

veiligheidsinformatie bladen opvragen bij de leverancier  
veiligheidsinformatie bladen van bestrijdingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen
opzoeken op internet (www.fytostat.nl)  
veiligheidsinformatie bladen bespreken met de medewerkers

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Niet aan de orde geweest.
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Situatie
Vraag 10. Slaan jullie ontsmettingsmiddelen in een brandveilige en goed geventileerde kast of ruimte op?
Zorgvuldig houdt in dat onbevoegden en kinderen er niet zo maar bij kunnen, dat middelen niet in het milieu
terecht kunnen komen en dat de opgeslagen middelen geen ongewenste reacties kunnen veroorzaken. Zorg
daarom voor het volgende:

sla middelen op in een aparte goed geventileerde kast of ruimte
sluit de kast of de ruimte altijd goed af en bewaar de sleutel bij de persoonlijke beschermingsmiddelen
plaats de middelen duidelijk gescheiden van elkaar
zet poedervormige middelen boven vloeibare middelen
plaats vloeibare middelen in of boven lekbakken
bewaar middelen in de originele verpakking
bewaar persoonlijke beschermingsmiddelen nooit in de opslagruimte of -kast.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel
Afwijking risicoklasse Laag
Motivatie Aantal kippen bedraagt 200 (i.t.t. reguliere pluimveebedrijven). Deze kippen zijn

een groot deel van de dag buiten en in de nacht binnen in speciaal daarvoor
uitgeruste kippencaravan.

Actie
Gekozen aanpak een aparte bestrijdingsmiddelenkast aanschaffen die afgesloten en geventileerd

kan worden en voorzien is van de benodigde pictogrammen  
medewerkers instrueren om de gevaarlijke stoffen direct na gebruik weer op te
bergen

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 11. Hebben jullie een oogdouche?
Bij het aftappen of over schenken van vloeistoffen met een gevaarsymbool uit jerrycans bestaat de kans op
spatten in de ogen. Gebruik bij voorkeur een overhevelingsslang of tuimelaar voor jerrycans. Laat jullie
medewerkers daarom een chemicaliënbril dragen en installeer, voor als het toch misgaat, een oogdouche in
de buurt. Ook mestspatten in de ogen kunnen met een oogdouche worden verwijderd.

8.4.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Hebben jullie hulpmiddelen voor het afbreken en schoonmaken van stallen en de inrichting?
Antwoord ja

Vraag 2. Hebben jullie maatregelen genomen om gezondheidsklachten bij het werken met de
hogedrukspuit te voorkomen?
Antwoord ja

Vraag 3. Maken jullie gebruik van rechte spuitlansen van verschillende lengtes?
Antwoord ja

Vraag 4. Is jullie spuitpistool aangepast aan de werkzaamheden?
Antwoord ja

Vraag 5. Laten jullie het oppervlak inweken voordat jullie gaan spuiten?
Antwoord ja

Vraag 7. Weten jullie medewerkers hoe ze met verdelgings- en ontsmettingsmiddelen, zuren en basen
moeten werken?
Antwoord ja

Antwoord nee
Risico oogletsel
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak oogdouche installeren
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
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8.5. Biologische stoffen en Schimmels in bos en natuur

8.5.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Weten jullie medewerkers voldoende over biologische stoffen en schimmels in de natuur?
Blootstelling aan biologische, in de natuur voorkomende deeltjes en stoffen, kunnen irritatie en/of een
allergische reactie veroorzaken. Dit kan huidklachten en klachten aan de luchtwegen tot gevolg hebben. Ook
blootstelling aan hooi en stro kan aanleiding geven tot allergieën Bekende veroorzakers zijn de berenklauw, de
plataan, het jacobskruiskruid en Ambrosia. Ook paddenstoelen, zwammen en schimmels kunnen klachten aan
de luchtwegen veroorzaken en allergische huidreacties geven.

De medewerkers zijn bekend met alle risico's en herkennen deze en weten de juiste maatregelen te nemen om
gezondheidsklachten te voorkomen.

Meer informatie in de arbocatalogus: Biologische stoffen en schimmels

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren middels handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://agroarbo.nl/catalogus/biologische-stoffen-en-schimmels/
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Situatie
Vraag 3. Dragen jullie bij stofblootstelling (bijvoorbeeld bij het knippen van hagen) adembescherming type
P2?
Bij het knippen van hagen kan stofblootstelling plaatsvinden van de schimmels die in de beplanting aanwezig
zijn. De plataan heeft haartjes aan het blad. Bij het snoeien komen deze haartjes vrij. Deze haartjes kunnen
allergische reacties, zoals jeuk en irritaties aan de slijmvliezen, veroorzaken.

Meer informatie in de arbocatalogus: Biologische stoffen van planten en schimmels

Situatie
Vraag 4. Kennen jullie medewerkers de risico’s van het verwijderen van de Ambrosiaplant?
Om allergische (huid)reacties te voorkomen, is het belangrijk om bij het verwijderen van Ambrosia volledig
dekkende kleding en handschoenen te dragen. Draag bij het maaien tijdens het bloeiseizoen ook een
mondkapje en veiligheidsbril. Hooikoortspatiënten wordt afgeraden om zelf ambrosiaplanten te verwijderen.
Bekijk deze website: Ambrosia

Antwoord nee
Risico longklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak adembescherming type P2 beschikbaar stellen  

werkzaamheden inplannen bij vochtige weersomstandigheden
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen bij het verwijderen

van Ambrosia  
Informeren middels handboek

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://agroarbo.nl/catalogus/biologische-stoffen-van-planten-en-schimmels/
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/ambrosia
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Situatie
Vraag 5. Kennen jullie medewerkers de risico's van het eten van wilde vruchten en paddenstoelen?
De vossenlintworm is een kleine lintworm die voorkomt in de dunne darm van de vos. In de ontlasting van de
vos kunnen eitjes zitten. Als zo'n eitje door de mens wordt opgenomen kan dit zich in de lever ontwikkelen tot
een blaasworm. Op den duur kunnen er zich verschijnselen voordoen zoals buikpijn, kortademigheid en zelfs
geelzucht. Deze ziekte kan zeer ernstige gevolgen hebben. Een infectie kan optreden door het eten van wilde
bosvruchten, paddenstoelen of valfruit, door contact met gronddeeltjes, met een vacht of met uitwerpselen
van vossen of besmette honden.

Situatie
Vraag 6. Dragen jullie medewerkers de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen als ze met
bomen met de roetschorsziekte werken?
In 2013 werd de schimmel in ons land ontdekt op kachelhout, maar pas herkend als roetschorsziekte in
februari 2014. Sinds 2015 is de schimmel ook op levende bomen vastgesteld. Het betreft de schimmel
Ascomyceten (zakjeszwammen) waarvan de sporen heel erg klein zijn. De wetenschappelijke naam is
Cryptostroma Corticale. Van belang is de herkenning. In de beginfase is bast- en cambiumnecrose zichtbaar.
Bij warmte en grotere vochtbehoefte beginnen de bladeren te verwelken en sterft de kroon af. Later sterft de
hele boom af. Gevolgen voor werkenden zijn: luchtwegproblemen, koorts en rillingen, gewichtsverlies en een
beklemd gevoel op de borst. Meer informatie in de arbocatalogus: Biologische stoffen en schimmels

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Informeren middels handboek.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Informeren middels handboek.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://agroarbo.nl/catalogus/biologische-stoffen-en-schimmels/
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8.5.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 2. Kennen jullie de risico’s van werken in ruimtes die langdurig afgesloten zijn geweest?
Antwoord ja



Rapport | Herenboeren De Groote Heide - RI&E 2021 - Plan ... | 20-10-2021
 

97 van 165 Risico Inventarisatie & Evaluatie | Herenboeren De Groote Heide

8.6. Infectieziekten in bos en natuur

8.6.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 2. Hebben jullie medewerkers instructie gekregen over de risico's van teken, wespen en
eikenprocessierupsen?
Omdat de risico's van teken, wespen en eikenprocessierupsen inherent zijn aan het werk is het belangrijk dat
medewerkers hierover goed geïnformeerd zijn en weten welke maatregelen zij kunnen nemen om
insectenbeten te voorkomen en wat zij moeten doen als ze toch gebeten zijn. In het filmpje over
eikenprocessierups zie je wat je kunt doen om huid- oog- en luchtwegirritatie van de eikenprocessierups te
voorkomen. Ook laat dit filmpje zien wat u moet doen als u toch last krijgt van de haartjes van deze rups die
voorkomt op eikenbomen. Zie ook de Toolkit eikenprocessierups.

Meer informatie in de arbocatalogus: Zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en -
steken

Zie filmpje over de eikenprocessierups en Toolkit eikenprocessierups

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren middels handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://agroarbo.nl/catalogus/zoonosen-beroepsgerelateerde-infectieziekten-en-insectenbeten-en-steken/
https://www.vbne.nl/productdetails/eikenprocessierups-rups
https://www.rivm.nl/eikenprocessierups
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Situatie
Vraag 4. Kennen jullie medewerkers de ziekte van Lyme door een tekenbeet? En weten ze wat ze moeten
doen om deze ziekte te voorkomen?
Bij het werken in het groen, het bos, de natuur en in tuinen tussen struiken, hagen en bomen bestaat het
gevaar van tekenbeten en hierdoor de mogelijkheid dat ziekteverwekkers onder andere kunnen leiden tot de
ziekte van Lyme. De teek is actief in het gehele jaar, maar vooral tussen maart en november. Een beet door
een besmette teek kan binnen enkele weken tot maanden leiden tot een aantal ziekteverschijnselen aan het
zenuwstelsel, de gewrichten en het hart. Daarom is het van belang dat medewerkers zichzelf dagelijks
controleren. Laat elke tekenbeet registreren. Als er binnen drie weken na de beet een rode plek rondom de
bijtplek ontstaat, moet er een arts worden geraadpleegd. Dat duidt namelijk op een beet van een besmette
teek. Overigens treedt dit verschijnsel niet altijd op. Daarom is het bij elke tekenbeet van belang alert te zijn op
eventuele ziekteverschijnselen, zodat er snel ingegrepen kan worden.

Meer informatie in de arbocatalogus: Teken en ziekte lyme en de website Week van de Teek en Tekentoolkit
RIVM

Leaflet Teken en ziekte van lyme

Animatiefilmpje systematische tekencontrole

Leaflet systematische teekcontrole

Leaflet Teken en TBE-virus

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren middels handboek  

tekenpincetten en insectenwerende middelen verstrekken
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://agroarbo.nl/catalogus/teken-en-ziekte-lyme/
https://www.weekvandeteek.nl/
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme
https://weekvandeteek.nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/leaflet-wat-u-moet-weten-over-tekenbeten-en-de-ziekte-van-Lyme.pdf
https://www.weekvandeteek.nl/voorlichting/
https://www.weekvandeteek.nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/01.LL32.01-Systematische-tekencontrole-1.pdf
https://www.weekvandeteek.nl/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/01.LL30.01-Teken-en-TBE-virus.pdf
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Situatie
Vraag 5. Hebben al jullie medewerkers die in het groen werken een tekenpincet?
Teken moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Hiervoor kunt u een tekenpincet of tekenverwijderaar
gebruiken. De keuze hangt af van een aantal factoren.

Bent u ervaren in het verwijderen van teken of nog onervaren?
Gaat het om een kleine nymf, een volwassen teek of een volgezogen (bloed) teek?
Zit de teek op uzelf of bij iemand anders?
Zit de teek op een gemakkelijk te bereiken plaats of niet? 

Voor voorbeelden van tekenverwijderaars zie Week van de Teek/Meest gestelde vragen

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak tekenpincetten bestellen
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://www.weekvandeteek.nl/meest-gestelde-vragen/
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Situatie
Vraag 6. Is van al jullie medewerkers bekend of zij allergisch zijn voor wespen- of bijensteken? En weten hun
directe collega's hoe ze met een noodpen om moeten gaan?
Overal in het bos en de natuur en in het groen kan men een insectenbeet oplopen. Let extra op bij het lunchen
in de natuur. Mensen met een allergie voor wespen- of bijensteken reageren extreem heftig op een steek. In
ernstige gevallen kan dit leiden tot een shocktoestand waarbij de persoon kan overlijden als er niet direct
wordt ingegrepen. Medewerkers die allergisch kunnen reageren moeten beschikken over een noodpen. Een
noodpen is een voorgevulde injectiespuit waarmee in geval van een zogenaamde anafylactische shock een
eerste behandeling uitgevoerd kan worden. Ook de directe collega`s moeten weten hoe ze hier mee om
moeten gaan. Deze adrenalinepennen (EPI-pen geheten) worden alleen op recept verstrekt aan de patiënten
die de pen altijd bij zich moeten dragen als er risico bestaat van een anafylactische shock. Na gebruik van de
pen moet onmiddellijk medische hulp worden gezocht middels 112. Diegene die een mobiele telefoon
(smartphone) ter beschikking heeft beschikt over de gezondheid app waar op vrijwillige basis informatie op
kan worden gezet over allergieën, bloedgroep, adres e.d.

Zie voor informatie ook Bijen- en Wespensteken

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak inventariseren wie allergisch is voor wespen- en bijensteken;  

betrokken medewerkers erop wijzen dat zij de noodpen bij zich moeten dragen
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://www.vbne.nl/productdetails/bijen-en-wespensteken-film
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Situatie
Vraag 7. Weten jullie dat je Q-koorts kunt krijgen door contact met besmette schapen, geiten en runderen?
En wat jullie moeten doen om het te voorkomen?
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella Burnetii. Deze komt soms bij runderen voor, maar vaker
bij kleine herkauwers zoals schapen en geiten. De bacterie wordt uitgescheiden via geboortematerialen, urine,
melk of vaginaal vocht. De bacterie kan dus ook in gedroogde mest, in stalstof en in ruwe wol zitten.
Besmetting kan plaats vinden door inademing van stofdeeltjes of waternevel in de omgeving van besmette
stallen. Ook bij besmette mest en ruwe wol.

Meer informatie over Q-koorts en maatregelen die het risico kunnen beperken vindt u in onze kennisbank Q-
koorts

Situatie
Vraag 8. Weten jullie wat Tetanus is? En wat jullie moeten doen om deze ziekte te voorkomen?
Tetanus komt voor bij contact met straatvuil bij een verwonding, een beet van dieren en mest van dieren. De
ziekte begint met niet-specifieke klachten zoals hoofdpijn en spierstijfheid in de kaken.

Zie voor meer informatie in het voorkomen van tetanus: Tetanus

Antwoord nee
Toelichting antwoord nvt
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren middels handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren via handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://stigas.nl/advies/kennisbank/q-koorts/
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tetanus
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Situatie
Vraag 9. Weten jullie wat de Ziekte van Weil of leptospirose is? En wat jullie moeten doen om deze ziekte te
voorkomen?
Deze ziekte kan ontstaan door contact met oppervlaktewater dat besmet is met urine van ratten. De ziekte
begint met plotselinge hoge koorts van 39 tot 40 graden Celsius. Symptomen kunnen zijn:

koude rillingen
hoge koorts
rode ogen
buikpijn
braken
spierpijn in de kuiten.

Zie voor informatie het filmpje Ziekte van Weil

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren via handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://www.vbne.nl/productdetails/filmpje-ziekte-van-weil
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Situatie
Vraag 10. Weten jullie wat hondsdolheid is? En wat jullie moeten doen om deze ziekte te voorkomen?
Door een beet van een vleermuis kan men besmet worden met rabiës (hondsdolheid). De kans om gebeten te
worden is klein. Maar na een beet is een bezoek aan een arts noodzakelijk. Meer informatie over rabiës is te
vinden op de website van het RIVM.

Er is een risico op hondsdolheid bij sloopwerkzaamheden, en bij rietdaken waarbij contact met een vleermuis
mogelijk is. Het gevaar bestaat op een virusinfectie van de hersenen.

Zie voor informatie het filmpje over hondsdolheid

Situatie
Vraag 11. Kennen jullie de Papegaaienziekte? En weten jullie wat jullie moeten doen om deze ziekte te
voorkomen?
Deze ziekte kan ontstaan door het inademen van de bacterie Chlamydia psittaci, bijvoorbeeld bij contact met
vogelpoep, vogelkastjes, vogelkooien en oude karkassen. De gezondheidsverschijnselen zijn lichte
verkoudheid, griepverschijnselen, ernstige longontsteking, leverproblemen of ontstekingen aan de hartspier.

Zie voor meer informatie op het voorkomen: Papegaaienziekte

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren via handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren via handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rabies
https://www.vbne.nl/productdetails/film-ziek-door-vleermuizen
https://www.rivm.nl/papegaaienziekte
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Situatie
Vraag 12. Weten jullie wat de vossenlintworm is? En wat jullie moeten doen om besmetting te voorkomen?
Besmetting met de vossenlintworm kan ontstaan door contact met materialen met daarop de ontlasting van
een vos.

Zie voor informatie op het voorkomen het filmpje Vossenlintworm en informatie van RIVM Vossenlintworm

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren via handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://www.vbne.nl/productdetails/vossenlintworm
https://www.rivm.nl/echinokokkose/echinococcus-multilocularis
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Situatie
Vraag 13. Weten jullie wat jullie moeten doen na een prik- of snij-incident.
Verwondingen met injectienaalden of mesjes die mogelijk vervuild zijn, kan zorgen voor besmetting, een
allergische- of ontstekingsreactie.

Door prikken aan injectie-naalden bestaat er een kans op infectie met bijvoorbeeld HIV, tetanus of hepatitus.

Geef medewerkers informatie hoe zij prikincidenten kunnen voorkomen bij het opruimen ervan.
Zorg dat medewerkers bij het opruimen van spuiten en naalden speciale handschoenen dragen die
gemaakt zijn van aramide of kevlar-vezels. Deze zijn goed bestand tegen naalden.
Maak afspraken wat te doen bij een prikincident. Gebruik hiervoor de Landelijke Richtlijn Prikincidenten. De
bedrijfsarts kan je nader adviseren over de toepassing ervan in jouw bedrijf.
Maak afspraken over vaccinatie tegen hepatitus en tetanus.
Zorg er voor dat medewerkers de bedrijfsarts altijd raadplegen als zich na een prikincident verschijnselen
voordoen die kunnen wijzen op een infectie.

8.6.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Kennen jullie de risico's van infectieziekten en insectenbeten tijdens het werk?
Antwoord ja

Vraag 3. Dragen jullie bij het bestrijden van de eikenprocessierups de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen?
Antwoord N.v.t.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informeren via handboek
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Handboek Veiligheid en Herenboeren in bedrijf reglement afronden met daarin

informatie over biologische stoffen en schimmels in bos en natuur plus over
infectieziekten in bos en natuur.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/prikaccidenten
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8.7. Klimaat en weersomstandigheden in bos en natuur
8.7.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 2. Kennen jullie medewerkers het 10 puntenplan na een zware storm of ijzel?
Na een zware storm kunnen er extra risico's zijn bij het werken in het bos. Maak daarom een calamiteitenplan:

maak afspraken met naburige beheerders en aannemers in de buurt
zorg voor goed opgeleid personeel
zorg voor voldoende afzetmateriaal en bebording
ken uw aansprakelijkheidsrisico's
zorg voor afdoende verzekeringen.

NA ZWARE STORM OF IJZEL

Sluit zo nodig uw terrein af en plaats concrete waarschuwingsborden. Inventariseer de knelpunten en voer
acute werkzaamheden (rond gebouwen, ter redding van mensen en vee) uit. Las daarna een rustpauze in en
bepaal uw ruimingsprioriteiten: denk aan veiligheid en veilig werken houd rekening met de Gedragscode
bosbeheer communiceer met de buitenwereld

Zie voor informatie: 10 puntenplan

8.7.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Hebben jullie afspraken over het werken bij (extreme) warmte, zonnestraling, onweer, harde wind,
sneeuw, gladheid, regen of kou?
Antwoord ja

Antwoord nee
Risico letsel/ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Preventief een actieplan maken voor wat te doen na storm/ijzel.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum 01-11-2021
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Benodigde materialen voor o.m. afzetten van stukken terrein regelen.  

Weten wie in te schakelen voor zagen van gevaarlijke takken enz.  
Check het voorbeeld actieplan van Stigas.

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/overige%20producten/praktijkadvies-maatregelen-na-zware-storm-ijzel-en-sneeuw27-11-2015.12c848.pdf
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8.8. Geluid
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines, sorteermachines,
verwerkingslijnen, boslijnen, inpaklijnen, (soms in combinatie met geluid van een radio) 
Bij veel van deze werkzaamheden wordt de norm voor schadelijk geluid, (80 dB(A)) overschreden. Afhankelijk van
het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan daardoor blijvende gehoorschade optreden, tenzij
er gehoorbescherming gedragen wordt. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid,
verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. Lawaai
verhoogt ook de kans op ongevallen.

8.8.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 4. Rijden jullie met open ramen en/of deuren?
Uit onderzoek blijkt dat trekkercabines vaak goed geïsoleerd zijn. Dat wil zeggen dat de geluidsbelasting lager
is dan 80 dB(A). Maar doordat men vaak met open ramen en deuren rijdt, wordt de chauffeur alsnog
blootgesteld aan schadelijk geluid. Hierdoor kan lawaaidoofheid ontstaan. Bovendien wordt met name door
jeugdige medewerkers de radio van de trekker vaak te hard gezet.

Antwoord ja
Risico gehoorschade
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak de ramen en deuren van de trekker gesloten houden en het volume van radio niet

te hoog zetten
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
Opmerking Zie andere vragen hierover.
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8.8.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Letten jullie bij de aanschaf van machines op de geluidsproductie?
Antwoord ja

Vraag 2. Krijgen jullie medewerkers voorlichting over de risico's van schadelijk geluid?
Antwoord N.v.t.

Vraag 3. Plaatsen jullie lawaaiige machines in een aparte ruimte of op ruime afstand van de medewerkers?
Antwoord ja

Vraag 5. Dragen jullie gehoorbescherming op plekken waar schadelijk geluid is?
Antwoord ja

Vraag 6. Houden jullie toezicht op het dragen van gehoorbescherming?
Antwoord N.v.t.

Vraag 7. Bieden jullie medewerkers die te maken hebben met schadelijk geluid een gehoortest aan?
Antwoord N.v.t.
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8.9. Biologische factoren - stekende en bijtende insecten
Vrijwel iedereen die in agrarisch of groen werkzaam is heeft te maken met stekende en bijtende insecten. 
Dit onderdeel dus niet uitschakelen. Belangrijkste gevaren zijn infecties die hinderlijk zijn of zelfs ernstige
gezondheidsklchten veroorzaken.

8.9.1. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Hebben jullie medewerkers instructie gekregen over de risico's van teken, wespen en andere
insecten?
Antwoord ja

Vraag 2. Dragen jullie bij werkzaamheden met een verhoogd risico op teken- en insectenbeten goed
sluitende kleding?
Antwoord ja

Vraag 3. Controleren jullie medewerkers zichzelf dagelijks op teken?
Antwoord ja

Vraag 4. Zit er een tekenpincet in de verbandtrommels?
Antwoord ja

Vraag 5. Weten (directe) collega's welke medewerkers allergisch zijn voor wespen- en/of bijensteken?
Antwoord ja

Vraag 6. Hebben medewerkers die allergisch zijn voor bijen- en/of wespensteken een noodpen bij zich? En
weten hun directe collega's hoe ze die moeten gebruiken?
Antwoord ja

Vraag 7. Zijn jullie medewerkers voorgelicht over de risico’s van grondnesten van wespen bij werk met
bijvoorbeeld de bosmaaier?
Antwoord N.v.t.

Vraag 8. Zijn de medewerkers voorgelicht over de risico’s van grondnesten van de eikenprocessierups en
brandharen op de grond bij werk met bijvoorbeeld de bosmaaier?
Antwoord N.v.t.
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8.10. Werken bij verschillende weersomstandigheden
Bij werkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk
bijvoorbeeld aan minder alert zijn bij warm weer, kans op blikseminslag bij onweer, het werken op hoogte bij harde
wind, uitglijden bij sneeuw en gladheid. 

8.10.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Hebben jullie afspraken over werken bij (extreme) warmte, zonnestraling, onweer, harde wind,
sneeuw, gladheid, regen en kou?
Denk bij extreme warmte aan temperaturen boven de 30 °C. En bij extreme kou aan temperaturen onder het
vriespunt. Meer informatie in de arbocatalogus: Werken bij verschillende weersomstandigheden

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten en ongeval
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Afspraken afstemmen met boer en opnemen in handboek veiligheid.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum 01-11-2021
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://agroarbo.nl/catalogus/werken-bij-verschillende-weersomstandigheden/
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8.11. Werken op hoogte
Vallen van hoogte is de belangrijkste ongevalsoorzaak. Denk aan het werk met een trap, ladder hoogwerker,
rolsteiger, op een daktuin, enz.

8.11.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 2. Gebruiken jullie bij het vellen, uitkleden en snoeien van bomen een hoogwerker?
Jullie medewerkers mogen niet met ladders en klimlijnen werken als ze ook gebruik kunnen maken van een
hoogwerker. Meer informatie in de arbocatalogus: Werken op hoogte

Situatie
Vraag 8. Laten jullie alle ladders jaarlijks keuren? En controleren jullie ze altijd voor gebruik?
Om de veiligheid van een ladder te garanderen, moet deze voor gebruik worden gecontroleerd op scheuren en
de aanwezigheid van ladderschoenen of antisliprubbers onder aan de sporten. Minimaal 1 keer per jaar moet
een ladder aantoonbaar worden gekeurd. Bedrijven mogen dit zelf doen. De medewerker die dit doet moet wel
voldoende deskundig zijn.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Indien nodig afstemmen hoe dit veilig dient te gebeuren met hoogwerker
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-09-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Niet aan de orde geweest.  

[2020] nvt

Antwoord nee
Risico valgevaar
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak ladders en trappen opnemen in het schema voor jaarlijkse keuringen (geef elke

ladder en elke trap een nummer, zodat duidelijk is welke ladder of trap is
gekeurd)  
afgekeurde of defecte ladders en trappen direct afvoeren

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://agroarbo.nl/catalogus/werken-op-hoogte-2/
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Situatie
Vraag 9. Hebben jullie medewerkers een instructie gekregen over het gebruik van ladders?
Jaarlijks gebeuren er veel ongevallen met ladders. Een goede instructie is daarom belangrijk. Uitgangspunt is
dat de ladder niet gebruikt wordt als werkplek, maar als hulpmiddel om de werkplek op hoogte te bereiken.
Alleen bij kortdurende werkzaamheden en op plaatsen waar geen andere middelen kunnen worden ingezet,
mogen ladders - onder voorwaarden - worden gebruikt. Meer informatie: de Arbocatalogus of Leidraad Veilig
werken op hoogte

Situatie
Vraag 13. Dragen jullie een veiligheidshelm als er kans is op vallende voorwerpen?
Als jullie medewerkers op hoogte werken kunnen er takken en materiaal naar beneden vallen. De collega's op
de grond moeten daarom een veiligheidshelm dragen. En de klimmers een klimhelm.

Antwoord nee
Risico valgevaar
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak een instructie geven over de keuze van het hulpmiddel om veilig op hoogte te

kunnen werken  
een instructie over het gebruik van ladders organiseren

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico hoofdletsel
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak In werkgroep bespreken noodzaak op herenboerderij
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://www.stigas.nl/agroarbo/mechanisch-loonwerk/werken-op-hoogte-met-ladders-en-trappen/
http://assets.nevedi.nl/p/4379508736/Leidraad%20veilig%20werken%20op%20hoogte.pdf
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Situatie
Vraag 14. Hebben jullie een procedure voor extreme weersomstandigheden in combinatie met
klimwerkzaamheden? En kennen jullie medewerkers deze procedure?
Denk bij extreme weersomstandigheden aan sterke wind, regen, sneeuw, hagel, ijzel, rijp, dichte mist, onweer,
hitte en kou. Meer informatie in de arbocatalogus: Werken bij verschillende weersomstandigheden

8.11.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Zetten jullie bij het werken op daktuinen de randen en gaten af? Of maken ze gebruik van
valbeveiliging?
Antwoord N.v.t.

Vraag 3. Zijn medewerkers die met een hoogwerker werken hiervoor geïnstrueerd?
Antwoord N.v.t.

Vraag 10. Zijn medewerkers die in bomen klimmen daar speciaal voor opgeleid?
Antwoord N.v.t.

Vraag 15. Zijn medewerkers die met een rolsteiger werken aantoonbaar geïnstrueerd?
Antwoord N.v.t.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Opnemen in handboek Veiligheid
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://agroarbo.nl/catalogus/werken-bij-verschillende-weersomstandigheden/
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8.12. Transport van machines en materieel
Als de lading niet goed vast zit ontstaan gemakkelijk ongevallen door losschietende lading of door verlies van
controle over het voertuig.

8.12.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 5. Weten jullie welke zekermethoden de fabrikant voorschrijft?
De fabrikant geeft per machine voorschriften hoe de lading gezekerd moet worden.

Zie ook de Arbocatalogus over zekeren van machines en materieel

8.12.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Zekeren jullie de machines en het materieel tijdens het transport op een juiste manier?
Antwoord ja

Vraag 2. Zijn de spanbanden en spankettingen onbeschadigd?
Antwoord ja

Vraag 3. Gebruiken jullie de juiste middelen voor het zekeren van machines en materieel? En gebruiken
jullie ze op de juiste manier?
Antwoord ja

Vraag 4. Zijn jullie transportmiddelen geschikt voor het materieel dat jullie vervoeren? (Denk hierbij aan
gewicht en materiaal).
Antwoord ja

Antwoord nee
Risico (verkeers)ongeval
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak medewerkers instrueren over veilig zekeren  

Bij ieder transport controle van zekeren lading.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://www.stigas.nl/agroarbo/mechanisch-loonwerk/zekeren-van-machines-en-materieel/
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8.13. Heftrucks
De vragen beantwoorden, ook al wordt de heftruck alleen op het eigen bedrijfsterrein gebruikt.

Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, kantelende heftruck,
aanrijdingen met personen, enz. Ongevallen met heftrucks hebben vaak een ernstige afloop. Onvoldoende
instructie en/ of toezicht speelt een belangrijke rol.

8.13.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Zijn heftruckchauffeurs (intern)opgeleid?
Zorg dat alle chauffeurs (intern)opgeleid zijn, de opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een
praktijkgedeelte op de werkvloer. Voor gebruik zijn chauffeurs aantoonbaar geïnstrueerd. 
Deze opleiding/instructie gaat over: 
•     de bediening,  
•     veilig werken, 
•     veilig rijden, 
•     bewustwording van gevaren en risico’s. 
Een opleiding afgesloten met heftruckcertificaat zorgt voor de noodzakelijke aantoonbaarheid.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Heftruckopleiding voor Bram  

Instructies aan leden door Bram
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 2. Dragen de heftruckchauffeurs gordels of zijn er andere maatregelen genomen om te voorkomen
dat de chauffeur onder de heftruck terecht komt als hij kantelt?
Bij het kantelen van een heftruck is de kans groot dat de chauffeur ernstig letsel oploopt door beknelling.
Daarom het is verplicht om een veiligheidsgordel te dragen. Een heftruckchauffeur heeft een gebruikersplicht,
wanneer er een gordel aanwezig in de heftruck, dan moet deze gedragen worden.  

Toch worden veiligheidsgordels zelden gebruikt. Simpelweg omdat men vaak moet op- en afstappen. Dat
probleem is op te lossen door de heftruck te voorzien van een veiligheidssysteem bijvoorbeeld: een GBS
(gordelbandsysteem)

Situatie
Vraag 6. Laten jullie de heftruck jaarlijks keuren?
De heftruck moet aan een reeks van veiligheidseisen voldoen o.a.:

een claxon en spiegels
stroomonderbreking (elektrische heftruck)
gordel (of beugel)
vermelding op de heftruck van de maximale werklast in kg. en de eigen massa in kg.
een capaciteitsplaat (lastdiagram) op de heftruck met daarop vermeld de maximale draaglast, de fabrikant,
het type en bouwjaar.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak heftrucks voorzien van veiligheidsgordels  

heftruck voorzien van veiligheidsbeugels  
toezicht houden op het dragen van de veiligheidsgordel(s)

Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak de heftruck jaarlijks laten keuren
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
Opmerking Wordt binnen afzienbare tijd aangeschaft.

http://eblosafety.com/veiligheidssystemen/gbs-systemen
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Situatie
Vraag 7. Wordt de heftruck periodiek onderhouden?
Regelmatig en vakkundig onderhoud dient tenminste jaarlijks door een deskundig persoon plaats te vinden.
Bij elk ingebruikname dient de goede werking te worden gecontroleerd. Inspecties dienen vastgelegd te
worden in een logboek.
Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak onderhoud uitvoeren en opnemen in onderhoudsboek  

controleer voor gebruik de heftruck
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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8.13.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 3. Hebben jullie maatregelen genomen om aanrijdgevaar te voorkomen?
Antwoord ja

Vraag 4. Rijden er personen mee op de heftruck?
Antwoord nee

Vraag 5. Rijden 16 en 17 jarigen op de heftruck?
Antwoord nee

Vraag 8. Is de bestuurdersstoel geveerd of gedempt?
Antwoord ja

Vraag 9. Is de werkvloer geschikt voor heftruckgebruik?
Antwoord ja

Vraag 10. Rijden jullie binnen in een afgesloten ruimte met dieselheftrucks?
Antwoord nee

Vraag 11. Gebeurt het acculaden op een veilige manier en in een goed geventileerde ruimte?
Antwoord ja

Vraag 12. Heffen jullie weleens personen met een heftruck? Bijv. in een werkbak, kuubskist of op een
pallet?
Antwoord nee

Vraag 13. Als jullie de heftruck op de openbare weg gebruiken, voldoet deze dan aan de verplichte eisen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 14. Dragen de heftruckchauffeurs veiligheidsschoenen?
Antwoord ja
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9. Bedrijf, bedrijfsvoering en werkinhoud

Totaal vragen 77
Beantwoorde vragen 77
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 24
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 22
Acties gereed 2
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9.1. Gebouwen en werkomgeving
Het gaat hier o.a. om het onderhoud van de bedrijfsgebouwen, waaronder de roldeuren, de magazijnstellingen, het
voorkomen van valgevaar van zolders en bordessen en de aanwezigheid van een pauzeruimte.

9.1.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 6. Hebben jullie voldoende douches voor medewerkers die te maken hebben met
hygiënevoorschriften, vuil, (gevaarlijke) stoffen, hoge temperaturen of zwaar werk?
Als uw medewerkers te maken hebben met hygiënevoorschriften, vuil, (gevaarlijke) stoffen, hoge
temperaturen of zwaar lichamelijk is een doucheruimte noodzakelijk.

Situatie
Vraag 9. Hebben jullie een ruimte waar het personeel zich kan omkleden en hun eigen kleding kan
opbergen?
Personeel dat bedrijfskleding draagt of tijdens het werk van kleding wisselt, moet zich in een aparte ruimte
kunnen omkleden. In sommige situaties zijn aparte kleedruimten voor mannen en vrouwen nodig en kluisjes
voor kleding en andere persoonlijke eigendommen.

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak n.v.t.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020

Antwoord nee
Risico gezondheidsklachten
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Leden komen rechtstreeks van huis in werkkleding.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
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Situatie
Vraag 15. Laten jullie de bedrijfsverlichting (gebouw en terrein) jaarlijks controleren? En is er een
vervangingsschema?
Zorg dat de medewerkers de lampen veilig vervangen. Binnen moet de ladder geborgd zijn. Laat ze de
werkzaamheden niet alleen uitvoeren.

Situatie
Vraag 16. Zijn de gebouwen asbestvrij?
Werken met asbest is verboden. Alleen gespecialiseerde bedrijven mogen asbest verwijderen. Voor een
ondernemer is het belangrijk om te weten op welke plaatsen in het bedrijf asbest aanwezig is. Breng dit in
kaart als je gebouw(delen) ouder is/zijn dan 1994.

Plan een sanering door een deskundige in wanneer asbest verweerd is. Zorg dat alle werknemers weten waar
asbest zich bevindt. Voorkom dat iemand met asbestvezels in aanraking komt, bijvoorbeeld bij het uitvoeren
van reparaties, boren, schroeven e.d. in het materiaal. Ook het verplaatsen van een wandje is dan verboden.

Antwoord nee
Risico stress en ongeval
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Zorgen voor voldoende verlichting in wintermaanden.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico longklachten
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Asbestverwijdering is aandachtspunt in bespreking rondom nieuwe schuur
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Gemeente is huidige eigenaar van loods, terrein e.d.
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Situatie
Vraag 17. Laten jullie de roldeur(en) jaarlijks keuren?
Deze keuring om slijtage, veroudering of verslechtering op te sporen moet periodiek plaatsvinden.

9.1.2. Risico's volgend uit overige risico's voor dit thema

Situatie

Risico Roldeur
Omschrijving Roldeur is niet meer gecontroleerd.
Risicoklasse Middel
Actie
Gekozen aanpak roldeur controleren door instantie.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Vanwege aanstaande verhuizing is dit niet meer gebeurd.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Roldeur laten keuren.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021] Vanwege aanstaande verhuizing dit niet gedaan.
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9.1.3. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Onderhouden jullie de gebouwen?
Antwoord ja

Vraag 2. Laten jullie de werkruimtes regelmatig opruimen en schoonmaken?
Antwoord ja

Vraag 3. Zijn de elektrische-, gas- en watervoorzieningen in orde en worden ze onderhouden?
Antwoord ja

Vraag 4. Hebben jullie voldoende toiletten?
Antwoord ja

Vraag 5. Als jullie op een locatie aan het werk zijn: kunnen jullie dan gebruik maken van een toilet?
Antwoord ja

Vraag 7. Laten jullie de sanitaire voorzieningen regelmatig schoonmaken en goed onderhouden?
Antwoord ja

Vraag 8. Laten jullie de douches (en eventueel andere leidingen met stilstaand water) regelmatig
gebruiken of doorspoelen?
Antwoord ja

Vraag 10. Hebben jullie een pauzeruimte met voldoende zitgelegenheid?
Antwoord ja

Vraag 11. Zijn de werk- en pauzeruimtes rookvrij?
Antwoord ja

Vraag 12. Hebben de zolders en de bordessen een hek en randbeveiliging?
Antwoord ja
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Vraag 13. Zijn nooduitgangen en vluchtwegen aangegeven en vrij toegankelijk?
Antwoord ja

Vraag 14. Is er een plattegrond van het gebouw?
Antwoord ja

Vraag 18. Laten jullie de opslagloods en het magazijn regelmatig onderhouden, opruimen en
schoonmaken?
Antwoord ja

Vraag 19. Staan er (dubbel)luchtwielen los?
Antwoord nee

Vraag 20. Houden jullie je aan de voorschriften bij het belasten van magazijnstellingen en kasten?
Antwoord N.v.t.

Vraag 21. Zijn de stellingen geborgd, goed ingericht, voorzien van aanrijdbeveiligingen,
uitlichtbeveiligingen in de liggers en een draagkracht vermelding?
Antwoord ja

Vraag 22. Zijn meterkasten gemarkeerd en afgesloten voor onbevoegden?
Antwoord N.v.t.
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9.2. Functie-, werkinhoud, bedrijfsvoering
9.2.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Kunnen jullie medewerkers het werk in een redelijk tempo binnen de beschikbare tijd afmaken?
Zonder piekbelasting door storingen of een slechte planning?
(Te) veel werk in (te) korte tijd moeten verrichten kan tot stress leiden. Belangrijke stressbronnen zijn
piekperioden, storingen en bijv. een ongunstige weersverwachting als buiten wordt gewerkt. Als
stresssituaties incidenteel voorkomen is dit meestal geen probleem. Ze kunnen medewerkers juist stimuleren
tot betere resultaten. Langdurige stress kan leiden tot overspannenheid en oververmoeidheid. Stress is een
van de belangrijkste oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid. Als niet bekend is of medewerkers last
hebben van stress zult u dit moeten inventariseren bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten of gesprekken
over dit onderwerp in het werkoverleg. Neem dit dan wel op in het plan van aanpak.

Antwoord nee
Risico stress
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak In gesprek blijven met boer over werkdruk, werkomvang en mogelijkheid tot

delegeren en nee zeggen.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2020] Werkdruk hoog door opstart 

[2021] Werkdruk hoog door wisseling van boeren
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Situatie
Vraag 6. Voeren jullie jaarlijks functioneringsgesprekken?
In een functioneringsgesprek bespreken medewerker en leidinggevende wat in het werk goed gaat en wat
minder goed. De medewerker kan aangeven wat de organisatie kan doen om het werk beter te laten verlopen,
de leidinggevende kan aangeven waarin de medewerker beter of anders kan functioneren. Dat leidt tot
wederzijdse afspraken wat nodig is om daaraan te voldoen (bijvoorbeeld scholing, betere planning van het
werk of aangepast takenpakket). Aanvullend aan functioneringsgesprekken kunnen ook
beoordelingsgesprekken worden gevoerd. Hierin gaat u samen na in hoeverre de afspraken zijn gerealiseerd.
Aan een beoordelingsgesprek zit vaak een beloning vast. Beide gesprekken kunnen medewerker en
leidinggevende een beter beeld geven van wat er wederzijds nodig is om tot de beste uitvoering van de taken
te komen.

Situatie
Vraag 8. Hebben jullie leidinggevenden training of scholing gehad in de omgang met medewerkers?
Een leidinggevende moet, naast vakinhoudelijke kennis, ook vaardigheden en capaciteiten bezitten om goed
en prettig met medewerkers om te gaan. Een training kan deze vaardigheden verbeteren.

Antwoord nee
Risico onveilige werkwijze
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak In gesprek blijven met bestuur en HB NL over deze cyclus.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking [2021-okt] Toezegging HB NL dat dit gebeurt, nog eens navraag doen bij Paul in

december.

Antwoord nee
Risico interne spanningen
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Bram cursus laten volgen; opnemen in persoonlijk ontwikkelplan
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 9. Evalueren jullie jaarlijks of jullie voldoende maatregelen nemen om de werkdruk te beheersen?
Extra werkdruk kan plotseling ontstaan door bijvoorbeeld zieke collega's, incidenten, het weer, etc. Maar de
werkdruk kan ook langzaam maar zeker steeds meer toenemen. Het is daarom verstandig om als werkgever
zo nu en dan even stil te staan bij de werkdruk, na te gaan of deze nog acceptabel is of dat er maatregelen
genomen moeten worden om de werkdruk te verlichten. Een arbeid- en organisatiedeskundige kan jullie hier
eventueel bij helpen.

Betrek hierbij ook de medewerkers en bespreek de mogelijke maatregelen met de medewerkers.

Antwoord nee
Risico stress
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak werkdruk evalueren
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-07-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 10. Kunnen jullie medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en geweld, kan o.a. de sfeer op het werk en de
productiviteit van de medewerkers negatief beïnvloeden. Verzuim door ongewenst gedrag is doorgaans
langdurig omdat de schade groot is.

Ongewenst gedrag kan gebeuren door:

collega's, bijvoorbeeld door iemands werk te saboteren, de schuld van het falen van een project af te
schuiven, telkens vervelende 'grappen' te maken of iemand buiten te sluiten. Sociale media spelen hierin
een steeds grotere rol
leidinggevende(n), door bijvoorbeeld onrealistische targets te stellen, voortdurend en/of onterecht kritiek te
leveren, onredelijke eisen of regels te stellen, of te schelden tegen mensen op de werkvloer
externen, zoals klanten of leveranciers, zoals door intimiderend gedrag of chantage.

Risicogroepen zijn jongeren, uitzendkrachten en mensen die (om welke reden dan ook) 'buiten de groep'
vallen. Grote werkdruk en onregelmatige werktijden kan daarnaast een grote rol spelen.

Situatie
Vraag 14. Hebben jullie afspraken over ongewenst gedrag tussen medewerkers onderling en door derden?
Ongewenst gedrag gaat over (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld en het gebruik
van alcohol en drugs. Het is gebruikelijk afspraken hierover vast te leggen in een bedrijfsreglement.

Antwoord ja
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak preventieve maatregelen nemen tegen ongewenst gedrag  

PSA beleid opstellen, delen en vertrouwenspersoon aanstellen.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak gedragsregels in het bedrijfsreglement opnemen  

PSA-beleid opstellen
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 15. Kennen jullie medewerkers de afspraken over ongewenst gedrag tussen medewerkers onderling
en richting derden?
Medewerkers moeten weten wat er van hun verwacht wordt en wat de sancties zijn als ze zich daar niet aan
houden. Verder is het van belang in een klachtenregeling vast te leggen hoe met voorkomend ongewenst
gedrag wordt omgegaan (hoor en wederhoor, rol en taak van de vertrouwenspersoon).

Situatie
Vraag 16. Kunnen medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag van een collega, leidinggevende of
klant bij een vertrouwenspersoon terecht?
Het is belangrijk dat een medewerker die last heeft van ongewenst gedrag hierover vertrouwelijk kan praten
met een daartoe aangewezen persoon. Grotere bedrijven wijzen vaak een vertrouwenspersoon aan en stellen
een klachtenregeling op. Een vertrouwenspersoon moet iemand zijn waar medewerkers vertrouwen in
hebben. Deze moet opgeleid zijn tot vertrouwenspersoon en een onafhankelijke adviesfunctie hebben.

Sociale partners in de Open Teelten hebben in de cao (artikel 52) geregeld dat medewerkers gebruik kunnen
maken van een vertrouwenspersoon van Stigas. De glastuinbouw heeft een eigen regeling. De
vertrouwenspersoon voor de glastuinbouw is bereikbaar onder telefoonnummer 020 – 2050239 van het
Mediation Centre te Amsterdam.

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak PSA-beleid opstellen en delen met leden
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico ziekteverzuim
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak een vertrouwenspersoon aanstellen
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/caos/caos/31258/Cao_Open_Teelten_inclusief_ttw_per_1_juli_2018.pdf
https://stigas.nl/diensten/vertrouwenspersoon/
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Situatie
Vraag 17. Zijn jullie werktijden volgens de cao en vastgelegd in een register?
In de cao staan afspraken over werk- en rusttijden, reistijden en overwerk. Met het vastleggen van de
arbeidstijden van uw medewerkers in een register voldoet u aan uw wettelijke verplichting en krijgt u
automatisch zicht op de werktijden en het overwerk. Bij frequent overwerk neemt de kans op
gezondheidsklachten snel toe. Meer informatie in de cao van uw sector.

Antwoord nee
Risico stress
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Werkdruk regelmatig bespreken. Geen vaste werktijden, overwerk geaccepteerd

in zomermaanden, compenseren in wintermaanden.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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9.2.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 2. Kunnen jullie medewerkers hun werk zelf indelen? En kunnen zij, binnen hun werk, zelf
beslissingen te nemen?
Antwoord ja

Vraag 3. Zijn de taken van jullie medewerkers afgestemd op hun capaciteiten?
Antwoord ja

Vraag 4. Helpen collega's elkaar bij problemen tijdens het werk? Bijvoorbeeld bij storingen, te veel werk en
onduidelijkheden.
Antwoord ja

Vraag 5. Kunnen jullie medewerkers met vragen bij hun leidinggevende terecht?
Antwoord ja

Vraag 7. Houden jullie regelmatig werkoverleg?
Antwoord ja

Vraag 11. Zijn er in jullie bedrijf medewerkers die meer kans lopen om gediscrimineerd te worden?
Antwoord nee

Vraag 12. Hebben jullie medewerkers de afgelopen jaren te maken gehad met agressie en geweld door
derden? Of bestaat er een reële kans dat ze hiermee te maken krijgen?
Antwoord nee

Vraag 13. Geeft de leiding van jullie bedrijf duidelijk aan dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd?
Antwoord ja

Vraag 18. Voldoen jullie pauzetijden aan de voorschriften?
Antwoord ja

Vraag 19. Volgen jullie de richtlijnen voor de werk- en pauzetijden van jeugdigen?
Antwoord ja
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9.3. Ongewenste omgangsvormen

9.3.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Hebben jullie in kaart gebracht of uw medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag?
De volgende factoren verhogen de kans dat ongewenst gedrag optreedt:

aanwezigheid van uitzendkrachten
aanwezigheid van medewerkers met een beperking
agressie door externen
werktijden buiten de 'normale' tijden
hoge werkdruk en weinig mogelijkheden om het werk zelf in te delen
onduidelijkheid bij een reorganisatie
het door elkaar heenlopen van werk en privé.

Als één of meerdere van deze risicoverhogende omstandigheden aanwezig zijn dan is het goed om nader te
inventariseren hoe groot het risico is en eventueel passende maatregelen te nemen.

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak PSA-beleid opstellen en communiceren.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 2. Hebben jullie met jullie medewerkers afspraken gemaakt over onderlinge communicatie en
omgang op de werkvloer
Stel gedragsregels op en bespreek dit met medewerkers, zodat ook zij kunnen aangeven wat zij gewenst en
ongewenst gedrag vinden. Stel dan gedragsregels vast.

Goede gedragsregels zorgen ervoor dat:

iedereen weet wanneer er sprake is van pesten, arbeidsdiscriminatie en/of seksuele intimidatie
medewerkers een eenduidige werkwijze hanteren
incidenten op een vaste manier worden gemeld.

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak PSA-beleid incl gedragscode opstellen en delen.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 3. Kunnen jullie medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag van een collega of klant terecht
bij hun leidinggevende? En bij een vertrouwenspersoon?
Het is belangrijk dat een medewerker die last heeft van ongewenst gedrag hierover vertrouwelijk kan praten
met een daartoe aangewezen persoon. Stel hiervoor een vertrouwenspersoon aan en stel een
klachtenregeling op.

Een vertrouwenspersoon moet iemand zijn waar medewerkers vertrouwen in hebben. Medewerkers van
bedrijven die bij Stigas zijn aangesloten kunnen gebruik maken van de Stigas vertrouwenspersoon of van het
preventie spreekuur van Stigas.

Wat doet een vertrouwenspersoon precies?

De vertrouwenspersoon:

biedt eerste opvang
geeft hulp en advies
onderzoekt of een oplosssing in de informele sfeer mogelijk is
informeert slachtoffers over andere oplossingsmogelijkheden
begeleidt slachtoffers bij het indienen van een klacht
verwijst door naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
registreert incidenten van ongewenst gedrag
is in staat het knelpunt, op een ethisch correcte wijze binnen de organisatie aan te kaarten.

Antwoord nee
Risico ziekteverzuim
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak een vertrouwenspersoon aanstellen  

zorg dat de vertrouwenspersoon voor de medewerkers bekend en bereikbaar is 
klachtenregeling opstellen

Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://stigas.nl/diensten/vertrouwenspersoon/
https://stigas.nl/diensten/preventiespreekuur/
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Situatie
Vraag 4. Zijn de leidinggevenden in jullie bedrijf voorgelicht over het herkennen en aanpakken van pesten,
arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie?
Waar moet de voorlichting aan voldoen? Goede voorlichting zorgt ervoor dat jullie leidinggevenden:

ongewenst gedrag kan herkennen
weten hoe ze moeten ingrijpen.

Situatie
Vraag 6. Hebben jullie procedures voor professionele opvang en nazorg van slachtoffers van pesten,
arbeidsdiscriminatie en (seksuele) intimidatie?
Wat zijn goede procedures? In een goede procedure staat onder meer:

hoe slachtoffers opvang en nazorg krijgen
welke praktische ondersteuning slachtoffers krijgen, bijvoorbeeld coaching.

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak leidinggevenden voorlichten over het herkennen en aanpakken van ongewenst

gedrag
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Informele omgeving. Vertrouwenspersoon en veiligheidscoördinator zijn/worden

aangesteld. Zij bespreken indien nodig vervolgstappen.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 7. Hebben jullie afspraken over de aanpak van daders die pesten, discrimineren of (seksueel)
intimideren?
Wat zijn heldere afspraken? Leg vast hoe jullie daders aanpakken.

Bijvoorbeeld:

Wanneer leggen jullie welke sancties op en welke worden er dan getroffen?
In welke gevallen doen jullie aangifte bij de politie? 

Betrek de OR! Heeft jullie bedrijf een ondernemingsraad of personeel svertegenwoordiging? Betrek deze dan
bij het opstellen van deze afspraken.
 

Zie voor informatie de toolkit Agressie en Geweld

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak PSA-beleid opstellen en delen. Bespreken intern of verdere uitwerking relevant is.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://www.vbne.nl/toolkit-agressie-geweld
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Situatie
Vraag 8. Krijgen jullie medewerkers voorlichting over pesten, arbeidsdiscriminatie en (seksuele) intimidatie
en de maatregelen daartegen?
Is mijn voorlichting goed genoeg? Goede voorlichting:

gaat specifiek in op de situatie van de medewerker
behandelt specifieke risico's, laat zien hoe medewerkers die kunnen herkennen, en wat de gevolgen ervan
kunnen zijn
bespreekt de maatregelen tegen de verschillende risico's
maakt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen
bespreekt de gedragregels die afgesproken zijn om ongewenste gedragsvormen te voorkomen
behandelt de sancties bij overtredingen
bij wie medewerkers terecht kunnen in geval van ongewenst gedrag en hoe deze te bereiken is.

Houd bij welke medewerkers voorlichting hebben gekregen. Ook nieuwe medewerkers moeten deze
voorlichting zo snel mogelijk krijgen. De voorlichting moet regelmatig bijgehouden worden. Zo blijft de kennis
van jullie medewerkers op peil, ook bij nieuwe situaties en ontwikkelingen.

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak PSA-beleid opstellen en delen.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 9. Hebben jullie in kaart of er risicofactoren voor ongewenst gedrag zijn?
De volgende factoren verhogen de kans dat ongewenst gedrag optreedt:

aanwezigheid van uitzendkrachten
aanwezigheid van medewerkers met een beperking
agressie door externen
werktijden buiten de 'normale' tijden
hoge werkdruk en weinig mogelijkheden om het werk zelf in te delen
onduidelijkheid bij een reorganisatie
het door elkaar heenlopen van werk en privé.

Bedrijven met meer dan 15 medewerkers adviseren wij de werknemersvragenlijst of vitaliteitsscan werknemer
in te vullen vanuit de bedrijfsaanpak Werken aan Morgen

Als één of meerdere van deze risicoverhogende omstandigheden aanwezig zijn dan is het goed om nader te
inventariseren hoe groot het risico is en eventueel passende maatregelen te nemen.

9.3.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 5. Grijpen de leidinggevenden in jullie bedrijf in als zij worden geconfronteerd met ongewenst
gedrag?
Antwoord ja

Vraag 10. Zijn er in jullie bedrijf medewerkers die meer kans lopen om gediscrimineerd te worden?
Antwoord nee

Antwoord nee
Risico ongewenst gedrag
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak PSA-beleid opstellen en delen.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://www.stigas.nl/werken-aan-morgen/
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9.4. Werkstress
9.4.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 7. Krijgen jullie medewerkers voorlichting over te hoge werkdruk en de maatregelen daartegen?
Goede voorlichting gaat specifiek in op de situatie van de medewerker en:

behandelt specifieke risico's, laat zien hoe medewerkers die kunnen herkennen, en wat de gevolgen ervan
kunnen zijn
bespreekt de maatregelen tegen de verschillende risico's
maakt duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de maatregelen.

Antwoord nee
Risico stress
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Regelmatig in gesprek blijven met boer over werkdruk en werkomvang en

mogelijkheid tot delegeren.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-05-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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9.4.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Zijn er medewerkers in jullie bedrijf die de afgelopen jaren uitgevallen zijn of minder inzetbaar
waren door stress gerelateerde klachten?
Antwoord nee

Vraag 2. Kunnen jullie medewerkers het werk in een redelijk tempo binnen de daarvoor beschikbare tijd
afmaken?
Antwoord ja

Vraag 3. Kunnen jullie medewerkers het werk zelf indelen en/of kunnen zij binnen hun werk zelf
beslissingen te nemen?
Antwoord ja

Vraag 4. Zijn de taken van de medewerkers afgestemd op hun capaciteiten?
Antwoord ja

Vraag 5. Kunnen jullie medewerkers problemen in overleg met hun collega's en leidinggevende oplossen?
Antwoord ja

Vraag 6. Kunnen jullie medewerkers met problemen bij hun leidinggevende terecht?
Antwoord ja
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9.5. Bijzondere groepen (zoals anderstaligen, jeugdigen, zwangeren)
In dit thema wordt aandacht besteed aan de zogenaamde bijzondere groepen. 

 

Deze medewerkers zijn 'bijzonder', omdat ze meer risico lopen dan 'gewone' werknemers.  Het is dus belangrijk om
even stil te staan of jullie medewerkers hebben die mogelijk extra risico's lopen of een hoger risico lopen en
eventueel extra maatregelen te nemen om ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen.

Vul dit thema altijd in als jullie personeel in dienst hebben. 

9.5.1. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Besteden jullie bij het verdelen van het werk aandacht aan kwetsbare groepen?
Antwoord ja

Vraag 2. Hebben jullie duidelijke afspraken over het werk dat 16- en 17-jarigen mogen doen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 3. Hebben jullie duidelijk afspraken over het werk dat 13-, 14- en 15-jarigen mogen doen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 4. Krijgen 13- tot en met 17-jarigen extra instructie en begeleiding?
Antwoord N.v.t.

Vraag 5. Houden jullie rekening met de risico's die zwangere vrouwen en hun ongeboren kind lopen?
Antwoord ja

Vraag 6. Hebben jullie een aparte ruimte voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die
borstvoeding geven?
Antwoord N.v.t.

Vraag 7. Houden jullie rekening met de risico's die oudere medewerkers lopen?
Antwoord ja

Vraag 8. Geven jullie oproepkrachten, uitzendkrachten en nieuwe medewerkers extra instructie en
begeleiding?
Antwoord N.v.t.
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Vraag 9. Houden jullie bij de planning rekening met medewerkers die net ziek zijn geweest?
Antwoord N.v.t.

Vraag 10. Hebben jullie duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen?
Antwoord ja

Vraag 11. Houden jullie bij de planning van de werkzaamheden rekening met medewerkers met een
beperking?
Antwoord N.v.t.

Vraag 12. Houden jullie rekening met medewerkers die de voertaal op het werk niet goed beheersen?
Antwoord N.v.t.

Vraag 13. Hebben jullie afspraken over veilig werken in een omgeving met omstanders?
Antwoord ja

Vraag 14. Hebben jullie afspraken over veilig werken voor vrijwilligers?
Antwoord ja

Vraag 15. Zijn jullie op de hoogte van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden als opdrachtgever
of terreineigenaar?
Antwoord ja

Vraag 16. Als jullie samenwerken met zzp’ers: maken jullie dan afspraken over veilig en gezond werken?
Antwoord N.v.t.

Vraag 17. Als jullie met uitzendkrachten werken: maken jullie dan afspraken over veilig en gezond werken?
Antwoord N.v.t.

Vraag 18. Als jullie met stagiaires werken: maken jullie dan afspraken over veilig en gezond werken?
Antwoord N.v.t.

Vraag 19. Hebben jullie te maken met omstanders en publiek?
Antwoord N.v.t.
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10. Bedrijfshulpverlening, arbeidsomstandigheden en
verzuim

Totaal vragen 48
Beantwoorde vragen 48
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 24
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 24
Acties gereed 0
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10.1. Arbeidsomstandigheden en verzuim
Vul dit thema altijd in. Schakel het alleen uit als je geen personeel in dienst hebt.

In dit thema wordt vooral aandacht besteed aan een aantal wettelijke verplichtingen waar een bedrijf aan moet
voldoen, zoals het hebben van een preventiemedewerker, het melden van ongevallen, het geven van voorlichting en
de begeleiding van verzuimende medewerker.

Verder wordt aandacht besteed aan een gestructureerde aanpak om risico's en verzuim te voorkomen.

 

CORONA UPDATE

Let op: i.v.m. het coronavirus is er een coronachecklist ontwikkeld in aanvulling op de RIE. Download de checklist,
vul deze in, voeg het risico toe in de RIE onder 'Overige risico's. Indien er een actie gewenst is, plan dan je actie bij
'Aanpak risico's en voeg de checklist als bijlage toe.

10.1.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 7. Zijn arbeidsomstandigheden en verzuim een terugkerend onderwerp in het werkoverleg? En (indien
aanwezig) in het overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging?
Door arbeidsomstandigheden en verzuim regelmatig te bespreken krijgt u zicht op knelpunten en oplossingen.
Zo werkt u voortdurend aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Medewerkers en leidinggevenden
die direct bij de uitvoering van het werk zijn betrokken weten als geen ander wat de knelpunten zijn en hebben
vaak praktische oplossingen. Daarna kunt u deze bespreken met de Personeelsvertegenwoordiging of
Ondernemingsraad. Als een organisatie meer dan 50 medewerkers heeft, heeft (indien aanwezig) de
Ondernemingsraad instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim
en re-integratiebeleid.

Antwoord nee
Risico belangrijke risico's missen
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak een schema opstellen om arbeidsomstandigheden en verzuim regelmatig aan de

orde te laten komen in het werkoverleg en het overleg met de ondernemingsraad
of personeelsvertegenwoordiging

Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://www.stigas.nl/coronachecklist-rie-0/
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Situatie
Vraag 8. Hebben jullie vastgelegd wie, wanneer, welke voorlichting krijgt?
Door arbeidsomstandigheden en verzuim regelmatig te bespreken krijg je zicht op knelpunten en oplossingen.
Zo werk je voortdurend aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Medewerkers en leidinggevenden
die direct bij de uitvoering van het werk zijn betrokken weten als geen ander wat de knelpunten zijn en hebben
vaak praktische oplossingen. Daarna kun je deze bespreken met de Personeelsvertegenwoordiging of
Ondernemingsraad. Als een organisatie meer dan 50 medewerkers heeft, heeft (indien aanwezig) de
Ondernemingsraad instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim
en re-integratiebeleid.

Gebruik de arbocatalogus bij het geven van voorlichting. De arbocatalogus bevat richtlijnen hoe er gezond en
veilig gewerkt kan worden en de arbocatalogus kan naast deze RIE een inspiratie zijn voor onderwerpen waar
je aandacht aan moet besteden.

Situatie
Vraag 10. Hebben jullie een bedrijfsreglement met afspraken over arbeidsomstandigheden en verzuim?
In een bedrijfsreglement staan alle afspraken die van belang zijn voor alle binnen het bedrijf werkenden: dus
medewerkers, maar ook ingeleenden krachten en vrijwilligers. Deze afspraken hebben betrekking op veilig en
gezond werken, onderlinge omgangsvormen, verzuim, werktijden en vakantiedagen. Zo'n document heeft
meerdere voordelen, namelijk:

Afspraken zijn eenduidig en voor iedereen helder
Het geeft "gewicht" aan de afspraken
Je kunt, mocht dat ooit nodig zijn, aantonen dat jullie een instructie hebben verzorgd
De medewerkers kunnen de afspraken nalezen.

Antwoord nee
Risico onvoldoende voorlichting
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak op basis van de onderwerpen die in deze risico-inventarisatie naar voren komen

een voorlichtingsplan/schema opstellen.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico ziekteverzuim
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Beschikbaar via HB NL. Nog delen binnen HB GH
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-11-2021
Status Gepland Actie gedefinieerd

https://agroarbo.nl/
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Situatie
Vraag 16. Hebben jullie een beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen?
Als persoonlijke beschermingsmiddelen om gezondheids- of veiligheidsredenen gedragen moeten worden,
dan moeten deze door de werkgever worden verstrekt. Vaak is het niet duidelijk wie, wanneer, welke
persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen. Als je een schema maakt met werkzaamheden met
daaraan gekoppeld de persoonlijke beschermingsmiddelen, is dit wel voor iedereen duidelijk. Verder moeten
de medewerkers voorgelicht worden over het juiste gebruik en onderhoud van de persoonlijk
beschermingsmiddelen en moet hierop worden toegezien. Spreek je medewerkers bijvoorbeeld schriftelijk
aan bij het consequent niet-dragen. Maak ook duidelijke afspraken over het vervangen van de persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Situatie
Vraag 22. Hebben jullie afspraken over de uitvoering van het preventief medisch onderzoek (PMO) van jullie
medewerkers?
Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) moet zijn afgestemd op risico's in het bedrijf. Het moet worden
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde bedrijfsarts. Je bent als werkgever verplicht dit
onderzoek periodiek (afhankelijk van de risico's: gemiddeld eens per vier jaar) aan de medewerkers aan te
bieden. Zij mogen hier op vrijwillige basis gebruik van maken. Van de resultaten uit dit onderzoek krijgt je als
werkgever op individueel niveau geen terugkoppeling.

Antwoord nee
Risico belangrijke risico's missen
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak een overzicht met werkzaamheden en de bijbehorende persoonlijke

beschermingsmiddelen opstellen
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico ziekteverzuim
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak Duidelijk maken hoe PAGO/PMO mogelijk is, indien gewenst.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 24. Besteden jullie aandacht aan de veiligheid van (spelende) kinderen op het erf?
Op het bedrijfsterrein spelende kinderen brengen risico's met zich mee, zoals aangereden worden. Neem
preventieve maatregelen, zoals een afgeschermde speelruimte voor de kleinsten en waarschuwingsborden.

Antwoord nee
Risico ongeval
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak duidelijke afspraken maken over spelende kinderen op het erf
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Voor leden herhalen dat spelende kinderen verantwoordelijkheid van de ouders

is.
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10.1.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 1. Pakken jullie de zorg voor goede arbeidsomstandigheden in jullie bedrijf op een structurele
manier aan?
Antwoord ja

Vraag 2. Hebben jullie een of meer personen aangewezen als preventiemedewerker?
Antwoord ja

Vraag 3. Heeft de preventiemedewerker genoeg kennis en tijd voor zijn functie?
Antwoord ja

Vraag 4. Bij de aanschaf van nieuwe materialen en machines: letten jullie op de eisen van veiligheid en
gezondheid?
Antwoord ja

Vraag 5. Bij nieuwbouw en verbouw: houden jullie rekening met de eisen van veilig en gezond werken?
Antwoord ja

Vraag 6. Als jullie samenwerken met andere bedrijven: maken jullie afspraken over veilig en gezond
werken?
Antwoord ja

Vraag 9. Stimuleren jullie leidinggevenden medewerkers om gezond en veilig te werken? En zien ze erop
toe dat medewerkers volgens de afspraken werken?
Antwoord ja

Vraag 11. Betrekken jullie jullie medewerkers, de ondernemingsraad en de werkgevers van ingeleende
medewerkers bij het inventariseren van de risico's in het bedrijf? Krijgen zij de RIE te zien?
Antwoord ja
Toelichting antwoord Sinds mei 2021 een veiligheidscoördinator en een werkgroep veiligheid binnen

HB GH plus communicatie middels de nieuwsbrief naar alle leden is belangrijk
aandachtspunt.

Vraag 12. Hebben jullie 15 medewerkers of meer?
Antwoord nee
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Vraag 13. Registreren jullie de ongelukken die op jullie bedrijf gebeuren?
Antwoord ja

Vraag 14. Melden jullie meldingsplichtige bedrijfsongevallen bij de Inspectie SZW (vroeger: de
Arbeidsinspectie)?
Antwoord ja

Vraag 15. Hebben jullie een overzicht van de gevaarlijke stoffen die jullie gebruiken?
Antwoord ja

Vraag 17. Registreren jullie het ziekteverzuim?
Antwoord ja

Vraag 18. Kunnen er in jullie bedrijf beroepsziekten voorkomen?
Antwoord nee

Vraag 19. Kennen jullie medewerkers de procedures rond verzuim?
Antwoord ja

Vraag 20. Volgen jullie bij zieke medewerkers de stappen van de Wet verbetering poortwachter?
Antwoord ja

Vraag 21. Hebben jullie afspraken met een arbodienst of bedrijfsarts over de begeleiding van zieke
medewerkers?
Antwoord ja

Vraag 23. Kunnen jullie medewerkers preventief (dus als ze nog niet ziek zijn) naar de bedrijfsarts? En
weten zij dat dit kan?
Antwoord ja

Vraag 25. Laten jullie deze RIE toetsen door een kerndeskundige of een gecertificeerde arbodienst?
Antwoord ja
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10.2. Bedrijfshulpverlening
Vul dit thema altijd in als jullie personeel in dienst hebben, uitzendkrachten, etc. of derden op jullie bedrijf aanwezig
zijn.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er alijd iets misgaan. Op dat moment is jullie bedrijf er verantwoordelijk
voor dat er snel adequate maatregelen genomen worden om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

Aandachtspunten zijn:

de aanwezigheid van voldoende bedrijfshulpverleners op de plekken waar gewerkt wordt - ook als op locaties
wordt gewerkt
de kennis van de hulpverleners - afgestemd op de risico die er in het bedrijf zijn en uit deze RIE naar voren
komen
de aanwezigheid van hulpmiddelen, zoals brandblussers, verbandtrommels - ook de hulpmiddelen moeten
afgestemd zijn op de risico in het bedrijf

10.2.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Zijn er altijd bedrijfshulpverleners beschikbaar?
Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de bedrijfsomvang, zoals het aantal gebouwen. In verband
met de beschikbaarheid is het in het algemeen raadzaam minstens twee medewerkers op te leiden.

Bedrijfshulpverleners moeten bij brand en ongevallen snel adequate zorg kunnen verlenen. Ook moeten zij een
ontruiming kunnen leiden.

Antwoord nee
Risico meer schade
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Boeren opgeleid tot BHV-er door HB NL - winter 2021  

Leden door inhuren extern bedrijf - winter 2021
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 2. Hebben de bedrijfshulpverleners een opleiding bedrijfshulpverlening gevolgd?
Bedrijfshulpverleners moeten opgeleid zijn en blijven. Dit houdt in dat de opleiding regelmatig (minimaal eens
per twee jaar een dag of eens per jaar een dagdeel) moet worden herhaald. De opleiding moet zijn afgestemd
op de risico's in het bedrijf.

Situatie
Vraag 3. Zijn de bedrijfshulpverleners goed bereikbaar?
Bij een calamiteit moet de bedrijfshulpverlener goed bereikbaar zijn, bijvoorbeeld telefonisch (mobiel).

Antwoord nee
Risico meer schade
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak Neen, zie vorige vraag.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico meer schade
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak iedereen vragen een nummer van de bedrijfshulpverlener in zijn mobiel telefoon

te zetten  
een ingevulde ongevals- en brandmeldingsmaart op een opvallende plek hangen

Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 4. Organiseren jullie minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening?
Door een praktijksituatie te oefenen krijg je een goed beeld van het functioneren van de
bedrijfshulpverleningsorganisatie. Ook merk je waar extra scholing, alarmering noodzakelijk is en betere
afspraken moeten worden gemaakt.

Situatie
Vraag 5. Weten jullie medewerkers hoe ze moeten handelen bij brand, een ongeval en ontruiming?
Alle medewerkers moeten weten wat er bij calamiteiten van hen wordt verwacht: zoals wie zij moeten
waarschuwen en waar de verzamelplaats is bij een ontruiming. Denk ook aan de instructie van tijdelijke
medewerkers.

Antwoord nee
Risico meer slachtoffers
Risicoklasse Middel

Actie
Gekozen aanpak N.v.t. Werken buiten. Verzamelplaats wel afspreken.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak leden t.z.t. informeren over BHV organisatie.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 6. Hebben jullie een bedrijfshulpverleningsplan?
In een bedrijfshulpverleningsplan is beschreven hoe de bedrijfshulpverlening binnen het bedrijf is
georganiseerd. De omvang van het plan hangt af van de omvang van de organisatie en kan voor een klein
bedrijf beperkt blijven.

Onderwerpen die in het plan opgenomen moeten worden zijn:

Wie geeft leiding aan de bedrijfshulpverlening?
Wie zijn de bedrijfshulpverleners?
Een plattegrond van de gebouwen met vluchtwegen, brandblussers en verbandtrommels
verzamelplaatsen bij ontruiming.

Eventueel aanvullend:

dienstroosters en/of ploegindeling van de bedrijfshulpverleners
onderhouds- en controleschema's voor blusmiddelen en verbandtrommels.

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Laag

Actie
Gekozen aanpak alarmkaart ophangen
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking BHV-plan opstellen op basis van aanwijzingen uit BHV-opleiding. Na verhuizing

ook afstemmen op nieuwe omgeving.
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Situatie
Vraag 11. Zijn de aankleding van het pand en de versieringen brandvertragend?
Bij de aankleding van uw pand (gordijnen. vloerbedekking e.d) en het aanbrengen van versieringen zoals
slingers en seizoensversieringen moet op de brandveiligheid worden gelet. Informeer bij de brandweer aan
welke klassen van brandwerendheid het materiaal moet voldoen. Deze klassen zijn gebaseerd op NEN
normen voor brandvoortplanting en rookontwikkeling. Het bouwbesluit stelt eisen aan de aankleding van een
pand. N.B. Dit speelt vooral bij bedrijven die gasten ontvangen, zoals zorgboerderijen en de multifunctionele
landbouw. Maar ook voor bedrijven die geen gasten ontvangen kan het geen kwaad om hier even bij stil te
staan.

Antwoord nee
Risico brandgevaar
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak kiezen voor brandveilig materiaal  

brandgevaarlijk materiaal laten impregneren
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Bij verhuizing naar nieuwe schuur relevant.
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10.2.2. Risico's volgend uit overige risico's voor dit thema

Situatie

Risico Verbandtrommel
Omschrijving Verbandtrommel wel aanwezig, maar nog opnemen in auto voor naar terrein.
Risicoklasse Geen
Actie
Gekozen aanpak Voldoende verbandtrommels op verschillende plekken (schuur, trekker, land)

bereikbaar.
Verantwoordelijke Marieke Evers (VC)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Situatie

Risico Brandblusapparatuur
Omschrijving Brandblusapparatuur hangen niet goed in zicht.
Risicoklasse Middel
Actie
Gekozen aanpak Pictogrammen aanbrengen waar brandblusapparatuur hangt.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 01-01-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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10.2.3. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 7. Zijn er genoeg brandblussers in de gebouwen en op de andere plaatsen waar jullie werken?
Antwoord ja

Vraag 8. Laten jullie brandblusmiddelen regelmatig controleren (slanghaspels jaarlijks, draagbare
blustoestellen elke twee jaar)?
Antwoord ja

Vraag 9. Hebben jullie een verbandtrommel op de werkplek?
Antwoord ja

Vraag 10. Controleren jullie regelmatig of de verbandtrommels compleet zijn? En of de
houdbaarheidsdatum niet verstreken is?
Antwoord ja
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10.3. Brandrisico's
Stalbranden zijn vreselijk voor dieren, ondernemers en hun omgeving. Vaak is ook niet duidelijk waar de oorzaak
ligt. Twee veelvoorkomende oorzaken zijn de elektrische installatie en stal onderhoudswerkzaamheden. 

Brandrisico’s zijn: stofvorming in de stallen, laswerkzaamheden, bouw niet brandveilig, aanwezige
ontstekingsbronnen zoals schakelaars en elektrische vliegenvallamp, mestgassen.  

10.3.1. Risico's volgend uit vragenlijst

Situatie
Vraag 1. Zijn de wanden en deuren tussen de technische voorzieningen en de stal minimaal 60 minuten
brandwerend?
Cluster de technische voorzieningen apart, zo mogelijk ook brandwerend gescheiden, van de dierenverblijven.
(Kort)sluiting, 'hete' werkzaamheden en zelfontbranding zijn de meest voorkomende oorzaken van branden in
stallen. Een goede brandwerende scheiding voorkomt dat een brand in de technische ruimte overgaat in een
stalbrand. De tijd tussen het ontdekken van de brand en het onder controle hebben van de brand (inclusief de
opkomst van de brandweer) is vaak minder dan zestig minuten.

Situatie
Vraag 4. Is de stroomtoevoer van de technische ruimte op een aparte groep aangesloten?
Een aparte stroomtoevoer (aparte groep) in een risicocompartiment zoals een technische ruimte, kan ervoor
zorgen dat de ventilatie niet uitvalt tijdens een (uitslaande) brand in een stalgedeelte

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Deels open schuur - aandachtspunt in aanpassingen nieuwe schuur
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking Indien nvt vanwege open schuur <> dit benoemen.

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak de technische ruimte in een aparte groep plaatsen
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd



Rapport | Herenboeren De Groote Heide - RI&E 2021 - Plan ... | 20-10-2021
 

158 van 165 Risico Inventarisatie & Evaluatie | Herenboeren De Groote Heide

Situatie
Vraag 5. Hangt er een rookmelder of temperatuursensor in het productiebedrijf?
De meeste stalbranden worden vaak pas in een stadium ontdekt waarin de brand zich al sterk heeft kunnen
uitbreiden. Met goede branddetectie kan de ontdekkingstijd en daarmee ook meldtijd worden verkort. De
meeste branddetectiesystemen (rookmelders) in dierenverblijven functioneren echter niet goed door stof,
ammoniak en vocht (met als gevolg corrosie van de apparatuur). Branddetectiesystemen voor
dierenverblijven zijn wel in ontwikkeling, maar er zijn nog geen langdurige ervaringscijfers bekend. In
afgescheiden technische ruimtes is branddetectie door middel van (bij voorkeur) rookmelders,
temperatuurvoelers en dergelijke een goede optie. Ook is het mogelijk om klimaatsensoren in de afdelingen
die gekoppeld zijn aan een centrale bedrijfscomputer te gebruiken, om vroegtijdige ontdekking van brand
mogelijk te maken. Een klimaatsensor die in alarm gaat, kan namelijk een indicatie zijn dat er meer aan de
hand is. Let wel: deze sensoren voldoen niet aan de eisen die normaal gesteld worden aan
brandmeldsystemen.

Situatie
Vraag 7. Zijn jullie ruimtes schoon en stofvrij?
Stof en aanslag in de buurt van elektrische systemen kan overhitting, kortsluiting en brand tot gevolg hebben.

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak meldingssysteem aanleggen met een melding/signaal naar bijvoorbeeld de

mobiele telefoon van de veehouder
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak de stallen en nevengebouwen zoveel mogelijk stof vrij houden  

(elektrische) installaties droog en stof vrij houden.
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
Opmerking In overleg welke installaties/mechanisatie al dan niet in open gedeelte van

schuur staat.
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Situatie
Vraag 8. Gebruiken jullie kunststof materialen die niet of nauwelijks bijdragen aan branduitbreiding?
De mate van rookontwikkeling bij materialen in een stal is een belangrijke factor. In veel gevallen is rook
gevaarlijker dan brand. Dit betekent dat de mate waarin een materiaal rook produceert bij brand, minstens zo
belangrijk is als de (on)brandbaarheid van het materiaal.

Situatie
Vraag 9. Hebben jullie een sprinkler-of vernevelingsinstallatie die bij brand kan worden ingezet?
Sprinkler- en vernevelingsinstallaties kunnen een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van
branduitbreiding (ontwikkelen van brand) en zelfs zorgen voor het volledig blussen van kleine brandjes.

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Aandachtspunt voor nieuwe schuur
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak Nagaan wat al dan niet verplicht is bij indeling nieuwe/open schuur + dit

toepassen.
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 10. Hebben jullie een bliksemafleider voor de stal en de gebouwen?
Een bliksemafleider kan brand of het uitvallen van belangrijke systemen door blikseminslag of overspanning
door bliksem voorkomen.

Situatie
Vraag 11. Hebben jullie een bluswaterput binnen een afstand van 200 meter?
De Brandweer moet bij bluswerk beschikken over voldoende capaciteit bluswater.

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak bliksemafleider voor de stal installeren
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak met de brandweer bluswater voorziening bespreken
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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Situatie
Vraag 12. Hebben jullie een alarmsysteem dat waarschuwt als de stroom en essentiële apparatuur uitvalt?
Bij uitval van stroom, zoals bijvoorbeeld kan voorkomen na bliksem inslag, moet meteen gehandeld worden
om een gevaarlijke situatie voor mens en dier te voorkomen.

10.3.2. Overige beantwoorde vragen

De paragraaf bevat alle overige beantwoorde vragen die niet leiden tot een risico.

Vraag 2. Is jullie verlichtingssysteem kwetsbaar voor erosie?
Antwoord nee

Vraag 3. Gebruiken jullie warmtelampen?
Antwoord nee

Vraag 6. Zorgen jullie bij ‘hete werkzaamheden’ als lassen en slijpen voor voldoende maatregelen om
brand te voorkomen?
Antwoord ja

Antwoord nee
Risico meer schade en slachtoffers
Risicoklasse Hoog

Actie
Gekozen aanpak een alarmsysteem voor uitval stroom en essentiële apparatuur inrichten  

waarborgen dat er na een alarm een reactie of bemanning aanwezig is
Verantwoordelijke Henk Hirs (bestuur)
Begindatum
Einddatum 01-03-2022
Status Gepland Actie gedefinieerd
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11. Gezinsbedrijven

Totaal vragen 0
Beantwoorde vragen 0
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 0
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 0
Acties gereed 0
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12. Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw

Totaal vragen 0
Beantwoorde vragen 0
Onbeantwoorde vragen 0
Risico's 0
Acties nog te plannen 0
Acties gepland 0
Acties gereed 0
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13. Overige Risico's
Dit hoofdstuk bevat alle overige geïnventariseerde risico's die niet gerelateerd zijn aan een thema.

Situatie

Risico Coronabesmetting
Omschrijving Checklist invullen.
Risicoklasse Middel
Actie
Gekozen aanpak Corona checklist ingevuld en getoetst.
Verantwoordelijke Bram Verhoeven (boer)
Begindatum
Einddatum 22-07-2020
Status Gereed Afgerond op 22-07-2020
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14. Uitgeschakelde thema's
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van alle uitgeschakelde thema's. Dit zijn thema's waarvoor is aangegeven dat
deze niet van toepassing zijn.

Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Explosieven, munitie en onbekend afval
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Onkruidbestrijding, gewasbescherming en
ongediertebestrijding in bos en natuur
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de
akkerbouw (spuit- en ontsmettingsmiddelen)
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Stro dekken
Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw » Horeca
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Langs of op het water
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Hijsen
Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw » Agrarische kinderopvang
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Werken langs de weg
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Onderhoud machines en opstallen in de
pluimveehouderij
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Tank- en Kiepvrachtwagen
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Sorteren van fruit
Bedrijf, bedrijfsvoering en werkinhoud » Functie- werkinhoud en bedrijfsvoering
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Werken in en rondom bomen
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Lopende band werkzaamheden in de akkerbouw
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Onderhoud en onderhoudswerkzaamheden in bos en
natuur
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Graafwerkzaamheden
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Grondwerk
Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw » Recreatie
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Werken aan en langs het spoor
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Bodemsanering
Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw » Evenementen
Bedrijf, bedrijfsvoering en werkinhoud » Agressie en geweld
Bedrijfshulpverlening, arbeidsomstandigheden en verzuim » Bedrijfshulpverlening Veldhulpverlening
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Werkzaamheden met dieren in de natuur
Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw » Speeltoestellen
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Werken op en langs de weg en het spoor
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Omstandigheden verwerkingsruimte in de akkerbouw
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Op kantoor
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Ruimen van gewassen in kassen (versie: mechanisch
loonwerk)
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Handgedragen machinewerk in bos en natuur
Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw » Boerderij educatie
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Sloopwerkzaamheden
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » ULO-cellen
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Broederij
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Kippen en kuikens opzetten
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Werken op en langs water en het moeras
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Bestraten
Werkmethoden, werkzaamheden en machineveiligheid » Rijdende machines en transportmiddelen in bos en
natuur
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Grondzuigen
Nevenactiviteiten en Multifunctionele landbouw » Boerderijwinkel
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Op hellingen en taluds
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » Mestgassen (versie: mechanisch loonwerk)
Bijzondere werkzaamheden en werkomstandigheden » De takkenversnipperaar
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Deze Actielijst is een intern communicatiemiddel en is gekoppeld aan de acties uit het Plan van Aanpak in de dynamische (online) omgeving van Stigas. 

20 oktober 2021 

Actielijst (in wording) 
 

Na werkgroep Veiligheid van 30 oktober as. zijn er 5-10 actiepunten om op te pakken voor 1-1-2022.  

Uiteraard aandacht voor omvang actie/werkzaamheden en haalbaarheid realisatie. 

 

1)  Afzetting van onveilige stukken van de omgeving boerderij 

Situatie Waterbassin is onveilig en vies, bevat water en risico legionella. 

Risico  Verdrinken, ziek 

Maatregel Afzetten: HOE 

Actie   

Prioriteit Hoog/middel/laag 

Wie  Bram  

Budget ntb 

Deadline  1-1-2022  

Opvolging Contact VC ca. 1-12-2021 & Bespreking in werkgroep veiligheid ca. 1-1-2022 

 

 

2)  Sleuven dichten ivm struikelgevaar 

Situatie Er zijn sleuven gemaakt ten behoeve van leiding/bedrading 

Risico  Struikelgevaar 

Maatregel  

Actie 

Prioriteit  Hoog/middel/laag 

Wie  Bram  

Budget ntb 

Deadline  1-1-2022 

Opvolging Contact VC ca. 1-12-2021 & Bespreking in werkgroep veiligheid ca. 1-1-2022 
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Deze Actielijst is een intern communicatiemiddel en is gekoppeld aan de acties uit het Plan van Aanpak in de dynamische (online) omgeving van Stigas. 

3)  … 

Situatie  

Risico   

Maatregel  

Actie 

Prioriteit  Hoog/middel/laag 

Wie  Bram  

Budget ntb 

Deadline  1-1-2022 

Opvolging Contact VC ca. 1-12-2021 & Bespreking in werkgroep veiligheid ca. 1-1-2022 

 

4)  … 

Situatie  

Risico   

Maatregel  

Actie 

Prioriteit  Hoog/middel/laag 

Wie  Bram  

Budget ntb 

Deadline  1-1-2022 

Opvolging Contact VC ca. 1-12-2021 & Bespreking in werkgroep veiligheid ca. 1-1-2022 

 

5)  … 

Situatie  

Risico   

Maatregel  

Actie 

Prioriteit  Hoog/middel/laag 

Wie  Bram  

Budget ntb 

Deadline  1-1-2022 

Opvolging Contact VC ca. 1-12-2021 & Bespreking in werkgroep veiligheid ca. 1-1-2022 
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A. Actuele/urgente werkzaamheden 
Wie: Bram/Ad 

Budget: ntb 

Per 1-11-2021 Afronding Rondje over terrein – wat moet er gebeuren (opgeruimd? Gevaarlijke situaties?) 

Per 1-1-2022 Prioriteit 1) Afzetten delen van omgeving waar onveilig is, waar werkzaamheden zijn (waterbassin, rondom andere schuur) 

2) Afdekken sleuven i.v.m. struikelgevaar 

3) Nagaan of alle stellingen, gestapelde kisten/kasten enz. veilig vastzitten. Geen omvalgevaar. 

Per 1-3-2022 Daarna  ntb 

! Aandachtspunt:   Verhuizing volgt, wat wel/niet nu doen bij deze schuur. 

 

B. Bespreken risico’s specifieke voorbeelden  
Wie: Werkgroep Veiligheid en Bram 

Budget: ntb  

Per 1-11-2021 Bespreken 1) Gordel (wel/niet/U-staal-met rolgordel, welke trekkers),  

2) Kortstondig gebruik trekker, toelichting  

3) Afspraken over alleen werken op het land, in winter, enz. 

Per 1-1-2022 Bespreken 4) Lease-optie: Voordeel: Comfort & arbogerelateerde zaken hiermee geborgd. Beschikt over CE-keuring.  

5) Geluid/gehoorschade 

Per 1-3-2022  Bespreken ntb 

! Aandachtspunten:  Bram betrekken in conclusie, denktijd geven, indien nodig bijstellen. 

 

C. Cursus/opleiding 
Wie: Bram 

Budget: Declareren/opgeven bij Hugo 

Per 1-11-2021 Afronding  

Per 1-1-2022 Prioriteit 1) BHV (samen met vrijwilligers – 1 zaterdag op locatie)  

2) Heftruck 

3) Kettingzaag  

4) Spuitlicentie 

Per 1-3-2022 Daarna  Op basis van persoonlijk ontwikkelplan. 

  Ooit  Afstemmen of VCA-gecertificeerd (navraag bij HB NL & Weert hoe/wat/waarom) 

! Aandachtspunt:   Spreiden opleidingsdagen, voorkeur Bram volgen 
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D. Dagelijkse werkzaamheden – borgen gemaakte afspraken 
Wie: Bram 

Budget: Minimaal 

Per 1-11-2021 Opvolging 1) Instructies en tekenlijst 

2) Melding bijna-ongevallen mondeling & per e-mail 

3) Gebruik goede stofmaskers met goed filter bij schoonmaken bij kippen 

Per 1-1-2022 Prioriteit 4) Sticker op machines, alleen gebruiken na instructie/ alleen voor bevoegden 

5) Bewustzijn/regel: Verwijzing naar huisarts voor tetanusprik na snijwond,  

Per 1-3-2022 Daarna  Plastic instructies 

! Aandachtspunt:   Communicatie naar vrijwilligers, volhouden/herhalen 

 

E. PBM & Veilig gebruik machines  
Wie: Bram/Marieke 

Budget: Minimaal 

Per 1-11-2021 Afronding  

Per 1-1-2022 Prioriteit 1) Overzicht werkzaamheden en bijbehorende PBM 

    2) Noodknop op machines 

Per 1-3-2022 Daarna  Plastic instructies 

Tekenlepeltjes  

! Aandachtspunt:   Communiceren naar vrijwilligers, volhouden/herhalen 

 

F. Inventarisatie & Jaarplanning maken van benodigde controles & gespreid in gang zetten 
Wie: Bram & Ad? 

Budget: Minimaal 

Per 1-11-2021 Afronding - 

Per 1-1-2022 Prioriteit [Wanneer wat? Wat is dubbel, wat is eerst belangrijk? Wat is niet nodig?] 

Inventariseer welke machines behouden en die dan opnemen in keuringsprogramma 

 Periodiek NEN-keuring: NEN 3140/1010 over controle elektrische apparaten. 

Onderhoudsprogramma en keuring machines, trekkers, heftruck, … 

? CE-keuring tweedehandse machines 

Inventariseer chemische opslag: lijst + giftige stoffen achter slot & grendel (benzine, ruitenwisservloeistof, geen 
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gewasbestrijdingsmiddelen/terpentine/ammoniak aanwezig) 

Inventariseer in een logboek / onderhouds- / controleschema van alle arbeidsmiddelen zoals brandblussers/haspels,  

roldeur, verlengsnoeren, keuring ladders en trappen 

Per 1-3-2022 Daarna  Idem want spreiden van deze admin. werkzaamheden 

! Aandachtspunt:   Administratie bijhouden, online en offline. 

 

G. Technische klussen inzake Veiligheid 
Wie: Henk Hirs 

Budget: Per project verschillend 

Per 1-11-2021 Opvolging 1) Bij ieder project/technische klus aandacht aan veiligheid besteden (welke risico’s/welke maatregelen) 

Per 1-1-2022 Prioriteit 2) Alarmering bij uitval stroom (koeling, diepvries, kippen, inbraakbeveiliging, licht) 

Per 1-3-2022 Daarna  In werkgroep nog bespreken wat echt nodig is, wat aanvaardbare risico’s zijn 

O.m. bliksemafleider 

! Aandachtspunt:  Altijd in overleg: Afstemming & Planning 

 

H. Verhuizing/verbouwing schuur 

Wie: Henk Hirs 

Budget: Separaat 

Per 1-11-2021 Afronding 1) Inventarisatie asbest 

2) Inventarisatie (on)mogelijkheden andere schuur 

Per 1-1-2022 Prioriteit 3) Eisen brandveiligheid aan open schuur/afgesloten gebouw duidelijk  

4) Eisen aan technische ruimte duidelijk 

5) Inbraakpreventie - hoe 

6) Vluchtroutes inzichtelijk (Pictogrammen, bewegwijzering) 

7) Eisen aan toegankelijkheid mindervaliden  

Per 1-3-2022 Daarna  Veiligheid tijdens verbouwwerkzaamheden  

Stellingen vastzetten, geordend houden met o.m. machines erin en PBM in dichte kratten. 

! Aandachtspunt:  Randvoorwaarden Arbobesluit en Bouwbesluit 
In de gebouwde omgeving is het met name belangrijk om incidenten te voorkomen en het gevoel van veiligheid te bevorderen. 

Hiertoe zijn overzicht, controle en verlichting belangrijke gebouwelijke en organisatorische randvoorwaarden. In geval van 

calamiteiten is het belangrijk dat de vluchtrouteaanduidingen, alarminstallatie, noodverlichting en eventuele 

communicatiesystemen blijven werken. De noodstroom-voorziening dient hier zorg voor te dragen. 
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I. Arbobeleid & veiligheid in tekst 
Wie: Marieke Evers 

Budget: Minimaal 

Per 1-11-2021 Afronding 1) RI&E (koppelen acties aan risico’s) 

2) Registratie van (bijna-) arbeidsongevallen 

3) PSA-beleid 

Per 1-1-2022  Prioriteit 4) Calamiteitenplan (incl. noodnummer/veiligheidssignalen) 

5) BHV-opleiding & BHV-plan,  

6) Oproep BHV-ers/EHBO-ers 

Per 1-3-2022 Daarna  Handboek Veiligheid (incl. info over infectieziekten), Herenboeren in bedrijf-reglement, werkwijze Traumazorg 

! Aandachtspunt:   Communicatie & publicatie (nieuwsbrief, ALV, op boerderij)  

Specifieke voorbeelden met nadruk eigen verantwoordelijkheid 

Wie doet keuring van bepaalde zaken zoals EHBOdoos. 

 

J. Veiligheid Community 
Wie: Marieke Evers 

Budget: Minimaal 

Per 1-11-2021 Afronding  

Per 1-1-2022  Prioriteit 1) Voorbespreken of nabespreken in werkgroep 

Per 1-3-2022 Daarna  2) In gesprek met Paul en Hanneke over veiligheid tijdens vlees verpakken, uitgifte en activiteiten 

! Aandachtspunt:   Communicatie evt. protocol/richtlijnen? 
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