Arbobeleid
Registratie van arbeidsongevallen en bijna ongevallen
Bij een (ernstig) ongeval en meldingsplicht:
• Bel indien nodig eerst 112 en volg calamiteitenplan Herenboerderij De Groote Heide
• Zoek contact met BHV-er: boer Bram Verhoeven (06-13951615 of 06-13218634) en
daarna met Veiligheidscoördinator op afstand (Marieke Evers, 06-28461461)
• Verander niets aan plek van ongeval, ter inspectie.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid boer en Veiligheidscoördinator:
• Direct melding bij Inspectie SZW via 0800-5151 (ook buiten kantoortijden) of digitaal via
https://melding.inspectieszw.nl/ongeval (met ontvangstbevestiging per e-mail)
• Melding bij Herenboeren Nederland (Marjon Wijdeven via 06-19473115 en evt.
marjon@herenboeren.nl)
• Registratie bij Stigas via digitale omgeving (https://rie.mijnstigas.nl/site/nl, zie voorbeeld)
en indien nodig contact met veiligheidsdeskundige van Stigas voor advies via
085-0440700 (tijdens werktijden) of via info@stigas.nl.
Meldingsplicht
Zoals opgenomen in het Arbobeleid meldt Herenboeren De
Groote Heide alle ongevallen die ‘meldingsplichtig’ zijn bij de
Inspectie SWZ. ‘Meldingsplichtige ongevallen’ zijn
arbeidsongevallen die tot overlijden, blijvend letsel, of
ziekenhuisopname hebben geleid van boeren en (actieve) leden
die aan het werk zijn op en om de boerderij.
De procedure hiervoor is opgenomen in het stroomschema, zoals
opgesteld door Stigas (Arbodienstverlener). Dit stroomschema is
op ware grootte afgebeeld op de volgende bladzijde.
(Opm: Dit stroomschema is niet actueel, Stigas is hiermee bezig.)

Rapportage lokaal voor Herenboerderij De Groote Heide
Het is voor iedereen belangrijk dat de oorzaak van een (bijna) ongeval wordt achterhaald, om
een eventuele herhaling of erger te voorkomen. Door snelle en juiste melding worden alle
relevante betrokkenen geïnformeerd, en kunnen indien mogelijk beschermende of preventieve
maatregelen worden genomen. Dit is de verantwoordelijkheid van de Veiligheidscoördinator
in samenspraak met de boer. Rapportage en analyse verloopt via de digitale omgeving van
Stigas (https://rie.mijnstigas.nl/site/nl) en betreft naast (bijna) ongevallen ook gebeurtenissen
met materiele schade aan objecten en machines en onveilige situaties/handelingen. Uit de
evaluatie van (bijna) ongevallen kunnen bijvoorbeeld nieuwe risico’s voor de RI&E of
nieuwe actiepunten voor het Plan van Aanpak naar voren komen.
Lokaal melding maken van een voorval of onveilige situatie is mogelijk mondeling bij boer
en/of Veiligheidscoördinator of via een bericht aan boer.degrooteheide@herenboeren.nl en
veiligheid@herenboerendegrooteheide.nl. Meld in het mailbericht in ieder geval:
• Datum en tijdstip
• Locatie
• Omschrijving ongeval / schade / onveilige situatie
• Betrokken personen / slachtoffer, namen en telefoonnummer
• Hulpdienst ingeroepen (en zo ja, welke)
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