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

9. Voorlichting en onderricht
De Veiligheidscoördinator van Herenboeren De Groote Heide geeft samen met de boer
voorlichting en scholing aan elkaar en (actieve) leden over het gebruik van arbeidsmiddelen
en/of persoonlijke beschermingsmiddelen, passend bij ieders specifieke behoefte, en hoe er in
de organisatie wordt omgegaan met psychosociale arbeidsbelasting.
Handboek Veiligheid en ‘herenboeren in bedrijf’-reglement
Herenboeren Nederland heeft (reeds in 2020) twee documenten opgesteld (het handboek
Veiligheid en het ‘herenboeren in bedrijf’-reglement) die de belangrijkste zaken omtrent
veiligheid op en rond de boerderij samenvat. Beide documenten zijn in een toegepaste versie
ook beschikbaar voor Herenboeren De Groote Heide.

[9] Voorlichting en onderricht – Herenboeren De Groote Heide

Veiligheid op ons bedrijf
Handboek – opgesteld door HB NL

Gebruik beschermingsmiddelen - Voorkomen is beter dan genezen!

Help je op de boerderij? Draag goede stevige schoenen en stevige (aan) gesloten kleding.
Handschoenen, gezichtsbescherming of oordoppen nodig? In de schuur/werkkast vind je de
meest bruikbare middelen. Alstublieft na gebruik schoonmaken en altijd terugleggen. Zorg dat
degene na jou niet misgrijpt. Bedankt!

Dit document is met de grootst mogelijke precisie voor besturen, commissie-coördinatoren, boeren
en vrijwilligers opgesteld. Het betreft een organisch document.
Laten we gezamenlijk zorgen voor een veilige Herenboerderij en elkaar waar nodig een handje
helpen. Handige tips die in het algemene document opgenomen kunnen worden? Meld het
alstublieft even via veiligheid@herenboerendegrooteheide.nl o.v.v. handboek veiligheid.
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Vooraf

Op Herenboerderij De Groote Heide heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
plaatsgevonden. Samen met Stigas heeft de boer en de veiligheidscoördinator van uw boerderij
de verschillende risico’s doorgenomen.

Boer:

Bram Verhoeven

Veiligheidscoördinator:

Marieke Evers

De risico’s op de boerderij zijn zo goed mogelijk in kaart gebracht en hieruit zijn verschillende
actiepunten gerold. De voornaamste punten die voor alle werkzaamheden gelden:

-

-

-

-

Bescherm jezelf: zorg altijd voor deugdelijke en goede beschermingsmiddelen. Draag goede
stevige schoenen, handschoenen, gehoorbescherming bij gebruik machines en
oogbescherming. En wijs elkaar er ook op dat veilig werken in het belang is van jezelf, andere
vrijwilligers en de hele community.
“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” (Pipi Langkous). Fijn dat je wilt
helpen, maar vraag altijd naar de instructie zodat je veilig aan de slag kunt. De boer helpt je
daarbij.
Samen werken: Zorg dat er nooit alleen wordt gewerkt bij risicovolle werkzaamheden en in
situaties die vooraf als risicovol kunnen worden ingeschat. Bovendien is samenwerken per
definitie fijner.
Dat hygiëne van groot belang is om ziektes te voorkomen is eenieder bekend. Gewerkt op de
boerderij? Was altijd je handen met water en zeep.

We zijn aangesloten bij Stigas. Zij hebben een complete arbo-catalogus samengesteld voor de
agrarische wereld. Niet alles is voor ons relevant maar mocht je interesse hebben, neem gerust
eens een kijkje: www.stigas.nl/agroarbo
In dit handboek zijn de meest relevante zaken – voor een Herenboerderij – uitgelicht.
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1. Arbeidsomstandigheden en verzuim
Onderstaande is onderdeel van Arbobeleid en als zodanig separaat vastgelegd binnen HB De
Groote Heide. Het Handboek Verzuim- en Arbobeleid door HB NL maakt er onderdeel van uit.
Vooral van groot belang voor de Herenboeren-boer – want in dienst bij Herenboeren Nederland én het bestuur van de coöperatie. Vanuit Herenboeren Nederland wordt een HANDBOEK
VERZUIM- EN ARBOBELEID aan de boer ter beschikking gesteld. Hierin staan zaken vermeld als:








Herenboeren NL: circulaire werkgever
Ziekteverzuimbeleid
Het ziekteverzuimbegeleidingsprotocol
Belangrijke contactgegevens
Preventief Medisch Onderzoek
Verzuimprotocol
Arbobeleid

2. Bedrijfshulpverlening
Belangrijk: Zorg dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt als je alleen werkt. Laat altijd iemand
anders (vrijwilliger of boer) weten waar en hoe laat je ergens alleen werkt.
BHV-ers op de boerderij: Op de boerderij is tenminste de boer in het bezit van een geldig BHV
certificaat. Op de calamiteitenlijst (op de deur van de koelcel) staan ook de telefoonnummers van
andere BHV-ers en op welke momenten zij meestal aanwezig zijn.
Opleiding: via Herenboeren NL kan de boer ieder jaar een BHV-cursus volgen, regulier danwel
herhalingscursus.
Verbanddoos: een kleine verbanddoos staat achterin de werkplaats op de linkervensterbank, een
goed gevulde verbanddoos ernaast op de grote kast. Missen er onderdelen als pleisters, schaartje?
Meld dit bij de boer. Zorg altijd dat de doos op de juiste plaats wordt teruggezet/gehangen.
Brandblusser: de brandblussers staan, duidelijk gemarkeerd, in de hoeken en op de vensterbanken
in de werkplaats. Zorg dat deze niet worden verplaatst, zodat niemand misgrijpt tijdens een
calamiteit. Meld het gebruik aan de boer zodat hij kan zorgen dat de blusser wordt onderhouden
en gevuld. Vergeet ook het jaarlijks onderhoud niet!
Oogspoeling: iets in je oog gekregen? Gebruik daarvoor de oogspoelfles. Deze staat bij de
verbanddoos linksachter in de werkplaats. Indien gebruikt direct melding maken bij de boer zodat
hij kan zorgdragen voor vervanging.
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3. Biologische stoffen en schimmels
Het is bijna onvermijdelijk dat je wordt blootgesteld aan biologische stoffen. Bekende veroorzakers
zijn de berenklauw, de acaciaboom, de fluweelboom, de plataan, het Jacobskruiskruid en
ambrosia. Ook paddenstoelen, zwammen en schimmels kunnen klachten aan de luchtwegen
veroorzaken en allergische huidreacties geven.
Persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik bij voorkeur huid- en/of
adembeschermingsmiddelen als je in de natuur werkt nabij begroeiing.
Was handen bij pauzes en beëindiging van werkzaamheden. Gebruik een milde zeep.
Smeer de handen voor en na het werk in met een verzorgende crème of zalf.

4. Biologische factoren en infectiezieken in bos en natuur
4.1 Eikenprocessierups
Draag bij het werken in de risico zone een wegwerpoverall met capuchon, wegwerp
handschoenen, oogbescherming, mondmasker (P3) en makkelijk schoon te spoelen schoenen of
laarzen.
Heb je voor het weggooien van de gedragen kleding en de gedragen persoonlijke
beschermingsmiddelen voldoende plastic zakken bij om besmette kleding na gebruik op te
bergen?
Heb je voldoende schoon spoelwater bij je?
Heb je voor het verwijderen van brandharen breed plakband bij je? Meerdere keren strippen!
Meld de boer minimaal het aantal nesten en de mate waarin die klachten veroorzaken om de
ernst duidelijk te maken
4.2 Teken en ziekte van Lyme
Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken! Ook op de boerderij kunnen teken aanwezig zijn.
Ben je op de boerderij werkzaam geweest?
Controleer dan je huid en haren. Gebruik een tekentang op het moment dat je
een van hierboven getoonde beestjes in/op de huid ziet zitten, doe dit op juiste
wijze snel en correct.
Controleer je kleding en lichaam gedurende de dag en doe een totale
lichaamscheck aan het einde van de dag.
Noteer in je agenda altijd wanneer je een tekenbeet hebt opgelopen.
Teken, in diverse maten.
4

4.3 Wilde dieren en kadavers
Laat weten dat je er bent, maak geluid!. Zo geef je wild de kans om te vluchten en kom je niet met
ze in aanraking. Houd vooral afstand en geef dieren de ruimte om te vluchten.
Voorkom elk contact met besmet (lichaams)materiaal van dieren. Voorkom geprikt of gesneden te
worden door goede voorzorgsmaatregelen te nemen tijdens het hanteren en verpakken van
kadavers.
Was altijd je handen grondig na contact, kleding wassen op 60 graden
4.4 Zoönose
Sommige ziektes kunnen overgaan van dier op mens. Deze ziektes worden zoönosen genoemd.
Wees je bewust van de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan zoönosen, beroepsgerelateerde
infectieziekten en insectenbeten. Je vindt diverse instructiefilmpjes op internet
Meld aan de boer en mede-vrijwilligers als jijzelf of een van de mede-leden allergisch reageert op
zaken als wespensteek e.d. Als dit nodig is, zorg dan dat je antistoffen bij de hand hebt en dat ook
de anderen weten waar deze te vinden is en hoe die toe te brengen.
Was altijd goed je handen!
Was een wondje of beet goed uit met water en/of zeep en ontsmet met alcohol (70%) of jodium.
Gebruik bij een verwonding direct verbandmiddelen. Breng na een snijwond altijd een bezoek aan
de huisarts voor eventuele tetanusprik.

5. Machineveiligheid
Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding. Dit geldt
voor nieuwe, gewijzigde en zelfgemaakte machines.
Goedkeuring en toestemming boer: de boer is degene die de machines beste kent. Ga nooit
zonder toestemming van de boer aan de slag met de (landbouw)machines.
Start met (visuele) inspectie: Controleer de machine voordat de werkzaamheden starten. Altijd
visuele inspectie of machines geen gebreken vertonen.
Onderhoud machines: Onderhoud de machine conform de aanwijzingen in de
gebruikshandleiding en indien groter materieel dient het materiaal jaarlijks onderhouden en
gekeurd te worden. Voer nooit onderhoud uit aan een draaiende machine
Altijd eerst instructie: Ga je werken met een machine? Zorg dat je eerst op hoogte wordt gebracht
over de werking. Vraag instructie aan de boer.
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Een aantal machines vragen hier extra aandacht:
A. Motorzaag
Werken met een motorzaag brengt relatief grote risico’s met zich mee.
! Alleen de boer werkt met een motorzaag (en heeft hier een opleiding toe).
Ervaring vereist: zorg te allen tijde dat enkel ervaren en goed geïnstrueerde vrijwilligers deze
werkzaamheden verrichten. Heeft de ervaren motorzager een eigen zaag? Leen deze niet uit aan
anderen.
Bescherm jezelf: denk hierbij aan
 een veiligheidshelm, gehoorbescherming en gelaatsbescherming
 zaagschoenen of zaaglaarzen die goed grip hebben op de ondergrond
 werkhandschoenen die soepel zitten
 een zaagbroek of zaagoverall (deze kun je vaak huren in combinatie met de zaag)
Houd (gepaste) afstand. De expert zal weten wat hij doet, help je met verdere verwerking? Houd
tenminste gepaste afstand tijdens het zagen in verband met rondvliegende splinters en
neervallende takken.
B. Bosmaaier
Uiteraard dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen als bij het gebruik van de motorzaag.
Aanvullend hierop het advies om goed te kijken of er geen processierups, wespennest of andere
gevaarlijke zaken op grond liggen welke door de bosmaaier beschadigd – én vooral verspreid kunnen worden.
C. Tractor en groot materieel
Instructie: Zorg dat de kennis en ervaring van de vrijwilligers op- of rond de trekker is afgestemd
op de gevaren van de combinatie trekker - machine - omgeving.
Trekkerrijbewijs: Iedere berijder van een trekker over het land én op de openbare weg dient in het
bezit te zijn van en trekkerrijbewijs (T-rijbewijs). Dit geldt – ook indien enkel op het land voor
jeugdige bestuurders (16- en 17-jarigen).
Inspectie:
 Zorg dat de trekker is voorzien van een veiligheidscabine of een veiligheidsbeugel of -frame.
 Zorg voor een achteruitrijbeveiliging. Deze informeert de bestuurder zodra iemand in de dode
hoek achter zijn voertuig verschijnt. Daarnaast zijn er beveiligingssystemen die er voor zorgen
dat het voertuig automatisch stopt als iemand binnen een bepaalde straal van het voertuig
komt of als iemand of iets wordt geraakt.
 Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd,
bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. Werk met machines
waarvan de aandrijvende delen volledig zijn afgeschermd, inclusief de
aansluitpunten en de kettinkjes aan beide zijden.
Zo hoort aftakas er uit te zien. Geen losse delen.
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6. Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM)
Voorkomen is beter dan genezen dus zorg dat medewerkers/vrijwilligers altijd beschermd werken
op de boerderij.
Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten geschikt zijn voor de risico’s waartegen ze
bescherming bieden. Zie daarvoor het overzicht bij de opgeslagen middelen en volg de instructies
op van de coördinator.
Help je mee op de Herenboerderij? Dan adviseren we dringend altijd de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen te gebruiken.
Check vooraf: Controleer voor gebruik altijd of de middelen geen zichtbare gebreken vertonen.
Draag of gebruik het beschadigde beschermingsmiddel anders niet. Meld dit bij de boer.
Instructie: In onderstaand schema (overeenkomstig met schema uit paragraaf 3.9 van het
herenboeren in bedrijf-reglement) zie je welke middelen gebruikt dienen te worden om
beschermd te kunnen werken. De boer kent de risico’s van bepaalde werkzaamheden op de
Herenboerderij en hoe de beschermingsmiddelen te gebruiken. Tevens kan eenieder bij het niet
veilig werken aangesproken worden door boer of veiligheidscoördinator.
Persoonlijke beschermingsmiddelen

v
v

Na gebruik schoonmaken: maak de middelen alsjeblieft goed schoon. Hierdoor kan de volgende
gebruiker de items gewoon snel en veilig gebruiken.
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-Laskap

v
v
v

-Bronafzuiging

Planten
Zaaien
Oogsten

-Lasoverall

v

-Zaagbroek

v

-Valbeveiliging

v

- otoplastieken

v

- oordoppen

v

v

- gehoorkap

Gehoorbescherming

Bomen rooien – motorzaag

- halfgelaatsmasker

v

- volgelaatsmasker

v

Adembescherming

v

Gelaatsscherm

v

Veiligheidsbril

Bosmaaien

v

Helm

v

Handschoenen

Hogedrukreinigen

Overall

Werkzaamheid (verder invullen)

- stofmasker (snuitje)

A = aanbevolen

Veiligheidsschoenen

V = verplicht

7. Werkmethoden
Gewasbescherming / spuitlicentie
Helaas ontkomen we er ook op een Herenboerderij niet aan dat er wel sporadisch ‘gespoten’
moet worden. De boer is op de hoogte van de ins- en outs, hij of zij is degene die een dergelijke
opleiding gevolgd moet hebben. Iedere boer dient in het bezit te zijn van een spuitlicentie,
Corona
Tijdens uitleveren alsook hulp op boerderij dienen alle aanwezigen zich uiteraard te houden aan
de actuele RIVM richtlijnen, bijvoorbeeld:




1,5 meter afstand
Handen wassen & desinfecteren
Bij klachten direct naar huis

Houd je ook aan de specifieke regels die zijn opgesteld door het bestuur.

8. Dieren op de boerderij
Het werken met dieren, of in nabijheid zijn, brengt extra risico’s met zich mee. De boer is opgeleid
en bekend met de verschillende risico’s.
Instructie door boer: help je bij het verzorgen of voeren van de dieren? Doe dit nooit zonder
instructie van de boer. De boer kent de dominante dieren, welke een extra risico vormen.
Koeien: het moge duidelijk zijn dat met name en vooral stieren onbetrouwbaar zijn. Zorg dat je
daar zoveel mogelijk van weg blijft. Is het toch nodig om in de kudde (waarin stier) te komen, zorg
dat je altijd veiligheidsschoenen met stalen neus draagt én een stok of twijg.
Varkens: Een beer is van nature onbetrouwbaar en kan een verzorger aanvallen en verwonden.
Varkens hebben van nature de neiging om te wroeten, kauwen en bijten. In sommige situaties kan
dit leiden tot een gevaarlijke situatie.
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‘Herenboeren in bedrijf’-reglement
Veilig en gezond werken op onze boerderij
Opgesteld december 2020 (versie 1) door HB NL
Toegepast mei 2022 voor HB De Groote Heide

1. Inleiding
Met dit ‘Herenboeren in bedrijf’-reglement wil Herenboeren Nederland gespecificeerd aangeven waaraan
boer én vrijwilligers zich dienen te houden bij het werken op een Herenboerderij. Herenboerderij De Groote
Heide is een professioneel bedrijf en dient als zodanig te acteren. De informatie in dit reglement draagt bij
aan een kwalitatief goede, veilige en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

2. Verplichting boer en vrijwilligers
Naast de boer als bedrijfsleider, die op zijn beurt wellicht loonwerkers inhuurt, draait de boerderij vooral op
de hulp van zeer enthousiaste vrijwilligers. Iedereen die op de boerderij werkt is verplicht de nodige
voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen om gevaren voor de veiligheid en gezondheid van
henzelf en dat van anderen te voorkomen.
Bovenstaande geldt met name voor:
 Het op juiste wijze gebruiken van machines, toestellen, werktuigen, transportmiddelen,
hijsgereedschappen en andere hulpmiddelen. Iedereen krijgt voor gebruik instructies van de boer.
 Het alleen gebruiken van arbeidsmiddelen als je daar toestemming van de boer voor hebt gekregen en
geïnstrueerd bent in een juist en veilig gebruik.
 Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshelmen, brillen, schoenen,
gehoorbescherming, enzovoorts, daar waar deze zijn voorgeschreven.
 Het niet veranderen of buiten gebruik stellen van op werktuigen en machines aangebrachte
beveiligingen.
 Het meewerken en ondersteuning geven aan instructies en voorlichting (werkzaamheden).
 Direct melden van opgemerkte gevaren aan de boer en/of veiligheidscoördinator. We zijn per slot
gezamenlijk verantwoordelijk voor gezond en veilig werken op onze eigen boerderij.
Door het bestuur, boer en veiligheidscoördinator zal mede toezicht worden gehouden op het nakomen van
gemaakte afspraken.

3. Voorschriften algemene bepalingen
3.1 Verantwoordelijkheden
In het algemeen geldt dat het bestuur en de boer er – samen met elkaar - voor verantwoordelijk zijn dat
vrijwilligers hun werkzaamheden veilig kunnen verrichten. De vrijwilligers, boer en loonwerkers moeten de
veiligheidsrichtlijnen opvolgen, die gegeven zijn om het werk goed en veilig uit te voeren. Veilig en gezond
werken is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van allen die bij onze boerderij betrokken zijn.

3.2 Gedrag en omgangsvormen op onze boerderij
Het is eenieder verboden handelingen te verrichten waardoor gevaar voor henzelf of andere personen kan
ontstaan, of die schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben. Onderling respect is op onze boerderij
een kernwaarde en ongewenst gedrag wordt uiteraard niet geaccepteerd.
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3.3 Preventiemedewerker
Binnen Herenboeren De Groote Heide heeft Marieke Evers de taak van veiligheidscoördinator. Persoonlijk
aanspreekbaar of bereikbaar via veiligheid@herenboerendegrooteheide.nl voor vragen op het gebied van
arbeidsomstandigheden. De Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) van onze Herenboerderij en het
bijbehorende plan van aanpak en actielijst vormen de basis voor het waarborgen van de veiligheid op de
boerderij.

3.4. Preventiespreekuur
De boer kan, als hij daar aanleiding toe ziet, gebruik maken van het Preventiespreekuur bij de
bedrijfsgezondheidsdienst van Sazas. Neem hiertoe op voorhand contact op met
secretariaat@herenboeren.nl.

3.5 Alcohol, drugs en medicijn gebruik
Het nuttigen van alcohol of onder invloed verkeren van alcohol of andere verdovende middelen is tijdens
het werken op onze boerderij verboden. Dit geldt ook voor medicijngebruik indien dit invloed heeft op
bewustzijn.

3.6 Voorkomen van ongevallen

Houd je aan de instructies met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu, ontdek je gebreken,
beschadigingen, fouten en/of onregelmatigheden aan gebouwen, installaties, machines, werk-, hef- en
voertuigen, gereedschappen, beveiligingsmiddelen, enzovoort, meld dit dan direct aan de boer of
veiligheidscoördinator opdat passende maatregelen worden genomen. Door oplettendheid en het volgen
van veiligheidsregels en procedures kunnen ongevallen voorkomen worden.

3.7 Discipline
Veiligheid vereist orde en netheid. Werkvloeren moeten vrij van rommel zijn, uit- en doorgangen moeten
vrijgehouden worden. Ruim na je werkzaamheden of pauze alles netjes op en zorg met elkaar dat ook
toiletten in zindelijke staat worden gehouden.

3.8 Storingen
Er gebeuren regelmatig ernstige ongevallen bij storingen van machines of overige arbeidsmiddelen. Dit
wordt veroorzaakt doordat onwetenden de storing proberen te verhelpen bij een in werking zijnde machine
of arbeidsmiddel.
Zet elke machine stil bij het opheffen van de storing!
Ga nooit zelf/alleen een storing verhelpen maar raadpleeg eerst de boer of een collega-vrijwilliger.

-Laskap

v
v
v

-Bronafzuiging

Planten
Zaaien
Oogsten

-Lasoverall

v

-Zaagbroek

v

-Valbeveiliging

v

- otoplastieken

v

v

- oordoppen

Gehoorbescherming

v

- halfgelaatsmasker

Bomen rooien – motorzaag

- volgelaatsmasker

v

Adembescherming

v

Gelaatsscherm
v

Veiligheidsbril

v

Helm

Bosmaaien

v

Werkzaamheid (verder invullen)

Handschoenen

v

A = aanbevolen

Overall

Hogedrukreinigen

V = verplicht

Veiligheidsschoenen

- stofmasker (snuitje)

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- gehoorkap

3.9 Persoonlijke beschermingsmiddelen

v
v
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4. Wat te doen bij brand, explosie of ongeval

EHBO en ongevallen
Begeleid bij licht letsel de getroffene zo nodig naar de EHBO-post. Laat zelfs een kleine wond door een
BHV’er verzorgen. Bel bij een ongeval het ter plaatse geldende ongevaltelefoonnummer. En geef zakelijke
informatie zoals naam, juiste plaats van het ongeval, aantal slachtoffers, als ook de plaats waar de
ambulance moet komen. Laat de opgegeven plaats herhalen om vergissingen te voorkomen. Zorg voor de
opvang van de ambulance om de juiste weg aan te geven. Meld het ongeval bij de boer en de
veiligheidscoördinator en verander niets aan de ongevalsituatie, dit in verband met mogelijk onderzoek.

Brand en explosie
Meld brand of explosie door middel van de ter plaatse geldende brandmelding (bel 112) en stel direct de
boer op de hoogte en daarna veiligheidscoördinator en/of bestuur.
 In de werkplaats zijn brandblussers aanwezig.
 Start, indien mogelijk, met de beschikbare blusmiddelen het blussen. Neem hierbij echter geen
enkel risico, verlaat in gevaarlijke situaties de betreffende ruimte(n).
 Sluit, indien aanwezig, gasflessen af en schakel elektrische toestellen uit. Verminder zo mogelijk
ventilatie door deuren, ramen en luchtkokers te sluiten en ventilatoren of afzuiging uit te schakelen.
 Zorg altijd voor een vrije doorgang voor de brandweer.
 Verzamel op de aangegeven plaats, eventueel en voor zover van toepassing voorzien van een bord
als bijgaand.
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Rapportage
Het is voor iedereen belangrijk dat de oorzaak van een ongeval wordt achterhaald, om een eventuele
herhaling te voorkomen. Mede hierom is het belangrijk, dat direct na een ongeval een melding wordt
opgemaakt en ingeleverd bij boer (boer.degrooteheide@herenboeren.nl) en veiligheidscoördinator
(veiligheid@herenboerendegrooteheide.nl).
Door snelle en juiste melding worden alle relevante betrokkenen geïnformeerd, en kunnen indien mogelijk
beschermende of preventieve maatregelen worden genomen. Naast het melden van ongevallen dienen ook
gemeld te worden:
- bijna ongevallen
- gebeurtenissen met materiele schade aan objecten en machines
- onveilige situaties/handelingen
Meld in het mailbericht in ieder geval:
o Datum
o Omschrijving ongeval / schade
o Betrokken personen / slachtoffer, namen en telefoonnummer
o Hulpdienst ingeroepen (en zo ja, welke)

Verzekering
Weet dat je als vrijwilliger ook verzekerd bent als je onverhoopt schade oploopt bij werkzaamheden voor
onze Herenboerderij. Meldt dit bij secretariaat@herenboeren.nl en Herenboeren Nederland zal dit – na
rapportage – afwikkelen met de assurantietussenpersoon.

6. Tot slot
Wij verzoeken iedereen de gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Ze zijn immers direct bedoeld
voor ieders welzijn.
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