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Afval in de natuur Bos & Natuur sector
Afval in de natuur Bos & Natuur sector
Soms wordt afval achtergelaten of bewust gedumpt in de natuur. Afval dat je tegen kan komen in de natuur zijn o.a.
asbesthoudend afval, achtergelaten bouwpuin, maar ook delen van een drugslab, drugsspuiten en klein chemisch afval. Het is
niet altijd duidelijk wat voor stoffen het zijn.
Als bij opruimwerkzaamheden niet de juiste beschermende maatregelen worden genomen, kan dat leiden tot ernstige
gezondheidsklachten, bijvoorbeeld door het inademen van gevaarlijke

Foto: Asbesthoudend zwerfafval
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Knelpunten
Op het bedrijf ontbreekt de kennis over afval, de mogelijke effecten ervan en hoe deze kunnen worden voorkomen.
Medewerkers krijgen onvoldoende voorlichting over de schadelijke gevolgen van de schadelijke afvalstoffen en afval in de
natuur, medewerkers kunnen materialen niet herkennen of de risico’s niet goed inschatten.
Medewerkers hebben onvoldoende richtlijnen hoe zij met afval om moeten gaan, waarvan zij niet weten wat het precies is.
Als gevolg van blootstelling aan afval o.a. bij het inademen van gevaarlijke dampen, het verwijderen van asbesthoudend
afval of drugsspuiten kunnen er gezondheidsklachten ontstaan.
Medewerkers beschikken niet over effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen of hebben deze niet bij de hand.
Voor anderstalige is het met name van belang dat ze aantoonbaar en in begrijpelijke taal geïnstrueerd worden over hoe
veilig om te gaan met illegaal gedumpt afval. Dit is afgedekt met de opmerking: "Instrueer de medewerkers aantoonbaar en
in begrijpelijke taal en verder "Check of men de bovenstaande instructies begrepen heeft".

De Brancheafspraken
Zorg ervoor dat er in de organisatie, zowel bij de leiding als bij de medewerkers voldoende kennis aanwezig is over afval (en
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het herkennen ervan) en het voorkomen van gezondheidsklachten bij het ontdekken en opruimen ervan.
Maak duidelijke afspraken in de organisatie hoe te handelen: wat zelf te doen en waarvoor anderen worden ingeschakeld en
spreek duidelijke procedures voor overleg hierover af.
Tref zoveel mogelijk maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen uit afval te voorkomen, dus geef medewerkers, die
met het opruimen van afval geconfronteerd kunnen worden de juiste beschermingsmiddelen.

Checklist
Zorg dat u weet met welk afval u in aanraking kunt komen tijdens uw werk en welke maatregelen u moet nemen om
gezondheidsklachten te voorkomen.

Doe als (nog) niet duidelijk is om welke stoffen het gaatniets, maar waarschuw de leidinggevende. Maak samen duidelijke
afspraken wie welke actie zal gaan ondernemen.

Licht de werkgever direct in als u het vermoeden hebt dat het afval resten asbest bevat of als het drugsafval betreft. Volg altijd de
interne werkinstructies.

Zorg dat u kleding of een PBM draagt die beschermt tegen contact met bepaalde afvalstoffen. Gebruik zo nodig huid- en/of
adembeschermingsmiddelen.

Was uw handen voordat u gaat eten of drinken en bij beëindiging van de werkzaamheden.

Houd afstand van het afval als je vermoed dat het gevaarlijke stoffen bevat.

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Organisatie en Voorbereiding
maak duidelijke afspraken (richtlijnen) binnen uw organisatie over het verwijderen van afval, op basis van de ervaringen die
hiermee zijn (welk afval wordt regelmatig aangetroffen, wat zijn de risico's hiervan, welk afval mogen zij zelf verwijderen,
welke niet zonder overleg, welke maatregelen moeten medewerkers bij het verwijderen van afval treffen om risico's te
voorkomen).
Spreek af dat verdacht afval, waarvan niet duidelijk is welke stoffen/materialen het bevat, deze niet door eigen
medewerkers wordt opgeruimd, maar dat hiervoor een gespecialiseerd bedrijf wordt ingeschakeld. Spreek met
medewerkers af dat zij hierover contact opnemen met de leiding, en dat in onderling overleg verdere afspraken worden
gemaakt.
Voor sommige terreineigenaren is omgaan met illegaal afval inmiddels onderdeel van de bedrijfsvoering. Soort en
hoeveelheid verschilt per regio. Belangrijke interne organisatorische aandachtspunten voor een veilige werkwijze zijn:
Maak een eenvoudige veiligheidsprocedure over 'hoe te handelen'bij een illegale stort. Neem daarin de
bereikbaarheidsnummers van de instanties die geïnformeerd moeten worden op. Geef hierover voorlichting aan de
medewerkers.
Stem de veiligheidsprocedure op de actualiteit aan. Bijvoorbeeld; verspreiden van drugsafval in watergangen en riolering.

Opleiding en Organisatie
Geef instructie over gezondheidsrisico's en de werkwijze voor het gebied waar afval opgeruimd moet worden.
Beschrijf in de te geven instructie hoe herken je diverse soorten afval, zoals asbest, drugsafval of gevaarlijke stoffen. Geef
aan hoe je moet handelen en geef vooral aan wat doe je wel en wat moet je niet doen.
Instrueer de medewerkers aantoonbaar en in begrijpelijke taal. Ga ook na of men de instructies begrepen heeft.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Medewerkers gebruiken tijdens het opruimen van afval persoonlijke beschermingsmiddelen die afgestemd zijn op de risico's
zoals:
Stevige handschoenen dragen bij werken in hoog risico gebieden; bij voorbeeld handschoenen van aramide of keviar vezels
gebruiken.
Schoeisel of ondoordringbare zolen (S3 voor schoenen en S5 voor laarzen).
Huid bedekkende werkkleding.
Signaalkleding.
Zorg voor schone en goed onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen
Vervang de persoonlijke beschermingsmiddelen zo vaak als nodig voor goede bescherming.

Asbest
Afval, bijvoorbeeld door illegale storting van klein bouwafval en dakbedekkingen. Belangrijkste is dat medewerkers zich
realiseren dat dit soort afval asbest kan bevatten, en dat zij alert zijn, dus weten hoe zij asbest kunnen herkennen en wat zij

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

wel of niet moeten doen als zij hiermee geconfronteerd worden.
Spreek bovendien af dat zij bij het vermoeden van asbest in het afval overleg plegen met de leiding over de verdere
handelswijze, waarbij het uitgangspunt is dat zij het materiaal met rust laten.

Drugsspuiten
Door prikken aan injectie-naalden bestaat er kans op infectie met bijvoorbeeld HIV, tetanus of hepatitis.
Geef medewerkers informatie hoe zij prikaccidenten kunnen voorkomen bij het opruimen ervan.
Zorg dat de medewerkers bij het opruimen van spuiten en naalden speciale handschoenen dragen die gemaakt zijn van
armide of kevlar -vezels. Deze zijn goed bestand tegen naalden.
Zorg dat dit afval veilig opgeborgen en verantwoord afgevoerd kan worden. Een voorbeeld van goede afvoer is een
naaldcontainer met een permanent aangehechte deksel voor een veilige sluiting en vervoer.
Maak afspraken wat te doen bij een prikincident. Gebruik hiervoor de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten. De bedrijfsarts kan
je nader adviseren over de toepassing ervan in je bedrijf.
Maak afspraken over vaccinatie tegen hepatitis en tetanus.
Zorg ervoor dat medewerkers de bedrijfsarts altijd kunnen raadplegen als zich na een prikincident verschijnselen voordoen
die kunnen wijzen op een infectie.

Chemisch afval, afval van drugslaboratorium
Afval kan soms gevaarlijke chemische stoffen bevatten. Inademen of aanraken hiervan kan de gezondheid schaden. Laat
medewerkers daarom altijd in nauw overleg met de leiding vaststellen om welke stoffen het gaat om vast te stellen wat een
veilige werkwijze is voor het verwijderen. Drugsafval nooit zelf opruimen maar altijd door een deskundig bedrijf laten
opruimen.
Bij ongeopende verpakkingen de informatie op verpakking (zoals de gevaarsymbolen) gebruiken om na te gaan welke
risico's er zijn en hoe het materiaal behandeld moet worden.
Is de verpakking beschadigd of bevat de verpakking geen informatie over de stoffen dan sowieso externe hulp inschakelen
om na te gaan om welke middelen het gaat en laten opruimen.
Hanteer ook hier het uitgangspunt dat niet de eigen medewerkers maar een extern bedrijf de middelen verwijderd als de
risico's onbekend of te groot zijn.

Meer Informatie
Arbo-infoblad 'Veilig handelen bij illegaal gestort afval'
Asbest verwijderingsbesluit 2005
Asbest in bedrijven en instellingen
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Agressie en geweld
Agressie en geweld
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Medewerkers van bos- en natuurorganisaties worden regelmatig geconfronteerd met intimiderend, agressief of zelfs
gewelddadig gedrag van het publiek. Dit geldt zeker voor buitengewoon opsporingsambtenaren, maar ook in andere functies is
dit het geval, bijvoorbeeld bij boswachters, medewerkers in het veld of in het bezoekerscentrum.
Agressie en geweld van externen hebben een veel grotere impact op medewerkers dan doorgaans wordt gedacht. Organisaties
moeten er daarom voor zorgen dat zij hun medewerkers hiertegen beschermen in het kader van een aanpak gericht op het
voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals dit in de wet wordt genoemd. Zie voor meer informatie over
ongewenste omgangsvormen ook het hoofdstuk Werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Knelpunten
Agressie, geweld en intimidatie van omstanders in de openbare ruimte kan leiden tot stress en angst en daardoor tot het
slechter functioneren van medewerkers (vermindering productiviteit).
In extreme gevallen kan dit leiden tot lichamelijk letsel, langdurig ziekteverzuim of het uittreden uit de sector/ het bedrijf.
Werkdruk in piekperiodes

De brancheafspraken
Breng in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie de risico’s in kaart: waar, wanneer, met welke risico’s en op
welke wijze krijgen medewerkers met vormen van intimidatie, agressie en geweld te maken?
Zorg dat medewerkers en leidinggevende weten hoe te handelen wanneer zij geconfronteerd worden met intimidatie,
agressie of geweld. Zorg indien nodig voor een training op dit gebied.
Registreer incidenten.
Stel duidelijke regels op voor de opvang en nazorg bij incidenten.
Spreek af bij welke incidenten aangifte wordt gedaan bij de politie.
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Checklist
Zorg dat u op de hoogte bent van de regels in de organisatie over de omgang met publiek en omstanders, de werkwijze bij
incidenten en de nazorg bij incidenten.

Houd u aan de regels die er zijn over het al dan niet alleen optreden, het gebruik van geweldsmiddelen, inschakelen van de politie
en dergelijke.

Registreer consequent de incidenten waar u mee te maken heeft gekregen.

Steun collega’s die te maken hebben gehad met vervelende incidenten. Stoer doen helpt niet, elkaar serieus nemen en steunen
wel.

Maak gebruik van de trainingen die er worden gegeven met als doel beter om te kunnen gaan met agressie en geweld.

Voorkom irritatie bij publiek en verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld tijdens het laden en lossen en het transport van losse lading.

Leg bij overtredingen altijd goed uit wat de regels zijn en waarom deze gelden.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Preventieve maatregelen
Breng in kaart in welke functies, op welke plaatsen en momenten medewerkers worden zijn geconfronteerd met
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intimiderend, agressief of gewelddadig gedrag van bezoekers of omstanders.
Stel op basis van deze inventarisatie vast welke preventieve maatregelen er kunnen worden genomen, zoals: aanpassing
van tijden waarop bepaalde werkzaamheden plaatsvinden, werken met meerdere personen, inzet van buitengewoon
opsporingsambtenaren, gebruik van communicatiemiddelen, en alarmeringsmiddelen, inrichting bijvoorbeeld van de balie,
afspraken maken over de veiligheid van de medewerkers bezoekerscentra voor de geldhandelingen, afspraken met politie,
duidelijke werkwijze/procedure tijdens incidenten, inzet van geweldsmiddelen, training van medewerkers en leiding. Betrek
medewerkers (en de ondernemingsraad) actief bij het opstellen hiervan. Niet iedere medewerker reageert hetzelfde op
agressie en intimidatie. Zorg daarom bij het nemen van maatregelen niet alleen voor het vergroten van de feitelijke
veiligheid, maar ook het verhogen van het veiligheidsgevoel.
Maak apart afspraken met de politie over samenwerking, bijvoorbeeld over het inroepen van assistentie, het gebruik van
communicatiemiddelen, uitwisseling van kennis en informatie en uitwisseling van gegevens.
Stel de maatregelen op schrift en zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn. Bespreek de maatregelen regelmatig in het
werkoverleg.
Stel samen met de medewerkers gedragsregels op over de omgang tussen de medewerkers en het publiek. Op internet zijn
diverse voorbeelden van gedragscodes te vinden. Koppel de code aan de eigen, interne gedragscode waarin de omgang
tussen medewerkers onderling is beschreven.
Waarborg dat ook uitzendkrachten, stagiairs, gedetacheerden of andere losse krachten op de hoogte zijn van de
gedragscode en de interne maatregelen.
Hanteer een registratiesysteem voor het melden van incidenten. Wees duidelijk over wat wel en niet gemeld moet worden.
Zorg voor een gebruiksvriendelijk registratiesysteem, dat gemakkelijk is in te vullen, bij voorkeur ook vanuit huis.
Spreek met leidinggevenden af dat het thema agressie en geweld van publiek regelmatig aan de orde komt op het
werkoverleg, bijvoorbeeld door het nabespreken van incidenten. Streef een reële benadering na: stoer doen helpt niet,
elkaar serieus nemen wel.
Zorg voor adequate training van die medewerkers die in hun functie geconfronteerd kunnen worden met agressie en
geweld. Voor sommige medewerkers kan volstaan worden met een training die de weerbaarheid vergroot. Anderen zullen
getraind moeten worden in het omgaan met agressief en gewelddadig gedrag, bij voorkeur in een face-to-face training met
behulp van acteurs. Specifieke training is nodig voor die medewerkers die gebruik mogen maken van vormen van
geweldsmiddelen.

Werkwijze tijdens en direct na incidenten
Zorg dat medewerkers weten wat zij moeten doen als zich een incident voordoet. Het gaat dan om zaken als de bejegening
van bezoekers/omstanders, het gebruik van communicatiemiddelen, het gebruik van geweldsmiddelen en het inschakelen
van politie. Oefen dit regelmatig met de betrokkenen.
Spreek intern duidelijk af welke leidinggevende(n) moet(en) worden ingeschakeld als zich een ernstig incident voordoet.
Zorg dat deze leidinggevende(n) die maatregelen kunnen en mogen nemen die op dat moment nodig zijn.
Bespreek meer ernstige incidenten altijd na en bekijk of de interne afspraken of procedures aanpassing behoeven.

Opvang en nazorg
Maak in de organisatie afspraken over de opvang en nazorg van slachtoffers van incidenten. Duidelijk moet zijn: wie de
eerste opvang van de medewerker(s) direct na een incident voor zijn/haar rekening neemt, hoe de leidinggevende wordt
ingeseind, welke rol de bedrijfsarts of het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft en hoe eventuele aangifte bij de politie wordt
verricht.
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Zorg dat leidinggevenden om kunnen gaan met de gevolgen/effecten van incidenten bij hun medewerkers. Dit vergt
bijvoorbeeld gespreksvaardigheden en vaardigheden om signalen te herkennen. Geef hen hiertoe indien nodig een training.

Achtergrondinformatie
Agressie van derden (publiek/omstanders, bezoekers, klanten) doet zich niet overal even vaak voor en niet overal in dezelfde
vorm. Zo zullen sommige medewerkers vooral geconfronteerd worden met intimiderend gedrag via telefonische contacten of aan
de balie. Anderen hebben juist te maken met agressief gedrag in het veld: bij het aanspreken van mensen op overtredingen of
onwenselijk gedrag, zoals het los laten lopen van honden of misbruik van de openbare ruimte (motorcrossers, dumpen van afval).
Ook het afzetten van wegen of het kappen van bomen kan tot vervelend gedrag leiden van omstanders. Onderzoek van
Staatsbosbeheer wijst uit dat tussen 44 en 61 procent van de medewerkers van verschillende organisaties te maken heeft (gehad)
met verbale agressie, en tussen 11 en 24 procent betrokken is geweest bij een incident waarin zich fysieke agressie heeft
voorgedaan.
De Arbowet verplicht de werkgever om een beleid te voeren waardoor eventuele schadelijke gevolgen van psychosociale
arbeidsbelasting (PSA, waaronder de factoren agressie en geweld) voor de gezondheid van medewerkers zo veel als mogelijk
worden beperkt. Om dit te kunnen doen is het in kaart brengen van situaties waarin medewerkers in de eigen organisatie
hiermee geconfronteerd worden de eerste stap in een preventieve aanpak. Zo kan vooraf bekeken worden of situaties te
vermijden zijn en anders welke maatregelen van te voren te nemen zijn waardoor de agressie ter plekke wordt beperkt. Er is vaak
meer te doen dan van tevoren wordt gedacht, zoals een goede voorbereiding om zo de tijdsduur van overlast beperken, bepaalde
werkzaamheden op andere tijden uitvoeren, andere benadering van omstanders, met zijn tweeën op groepen afgaan of tijdig
assistentie van de politie inschakelen. Dergelijke afspraken vormen de basis voor intern beleid, waarin afspraken zijn vastgelegd
hoe om te gaan met situaties waarin intimidatie, agressie en geweld zich kunnen voordoen. Daarnaast moet duidelijk vastgelegd
zijn welke maatregelen en procedures er gelden om adequaat te kunnen reageren als zich incidenten voordoen, alsmede de
werkwijze bij het afhandelen van incidenten en de opvang van / nazorg aan medewerkers.

Meer informatie
Definities
Checklist medewerker
Checklist voor leidinggevenden
Bijlage 4 Vragenlijst Agressie en geweld op het Werk
Document 6 Beuken en Sparren managementinformatie
Toolkit agressie en geweld (VBNE)
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Arbobeleid
Arbobeleid
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

In de praktijk worden problemen rond veilig en gezond werken vaak even ter plekke opgelost. In een arbobeleid staat de vraag
hoe dergelijke problemen kunnen worden voorkomen centraal. Een beleidsmatige en structurele aanpak leidt uiteindelijk tot
betere arbeidsomstandigheden, minder verzuim en minder ongevallen. Door het beleid in overleg met het personeel vast te
stellen is de kans op acceptatie én uitvoering ervan groter.

Knelpunten
Bij kleine ondernemingen ontbreekt een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid, onder meer omdat men geen
ervaring heeft met het opzetten van arbobeleid.
Leidinggevenden hebben weinig arbokennis.
Men is onbekendheid met het bestaan van voorzieningen (zoals de branche risico-inventarisatie en -evaluatie, faciliteiten
van de deskundige diensten) die hierbij kunnen helpen.
Door gebrek aan aandacht voor preventie worden bij nieuwe investeringen (bijvoorbeeld bij de aanschaf machines) de arboaspecten onvoldoende meegewogen.
Een (goed) arbobeleid voor vrijwilligers, jongeren en bijzondere groepen ontbreekt.

De brancheafspraken
Zorg voor een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid als onderdeel van het bedrijfsbeleid. Neem hierin onder
andere de volgende onderwerpen op:
een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie
een plan van aanpak, waarvan de voortgang jaarlijks wordt geëvalueerd
aanvullende bedrijfsregels, zoals een verzuimreglement, veiligheidsvoorschriften, beleid over persoonlijke
beschermingsmiddelen en bedrijfshulpverlening
Betrek medewerkers en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de ontwikkeling en uitvoering van het
arbobeleid.
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Integreer het arbobeleid in het bedrijfsbeleid.
Besteed structureel aandacht aan arbo-aspecten bij het aankoopbeleid.
Wees duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de leiding en de medewerkers op het terrein van
arbeidsomstandigheden en verzuim.
Stel duidelijke regels voor vrijwilligers, jongeren en bijzondere groepen in natuur- en landschapsbeheer.

Checklist
Denk mee over gezond en veilig werken en geef suggesties voor mogelijke verbeteringen.

Zorg dat u elke dag de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen bij zich heeft.

Werk altijd mee aan voorlichting en instructie.

Houdt u aan gemaakte afspraken en instructies.

Zorg dat u goed weet wat u moet doen in geval van nood.

Meld calamiteiten en storingen direct aan uw leidinggevende.

Maak gebruik van de mogelijkheid om uw gezondheid periodiek en preventief te laten onderzoeken door de bedrijfsarts via het
Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Vraag dit via uw werkgever aan.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Voer jaarlijks een check uit om na te gaan of de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) actueel en up to date is of opnieuw
geëvalueerd moet worden om een goed beeld te krijgen van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Er kan gebruik
gemaakt worden van de branchevragenlijsten die (ook digitaal) beschikbaar zijn bij Stigas (www.stigas.nl).
Stel op basis van de RI&E een plan van aanpak op. Maak voor het opstellen gebruik van de arbocatalogus voor oplossingen
van de aandachtspunten. Evalueer jaarlijks de RI&E en het plan van aanpak.
Bij wijzigingen in de bedrijfsvoering: pas de RI&E aan.
Betrek (de vertegenwoordigers van) werknemers (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) bij de RI&E, het
opstellen van het plan van aanpak en de bedrijfsregels ten aanzien van gezond en veilig werken. Stel bijvoorbeeld samen
met hen (onderdelen van de) RI&E op; nodig hen actief uit om oplossingen aan te dragen; betrek hen bij de aanschaf van
persoonlijke beschermingsmiddelen; geef goede voorlichting en instructie en herhaal deze regelmatig; pak melding van
klachten snel op. Zo wordt werken aan gezond en veilig werken een zaak van het hele personeel.
Zorg voor een goede verzuimprocedure: de wijze van ziekmelden, de contacten hierna, de zorg voor verzuimbegeleiding en
ondersteuning door een bedrijfsarts of arbodienst tijdens arbeidsongeschiktheid. Neem een snelle re-integratie als
speerpunt op. Zet het onderwerp arbeidsomstandigheden en verzuim ieder kwartaal op de agenda.
Verhoog de veiligheid, betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van arbeidsmiddelen door eisen te stellen bij aankoop
(bijvoorbeeld met betrekking tot geluid, trillingen, fysieke belasting, comfort en veiligheid) en te zorgen voor periodiek
preventief onderhoud. De onderhoudsfrequentie hangt af van de gebruiksintensiteit en de gebruiksomstandigheden van
het arbeidsmiddel. Zorg voor structurele aandacht voor arbo-aspecten bij het aankoopbeleid.
Wijs een of meer inhoudsdeskundigen/preventiemedewerkers aan die zich verdiepen in en bezighouden met de
arbeidsomstandigheden. Zij zijn de schakel tussen de werknemers en de leidinggevende.
Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever deze taak zelf uitvoeren. In de bos- en natuursector is het nodig dat de
inhoudsdeskundige onder andere kennis heeft van veiligheid, lichamelijke belasting, schadelijk geluid, trillingen, schadelijke,
stoffen, biologische stoffen, gevaren van gereedschappen en machines, werken langs de weg en op hoogte, werken met
grote grazers, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en alle voorkomende risico vermeld in de RI&E.
Stel de medewerkers in de gelegenheid om zich periodiek preventief te laten keuren in het kader van het periodiek medisch
onderzoek (PMO).
Zorg voor voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners op de werkplek(ken).
Zorg dat afspraken effectief worden doordat leidinggevende het goede voorbeeld geven. Geef de leiding voldoende kennis
én tijd om te werken aan gezonder en veiliger werken, en toezicht te houden op interne regels en afspraken.

Opleiding en instructie
Zorg ervoor dat werkoverleg en toolboxmeetings regelmatig worden gehouden.

Wat u verder nog moet weten
Checklist voor de leidinggevende
Houd toezicht op de interne afspraken die er zijn over veilig en gezond werken.
Geef het goede voorbeeld en houdt u zelf aan de regels die er zijn.
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Los problemen die er zijn met planning, onderhoud, materieel en dergelijke zo snel mogelijk op.
Moedig medewerkers aan om met verbetersuggesties te komen om het werk veiliger en gezonder te maken. Stel de
maatregelen op schrift en zorg dat alle medewerkers op de hoogte zijn. Bespreek de maatregelen regelmatig in het
werkoverleg.

Meer informatie
Factsheet Bos en Natuur 2019
Handboek arbo kleine startende organisaties (VBNE)
Arbo infobladen (VBNE)
Veiligheidsinstructiebladen (VBNE)
Gezond veilig en duurzaam werken (VBNE)
Filmpje over diverse arboproducten (VBNE)
Wegwijzer veiligheid bos en natuur (VBNE)
Bijlage 1 Stappenplan arbobeleid
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Arbobeleid Jongeren
Arbobeleid Jongeren
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

In de bos- en natuursector werken soms jeugdigen. Dat kan zijn op een leer-werkplek, als (tijdelijk) medewerker, maar ook als
stagiaire of vrijwilliger. Jongeren lopen extra risico’s als het gaat om veiligheid en gezondheid. Zij zien de gevaren van het werk niet
en kunnen deze ook (nog) niet goed inschatten. Zij kennen bovendien hun eigen grenzen nog niet. Veel jongeren zijn daarnaast
onzeker omdat zij nauwelijks werkervaring hebben. Omdat jongeren lichamelijk en geestelijk nog volop in ontwikkeling zijn
gelden er specifieke regels voor de werkzaamheden die zij mogen doen. Deze moeten zorgen voor voldoende bescherming van
de gezondheid en veiligheid van jongeren. De regels voor 13-, 14- en 15-jarigen (kinderen) (zie bijlage 1) en 16- en 17-jarigen
(jeugdigen) zijn verschillend (zie bijlage 2). Als we over beiden spreken noemen we dat in dit document jongeren. In de praktijk
worden problemen rond veilig en gezond werken vaak even ter plekke opgelost. In een arbobeleid staat de vraag hoe dergelijke
problemen kunnen worden voorkomen centraal. Een beleidsmatige en structurele aanpak leidt uiteindelijk tot betere
arbeidsomstandigheden, minder verzuim en minder ongevallen. Door het beleid in overleg met het personeel vast te stellen is de
kans op acceptatie én uitvoering ervan groter.

Knelpunten
Het arbobeleid voor jongeren ontbreekt.
Er is onvoldoende duidelijk en bekend binnen de organisatie over wat jongeren wel en niet mogen doen.
De komst van jongeren op de werkplek wordt onvoldoende voorbereid.
De begeleiding van jongeren laat te wensen over.
Jongeren kunnen consequenties van hun eigen handelen met machines nog niet voldoende overzien.

De brancheafspraken
Stel in het bedrijf schriftelijk vast welke werkzaamheden wel en niet door jongeren kunnen worden verricht. Communiceer
deze regels duidelijk met leiding, collega’s en de jongeren zelf. Daarbij gelden de onderstaande regels:
Kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) verrichten alleen lichte werkzaamheden. Kinderen mogen NIET met machines werken.
Jeugdigen (16- en 17-jarigen) mogen alle werkzaamheden verrichten, behalve de werkzaamheden die voor hen verboden
zijn en waar voldoende toezicht ontbreekt.
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Laat jongeren alleen werkzaamheden met machines uitvoeren die zijn mogen verrichten.
Stem begeleiding en toezicht af op de werkzaamheden, de risico’s, de leeftijd, kennis en capaciteiten van de jongeren. Zorg
dat, indien nodig, ingegrepen kan worden (zie bijlage 3).
Zorg voor een duidelijk beleid rond stages en leer/werkplekken.

Checklist
Checklist voor de dagelijkse praktijk (Jongeren)

Volg altijd de instructies op die gegeven zijn.

Werk niet met gevaarlijke of giftige stoffen en gevaarlijke machines en apparaten.

Als je niet zeker weet of je met een stof, apparaat of machine mag werken: vraag het aan je leidinggevende of aan een ervaren
collega.

Stop als je denkt dat het werk te gevaarlijk is of als mensen in de omgeving gevaar lopen.

Meld problemen direct bij de leidinggevende.

Werk alleen met een machine als je goed opgeleid en ingewerkt bent.

Werk niet meer dan het maximale toegestane aantal uren.
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Checklist voor de dagelijkse praktijk (toezichthouder)

Zorg dat u op de hoogte bent van de afspraken in het bedrijf: welke werkzaamheden mogen door jeugdigen worden verricht?

Stem het toezicht zo veel mogelijk af op de capaciteiten en ervaring van de betreffende jongeren.

Geef jongeren duidelijke instructies en check of ze de instructies hebben begrepen.

Zorg dat u in de gaten houdt of de jongere de instructies en afspraken opvolgt.

Neem vragen en klachten van jongeren serieus.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Zorg voor duidelijkheid over welke werkzaamheden wel en niet door jongeren kunnen worden verricht. Dat is afhankelijk
van de leeftijd van de jongeren, hun ervaring en de mogelijkheden binnen uw bedrijf om toezicht te houden. Kunt u
gemakkelijk voldoende toezicht organiseren, dan is er meer mogelijk dan wanneer u dit niet kunt garanderen.
Zorg intern voor duidelijkheid (bijvoorbeeld in de risico-inventarisatie en -evaluatie) over:
1. de specifieke gevaren voor jongeren op het gebied van arbeidsomstandigheden
2. de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan stoffen, bacteriën, virussen, lawaai, trillingen en
klimaatomstandigheden
3. de voorlichting aan kinderen en jongeren
4. de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Stel vast of werkzaamheden helemaal niet door jongeren kunnen worden gedaan (bijvoorbeeld omdat voldoende toezicht
niet mogelijk is) of alleen onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld pas na het volgen van een cursus of specifieke
instructie, alleen bij gunstige terreinomstandigheden, alleen samen met zeer ervaren collega’s). Aandachtspunten zijn de
volgende situaties: machines en apparaten, werkzaamheden met ongunstige omstandigheden en in ongunstige houdingen,
schadelijk geluid, trillingen, alleen werken, op hoogte werken en werken langs de weg.
Voor het besturen van een land- of tuinbouwtrekker op de openbare weg door 16- en 17 jarigen is een trekkerrijbewijs
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noodzakelijk. Voor het besturen van een heftruck moet een 16- en 17- jarige een opleiding heftruckchauffeur hebben
gevolgd.
Bedenk dat er altijd toezicht moet zijn op het werk van jeugdigen. De mate van toezicht is mede afhankelijk van de leeftijd en
de werkzaamheden. Op enig moment zal het deskundig toezicht zo intensief zijn, dat in feite geen sprake meer is van het
zelfstandig verrichten van werkzaamheden. Voorbeelden zijn het werken met en op (zware) machines, werken op hoogte en
werken langs de weg. Het zelfstandig verrichten van de werkzaamheden is dan feitelijk verboden.
Ook als een jeugdige in het kader van zijn opleiding of stage werkzaamheden verricht, moet er deskundig toezicht zijn.
Als de jongere geen ervaring heeft met de werkzaamheden: zorg dan voor een goed inwerktraject en heldere instructies, die
zo vaak als nodig worden herhaald. Zorg voor duidelijkheid over wie toezicht houdt op de werkzaamheden en geef jongeren
zelf ook duidelijkheid over wie zij kunnen aanspreken met vragen. Sommige oudere, ervaren medewerkers zijn geboren
toezichthouders en ‘mentoren’ voor jongeren. Maak hier gebruik van.
Kinderen mogen nooit met gevaarlijke stoffen werken.
Jeugdigen mogen slechts met een beperkt aantal schadelijke stoffen werken en slechts uitsluitend onder toezicht. Zij mogen
niet werken met stoffen die sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen of voor de voortplanting schadelijk zijn.
Voor jongeren gelden afwijkende regels voor werktijden. Voor jongeren onder 16 jaar geldt een specifiek regime, voor jongeren
vanaf 16 jaar zijn er enkele extra regels. Zo moet bijvoorbeeld bij de werktijd rekening gehouden worden met de tijd, die jongeren
besteden aan hun opleiding. Werk volgens deze voorschriften uit de Arbeidstijdenwet.
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Bedrijfshulpverlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid
(HGA)
Bedrijfshulpverlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid
(HGA)

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan. Er moet eerste hulp worden verleend of een (beginnende) brand
geblust. In ernstige gevallen kan het voorkomen dat een bedrijfsgebouw of bezoekerscentrum moet worden ontruimd. Of dat
mensen uit de natuur moeten worden gered. De noodzakelijke kennis voor hulpverlening in afgelegen gebieden kan worden
opgedaan in een cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA).

Knelpunten
In geval van een ongeval, iemand die onwel wordt of een beginnende brand kunnen niet altijd snel de juiste maatregelen
worden genomen om (ergere) schade te voorkomen.
Er vinden risicovolle werkzaamheden plaats onder geïsoleerde omstandigheden in bos- en natuurgebieden.
Deskundige externe hulpdiensten kunnen de werkplek niet altijd goed bereiken.

De brancheafspraken
Maak duidelijke afspraken over de werkzaamheden van alleenwerkers: onder welke condities mogen de werkzaamheden
alleen worden uitgevoerd, hoe wordt de communicatie met anderen gegarandeerd?
Zorg dat er nooit alleen wordt gewerkt bij risicovolle werkzaamheden en in situaties die vooraf als risicovol kunnen worden
ingeschat.
Zorg dat de hulpverlening is afgestemd op het risico. En zorg dat de juiste hulp tijdig kan worden verleend. Zorg voor
voldoende medewerkers met de juiste opleiding en training.
Zorg voor een verbanddoos en een brandblusser in de buurt van de werkplek.
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Waarborg een goede communicatie en afstemming met parate externe hulpverleningsorganisaties.
Bij zaagwerkzaamheden in bomen: zorg dat de interne hulpverlening is afgestemd op de feitelijke omstandigheden
(bedrijfshulpverlening voor reddingsacties in bomen (BHV-B)).

Checklist
Voor de medewerker
Zorg dat er per ploeg een mobiele telefoon aanwezig is.

Zorg dat u weet waar u moet werken. Zorg dat de thuisbasis (het kantoor, het eigen huis, de plek waar altijd mensen werkzaam
zijn) weet waar u werkt en altijd de werklocatie kan vaststellen.

Als u alleen werkt: organiseer contactmomenten.

Houd je aan de afspraken over welke werkzaamheden al dan niet alleen uitgevoerd mogen worden.

Zorg dat u het ICE-nummer (In Case of Emergency) in uw telefoon hebt staan. Dat is het nummer van de bedrijfshulpverlener of
hulpverlener geïsoleerde arbeid of het bedrijf dat altijd goed bereikbaar is. Als u niet in staat bent om zelf te bellen, kan een ander
dit ICE-nummer bellen met uw mobiel.

Controleer of er een verbandtrommel en brandblusapparaat aanwezig is op de werkplek (volledig en gekeurd) en eventueel
andere voorzieningen die nodig zijn bij specifieke werkzaamheden (zoals bij werken op hoogte).
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Checklist
Voor de bedrijfshulpverlener
Zorg dat u altijd goed bereikbaar bent.

Zorg dat u tijdig op de plaats van de calamiteit kunt zijn of zorg er voor dat de juiste hulp z.s.m. ter plekke kan zijn.

Gebruik verkorte telefoonnummers van belangrijke personen en hulporganisaties.

Zorg dat u adequate BHV-middelen (verbandtrommel en brandblusapparaat) bij u hebt.

Volg regelmatig herhalingscursussen om bij te blijven, zodat u weet hoe te handelen bij een calamiteit

Bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij het werken op hoogte en het werken op water: zorg ook voor een passende
opleiding.

Checklist
Voor de alleenwerker
Zorg dat u goed op de hoogte bent van:
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de bedrijfshulpverleningsmiddelen: de beschikbaarheid en het onderhoud ervan
de communicatiemiddelen en te gebruiken nummers. Zorg voor een duidelijke overzichtskaart op de thuisbasis en op de
werkplek.
het toezicht vanuit en het contact met het bedrijf: weet hoe vaak er contact moet zijn, hoe dat moet gebeuren en houd je
hieraan.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Algemeen
Inventariseer de risico’s: aantal werknemers, aantal alleenwerkers, risico’s van het werk, gebouwen en bezoekerscentra. Ga
op basis hiervan na hoeveel hulpverlening/hulpverlening geïsoleerde arbeid nodig is en welke kennis bedrijfshulpverleners
in huis moeten hebben.
Leid voldoende medewerkers op als bedrijfshulpverlener.
Zorg voor een verbanddoos met middelen, afgestemd op de risico’s. Plaats deze in de gebouwen en bijvoorbeeld in de
(werk)voertuigen.
Zorg voor communicatiemiddelen.
Zorg dat er voldoende vluchtroutes zijn in geval van calamiteiten.
Zorg dat er regelmatig oefeningen worden gehouden, ook om de interne afspraken en procedures te checken.
Maak afspraken met opdrachtgevers over de bedrijfshulpverlening. Om snel hulp te kunnen verlenen kan het nodig zijn om
de opdrachtgever in te schakelen.
Bedrijfsgebouwen
Maak een ontruimingsplan voor bedrijfsgebouwen waar meerdere mensen werkzaam zijn.
Werken op locatie
Zorg dat hulpverleners de locatie kunnen vinden en bereiken. Maak dus duidelijke afspraken over de bereikbaarheid en de
positie. Zorg voor een duidelijke overzichtskaart op de thuisbasis en op de werkplek.
Alleen werk
Voorkom zo veel mogelijk alleen werk of geïsoleerd werk.
Zorg – in samenspraak met medewerkers – voor duidelijke regels in welke situaties er met meerdere mensen moet worden
gewerkt, en zie er op toe dat iedereen dit weet.
Maak bij alleen werk afspraken over:
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opleiding en instructie bedrijfshulpverlening en hulpverlening geïsoleerde arbeid
beschikbaarheid en onderhoud van bedrijfshulpverleningsmiddelen
communicatiemiddelen en te gebruiken nummers
toezicht door en contact met het bedrijf

Middelen
Zorg voor een ‘verbanddoos bedrijfshulpverlening’ op locatie. Zorg dat deze voldoet aan de richtlijnen van het Oranje
Kruis: https://www.ehbo-koffer.nl/ehbo-kennisbank/achtergrondinformatie/oranje-kruis-ehbo-koffer/
Zorg in voertuigen voor een volledige en goedgekeurde ‘verbanddoos bedrijfshulpverlening kleine werkunit’. Naast de al
complete basisinhoud van de richtlijn, kan het nodig zijn om de set aan te vullen met specifieke
bedrijfshulpverleningsproducten als een tekenverwijderaar.
Maak intern duidelijke werkafspraken over het compleet houden van de verbanddozen: aanvullen na gebruik!

Opleiding en instructie
Laat de bedrijfshulpverleners een cursus bedrijfshulpverlening volgen, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan
de volgende onderwerpen:
alleen werken. Er is een speciale opleiding tot hulpverlener geïsoleerde arbeid.
val- en beknellingletsel en afgerukte lichaamsdelen
in- en uitwendige bloedingen en ernstige zaagwonden
oog- en gelaatsletsel
huidirritaties, blaarvorming en vergiftigingsverschijnselen
elektriciteitsongevallen
medische aandoeningen als beroerte, epilepsie, hartziekten en suikerziekte
insectenbeten
Informeer ook de andere medewerkers over hoe de bedrijfshulpverlening is geregeld.
Laat de bedrijfshulpverleners regelmatig oefenen (minimaal 1 x per jaar) en laat hen de opgedane kennis delen met hun
collega’s.
Zorg voor na- en bijscholing van de bedrijfshulpverleners.

Meer informatie
BHV maatregelen voor risicovolle werkzaamheden onder geïsoleerde omstandigheden in bos en natuur.
Risicobeheersing en bestrijden van natuurbranden (VBNE)
Arbo-informatieblad 11 Eerste hulp op locatie
Brochure Checklist Veldhulpverlening met checklist en toelichting
Checklist VHV download als printbare A4
Checklist VHV download voor mobiele telefoon
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Beeldschermwerk
Beeldschermwerk
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Langdurig achter een beeldscherm werken leidt tot gezondheidsklachten. Onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf vier uur per dag
de kans op gezondheidsklachten van nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen ernstig toeneemt.

Knelpunten
Mensen die meer dan twee uur per dag met een beeldscherm werken, beschikken niet altijd over een ergonomisch
ingerichte werkplek.
Langdurig beeldschermwerk kan gezondheidsklachten veroorzaken.

De brancheafspraken
Stem het meubilair af op de gebruiker en de te verrichten werkzaamheden. Houd rekening met de lichaamsafmetingen en
persoonlijke voorkeur.
Voldoe aan de eisen die worden gesteld aan beeldschermapparatuur, zoals de leesbaarheid van het scherm.
Stem verlichting en beeldschermapparatuur goed op elkaar af.
Neem de richtlijnen voor een ergonomisch juiste werkhouding in acht.
Beperk de tijdsduur van het beeldschermwerk.

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Checklist
Zorg voor een goede inrichting van de werkplek, stel de werkhoogte in op de eisen van de werkzaamheden.

Stel de kantoorstoel en beeldschermtafel juist in.

Zorg voor een juiste werkhouding: rechte rug, het hoofd recht boven de wervelkolom en de blik naar voren of iets naar beneden
gericht.

Zorg voor een juiste kijkafstand en hoogte van het beeldscherm.

Zorg dat de onderarmen, polsen en handen in één lijn staan bij het typen of muizen.

Zorg voor een ontspannen houding, van met name nek-, schouder- en armspieren.

Zorg voor voldoende afwisseling in houding en werkzaamheden.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Werken met de computer levert een constante belasting op van het bewegingsapparaat en de ogen. Beeldschermwerk kenmerkt
zich door het maken van steeds dezelfde bewegingen met handen en of vingers. Als dat langer dan twee uur per dag of meer dan
een uur achter elkaar gebeurt, is er grote kans op gezondheidsklachten van: nek, (boven)rug, schouders, armen, polsen en ogen.
Met uitzondering van de ogen worden bovenstaande klachten in een verzamelnaam ook wel RSI (Repetitive Strain Injury) of
CANS (Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder) genoemd. Een verkeerde werkhouding, een te hoog werktempo, te weinig
pauzes en een te hoge werkdruk kunnen het ontstaan van bovenstaande gezondheidsklachten versnellen. Een goede organisatie
en voorbereiding bij beeldschermwerk helpen gezondheidsklachten voorkomen.
De volgende zaken zijn hierbij van belang.
Bijlage 1 Werk en werkzaamheden
Bijlage 2 Inrichting en hulpmiddelen
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Biologische stoffen en schimmels
Biologische stoffen en schimmels
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Blootstelling aan biologische, in de natuur voorkomende deeltjes, kunnen irritatie en/of een allergische reactie veroorzaken. Dit
kan huidklachten en klachten aan de luchtwegen tot gevolg hebben.
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.
Verder kunnen schimmels en sporen worden ingeademd bij het werken in ruimtes die lang afgesloten zijn geweest (o.a. bunkers
en grafkelders) of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en een slechte ventilatie.

Knelpunten
Als gevolg van blootstelling aan biologische, in de natuur voorkomende deeltjes kunnen er gezondheidsklachten ontstaan.
Op de werkplek ontbreekt de kennis over het voorkomen en de mogelijke effecten van biologische deeltjes in de natuur.
Medewerkers krijgen geen volledige voorlichting over biologische deeltjes in de natuur.
Medewerkers beschikken niet over effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen.

De brancheafspraken
Inventariseer waar en wanneer er zich problemen voordoen.
Tref zoveel mogelijk maatregelen om blootstelling aan biologische stoffen te voorkomen.
Zorg ervoor dat er in de organisatie, zowel bij de leiding als bij de medewerkers, voldoende kennis aanwezig is over
biologische deeltjes in de natuur en het voorkomen van klachten.
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Checklist
Zorg dat u weet welke planten en schimmels klachten kunnen veroorzaken tijdens uw werk. En wat u kunt doen om klachten te
voorkomen.

Voorkom contact met stoffen waarvan bekend is dat deze bij u irritatie of allergische reacties veroorzaken. Bespreek dit met uw
leidinggevende.

Zorg dat u kleding draagt die beschermt tegen huidcontact met bepaalde planten. Wordt uw kleding erg stoffig: klop deze dan
regelmatig af of trek schone kleding aan.

Gebruik zo nodig huid- en/of adembeschermingsmiddelen.

Was uw handen voordat u gaat eten of drinken en bij beëindiging van de werkzaamheden.

Reinig uw handen goed. Verzorg uw huid voor en na het werk met een verzorgende crème of zalf.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Ga samen met medewerkers na waar en wanneer de risico’s zich voordoen en voor welke medewerkers dit geldt. Houd hier
bij de planning van de werkzaamheden rekening mee: plan sommige werkzaamheden niet bij zeer droog of zonnig weer,
plan buiten bloeiperiodes en plan medewerkers die overgevoelig zijn niet in voor bepaalde werkzaamheden.
Instrueer de medewerkers over het voorkomen van klachten door het inademen van stoffen die irritatie of allergische
reacties veroorzaken.
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Als er een gevaar/risico bestaat voor inademen van gevaarlijke stoffen bij het betreden van lang gesloten ruimtes (bijv.
grafkelders of bunkers)? Neem dan de juiste maatregelen. Denk o.a. aan eerst luchten of ventileren van de ruimte voordat je
naar binnen gaat.

Toelichting op de maatregelen tegen blootstelling via de luchtwegen
Bij het werken op een machine met een cabine: werk met een goed gesloten cabine en reinig deze regelmatig. Bij een
machine met airco, zet deze ongeveer 15 minuten voor het stoppen van het voertuig uit, zodat de verdamper tijd heeft om
te drogen.
Reinig het aircosysteem en de stoffilters regelmatig. Stel adembeschermingsmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld een FFP2of een FFP3- wegwerpmasker, bij voorkeur met een uitblaasventiel. Spreek met medewerkers af wanneer zij deze gebruiken.
Bij inspannend werk is een gelaatsmasker met verse luchttoevoer en een dubbel P2- of P3-filter aan te bevelen. Een verse
luchtkap (bijvoorbeeld een ‘Airstreamhelm’) kan ook een oplossing zijn.

Toelichting op de maatregelen tegen blootstelling via de huid
Instrueer de medewerkers over het voorkomen van biologische deeltjes in de natuur, met voldoende kennis kunnen
medewerkers risico's herkennen bij huidcontact met deze stoffen waarvan bekend is dat deze irritatie of allergische reacties
kunnen veroorzaken.
Laat een persoon die overgevoelig is werk doen dat geen irritatie of allergische huidreacties veroorzaakt.
Zorg handschoenen (afgestemd op de werkzaamheden) beschikbaar zijn en zorg dat deze worden gedragen.
Zorg voor schone handdoeken of wegwerphanddoekjes en verzorgende crème of zalf (bijvoorbeeld vaseline). Dit voorkomt
het ontstaan van kloven en schilfers en houdt de huid soepel en minder kwetsbaar.
Voorkom kloven en schilfers en houdt de huid soepel.
Zorg voor de juiste huidbedekkende kleding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik adembeschermingsmiddelen bijvoorbeeld een FFP2- of een FFP3-wegwerpmasker, bij voorkeur met een
uitblaasventiel.
Bij inspannend werk is een gelaatsmasker met verse luchttoevoer en een dubbel P2-of P3-filter aan te bevelen. Een verse
luchtkap (bijvoorbeeld een ‘Airstreamhelm’) kan ook een oplossing zijn.
Zorg dat er juiste handschoenen (afgestemd op de werkzaamheden) beschikbaar zijn en zorg dat deze worden gedragen.
Nitrilrubberen handschoenen bieden goede bescherming en veroorzaken geen rubberallergie.
Zorg voor een goede pasvorm en kies voor handschoenen met een lange manchet.
Zorg dat iedere medewerker een eigen paar handschoenen heeft.
Laat medewerkers de handschoenen regelmatig op gaatjes of scheurtjes controleren en vervang ze tijdig.
Gebruik katoenen binnenhandschoenen in verband met transpiratievocht.
Was de handschoenen voor het uittrekken.

Wat u verder nog moet weten
Gebruik direct verbandmiddelen bij een verwonding.
Ga stofvorming bij het snoeien tegen door het werk te plannen bij vochtige weersomstandigheden. Het kan helpen om
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planten (bijvoorbeeld de hedera) of bomen (bijvoorbeeld de plataan) eerst nat te maken.
Laat lang afgesloten ruimtes altijd eerst goed luchten voordat u er gaat werken; er kan ook een zuurstoftekort zijn of een
ophoping van gassen.
Bekende voorbeelden van giftige biologische stoffen in de sector zijn:
Berenklauw. Het plantensap bevat een stof die de huid gevoelig maakt voor zonlicht. Irritatie en uitslag zijn het gevolg.
Het kan er uit zien als een brandwond. Wanneer het sap in de ogen komt kan het leiden tot blindheid. Voorkom dus
contact met het sap. Als er toch contact is geweest, spoel dan met veel water en vermijd zonlicht.
Acacia en fluweelboom. De giftige stoffen kunnen huidirritaties veroorzaken. Zaagstof in de ogen geven een heftige en
pijnlijke reactie. Draag bij het snoeien dus volledig bedekkende kleding en een gesloten veiligheidsbril.
Paddenstoelen en schimmels. Schimmels zijn het hele jaar aanwezig. In het najaar zijn ze meer zichtbaar, omdat ze dan
paddenstoelen vormen. Giftige soorten zijn moeilijk te onderscheiden van de niet-giftige soorten. Vermijd daarom
contact en was de handen voor het eten en na het werk.

Meer informatie
Huidbescherming en huidverzorging
De zeven meest gestelde vragen over stof
Handmatig verwijderen van het Jacobskruiskruid
De Voedsel en Waren Autoriteit over Ambrosia
De Natuurkalender over stuifmeel en hooikoorts: www.natuurkalender.nl
Bijlage: Gevaren van de roetschorsschimmel
Pak stof aan
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Geluid
Geluid
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

In de bos- en natuursector wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines of motorisch
aangedreven handgereedschap. Bij een deel van deze werkzaamheden wordt de norm voor schadelijk geluid, (80 dB(A))
overschreden. Afhankelijk van het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan blijvende gehoorschade optreden.
Schadelijk geluid verhoogt ook de kans op ongevallen, onder meer omdat mensen onderling minder goed kunnen
communiceren en naderend gevaar (machines, verkeer en apparaten) en waarschuwingssignalen minder goed hoorbaar zijn.
Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie en stijging van bloeddruk en
hartslag.

Knelpunten
Medewerkers kunnen gehoorschade oplopen door het werk, omdat het geluidsniveau onvoldoende wordt herkend en
erkend of wordt beperkt.
Medewerkers maken niet of onvoldoende gebruik van gehoorbescherming, soms zijn aanwezige middelen verouderd of
defect.
Op plaatsen waar het geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A) worden geen doeltreffende maatregelen getroffen.
Het geluidsniveau op de werkplek maakt het horen van mogelijk andere gevaren moeilijker.

De brancheafspraken
Inventariseer wanneer er sprake is van schadelijk geluid (geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A)).
Neem maatregelen om de blootstelling aan schadelijk geluid te beperken.
Kies bij aanschaf voor stille(re) machines, gereedschappen en apparaten.
Plaats lawaaiige machines in een aparte ruimte of scherm lawaaiige machines af.
Zorg voor tijdig onderhoud aan apparatuur, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Informeer medewerkers regelmatig over (de gevolgen van) schadelijk geluid, de maatregelen die de organisatie neemt en de
wijze waarop zij zichzelf kunnen beschermen.
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Zorg voor goede en passende gehoorbeschermingsmiddelen.
Bied medewerkers die in hun werk te maken hebben met schadelijk geluid periodiek medisch onderzoek aan.

Checklist
Als een normaal gesprek op één meter afstand van elkaar moeilijk is: ga ervan uit gaan dat het geluidsniveau hoger is dan 80
dB(A) is. Er is dan dus sprake is van schadelijk geluid als je hier lang aan blootgesteld wordt.

Als een machine meer dan normaal geluid maakt: meldt het aan de leidinggevende.

Werk met een dichte cabine, doe alle ramen dicht.

Draag gehoorbescherming bij meer dan 80 dB(A). Vanaf 85 dB(A) is het verplicht om gehoorbescherming te gebruiken.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Pak het geluid zo veel mogelijk aan bij de bron.
Let bij aanschaf van machines, gereedschappen, apparaten op het geluidsniveau en houd rekening met een toename van
het geluid door slijtage.
Maak bij aankoop afspraken met de leverancier dat de machines, gereedschappen, apparaten bij normaal gebruik en
onderhoud ook onder afgesproken geluidsniveaus zijn en blijven.
Voer een inventarisatie van het geluid uit om de geluidsblootstelling te bepalen. In uw risico-inventarisatie en -evaluatie vind
u de meest voorkomende geluidsniveaus. Zijn de niveaus onbekend, laat dan een geluidsinventarisatie uitvoeren.
Neem maatregelen op basis van de inventarisatie.
Neem de volgende maatregelen (wettelijke normen) wanneer het gemiddelde geluidsniveau op de werkplek boven de 80
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dB(A)-grens komt:

Bij een blootstellingniveau van > 80 dB(A) en < 85 dB(A):
Laat het geluid beoordelen
Stel gehoorbescherming beschikbaar
Attendeer medewerkers op de mogelijkheid van een gehoortest (audiometrie)
Zorg voor voorlichting en instructie

Bij een blootstellingniveau van > 85 dB(A):
Laat het geluid beoordelen
Maak een plan van aanpak (hoe het geluid terug gebracht kan worden tot < 80 dB(A))
gebruik gehoorbescherming is verplicht
Biedt medewerkers periodiek een gehoortest aan
Markeer de werkplekken met pictogrammen
Ga na of bij het geluidsniveau op de werkplek, de waarschuwingssignalen en dergelijk nog goed kunnen worden
waargenomen.
Houd ramen en deuren van cabines gesloten.
Pleeg regelmatig onderhoud. Zorg bijvoorbeeld dat versleten lagers direct worden vervangen.
Maak goede afspraken over gebruik van radio’s, MP3-spelers, etcetera.
Controleer regelmatig of afspraken en maatregelen nog effect hebben.
Houd rekening met de ontwikkelingen van de techniek.

De schadelijkheid van 8 uur blootstelling aan lawaai van 80 dB(A) is voor het gehoor hetzelfde als 1 uur werken in 89 dB(A) of 12,5
minuut werken in 98 dB(A). De rest van de dag moet het geluidsniveau beneden de 80 decibel zijn

Opleiding en instructie
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Geef medewerkers voorlichting over geluid, zodat zij goed kunnen beoordelen wanneer er sprake is van schadelijk geluid.
Zorg dat werknemers de risico’s kennen van blootstelling aan schadelijk geluid zie bijlage 1 Wat is lawaai?.
Zorg dat medewerkers weten hoe te handelen wanneer er sprake is van schadelijk geluid.
Instrueer medewerkers over het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen. Zie bijlage 2 Keuze
gehoorbeschermingsmiddelen. Zorg dat zij consequent de juiste gehoorbeschermingsmiddelen dragen, dat zij deze op een
juiste manier gebruiken en goed onderhouden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Stel gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar wanneer er sprake is van > 80 dB(A).
Zorg dat medewerkers een keuzemogelijkheid hebben tussen de verschillende gehoorbeschermingsmiddelen.
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Grote grazers en overig vee
Grote grazers en overig vee
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

In Nederland worden runderen, paarden, pony’s, schapen en geiten ingezet als een vorm van natuurbeheer in natuurgebieden.
Het werken met deze dieren is niet zonder risico. Grazers in grote gebieden komen niet of nauwelijks in aanraking met mensen.
Daardoor zijn ze wat wilder en minder berekenbaar. Ook het leven in sociale kuddes kan tot meer gevaar leiden voor de mensen
die deze dieren moeten verzorgen of werkzaamheden moeten verrichten op terreinen waar deze dieren leven. Als de grazers
traumatische ervaringen hebben, doordat ze verwond of gepest zijn door mensen of doordat ze onderlinge gevechten hebben
meegemaakt, zijn de risico’s nog groter.

Knelpunten
Risico’s voor medewerkers kunnen ontstaan doordat dieren heel verschillend kunnen reageren, kunnen aanvallen of
vluchten en onverwachte bewegingen maken. Zo kan er lichamelijk letsel ontstaan. Van kneuzingen en blauwe plekken tot
zeer ernstig letsel.
Risicovol werk kan voorkomen tijdens de volgende handelingen: oormerken, bijvoeren, opdrijven, inscharen, het verplaatsen
van dieren, en tijdens het op stal zetten. Risico’s zijn: beknelling tussen dieren en objecten, beknelling tussen een dier en
specifieke terreinkenmerken.
Onervarenheid en niet voldoende geschiktheid van het personeel.

De brancheafspraken
Inventariseer en beoordeel altijd de risico’s van de werkzaamheden met grote grazers en overig vee. Bepaal op basis hiervan
de juiste werkmethode en de benodigde veiligheidsmaatregelen.
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De eigenaar van het terrein dient aan alle betrokkenen (ingehuurde) medewerkers voorlichting en instructie te geven over
de loslopende dieren en het bijbehorende gedrag.
Medewerkers dienen voldoende ervaringsdeskundig te zijn en voldoende opgeleid, ingewerkt en geïnstrueerd. Zorg dat de
kennis is afgestemd op de gevaren van het werk en de werkplek. De leiding moet toezicht houden op de gemaakte
afspraken.
Bereid werkzaamheden goed voor en leg afspraken vast. Zorg voor een goede taakverdeling en een startbijeenkomst.
Evalueer altijd de werkzaamheden.

Checklist
Bespreek vooraf in een startbijeenkomst de taken en werkwijze. Een plattegrond (bijv. bij het inscharen van dieren) is een handig
hulpmiddel hierbij.

Werk altijd met twee personen bij die werkzaamheden waar dit is afgesproken.

Is bedrijfshulpverlening afgesproken en aanwezig?

Kijk zelf goed waar vluchtmogelijkheden zijn.

Concentreer u op uw werk, laat uw aandacht niet verslappen. Kijk altijd goed om u heen. Hang niet met gezicht en armen over de
kraalwanden heen.

Voorkom zoveel mogelijk direct contact met de dieren.

Praat bij dieren met een zachte stem; dat voorkomt een schrikreactie. Loop niet door een kudde als het niet nodig is.
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Let extra op bij een pas geboren kalfje, veulens, etc; het moederdier heeft beschermingsdrang. Zorg dat het publiek op een
afstand blijft.

Spreek achteraf door hoe het is gelopen en of de werkwijze volgende keer moet worden aangepast.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Werk alleen met goed opgeleide, geïnstrueerde en ervaren mensen. Maak gebruik van de kennis van de beheereenheden.
Laat controles aan dieren zoveel mogelijk door de eigen verzorgers/beheerders uitvoeren.
Werk bij voorkeur altijd met minimaal twee personen. Handelingen die altijd met twee personen uitgevoerd moeten worden
zijn: vaccinaties en het aanbrengen van oormerken. Ga verder af op de inschatting van de risico’s.
Beoordeel met behulp van een checklist alle mogelijke risico’s en ga na of er maximaal is ingezet op risicobeheersing.
Maak vooraf een plan van aanpak. Houdt bij het maken van het plan ook rekening met de eventuele aanwezigheid van
publiek.
Zorg voor goede interne en externe communicatie.
Organiseer een startbijeenkomst, waar de werkwijze en de taken afgesproken worden.
Zorg dat hulpmiddelen die gebruikt worden bij het inscharen van vee (kralen, hekwerken en mobiele inscharing) geschikt
zijn voor het uit te voeren werk.
Zorg dat er altijd een vluchtroute is voor mensen, mochten de dieren onverwacht gedrag vertonen.
Zorg voor een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening en de hulpverlening geïsoleerde arbeid en stem deze af op de
risico’s.
Bezoek regelmatig de werkplekken en beoordeel de veiligheid van de medewerkers en de gekozen werkmethoden. Zorg
voor leiding die toezicht houdt op gemaakte afspraken.
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Bij de introductie van nieuwe soorten vee
Maak beleid voor de introductie van nieuwe soorten vee. Maak daarbij gebruik van de kennis die over de nieuwe
diersoorten beschikbaar is. Ontwikkel de juiste werkwijze en stel vast welke veiligheidsmaatregelen er nodig zijn.

Opleiding en instructie
Zorg voor voorlichting en instructie voor de terreinbeheerder en de medewerkers, bij voorkeur op schrift.
Geef voorlichting aan medewerkers over de gevaren en maatregelen van het werken met grote grazers en vee, ook bij de
introductie van nieuwe soorten vee in de natuur.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.

Meer informatie
BHV maatregelen voor risicovolle werkzaamheden onder geïsoleerde omstandigheden in bos- en natuurterreinen
Leer je Groen
Omgang met koeien en stieren oorzaak van veel ongevallen en incidenten
Checklist Veilig werken met runderen
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Harvester (veiligheid)
Harvester (veiligheid)
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Met de harvester worden in een arbeidsgang bomen geveld, gesnoeid en afgekort. De werkzaamheden in de cabine zijn relatief
veilig. Gevaarlijke werkzaamheden zijn het oplossen van storingen en het plegen van onderhoud aan de machine. Daarnaast
bestaat het gevaar dat de harverster kantelt bij het werken op taluds en hellingen en bij bijzondere terreinomstandigheden.
Voor lichamelijke belasting en de harvester, zie Zittend werk chauffeur en machinist.

Knelpunten
Langdurig lange werkdagen maken in piekperiodes.
Alleen werken bij onderhoud en reparaties in het veld.
Bedrijfshulpverlening en communicatie bij alleen werken.
Kantelen van de harvester op taluds of hellingen.

De brancheafspraken
Zorg dat de machinisten voldoende zijn opgeleid en de juiste kennis en kunde hebben in de noodzakelijke werktechnieken,
vaardigheden en kennis van de machine, materialen, de werkplek en omgevingsfactoren.
Zorg voor de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen om kantelen te voorkomen.
Zorg voor goede communicatiemogelijkheden, regel tijdens het oplossen van een grote storing de juiste hulp. Zet de
machine uit tijdens het onderhoud.
Zorg dat noodzakelijke hulp kan worden ingeroepen o.a. Bedrijfshulpverlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid
(HGA).
Voorkom te lange werkdagen door een goede werkplanning in piekperiodes, zorg voor taakroulatie.
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Checklist
Werk volgens de instructies en de afspraken die zijn gemaakt in het bedrijf.

Zorg voor goed onderhoud. Controleer voor gebruik vloeistofniveaus, en veiligheidsvoorzieningen.

Zorg voor goed zicht dus schone ramen.

Leg geen voorwerpen los in de cabine.

Werk niet met loszittende kleding, lange haren, etcetera.

Bij storingen: schakel de machine uit.

Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Neem tijdig pauze en zorg voor extra beweging.

Pas rijstijl en rijsnelheid aan de terreinomstandigheden aan.

Zorg voor een goede werkplanning in de piekdagen.

Zorg voor goede communicatiemogelijkheden, zorg dat noodzakelijke hulp ingeroepen kan worden.
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Toelichting / Achtergrondinformatie
Organisatie en voorbereiding
Zie erop toe dat er veilig wordt gewerkt.
Als er alleen wordt gewerkt: zorg voor een goede communicatie en communicatiemiddelen zodat de noodzakelijke
hulpverlening is gewaarborgd. In geval van nood moet duidelijk zijn waar de harvester is. Maak dus duidelijke afspraken
over de werklocaties en werktijden. Zie ook de richtlijnen Hulpverlening geïsoleerde Arbeid (HGA).
Zorg voor een goede opleiding.
Zorg dat de medewerker bij het oplossen van een grote storing hiervan melding maakt en contact houden, zodat alarm
geslagen kan worden als er later geen contact meer is/ontstaat.
Instrueer de machinist over:
de veiligheidsmaatregelen en de handelingen die niet zijn toegestaan.
de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving. Een harvester trekt veel belangstelling. Bespreek,
indien nodig, met bosbeheer de noodzakelijke afzetting en markeringen.
de uitrijcombinatie.
de staat van het onderhoud en hoe te handelen bij storingen en schade.

Gereedschap, machines en apparaten
Werk met goed onderhouden machines, conform de bijgeleverde gebruikshandleiding.
Laat de harvester periodiek onderhouden en keuren door een deskundige.
Voer alleen reparaties uit aan een uitgeschakelde en afgekoelde machine. Zie erop toe dat de kraan/giek dan op de grond
rust.
Houd de cabinevloer vrij van onnodige materialen.
Zorg voor goed zicht. Maak ramen en spiegels tijdig schoon.
Zorg voor goed zichtbare verlichting.
Pas de rijsnelheid aan de omstandigheden aan.
Zorg dat bomen zo laag mogelijk worden afgezaagd en vermijd dat er over hoge stobben heen gereden wordt. Dit om het
kantelen van de harvester te voorkomen.

Opleiding en instructie
Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerker is afgestemd op de gevaren van de machine en de werkplek. Zorg voor
een gerichte opleiding.
Zorg eventueel voor een cursus cabine-ergonomie of een zitcursus.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en stel deze beschikbaar:
Geschikte werkkleding, veiligheidsschoeisel en werkhandschoenen bij onderhoud.

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Zorg bij opspattend materiaal voor oog- of gelaatsbescherming.
Zorg, indien nodig, voor signaalkleding.
Als er buiten de harvester wordt gewerkt (bijvoorbeeld werkzaamheden met de motorkettingzaag): pas de persoonlijke
beschermingsmiddelen daarop aan.

Meer informatie
Via uw leverancier
Via de Algemene Vereniging inlands Hout AVIH
Bedrijfshulpverlening en hulpverlening geïsoleerde Arbeid (HGA)
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Hout onder spanning
Hout onder spanning
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Werken met hout onder spanning is specialistenwerk. Bijvoorkeur wordt er machinaal gewerkt, maar er kunnen situaties zijn (o.a.
na een storm) waarbij het alleen mogelijk is om met de motorkettingzaag te werken. Gevaarlijke situaties kunnen voorkomen als
bomen ongecontroleerd vallen en de houtspanning ongecontroleerd vrijkomt in de nabijheid van de zager.

Knelpunten
De kennis en ervaring van de zager zijn onvoldoende afgestemd op de gevaren van de werkzaamheden.
In de nabije omgeving van de zager komt de in het hout aanwezige spanning op ongecontroleerde wijze vrij.
Bomen vallen ongecontroleerd om.

De brancheafspraken
Medewerkers dienen voldoende deskundig, opgeleid en geïnstrueerd te zijn. Zorg met enige regelmaat voor een
opfriscursus, afgestemd op de bedrijfssituatie.
Inventariseer voor aanvang van de werkzaamheden welke risico’s het werk met zich meebrengt en stel op basis daarvan de
juiste werkwijze vast.
Houd bij de planning van de werkzaamheden rekening met de gekozen werkwijze en de in te zetten hulpmiddelen.
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Checklist
Zorg voor goede kennis, afgestemd op de feitelijke situatie.

Beoordeel vooraf de aard van het werk, de ondergrond en de omgeving waar het uitgevoerd moet worden.

Stem de zaagtechniek en het materieel daarop af. Waar begint u, wat is de volgorde? Waar moet de last naar toe, wat is het
gewicht?

Maak van een ongecontroleerde spanning een gecontroleerde spanning.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Beoordeel vooraf de aard van het werk. Geef medewerkers de tijd om de terreinomstandigheden te verkennen, de
ondergrond en de omgeving waar het werk uitgevoerd moet worden en stem de techniek en het materieel daarop af.
Stel een veilige werkwijze vast en stel vast welke medewerkers hiervoor voldoende deskundig zijn opgeleid en voldoende
ervaring hebben.
Zorg dat er bij moeilijke omstandigheden of bij risicovolle werkzaamheden minimaal twee mensen aanwezig zijn, zodat
medewerkers kunnen samenwerken. Zorg dat medewerkers regelmatig rouleren en kleine pauzes nemen.
Probeer klimmen te vermijden.

Opleiding en instructie
Zorg dat medewerkers opgeleid zijn en kennis hebben van het uit te voeren werk (hout onder spanning). Zie voor meer
informatie ook: Werken met de motorkettingzaag, zie het schema met de verschillende opleidingsniveau's.
Stem de bedrijfshulpverlening af op de risico’s van het werk, de werksituatie en de locatie.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.
Zie voor meer informatie: Werken met de Motorkettingzaag

Wat u verder moet weten
Bespreek de noodzakelijke wegafzetting en tijdelijke verkeersmaatregelen met de wegbeheerder. (Zie: Veilig werken langs
de weg.)

Meer informatie
Bedrijfshulpverlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)
Lichamelijke belasting bij de motorkettingzaag
Werken op hoogte schema (dit onderwerp volgt binnenkort)
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Klimaat en weersomstandigheden
Klimaat en weersomstandigheden
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Extreme weersomstandigheden kunnen zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde
wind, sneeuw en gladheid.

Knelpunten
Medewerkers kunnen gezondheidsschade oplopen door extreme weersomstandigheden tijdens het buitenwerk.
Te hoge temperaturen kunnen uitdroging, verbranding van de huid en bewusteloosheid tot gevolg hebben.
Langdurige blootstelling aan zonnestraling kan huidkanker veroorzaken.
Te lage temperaturen kunnen leiden tot verminderd gevoel in handen en voeten, vooral bij de fijne motorische taken.
Daarnaast is er gevaar voor bevriezing van ledematen, gezicht en voor onderkoeling van het lichaam.
Lichamelijk letsel door ongevallen door sneeuw, regen, ijzel, onweer en harde wind.
Door de hoeveelheid kleding bij koud weer kan de beweeglijkheid afnemen. Hierdoor wordt het moeilijker bepaalde
werkzaamheden uit te voeren en is er een grotere kans op letsel en ongelukken.

De brancheafspraken
Maak intern afspraken: onder welke voorwaarden kunnen er bij extreme weersomstandigheden al dan niet
buitenwerkzaamheden worden verricht.
Wanneer extreme weersomstandigheden ertoe leiden dat het werk niet meer gecontroleerd en verantwoord kan worden
uitgevoerd: Neem dan aanvullende maatregelen.
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Plan de werkzaamheden zo, dat er niet te lang in ongunstige weersomstandigheden gewerkt hoeft te worden (in de volle
zon, in de kou in combinatie met wind(stoten), sneeuw, hagel of ijzel en vorst). Pas, indien nodig, de werktijden en de
persoonlijke beschermingsmiddelen aan.

Checklist
Bij extreme weersomstandigheden: ga na of het werk nog veilig kan worden uitgevoerd.

Houd u aan de gemaakte afspraken over buitenwerk in ongunstige weersomstandigheden.

Bij onweer: ga schuilen in een gebouw of in de bedrijfswagen. Schuil nooit onder een boom en blijf ook niet op een grote open
vlakte staan.

Gebruik bij regenachtig weer regenkleding of waterafstotende bovenkleding.

Draag warme kleding als de buitentemperatuur laag is of laag aanvoelt: isolerende kleding, thermo-ondergoed en
winterhandschoenen.

Doe niet langdurig intensief en zwaar werk bij temperaturen boven de 25 °C.

Gebruik antizonnebrandcrème (indien mogelijk eventueel pet met nekflap of hoed met brede rand).

Toelichting op de maatregelen

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Organisatie en voorbereiding
Breng de risico’s van het buitenwerk in kaart en stel algemene richtlijnen op voor de werkzaamheden in relatie tot de
weersomstandigheden. Besteed apart aandacht aan: werken op hoogte, werken in het verkeer en werken in het bos.
Maak interne afspraken: onder welke weersomstandigheden kunnen buitenwerkzaamheden verricht worden en onder
welke voorwaarden? Dit geldt zeker bij werkzaamheden:
Bij windkracht 6 of hoger.
Bij een gevoelstemperatuur van -6 graden.
Intensief en zwaar lichamelijk werk bij een temperatuur boven de 25 graden.
Volg de weersberichten voor een goede planning van de werkzaamheden; voorkom werken bij onveilige of ongezonde
klimaatomstandigheden zo veel mogelijk.
Zorg voor de middelen die nodig zijn voor gezond en veilig buitenwerk en maak afspraken over het gebruik ervan.

Opleiding en instructie
Geef medewerkers voorlichting over extreme weersomstandigheden als storm, onweer, gladheid, kou, hitte, en sneeuw.
Licht ze ook voor over de afspraken hierover.
Zorg dat medewerkers de risico’s van blootstelling aan UV-straling kennen.
Instrueer medewerkers over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg dat zij deze op een juiste manier
gebruiken en goed onderhouden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Stel beschermingsmiddelen beschikbaar, afhankelijk van het jaargetijde en de klimaat/weersomstandigheden.
werkkleding: ‘s zomers luchtig, ’s winters thermisch
regenkleding.
antizonnebrandcrème (eventueel pet met nekflap of hoed met brede rand)
schoeisel met een goed profiel om uitglijden te verminderen. Het heeft de voorkeur om medewerkers te laten beschikken
over twee paar schoenen, zodat zij deze om en om kunnen laten luchten en/of drogen
Bekijk ook of er bij bepaalde weersomstandigheden aanpassingen moeten plaats vinden bij beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld:
het gebruik van oordoppen in plaats van een helm met gehoorbescherming bij warm weer.

Wat u verder nog moet weten
Op grond van de gevoeligheid van de huid zijn de volgende huidtypes te onderscheiden.
Huidtype

1

Verbrandings-

Bruinings-

ervaring

ervaring

verbrandt zeer snel

wordt niet bruin

Uiterlijke kenmerken

Gebruik
beschermingsfactor

zeer lichte huid
vaak sproeten
rood of lichtblond haar
blauwe ogen

20 - 30
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2

verbrandt snel

wordt langzaam bruin

lichte huid

15+

blond haar
grijze, groene of
lichtbruine ogen
3

verbrandt niet snel

wordt gemakkelijk bruin

licht getinte huid

10 - 15

donkerblond tot bruin
haar
vrij donkere ogen
4

verbrandt bijna nooit

bruint zeer goed

meestal getinte huid
donker haar
donkere ogen
(mediterrane types)

Meer informatie
Arbo infoblad 12 Werken in ongunstig weer

6 - 10
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Lichamelijke belasting bij de bosmaaier
Lichamelijke belasting bij de bosmaaier
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

De bosmaaier wordt vooral gebruikt om te maaien op plaatsen die voor grote machines niet of moeilijk bereikbaar zijn. De
maaier kan worden voorzien van diverse uitrustingsstukken. Langdurig werken met deze machine is lichamelijk zwaar belastend.
Voor veilig werken met de bosmaaier, ga naar Veilig werken met de bosmaaier.

Knelpunten
Het werken met een bosmaaier kan leiden tot gezondheidsklachten.

De brancheafspraken
Voorkom of beperk het maaien met de bosmaaier door een andere werktechniek.
Zorg voor taakroulatie. Houd rekening met de totale dagbelasting, ook in combinatie met andere aangedreven ruggedragen
machines.
Werk met een goed onderhouden bosmaaier om het lichaam niet onnodig met trillingen te belasten.
Stem de bosmaaier af op het werk: zorg dat het vermogen en gewicht niet te zwaar zijn voor de uit te voeren
werkzaamheden.
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Voorzie de bosmaaier van een maaigarnituur dat licht maait.
Voorzie bosmaaiers van een comfortabel en goed af te stellen draagstel dat past bij de ruglengte en breedte van de
medewerker en dat bij voorkeur met een heupband gedragen wordt.
Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat de spieren warm blijven en werkhoudingen vrij gekozen kunnen
worden en niet beïnvloed worden door het afhouden van onbeschermde lichaamsdelen.

Checklist
Heb ik een instructie gehad over het werken met een bosmaaier.

Heb ik een instructie over de gevaren in het werk en omgeving

Weet ik wat ik moet doen om gevaren te voorkomen?

Is het draagstel goed ingesteld?

Zit het comfortabel?

Is de druk over beide schouders verdeeld?

Is de bosmaaier in balans?

Gebruik ik stevige schoenen met een stroeve zool?
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Gebruik ik oogbescherming?

Heb ik bij regenachtig weer regenkleding, die soepel zit?

Gebruik ik werkhandschoenen? (bij voorkeur van leer)

Foto: Leren handschoenen houden de handen warm

Gebruik ik ook de andere PBM zoals afgesproken?

Heb ik de handvatten niet te stevig vast? (zodat er minder trillingen aan het lichaam worden doorgegeven)

Raadpleeg ik mijn arts als ik vaak tintelende vingers heb.

Stop ik als het te gevaarlijk wordt door gladheid, regen enz.?

Draai ik niet te ver vanuit de rug?. (de maaibeweging mag niet groter zijn dan 1½ meter).

Voorkom ik vermoeidheid en neem ik op tijd rustpauzes?

Eén keer een nee? Bel je leidinggevende!

Toelichting op de maatregelen
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Organisatie en voorbereiding
Beperk het werken met een bosmaaier bijvoorkeur tot vier uur per dag en wissel af met andere werkzaamheden. Werk
bijvoorkeur niet meer dan drie dagen per week met trillend handgereedschap.
Zorg voor voldoende ruimte om te werken, en zorg voor een veilige werkafstand voor jezelf en omstanders.
Gebruik een draagstel dat comfortabel zit en goed is ingesteld. De druk moet over beide schouders zijn verdeeld. Het
draagstel wordt bij voorkeur door een heupband op de juiste hoogte en dicht tegen het lichaam gedragen.
Stel de stuurboom of handgrepen in op de lichaamslengte en de lichaamsbreedte van de persoon. Beide handen moeten
zich even ver naast het lichaam bevinden en de armen moeten een hoek maken van ca. 130 graden om een neutrale en
gunstige positie te bereiken.
De horizontale afstelling is afhankelijk van de gebruikte maai- of zaaggarnituur. Bij het maaien met een draadmaaier kan de
draadkop beter iets voorover staan. Dat maait gemakkelijker.
Draai niet te ver vanuit de rug. Maai bij voorkeur met de stap mee. De maaibeweging mag niet groter zijn dan ca. 1½ meter.
Houd de handvatten niet te stevig vast, omdat er dan meer trillingen aan het lichaam doorgegeven worden en er
doorbloedingstoringen kunnen optreden (witte vingers). Als u vaak tintelende vingers heeft, raadpleeg dan een arts.

Gereedschap, machines en apparaten
Houd bij aanschaf van het materiaal rekening met de ergonomische eisen met betrekking tot geluid en trillingen.
Houd rekening met de maatvoering: geef lange medewerkers een draagstel met een extra instelbereik, aangepaste
maaibomen of aanpassingen in stuurbomen.
Slijp het metalen snijgarnituur op tijd.
Controleer regelmatig de antivibratie-elementen en vervang deze tijdig.
Gebruik maaigarnituur dat geschikt is voor het terrein: een draadmaaier, kunststof messen, een grassnijblad, slagmessen of
een zaagblad.
Zorg dat het garnituur is uitgebalanceerd. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen verschillen zijn in asdiameters.

Opleiding en instructie
Zorg voor medewerkers die zijn opgeleid en kennis hebben van het werk en de manier waarop zij dit tot stand brengen.
Hang een instructie op in de bus over hoe op een juiste manier het draagstel af te stellen bij speciale omstandigheden o.a.
bij werkzaamheden op taluds, of korte steile slootjes zorg dan voor de nodige aanpassingen. Werk met een schuine
maaikop, in verhouding met de helling, vooral op korte stukken. In het ophangoog laten scharnieren, opdat de druk niet op
de armen komt maar op het draagstel.
Benadruk dat gezond gebruik van het lichaam onderdeel is van het vakmanschap.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor de volgende beschermingsmiddelen:
hoge veiligheidsschoenen
soepel zittende werkhandschoenen, bij voorkeur van leer
veiligheidsbril of gelaatsbescherming bij opspattend materiaal
gehoorbescherming
signaalkleding
Draag bijvoorkeur een bosmaaierbroek.
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Zorg, indien nodig, voor een stofmasker.
Draag stevige veiligheidsschoenen met stroeve zool. Let extra op bij veel boomwortels, boomstronken, kuilen en greppels.

Wat u verder nog moet weten
Roken en trillingen zijn geen goede combinatie. Roken vernauwt de bloedvaten en trillingen kunnen de bloedvaten beschadigen.
Het gevolg: gevoelloze vingers met minder kracht.
Rapport: Analyse van de blootstelling aan trillingen tijdens werk in de groenvoorzieningen
Bijlage: Instructie en presentielijst - Werken met een bosmaaier
Veiligheidsinstructieblad 2 Bosmaaier (VBNE)

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Lichamelijke belasting bij de motorkettingzaag
Lichamelijke belasting bij de motorkettingzaag
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Langdurig werken met een motorkettingzaag is lichamelijk zwaar belastend en kan klachten veroorzaken aan gewrichten, pezen,
spieren en rug.
Voor veilig werken met de motorkettingzaag, ga naar Veilig werken met de motorkettingzaag.

Knelpunten
De werkhoudingen zijn belastend. Er wordt veel en langdurig gebukt, gebogen en in een gedraaide houding gewerkt. De
motorkettingzaag wordt getild en langdurig gedragen.
Mensen staan langdurig bloot aan schadelijk geluid. Tijdens het schoonmaken van de motorkettingzaag met o.a.
perslucht wordt er vaak geen gehoorbescherming en veiligheidsbril gedragen.
Mensen worden langdurig blootgesteld aan hand- en armtrillingen door gebruik van de motorkettingzaag en door
verkeerde werktechnieken.

De brancheafspraken
Zorg dat werken met de motorkettingzaag niet leidt tot gezondheidsklachten.
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Zorg voor opgeleide medewerkers. Instrueer medewerkers over gezond bewegen en goede werktechnieken.
Bij het werken met perslucht draag gehoor- en gelaatbescherming.
Zorg voor voorlichting en instructie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Checklist
Houd de werkplek overzichtelijk en ruim en zorg voor een stabiele ondergrond. Zaag nooit met een botte ketting.

Houd de zaag zo kort mogelijk bij het lichaam bijvoorkeur afsteunen tegen het rechterbovenbeen geleider van je afwijzend en
reik niet te ver.

Voorkom te ver reiken (zwaar belastend voor de rug) en werk niet boven schouderhoogte (belastend voor schouders en nek).

Gebruik een hoogwerker om het werk op hoogte te kunnen doen.

Zaag zo veel mogelijk met het geleiderdeel dat zich het dichtst bij de motor bevindt.

Laat het gewicht van de motorkettingzaag op het hout steunen als dat kan.

Gebruik de kam bij het zagen of afkorten van dik hout.

Bij het snoeien van liggend hout staan de neuzen van de schoenen richting de top van de boom, buig de knieën naar voren, laat
de zaag zoveel mogelijk afsteunen op de stam of het bovenbeen.
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Werk zo veel mogelijk met een trekkende ketting.

Beweeg met de zaag mee en houd de zaag dichtbij. Pas de positie van de voeten regelmatig aan. Draag stevige
veiligheidsschoenen met een goed voetbed om stabiel te kunnen staan.

Houd de handen warm. Gebruik altijd handschoenen, bij voorkeur van leer.

Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk bij Veilig werken met de motorkettingzaag.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Werk altijd met een scherpe ketting, een goed geveilde ketting en de juiste werktechniek.
Rouleer de taken. Dit voorkomt het risico op overbelasting.
Neem op tijd rustpauzes. Dit voorkomt vermoeidheid en uitputting.
Zorg voor voldoende ruimte om te werken en voor een veilige werkafstand voor jezelf en omstanders.

Gereedschap, machines en apparaten
Stel bij aanschaf van een nieuwe motorkettingzaag hoge eisen aan ergonomie en trillingsdemping en handvat verwarming.
Gebruik voor elke taak de lichtst mogelijke motorkettingzaag. Zorg dat vermogen, gewicht en zwaardlengte op het werk zijn
afgestemd.
Gebruik een goed onderhouden motorkettingzaag die voorzien is van een correct geslepen zaagketting. Minimale druk, niet
duwen, de zaag moet vanzelf door het hout zagen.
Controleer regelmatig de antivibratie-elementen en vervang deze op tijd. Vooral niet-metalen trillingsdempers kunnen door
veroudering slecht gaan functioneren.

Opleiding en instructie
Check of medewerkers een aantoonbare opleiding hebben gevolgd die afgestemd is op het uit te voeren werk. Een juiste
werktechniek kan de lichamelijke belasting verminderen.
Werk altijd met een scherpe ketting en vijl minimaal na iedere volle tankbeurt.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
Houd de handen warm: gebruik altijd handschoenen, bij voorkeur van leer.
Gebruik altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
zaagbroek of -overall
zaagschoeisel
veiligheidshelm
gehoorbescherming
gelaatsbescherming en /of veiligheidsbril
werkhandschoenen
indien nodig: signaalkleding
Zorg dat de kleding is afgestemd op het jaargetijde. Zo is er speciale zomer- en winter broek.
Reinig persoonlijke beschermingsmiddelen op tijd.
Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten: bespreek het met de leidinggevende.
Vervang tijdig verouderde of defecte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat u verder nog moet weten
Werk zoveel mogelijk met het lichaam in een neutrale en natuurlijke houding: rug recht, hoofd rechtop en alle gewrichten
zoveel mogelijk in een neutrale stand. Keer altijd zo snel mogelijk weer terug uit een extreme stand.
Sta stabiel en zoek bijvoorbeeld steun tegen de boom. Laat zo mogelijk de armen op de bovenbenen rusten. Hierdoor komt
er bij het optillen van de motorkettingzaag zo min mogelijk gewicht op de rug.
Til de zaag dus niet alleen met de onderarmen en de polsen, maar ondersteun de zaag met het hele lichaam. Beweeg met
de zaag mee, houd de zaag dichtbij en pas de positie van de voeten regelmatig aan.
Gebruik bij het uitsnoeien zo mogelijk een lichtere zaag. Om het lichaam en met name de rug zo min mogelijk te belasten:
laat de zaag steunen of rusten op de stam. Of laat de armen op het bovenbeen steunen of rusten.
Zorg dat de polsen zo veel mogelijk in een neutrale (natuurlijke) stand blijven bij alle zaagposities (geen geknikte pols).
Houd de handen zoveel mogelijk in het verlengde van de onderarmen.
Verplaats voortdurend de handen op de beugel, dat is beter voor de polsen.
Wanneer de motorkettingzaag getild wordt en los komt van de boomstam verlopen de trillingen via het lichaam naar de
grond. Dit is belastend voor het lichaam.
Werk niet boven schouderhoogte, gebruik een stabiele ondergrond (bijvoorbeeld hoogwerker) om het werk op hoogte te
kunnen doen.
Reik niet te ver. Houd de ellebogen zo veel als mogelijk dicht bij het lichaam.
Houd de handvatten losjes vast. Knijp niet te veel. Dan worden er meer trillingen aan het lichaam doorgegeven en kunnen
er doorbloedingstoringen optreden (witte vingers). Hebt u vaak tintelende vingers of doorbloedingsproblemen in de vingers,
raadpleeg dan een bedrijfsarts.
Roken en trillingen zijn geen goede combinatie. Roken vernauwt de bloedvaten en trillingen kunnen de bloedvaten
beschadigen. Met als mogelijk gevolg: gevoelloze vingers en daarmee verlies aan kracht.

Meer informatie
Richtlijn Praktijkopleidingen (VBNE)
Rapport: Analyse van de blootstelling aan trillingen tijdens werk in de groenvoorzieningen

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Geluid
Arbo handboek
Veiligheidsinstructieblad 1 motorkettingzaag
Veiligheidsinstructieblad 4 knotten motorkettingzaag
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Machineveiligheid (algemeen)
Machineveiligheid (algemeen)
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken.
Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel
zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.

Knelpunten
De kennis en ervaring van de medewerkers zijn niet altijd afgestemd op de gevaren van de machines(incl. apparaten,
gereedschappen en installaties).
De medewerkers zijn onvoldoende deskundig en geïnstrueerd.
Er is te weinig aandacht voor de eisen waaraan een machine moet voldoen bij het inkoopbeleid.
De machine wordt niet altijd gebruikt, volgens de gebruikshandleiding, denk hierbij aan het overbruggen van
veiligheidsvoorzieningen.
De leiding houdt onvoldoende toezicht op het juiste en veilige gebruik en onderhoud van machines.

De brancheafspraken
Zorg dat de kennis en ervaring van medewerkers is afgestemd op de gevaren van machine, apparaten, gereedschappen en
installaties. Bevorder de deskundigheid van medewerkers door veiligheidsinstructies te geven.
Werk met een CE-gemarkeerde machine, inclusief documentatie en gebruikshandleiding. Dit geldt voor nieuwe, gewijzigde
en zelfgemaakte machines. Laat oudere machine (voor 1995 en geen CE) beoordelen door een deskundige.
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Onderhoud de machine conform de aanwijzingen in de gebruikshandleiding. Gebruik de machine conform de handleiding
en overbrug geen veiligheidsvoorzieningen.
De leiding houdt voldoende toezicht op het juiste en veilige gebruik en onderhoud van machines.

Checklist voor de gebruiker
Bedien geen machine waarvoor je niet bent geïnstrueerd of opgeleid.

Controleer altijd de machine voor gebruik.

Gebruik de machine niet als beveiligingen haperen, verwijderd of overbrugd zijn.

Gebruik de machine op de voorgeschreven wijze.

Meld opgemerkte gevaren direct aan de leidinggevende.

Zet de motor af en haal de sleutel eruit bij het verhelpen van een storing of het afstellen van de machine.
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Checklist voor de monteur
Reinig de machine voordat je er aan gaat sleutelen.

Plaats de machine stabiel.

Zorg voor een tweede persoon bij de knoppen als je gaat proefdraaien.

Volg de service- en onderhoudsvoorschriften van de gebruikshandleiding van de machine.

Zorg dat de veilige werking van de machine in stand blijft. Raadpleeg de toelichting van dit stuk.

Toelichting/achtergrondinformatie
Bij aanschaf van een nieuwe machine
Stel vooraf, samen met de betrokkenen in het bedrijf, een programma van eisen op. Hierin is aandacht voor: geluids- en
trillingsniveau, gebruiksgemak, klimaat, stof, chemische stof, uitlaatemissies en dieselmotoremissies.
Zie erop toe dat de leverancier een CE-gemarkeerde machine aflevert en daarbij de volgende documenten aan u
overhandigt:
een gebruikshandleiding in de Nederlandse taal. Deze bestaat uit service- en onderhoudsvoorschriften voor
gespecialiseerd personeel en een gebruiksaanwijzingen voor uitvoerend personeel.
een schriftelijke EG-verklaring van overeenstemming of conformiteitverklaring.

Gewijzigde machine
Wie wijzigingen aanbrengt aan een machine, wordt als producent van een nieuwe machine beschouwd als:
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het door de fabrikant omschreven bedoelde gebruik wijzigt of
er nieuwe risico's ontstaan of
bestaande risico's groter worden.
In deze gevallen moet de eigenaar/gebruiker ervoor zorgen dat aan alle CE-verplichtingen (technisch constructiedossier,
gebruikshandleiding en EG-verklaring van overeenstemming) wordt voldaan.

Zelfgemaakte machine
Wie zelf een machine maakt, wordt beschouwd als fabrikant. De fabrikant van machines moet zorgen dat aan alle CEverplichtingen (technisch constructiedossier, gebruikshandleiding en EU-verklaring van overeenstemming) wordt voldaan.

Aan elkaar koppelen van (CE) machines:
Als twee of meer (wel of niet CE) machines aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat een nieuwe machine. Dan moet opnieuw
gecheckt worden of er is voldaan aan de verplichtingen uit de machinerichtlijn.
De combinatie van een trekker en een werktuig wordt niet als één machine beschouwd en hoeft dus niet opnieuw gecheckt
te worden.

Oude (niet CE) machine:
Voor machines die voor 1995 in werking zijn gesteld, gelden de CE-verplichtingen niet (constructiedossier,
gebruikshandleiding en EG-verklaring van overeenstemming).
De werkgever is wel verplicht veilige arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen. Dit geldt voor alle fasen van de levensduur:
transport, installatie en afstelling
in werking zijn, reinigen en onderhoud
buiten gebruik stellen, sloop en verwijdering
Bij de productie van deze categorie oudere machines was er minder aandacht voor arbeidsveiligheid dan nu. Laat bij twijfel
over de veiligheid een machineveiligheidsbeoordeling uitvoeren.

Onderhoud en keuring van machines
Laat machines zodanig onderhouden en keuren dat zij blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Dat is belang voor de
veiligheid van degene die er mee werken en ook voor de levensduur van de machine.
Laat de machine minimaal jaarlijks controleren en onderhouden (zie gebruiksaanwijzing). De frequentie hangt af van de
gebruiksintensiteit, het veiligheidsrisico en de gebruiksomstandigheden.
Laat keuringen uitvoeren door een deskundige. De mate van deskundigheid hangt af van de gevaren en complexiteit van de
machine.
Zie erop toe dat het onderhoud of de keuringen worden geregistreerd. Dit maakt controle van de staat en veiligheid van de
machine mogelijk (bij bedrijven met VCA, zie erop toe dat de volgende keuringsdatum leesbaar op de machine wordt
vermeld, bij voorkeur op een keuringssticker).

Voorbeelden

Deskundigheid keurmeester
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Eenvoudig handgereedschap, kruiwagens, steekwagens,

De keuringen worden verricht door personen die voorlichting en

handpalletwagen, e.d.

instructie hebben gehad over de manier van keuren van deze
arbeidsmiddelen.

Land- en tuinbouwmachines, zoals maaimachine, sorteermachine

De keuringen worden verricht door deskundige personen, die door

en transportbanden, aangedreven handgereedschap.

de werkgever zijn aangewezen en zijn opgeleid om keuringen te
kunnen uitvoeren.

Trekker, heftruck, zelfrijdende machines en elektrisch

De keuringen worden verricht door speciaal daartoe opgeleid

handgereedschap.

personeel. Zij beschikken over voldoende kennis en kunde en de
nodige keuringsuitrusting. De werkgever dient zich daarvan te
overtuigen.

Opleiding en instructie
Zorg voor een passende opleiding en instructie over de eigenschappen en gevaren van de machine, de werking en het
dagelijks en periodiek onderhoud bij aflevering van de machine. Zorg dat alle betrokkenen hierbij aanwezig zijn. Voor
sommige machines kunnen speciale opleidingseisen gelden, zoals de motorkettingzaag, hoogwerker.
Herhaal de opleiding en instructie regelmatig
Bied de betrokken medewerkers de gebruiksaanwijzing in begrijpelijke vorm aan. Zet eventueel de belangrijkste
aandachtspunten op een werkinstructiekaart.
Verhoog de kennis door een instructie op de werkplek.
Houd toezicht. Stem het toezicht af op de deskundigheid van de medewerker en de risico's op de werkplek.
Bespreek (bijna-)ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaats gevonden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn en gebruikt
worden.

Wat u verder nog moet weten:
Laat een machine niet onnodig draaien; de uitlaatgassen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Meer informatie
Raadpleeg uw leverancier
Toolbox en checklist machineveiligheid
Brochure I-SZW; 'Zo past u uw machine veilig aan-2017'
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Niosh-methode
Niosh-methode
Voor de beoordeling van tilsituaties is de NIOSH-methode de meest toegepaste en volledige methode. Er wordt een maximaal tilgewicht gehanteerd
van 23 kg per persoon. Dit betekent dat niet meer dan 23 kg per persoon getild mag worden en niet meer dan 46 kg met twee personen. Het gewicht
van 23 kg geeft aan dat tillen veilig is, als onder ideale omstandigheden (niet te ver reiken, niet te vaak en te lang tillen, niet te hoog tillen en te hoog
stapelen, niet te veel met de rug draaien en de last goed beet kunnen pakken) aan deze norm voldaan wordt. Als de omstandigheden niet ideaal zijn,
dan is het maximaal toegestane tilgewicht veel lager.
Dit gewicht wordt vermenigvuldigd met 6 factoren waaruit de tilindex wordt berekend. Bij een tilindex van

1 of lager zijn geen maatregelen nodig.
tussen 1 en 2 zijn maatregelen nodig binnen afzienbare tijd.
hoger dan 2 zijn direct maatregelen noodzakelijk.

Bepaal het maximale tilgewicht voor uw eigen werksituatie via de Tiltest.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn meestal lastig om mee te werken en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. De
noodzaak om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken moet daarom zoveel als mogelijk worden voorkomen, door
risico’s op een andere manier op te lossen. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet
op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.

Knelpunten
Het niet beschikbaar stellen van PBM's of de juiste PBM's.
Het niet dragen van PBM's omdat men deze als hinderlijk ervaart.
Onvoldoende kennis van toepassing en onderhoud van PBM.
Werken met beschadigde PBM's, omdat zij niet tijdig worden vervangen.

De brancheafspraken
Ga eerst na of het risico niet op een andere manier weggenomen kan worden en check bij welke werkzaamheden nog
persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
Ga na aan welke eisen persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om voldoende bescherming te bieden tegen de
risico's.
Stel in overleg met de medewerkers passende en goede persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
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Maak duidelijke afspraken over onderhoud en tijdige vervanging van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Geef de medewerkers voorlichting over de risico’s die ze lopen, waarom ze persoonlijke beschermingsmiddelen moeten
gebruiken en hoe ze die het beste kunnen gebruiken.
Houd toezicht op het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Neem maatregelen als medewerkers hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet (goed) gebruiken.

Checklist
Check of het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is. Zie overzicht in bijlage 1.

Zorg dat je alle noodzakelijke PBM’s bij je hebt voor het werk en draag ze ook.

Zijn de PBM’s in goede staat en meldt defecten bij de leidinggevende?

Heb ik voldoende instructies ontvangen van de werkgever?

Kan ik het werk nog wel veilig uitvoeren als ik de beschermingsmiddelen gebruik?

Heb ik de PBM aan het eind van de werkdag goed schoongemaakt en opgeborgen?

Toelichting/achtergrondinformatie

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Organisatie / werkplek
Maak eerst een beoordeling van wat er in de organisatie op dit vlak nodig is. Baseer dit op een actuele risico-inventarisatieen evaluatie en een plan van aanpak. Daarbij moet eerst gekeken worden op welke manier een risico kan worden
weggenomen (bijv. andere werkwijze, stillere machines). Als er geen andere mogelijkheden zijn om risico’s weg te nemen of
te beperken dan komt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in beeld. De keuze van persoonlijke
beschermingsmiddelen en de manier waarop ze moeten worden gebruikt, is afhankelijk van:
de ernst van het gevaar;
de tijdsduur van de werkzaamheden;
de frequentie van de blootstelling;
de specifieke kenmerken van de werkplek;
de combinatie met andere beschermingsmiddelen;
ergonomische eisen aan taak en werkomgeving;
de gezondheidseisen voor de individuele gebruiker;
de persoonlijke kenmerken van de gebruiker;
het draagcomfort;
de mogelijkheid van onderhoud en vervanging.
 Let op: gebruik van een PBM mag geen nieuwe gevaren opleveren!
Zorg voor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal en stel deze kosteloos beschikbaar aan de
medewerkers.
Voor een overzicht van PBM's voor Bos en Natuur zie bijlage VBNE PBM Poster A3
Leg in bedrijfsregels vast welke PBM’s verplicht zijn bij welke werkzaamheden (zie bijlage 1)
Zorg er voor dat op werkplekken die door verschillende medewerkers incidenteel worden gebruikt (bijv. voor het slijpen of
schoonmaken van gereedschappen) de benodigde PBM’s aanwezig zijn, zodat deze kunnen worden gebruikt
Bij de verstrekking is het aan te bevelen om de gebruiker te laten tekenen voor ontvangst en het gebruik van PBM.
Gebruik de gebruikershandleiding voor het onderhoud. De gebruikershandleiding moet voor een ieder toegankelijk zijn.
Zorg dat duidelijk is wie het onderhoud uitvoert en wanneer dat moet (bijv. een onderhoudsschema). Spreek ook met
medewerkers af dat zij defecten direct melden.
Geef aan hoe de vervanging van verouderde of defecte PBM geregeld is.
Geef voorlichting en instructie aan de gebruikers.
Leg taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.
Houd toezicht op het gebruik van de PBM.
Pas zo nodig de vooraf bekend gemaakte maatregelen toe.
Evalueer periodiek het gebruik van de PBM en voer eventuele verbeteringen door.

Meer informatie
Bijlage 1 Voorbeeld overzicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
PBM Poster VBNE
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Takkenversnipperaar handinvoer
Takkenversnipperaar handinvoer
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Bij de handmatige invoer van takken kan een medewerker in aanraking komen met scherpe delen, wegzwiepende takken of
weggeblazen snippers. Als de takken met behulp van een hydraulische kraan worden ingevoerd is er kans op persoonlijk letsel bij
het opheffen van een storing. Andere aspecten die de gezondheid kunnen schaden zijn lawaai, uitlaatgassen en lichamelijke
belasting.

Knelpunten
Onjuist of niet dragen van versnipperoveral.
Mensen kunnen geraakt worden door wegspringend hout, bekneld raken, meegetrokken worden in het versnipperproces.

De brancheafspraken
Zorg voor een aantoonbare veiligheidsinstructie die aansluit bij de kennis en ervaring van de medewerkers en het type
takkenversnipperaar.
Stem de kennis en ervaring af op de gevaren van het werk en de omgeving van de werkplek.
Draag altijd een versnipperoveral.
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Checklist
Zet het onveilige gebied af.

Zorg voor voldoende ruimte rond de machine. Houd rekening met het verkeer en derden.

Werk volgens de instructies en de afspraken die zijn gemaakt in het bedrijf.

Controleer voor gebruik de werking van de veiligheidshendel.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ga links van de invoertrechter staan bij het invoeren van takken.

Zaag takken in een acceptabele grootte en gemakkelijk in te voeren vorm.

Voer alleen snoeihout in. Trek takken niet terug.

Kom nooit met handen of voeten in de geleidebak of invoertrechter.

Hef storingen alleen op als de machine is uitgeschakeld, volledig stilstaat en uitgedraaid is.

Meld een storing aan de leidinggevende.

Haal de contactsleutel uit de machine als er geen direct toezicht is.
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Toelichting / Achtergrondinformatie
Organisatie en voorbereiding
Als het bedrijf inspraak heeft in het uit te voeren project: overweeg om snoeihout niet te versnipperen, maar te gebruiken
voor een takkenheg, houtwal of erfafscheiding.
Overweeg het inzetten van een met kraangevoerde machine.
Beoordeel de werkplek(ken) vooraf op veiligheid en stem de inzetbaarheid van mens en machine daar op af. Bespreek de
bijzonderheden en gevaren voordat het werk begint.
Houd rekening met verkeer en derden in de omgeving. Maak afspraken met de opdrachtgever of wegbeheerder over het
markeren, afzetten of afsluiten van de werkomgeving. Check of er passende maatregelen worden genomen.
Zorg dat de leiding toezicht houdt op de gemaakte afspraken.
Voorkom struikelgevaar. Ruim takken die in de buurt van de invoertrechter liggen direct op.
Pas op voor terugslag van hout. Vooral zware stukken en lange takken kunnen gevaarlijk zijn. Let extra op bij dood hout. Bij
machines met een rechtsomdraaiend vliegwiel met snijsysteem hebben de takken de neiging om naar rechts te slaan. Ga
daarom links van de invoertrechter staan.
Werk nooit alleen. Zorg voor een optimale communicatie en regel dat noodzakelijk hulp kan worden ingeroepen.

Gereedschap, machines en apparaten
Zorg voor goed onderhouden machines met de passende capaciteit.
Laat oudere machines beoordelen door een veiligheidskundige en eventueel aanpassen.
Laat jaarlijks een veiligheidskeuring door een deskundige uitvoeren.
Werk met een machine waarvan alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn. Meldt elk defect.
Controleer voor gebruik altijd de werking van de veiligheidshandel/noodstopbeugel. Deze handel moet met geringe kracht
te bedienen zijn. Controleer ook de overige in de gebruikshandleiding genoemde punten.
Om gebruik door onbevoegden te voorkomen: schakel de machine uit als er geen direct toezicht is. Haal ook de
contactsleutel eruit.

Opleiding en instructie
Zorg dat de gebruiker voldoende opleiding heeft, deskundig is en een aantoonbare instructie heeft ontvangen.
Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaatsgevonden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn
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Gebruik altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
Gehoorbescherming
Oog- of gelaatsbescherming
Glad afgewerkte en nauwsluitende kleding, bij voorkeur een snipperoverall. Deze is ook verkrijgbaar met
zaagbeveiliging in de broekspijpen (voor als ook gezaagd wordt) en ook in combinatie met signaaluitvoering (als langs
de weg gewerkt wordt).
Nauwsluitende maar wel goed passende handschoenen
Veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen
Gebruik Indien nodig:
Signaalkleding
Een helm
Een stofkap (bij stof)
Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten: bespreek het met leidinggevende. Vervang ze als ze
verouderd of defect zijn.

Meer informatie
Raadpleeg uw leverancier.
Overzicht gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen
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Teken en de Ziekte van Lyme
Teken en de Ziekte van Lyme
Goedgekeurd door Sociale Partners

Als besmette teken mensen bijten, dan kunnen zij de bacterie Borrelia overbrengen. Deze bacterie veroorzaakt de Ziekte van
Lyme. De schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan variëren van licht tot ernstig. Aandacht voor preventie en tijdige
behandeling is daarom van belang.

Teken op een duimnagel: van links naar rechts en van boven naar beneneden: volwassen vrouwtje, nimf, volwassen mannetje,
larve.

Knelpunten
Blootstelling aan tekenbeten kan schade aan de gezondheid veroorzaken, de risico's zijn onvoldoende bekend.
Medewerkers zijn onvoldoende op de hoogte van het toepassen van preventiemaatregelen. Het gebruik van hulpmiddelen
en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Organisaties maken geen risico inventarisatie, hebben geen plannen van aanpak.
Registratie van incidenten vindt onvoldoende plaats.

De branche-afspraken
Maak een risico-inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak, met een beschrijving van risicogebieden en
risicowerkzaamheden.
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Geef voorlichting aan de medewerkers op de risico's van de teek in de werksituatie en de mogelijke preventieve
maatregelen.
Verstrek, tekenverwijderaars, beschermende kleding en insectenwerende middelen.
Zorg voor een goede registratie van tekenbeten en de Ziekte van Lyme.

Checklist
Draag je werkkleding tevreden volgens de gemaakte afspraken.

Smeer onbedekte huid in ontmoetten een insectenwerend middel (Bijv. DEET 40%).

Draag eventueel geïmpregneerde kleding.

Controleer je kleding en lichaam gedurende de dag en doe een totale lichaamscheck aan het einde van de dag.

Gebruik een goede tekenverwijderaar, help verwijder de teek op de juiste wijze en zo snel mogelijk.

Veel mensen voelen een teek kruipen van zitten. Help verwijder zoom dan direct.

Noteer de datum van de beten en de plek van de tekenbeet op het lichaam in je agenda.

Meld de beten bij je leidinggevende.

Ga bij klachten naar je huisarts en overleg bij blijvende klachten ook ontmoet je bedrijfsarts.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en Voorbereiding
Maak een risico-inventarisatie en -evaluatie, met een beschrijving van risicogebieden en risicowerkzaamheden en maak hier
een plan van aanpak voor. Zie voor de richtlijn: 'Lymeziekte en arbeid'
Zorg voor registratie en melding van tekenbeten.
Voor de groene sector kan dit op de website van 'Week van de Teek'.
Vermijd risicovolle werkplekken zo veel als mogelijk. Voer werkzaamheden In een risicovolle omgeving zo mogelijk uit in de
wintermaanden.
Denk ook aan plaagdierwering (bijvoorbeeld muizen en ratten).
Verstrek beschermende kleding en insectenwerende middelen.
Zorg dat Iedereen de werkkleding op de juiste wijze draagt: Zie onder Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Houd toezicht op het correct dragen van kleding.
Was werkkleding bij voorkeur op het Bedrijf om verspreiding van de teek te vóórkomen.
Vraag medewerkers tekenbeten te melden.
Registreer tekenbeten van medewerkers op bedrijfsniveau.

Opleiding en instructie
Geef voorlichting aan de Werknemers op de Risico's van de teek.
Gebruik de filmpjes op de website van weekvandeteek.nl
Raadpleeg eventueel de tekentoolkit van het RIVM
Gebruik de registratie van Stigas als ingang for the risico-inventarisatie.
Motiveer uw medewerkers om aan het eind van de dag hun kleding en lichaam op teken systematisch te controleren.

Instrueer medewerkers hoe zij een teek snel en goed kunnen verwijderen. Gebruik het filmpje op de website vanWeek van de
teek van de tekentoolkit van het RIVM.
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TIP: Download de RIVM Tekenapp op je telefoon. Met de app kun je snel opzoeken hoe teken eruit zien en hoe je ze snel en goed
kunt verwijderen. Ook als je op plekken bent zonder internet verbinding.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag gesloten en huidbedekkende Kleding.
Draag eventueel de sokken op de broekspijpen.
Er zijn ook broeken met een dubbele onderpijp waar de sok over de binnenpijp heengaat.
Verstrek beschermende kleding,zoals shirts met lange mouwen, lange broeken. Kleding is bij voorkeur van een gladde stof
en licht van kleur. Gebruik ook bij voorkeur licht gekleurde sokken.
Verstrek insectenwerende middelen om onbeschermde huid in te smeren.
Verstrek eventueel geïmpregneerde kleding met permetrine tegen teken (verkrijgbaar in gespecialiseerde outdoor-Zaken).
Verstrek de medewerkers een tekenverwijderaar.
Meer informatie
Download het filmpje systematische tekencontrole.
Tekenbeten en lyme (RIVM)
Week van de Teek - zie ook tekenbetenregistratie koppeling
Folder VBNE
www.tekenradar.nl
Beroepsziekten.nl
Kennissysteem Infectieziekten en arbeid (KIZA)
Stigas
Flyer tekenencefalitis
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Tillen en dragen, duwen en trekken
Tillen en dragen, duwen en trekken
Goedgekeurd door Sociale Partners

Lichamelijk zwaar werk als gevolg van tillen, dragen, duwen en trekken komt in het bos en de natuur veel voor, bij
werkzaamheden als:
Trekken aan kleine boompjes, die nog geworteld zijn;
Trekken aan takken, dunhout en brandhout dat men los in het bos aantreft;
Tillen en dragen van dun hout, stammetjes, brandhout, planten, plantenbakken, zakgoed, gereedschappen en materialen;
Duwen en trekken aan vee en kadavers;
Dragen van en werken met apparatuur o.a. de motorkettingzaag, motorstokzaag, motorgrondboor, en de bosmaaier.
Het veelal fysiek zware werk wordt door een combinatie van het niet inzetten van de juiste werkmiddelen, verkeerd gebruik van
de werkmiddelen, ongunstige werkhoudingen, en een slechte conditie nog zwaarder. Zware lichamelijke belasting kan tot gevolg
hebben dat er langdurige blessures en/of slijtage ontstaan. Zeker nu wordt verwacht dat mensen langer doorwerken is het zaak
om fysieke overbelasting door tillen, dragen, duwen en trekken zo veel als mogelijk te voorkomen.

Knelpunten
Lichamelijke overbelasting kan ontstaan als er van tevoren onvoldoende aandacht besteed wordt aan de aard van het werk
en de organisatie van de werkzaamheden, waardoor:
niet de juiste werkmiddelen, of onvoldoende werkmiddelen worden ingezet;
weinig aandacht is voor voorkomen van eenzijdig werk;
niet de juiste werkwijze wordt gekozen;
geen goede werkhouding wordt gehanteerd.
Er is onvoldoende aandacht voor voorlichting en instructies over de juiste werktechnieken.
Er is te weinig aandacht voor specifieke groepen: bijvoorbeeld ouderen, voor wie de belasting te groot wordt bij bepaalde
werkzaamheden, jongeren die zich niet bewust zijn van de gevolgen die de belasting op langere termijn kan hebben.

De brancheafspraken
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Creëer goede werkvoorwaarden door vooraf de werkzaamheden te inventariseren, die fysiek een zware belasting vormen,
en bespreek welke werkwijze bijdraagt om fysieke belasting te voorkomen.
Stel voldoende hulpmiddelen ter beschikking die medewerkers kunnen gebruiken om het werk lichter te maken en zorg er
voor dat deze ook gebruikt worden.
Voorkom eenzijdige belasting door afwisseling van werkzaamheden met meerdere personen.
Geef voorlichting en praktijkinstructie over hoe het lichaam vakkundig te gebruiken en overbelasting te voorkomen en
herhaal deze instructies regelmatig.
Besteed aandacht aan bijzondere groepen, zoals ouderen, jongeren, zwangere vrouwen.

Checklist
Check of al het gereedschap en de benodigde hulpmiddelen aanwezig zijn. Check of het gereedschap op maat is voor uw
lichaamslengte.

Check of het gereedschap voldoende scherp en onderhouden is.

Verdeel het werk goed over de dag en zorg voor afwisseling in het werk, ontspan regelmatig even of doe een oefening.

Is een situatie te zwaar, vraag hulp of gebruik een hulpmiddel.

Verwerk het hout in hanteerbare eenheden; zaag hout bijv. in hanteerbare kleine stukken.

Houd bij tillen rekening met het zwaartepunt van de last; houd dit dichtbij je lichaam

Til geen gewichten zwaarder dan 23 kilo, dit is zeer belastend voor je rug.
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Draag handschoenen voor een goede grip, en om verwondingen te voorkomen.

Beperk bij vervoer het duw- en trekgewicht. Hanteer de richtlijn ongeveer 100 kg lading op een steekwagen of een kar en
ongeveer 60 kg in een kruiwagen. Verminder de lading bij verzwaring van de omstandigheden.

Houd je lichaam voldoende warm bij koud weer om zo ook blessures te voorkomen.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Beoordeel vooraf de aard van het werk, de ondergrond en de omgeving waar het werk uitgevoerd wordt en stem de
techniek en het materieel daarop af.
Inventariseer vooraf welke werkzaamheden een (te) grote fysieke belasting met zich meebrengen. Bepaal op basis van deze
inventarisatie wat de minst belastende werkwijze is en welke arbeidsmiddelen daarbij ingezet moeten worden, dan wel of
de duur beperkt kan worden.
Zorg dat alles tijdig geregeld en op de werkplek aanwezig is.
Geef medewerkers ook de tijd om de terreinomstandigheden te verkennen, zodat zij hun werkwijze kunnen aanpassen aan
de omstandigheden, en kunnen bepalen voor welke werkzaamheden zij hulpmiddelen kunnen gebruiken. Te denken valt
aan: een pikhaak, een draagtang, een lier, handschoenen met goede grip en schoenen met extra grip.
Ga als het werk (te) zwaar is na of het werk op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Als dat niet mogelijk is: zorg dat
medewerkers geen tijdsdruk ervaren, regelmatig met elkaar rouleren en kleine pauzes nemen.
Zorg dat er bij zware werkzaamheden minimaal twee mensen aanwezig zijn, zodat medewerkers elkaar kunnen helpen.
Houd rekening met de belastbaarheid van medewerkers. Probeer ouderen, als dat nodig is, te ontzien. Voorkom dat
jongeren over hun eigen grenzen gaan, en zichzelf te veel belasten. Zwangere vrouwen moeten ontzien worden bij fysiek
belastend werk (zie onder ‘meer informatie’).

Opleiding en instructie
Geef voorlichting over werkhoudingen en werktechnieken die toegespitst zijn op de werkzaamheden.
Zorg voor een training on the job bij moeilijke en zware klussen.
Check of de medewerker de instructie heeft begrepen.
Zorg er voor dat medewerkers blijven nadenken over het voorkomen van zware fysieke belasting, door goede werkwijzen
uit te wisselen, periodiek voorlichting te herhalen en medewerkers aan te moedigen elkaar te helpen met zware klussen.
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Elke inspanning voor een betere werkhouding heeft zin. Overbelasting ontstaat door een optelsom van
overbelastingsmomenten. Minder overbelastingsmomenten kan het verschil maken tussen het wel of niet krijgen van
blessures.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag veiligheidsschoenen die zijn afgestemd op de ondergrond, de werkzaamheden en werkomstandigheden. Draag bij
een ongelijke ondergrond bij voorkeur hoge veiligheidsschoenen die waterafstotend zijn en met een profiel dat een
optimale grip geeft.
Draag bovendien handschoenen voor betere grip en ter voorkoming van wonden.
Draag de juiste werkkleding afgestemd op de werksituatie en klimaatomstandigheden.
Houd bij aanschaf rekening met het draagcomfort.
Zorg dat (hand)schoenen en werkkleding goed onderhouden worden en tijdig worden vervangen (Zie ook bij persoonlijke
beschermingsmiddelen).

Meer informatie
Tilwijzer
Zie ook andere afspraken in catalogus over lichamelijke belasting: lichamelijke belasting bij het werken met tweewielige
trekker/ eenassige trekker, zittend werk machinist, lichamelijke belasting bij de bosmaaier en lichamelijke belasting bij de
motorkettingzaag.
Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Werk van de Stichting van de Arbeid
Bijlage: Toelichting tilmethode van de NIOSH
Bijlage: Wat je moet weten over tillen
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Trillingen
Trillingen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Bijna alle machines, apparaten en voertuigen veroorzaken trillingen. Bij handgereedschappen is er sprake van hand- en
armtrillingen. Bij zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig is er sprake van lichaamstrillingen. Trillingen kunnen
gezondheidsschade veroorzaken: zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen, rugklachten en hernia’s. Daarnaast kunnen
ze hinder, onveiligheid en vermoeidheid veroorzaken.

Knelpunten
Medewerkers lopen gezondheidsklachten op door trillingen.
Medewerkers ondervinden hinder van en zijn vermoeid door trillingen.
Het trillingsniveau blijft niet onder de grenswaarden en de actiewaarde.

De brancheafspraken
Kies bij aanschaf voor trillingsarme machines, gereedschappen, apparaten en voertuigen en zorg voor goed onderhoud.
Inventariseer, evalueer en beoordeel eventueel de mate van trillingsbelasting.
Beperk de blootstelling aan trillingen, bijvoorbeeld door afwisseling van taken.
Voorkom waar mogelijk omstandigheden als kou, vocht en ongunstige houdingen.
Zorg voor gezondheidsbewaking, bijvoorbeeld door arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
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Checklist
Ga lichaamstrillingen tegen door een rustige snelheid, een ontspannen rijstijl en een goede werkhouding: rechtop, ellebogen en
knieën niet op slot. Stel daarbij ook de stoel goed in.

Blijf tijdens een pauze niet in de machine zitten. Doe rek- en strekoefeningen. Dit voorkomt veel lichamelijke klachten.

Draag kleding die de rug geheel bedekt en warm houdt, met name als u zit.

Trilt een machine of gereedschap meer dan normaal: geef het door aan de leiding.

Zorg voor een ontspannen werkhouding; knijp niet onnodig in het stuur of de handvatten.

Gebruik eventueel handschoenen om koude handen te voorkomen.

Bij motorkettingzagen: gebruik de kleinst mogelijke machine en werk met een scherpe ketting.

Laat een machine niet onnodig draaien.

Wilt u weten hoe lang je met een apparaat mag werken? Kijk bij ’Meer informatie’ onder berekening trillingsbelasting.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Let bij de aanschaf van machines en gereedschap op het trillingsniveau en houd rekening met een toename van trillingen
door slijtage en veroudering. Vraag uw leverancier of fabrikant naar het trillingsniveau.
Zorg dat de machines en gereedschappen bij normaal gebruik geen schadelijke trillingsniveaus bereiken.
Voer een inventarisatie uit om de trillingsblootstelling te bepalen. Er zijn voor veel werkzaamheden met machines,
gereedschappen, apparaten metingen verricht.
Laat eventueel een inventarisatie uitvoeren door een deskundige.
Bepaal de maximale blootstelling en zorg dat deze niet wordt overschreden.
Bij taakroulatie: houd rekening met de trillingsbelasting van de overige werkzaamheden.
Zorg voor instructie over het instellen van de chauffeursstoel, zithouding, rijstijl en rijsnelheid.
Zorg voor tijdig preventief onderhoud. Zorg bijvoorbeeld dat trillingdempende rubbers tijdig worden vervangen,
gereedschap scherp wordt gehouden en roterende delen worden gebalanceerd.
Houd rekening met de ontwikkelingen van de techniek. Nieuwe machines zijn vaak trillingsarmer.

Gereedschap, machines en apparaten
Aanbevelingen motorkettingzaag
Zorg voor trillingsarme machine.
Gebruik de kleinst mogelijke machine met een scherpe ketting.

Aanbevelingen bosbouwtrekkers
Gebruik machines met een goede trillingsdemping, zoals:
trillingsarm opgehangen cabine of werkplateau
stoel met trillingsdempende eigenschappen
verende as(sen)
trillingsarm opgehangen motor (bij enkele merken leverbaar)
niet te hoge bandenspanning
Zorg voor een stoel met zijwaartse demping van trillingen.
Stem de stoelkeuze af op de dempingseigenschappen van de van de trekker.

Opleiding en instructie
Geef medewerkers voorlichting over trillingsbelasting, zodat zij kunnen goed beoordelen wanneer er sprake is van
schadelijk trillingen en overschrijding van de blootstellingsduur.
Zorg dat werknemers de risico’s kennen.
Zorg dat medewerkers weten hoe te handelen bij trillingsbelasting. Zorg ook dat ze weten hoe ze deze belasting zelf kunnen
beïnvloeden met een aangepaste rijstijl en het juist instellen van de stoel.
Instrueer medewerkers over het dragen van de juiste handschoenen bij koude en natte omstandigheden.
Doe de zelftest trillingen in de agrarische en groene sector.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg voor goede werkkleding om het lichaam warm en droog te houden.
Houd de handen warm. Gebruik bij voorkeur handschoenen van leer.

Wat u verder nog moet weten
Een trillingsrichtlijn zijn gegevens van de fabrikant. Getest in een test omgeving. Deze gegevens komen niet altijd overeen met de
realiteit van uw werkzaamheden.

Meer informatie
Doe de zelftest trillingen
Rapport: “Analyse van de blootstelling aan trillingen bij het gebruik van landbouwtrekkers”
Koopwijzer trekkerstoel
Zie bijlage Europese norm Trillingen
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Uitlaatgassen en dampen van brandstoffen
Uitlaatgassen en dampen van brandstoffen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Blootstelling aan schadelijke stoffen bij het gebruik van brandstoffen zoals dampen en uitlaatgassen kan leiden tot
gezondheidsklachten door inademing. De blootstelling is afhankelijk van de brandstof, het verbrandingsproces, de apparatuur
(zelfrijdend of handgedragen), de afstand tussen de persoon en de uitlaat, de windrichting, enz. Hier wordt ingegaan op de
handgedragen en niet-zelfrijdende apparatuur met een benzinemotor als krachtbron.

Knelpunten
Medewerkers lopen gezondheidsschade op door blootstelling aan schadelijke brandstoffen, dampen en uitlaatgassen.
Medewerkers hebben niet voldoende kennis van de gevolgen van blootstelling aan schadelijke brandstoffen, wanneer deze
blootstelling voorkomt en hoe deze te voorkomen.
Medewerkers weten niet voldoende van maatregelen die betrekking hebben op vulsystemen, overgieten en afzuiging en de
bijbehorende PBM.

De brancheafspraken
Geef medewerkers voorlichting over de mogelijke gevolgen van blootstelling en de bijbehorende maatregelen die onder
andere betrekking hebben op vulsystemen, overgieten en afzuiging en de hierbij horende PBM's.
Gebruik bij voorkeur waar mogelijk elektrische machines.
Gebruik alkylaatbrandstof in de apparatuur.
Laat machines niet draaien in een gesloten ruimte.

Checklist
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Gebruik, indien mogelijk, bijvoorkeur elektrische machines.

Gebruik een alkylaatbrandstof.

Voorkom het inademen van dampen tijdens het bijvullen en overgieten. Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werk zo, dat de uitlaatgassen de andere kant op waaien.

Gebruik een vulsysteem dat inademen van dampen tijdens het bijvullen van brandstof voorkomt.

Gebruik sneltanktuiten op jerrycans.

Zorg altijd voor absorptiemateriaal en lekbakken (daar waar mogelijk).

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Maak een goede afweging of je een elektrisch aangedreven motorkettingzaag kan in zetten. Deze zijn in toenemende mate
beschikbaar voor professioneel gebruik.
Gebruik een alkylaatbrandstof (zowel voor tweetakt- en viertaktmotoren).
Voorkom inademing van uitlaatgassen.
Tijdens het bijvullen van de benzinetank van de machine kunnen schadelijke dampen worden ingeademd. Zorg er voor dat
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voldoende afstand wordt gehouden en gebruik een vulwijze waarbij de kans op inademing het kleinst is.

Meer informatie
Meer informatie over emissie-arme benzine is te vinden in een artikel uit Tuin & park Techniek (arbeidsvriendelijke benzine
deel 1+ 2)
Informatie over vervoer en opslag van brandstoffen. Zie website: www.vbne.nl
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Veilig werken langs de weg
Veilig werken langs de weg
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Verkeer kan het werken langs de openbare, langs boswegen en langs bospaden gevaarlijke maken. Er worden bomen gerooid,
bomen gesnoeid, bermen gemaaid en er worden tijdelijk in- en uitritten ingericht. Dit kan gevaar opleveren voor wie het werk
uitvoert én voor de gebruiker van de openbare ruimte. Bij het treffen van maatregelen moet rekening worden gehouden met de
eigenschappen van de weg, de gebruiksintensiteit en de eisen van de wegbeheerder en/of de opdrachtgever. Mogelijke
maatregelen zijn markeren, afzetten en afsluiten.

Knelpunten
Er is onvoldoende aandacht voor de juiste tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit verhoogt het risico op aanrijdingen.
De weggebruiker heeft last van obstakels en houtstapels langs de weg. Deze veroorzaken ook slecht zicht.
Belanghebbende partijen maken geen of onvoldoende afspraken. Belanghebbende partijen kunnen zijn: de weg- en de
terreinbeheerder, de opdrachtgever en het uitvoerende bedrijf.

De brancheafspraken
Neem als opdrachtnemer de risico’s door met de wegbeheerder en de andere betrokken partijen. Maak naar aanleiding
hiervan afspraken over tijdelijke verkeersmaatregelen en de veilige uitvoering daarvan. Volg hierbij de CROW publicatie 96,
96A en 96B.
Zorg voor een veilige werkplek voor medewerkers en een veilige omgeving voor derden.
Zorg dat de leidinggevende door opleiding of training in staat is het voorbereidend werk voor tijdelijke maatregelen op de
juiste manier uit te voeren.
Zorg dat alle medewerkers die langs de weg werken daar een specifieke opleiding of instructie voor hebben.
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Checklist
Zorg altijd eerst voor de veiligheid van de medewerkers op en langs de weg en voor de veiligheid van de weggebruikers.

Stel je op de hoogte van de gemaakte afspraken.

Om verkeersdeelnemers correct te informeren en optimaal te beïnvloeden: zorg dat de toegepaste materialen schoon zijn en
goed zichtbaar zijn voor het verkeer.

Draag altijd de juiste signaalkleding.

Reinig en onderhoud signaalkleding op de juiste manier.

Stap nooit ondoordacht buiten het werkvak, let altijd goed op het verkeer, werk zoveel mogelijk met het gezicht naar het verkeer
toe.

Voer binnen een statische afzetting geen zwaailamp.

Voeren bij het in- en uitrijden van het werkvak wel een zwaailamp.

Toelichting op de maatregelen
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Organisatie en voorbereiding
Bedenk dat er verschillende partijen zijn die op bepaalde momenten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.
De opdrachtgever geeft mogelijke risico’s en gevaarlijke situaties aan.
De wegbeheerder toetst de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen en bewaakt deze.
De aannemer of het uitvoerend bedrijf houdt zich aan de afspraken die met de opdrachtgever en de wegbeheerder zijn
gemaakt en zorgt voor een veilige uitvoering van de tijdelijke verkeersmaatregel.
De medewerker houdt zich aan de instructies en voorschriften over de afgesproken werkwijze en de tijdelijke
verkeersmaatregel.
Spreek met medewerkers af dat zij direct in overleg treden met de leidinggevende als de afgesproken
veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn of als er ter plaatse onduidelijkheden zijn over de te nemen maatregelen.
De weggebruiker houdt zich aan de regels die voortvloeien uit de tijdelijke verkeersmaatregel en de wegenverkeerswet.
Maak met de verschillende partijden goede afspraken.
Als mensen alleen werken: zorg voor communicatiemiddelen.

Onderstaande aanbevelingen kunnen voor alle partijen gelden.
Inventariseer en evalueer de specifieke gevaren die het gevolg zullen zijn van de uit te voeren werkzaamheden. Betrek
hierin:
de tijdelijke verkeersmaatregelen: voorwaarschuwingsborden, schrikhekken, actieramen, verkeerskegels,
geleidebakens, barrières en de markering voor het einde van de tijdelijke verbodsborden. Ook het toezicht op de
handhaving en de effectiviteit van de verkeersmaatregelen moeten geregeld zijn. Dit kan ook uitbesteed worden aan
gespecialiseerde bedrijven.
de veiligheidsmaatregelen voor de medewerkers: ergonomische en veilige techniek, instructie aan medewerkers en
toezicht op een veilige uitvoering.
het gedrag van verkeersdeelnemers.
Betrek hierbij de beïnvloedingsfactoren van uit de Publicatie 96, 96 A en 96 B van de CROW-publicaties.
Leg afspraken tussen partijen bij voorkeur schriftelijk vast.
Zorg dat degenen die de werkzaamheden verrichten, voldoende opgeleid, geïnstrueerd en ervaren zijn.
Voer de afgesproken maatregelen tijdig uit. Verplaats u ook in de weggebruiker en bedenk of de tijdelijke
verkeersmaatregelen duidelijk overkomen.
Zorg voor voldoende veilige ruimte achter en langs de afzetting.
Bespreek de tijdelijke verkeersmaatregelen (ook voor kortdurende werkzaamheden) voor aanvang van het werk met de
medewerkers in het startwerkoverleg. Alle maatregelen moeten dan al duidelijk zijn. Laat de werknemer niet zelfstandig op
basis van de vele beïnvloedingsfactoren en de CROW publicatie 96b een tijdelijke maatregel bepalen, maar laat dit altijd
doen door een deskundige, ook als het om zeer kortdurende werkzaamheden gaat. Zet deze informatie voor de
werknemers in een duidelijke tekening en neem deze vooraf met hen door.
Spreek met medewerkers af dat zij direct in overleg treden met de leidinggevende als de afgesproken
veiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn of als er ter plaatse onduidelijkheden zijn.
Bij slecht weer op komst: stel bepaalde werkzaamheden, indien mogelijk, uit.

Gereedschap, machines en apparaten
Zorg dat materialen voldoen aan de eisen uit de module Materiaal en materieel uit de publicatie CROW nummer 96 A en 96
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B.
Werk met goed onderhouden machines met een veilige techniek en passende capaciteit.
Bij een rijdende afzetting: zet de zwaailampen op het werktuig of voertuig aan. Binnen een statische afzetting: voer geen
zwaailamp. Bij het in en uit rijden van het werkvak: voer wel een zwaailamp.
Zorg voor communicatiemiddelen als mensen alleen werken.
Om verkeersdeelnemers correct te informeren en optimaal te beïnvloeden: zorg dat de toegepaste materialen:
schoon en goed zichtbaar zijn voor het verkeer. Afzetlint mag niet gebruikt worden bij rijdend passerend verkeer. In
het donker is het niet zichtbaar en een gevaar voor fietsers en bromfietsers.
correct geplaatst zijn, dat wil zeggen: rechtop en haaks ten opzichte van de wegas.
nooit onnodig blijven staan.

Opleiding en instructie
Zorg dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van hun taken en verantwoordelijkheden.
Stap nooit ondoordacht buiten het werkvak, let altijd goed op het verkeer, werk zoveel mogelijk met het gezicht naar het
verkeer toe.
Maak ook goede afspraken zijn over de bedrijfshulpverlening (BHV) en/of hulpverlening geïsoleerde arbeid (HGA).
Geef duidelijke instructies aan medewerkers op voorbereidend en uitvoerend niveau zodat de tijdelijke werplek langs de
weg ook een veilige werkplek is.
Laat iedereen die werkt op en langs de weg een cursus ‘Veilig werken langs de weg’ volgen die aansluit bij zijn of haar
niveau. Laat hen ook regelmatig op herhalingscursus gaan.
De keuze voor een opleiding is afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden van de medewerker(s).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Draag altijd de voorgeschreven signaalkleding en draag deze op de juiste wijze.
Reinig en onderhoud signaalkleding op de juiste wijze. Dit in verband met de afnemende zichtbaarheid van het
fluorescerende materiaal door wassen en UV straling.

Meer informatie
Arbo informatieblad – nr.9 VBNE Veilig werken langs de weg
Handleiding CROW
Standaardmaatregelen-op-autosnelwegen
Werken-op-niet-autosnelwegen
Passeren van een overweg met een langzaam voertuig
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Veilig werken met de bosmaaier
Veilig werken met de bosmaaier
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Werken met een bosmaaier kan gevaarlijk zijn. Denk aan contact met draaiende delen en wegslingerend materiaal. Andere
gevaren zijn: lawaai en trillingen, lichamelijke belasting, uitlaatgassen en stof.

Knelpunten
Onjuist, ondeskundig en langdurig gebruik kan leiden tot gezondheidsklachten. Er worden te zware machines ingezet.

De brancheafspraken
Zorg dat de kennis, ervaring en vaardigheden van medewerkers zijn afgestemd op de gevaren van de werkzaamheden en de
omgeving van de werkplek.
Zet de juiste machines in die passen bij het werk. Beperk langdurig werken.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen die passen bij de machine-uitrusting, de werkzaamheden en de omgeving.
Neem maatregelen om de omstanders op afstand te houden en hun veiligheid te waarborgen.
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Checklist
Houd rekening met collega's, omstanders, verkeer, objecten en bebouwing. Binnen een straal van 15 meter mogen zich geen
andere personen bevinden.

Bevinden zich personen binnen een straal van 15 meter, zorg dan voor aanvullende maatregelen. Scherm het wegslingerend
materiaal af of zorg dat het materiaal niet richting de personen slingert.

Loop bij het maaien van de randen van een veld altijd tegen de klok in. Dan komt het materiaal op het veld terecht en niet bij de
weggebruiker. Dit zorgt ook voor kwalitatief beter maaiwerk.

Hef storingen pas op als de machine is uitgeschakeld, volledig stilstaat en is uitgedraaid.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Overweeg een alternatief voor de inzet van handgereedschap, bijvoorbeeld:
een bermpalenmaaier (bij het maaien onder vangrails)
een radiografisch bestuurbare taludmaaier
een hydraulische arm met maaigarnituur aan een trekker (bij het maaien van taluds of slootkanten)
Stel bij aanschaf hoge eisen aan ergonomie en trillingsdemping. Bespreek de norm waaraan een nieuwe machine moet
voldoen.
Beoordeel vooraf de gevaren van het werk en de omgeving waar het uitgevoerd moet worden.
Controleer te maaien objecten o.a. op afval, zwerfvuil en wespennesten.
Raadpleeg veiligwerken langs de weg bij werkzaamheden langs de weg.
Regelmatig rouleren en pauze nemen. Voorkom dat je te moe wordt van het werk, dan ga je eerder fouten maken.
Houd rekening met collega's, omstanders, verkeer en objecten, zoals bebouwing. Werk op voldoende afstand.
Er zijn situaties waar dat moeilijk is. Zorg dan voor:
Aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld afscherming van wegslingerend materiaal.

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Andere werktechniek: Zorg daarbij dat de richting van het weggeslingerde materiaal niet naar de weggebruiker of
andere personen is!

Gereedschap, machines en apparaten
Zorg dat het gereedschap geschikt is voor het werk. Stem het maaigarnituur (draadmaaier, slagmes of zaagblad) af op het
materiaal dat gemaaid moet worden. Gebruik voor licht werk een lichte machine.
Zorg voor veilig gereedschap: goed uitgebalanceerd, voldoende capaciteit, goed onderhouden en gekeurd, weinig storingen,
scherpe en correct geslepen messen.
Zorg dat het maaigarnituur stil staat bij stationair toerental.
Zorg dat het maaigarnituur is voorzien van een passende beschermkap.
Meld een storing aan de leidinggevende. Gebruik een gevaarlijke machine niet meer.
Zorg dat de maaikop uitgebalanceerd en schoon is.
Zorg voor periodiek onderhoud aan de trillingsdempende rubbers van de machine.
Zorg voor een ergonomisch en goed afgesteld draagstel.

Opleiding en instructie
Zorg voor medewerkers, die opgeleid zijn en kennis hebben over het uit te voeren werk, met de specifieke machines en
gereedschappen. Volg een praktijkopleiding voor het onderhoud en het gebruik van de bosmaaier. Zorg regelmatig voor een
opfriscursus
Geef de medewerkers een duidelijke werkinstructie.
Raadpleeg de gebruikshandleiding van het apparaat.
Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen met bosmaaiers die in het bedrijf of in de sector hebben plaats gevonden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) afgestemd op de gevaren passend bij het werk.
Gebruik altijd de volgende PBM:
Gehoorbescherming
Oog- of gelaatsbescherming(gesloten oogbescherming bij een draadmaaier)
Veiligheidsschoeisel en passende handschoenen
Een goede stevige broek met beenbescherming zoals een bosmaaierbroek.
Indien nodig signaalkleding.
Draag een stofmasker bij stoffige omstandigheden.
Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel, zijn ze verouderd of defect:
bespreek het met uw leidinggevende.

Meer informatie
Richtlijn Standaardisatie Praktijkopleidingen (VBNE)
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Arbeidsvriendelijke producten: bermpalenmaaier
Veilig werken langs de weg of
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Het rapport Analyse van de blootstelling aan trillingen tijdens werk in de groenvoorzieningen.
Bijlage: Instructie en presentielijst- Werken met een bosmaaier
Veiligheidsinstructieblad 2 Bosmaaier (VBNE)
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Veilig werken met de motorkettingzaag
Veilig werken met de motorkettingzaag
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Werken met een motorkettingzaag brengt veiligheidsrisico's met zich mee. De zaag draait snel en het hout kan zich
onvoorspelbaar gedragen. Denk aan plotseling vallende takken of bomen, splijtende stammen, opverende takken en
wegdraaiende bomen. Daarnaast kan er blootstelling plaatsvinden aan: lawaai, trillingen, schadelijke stoffen zoals o.a.
uitlaatgassen en stof.
Voor lichamelijke belasting en de motorkettingzaag, ga naar Lichamelijke belasting bij de motorkettingzaag.

Knelpunten
Mensen hebben onvoldoende opleiding, kennis en ervaring voor de verschillende werkzaamheden.
De onderlinge samenwerking is onvoldoende en er wordt onvoldoende afstand gehouden bij het werken met hout onder
spanning, wegschietend hout en vallend hout.
Medewerkers kunnen ernstige en levensbedreigende verwondingen oplopen door gebruik van de machine.

De brancheafspraken
Zorg dat de medewerkers zijn geschoold in de noodzakelijke werktechnieken en vaardigheden. Zorg dat medewerkers de
juiste kennis hebben van de hulpmiddelen die de veiligheid verhogen.
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Zorg altijd voor het juiste type zaag. Deze moet zijn afgestemd op de werkzaamheden.
Gebruik de tophendelzaag alleen voor werkzaamheden in de boom.
Maak afspraken over een opleiding die passend is voor:
- eenvoudig te vellen bomen.
- moeilijk te vellen bomen.
- zeer moeilijk te vellen bomen.
Maak duidelijke afspraken over de frequentie van opfrismomenten. Zorg dat de herhalingscursus is afgestemd op de
bedrijfssituatie.
Zorg altijd voor minimaal twee mensen op de werkplek.
Werk op een veilige afstand van elkaar. Kom als er wordt samengewerkt niet binnen een cirkel van ongeveer 1,5 meter
rondom de draaiende ketting.

Checklist
Houd de werkplek ruim en vrij van obstakels.

Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Vervang defecte persoonlijke beschermingsmiddelen meteen.

Gebruik hulpmiddelen die de veiligheid verhogen: velhevels, wiggen, lieren of een hoogwerker.

Gebruik een tophendelzaag alleen in de boom en alleen als dat noodzakelijk is. Gebruik deze zaag niet op de grond.

Zorg voor afwisseling en neem tijdig pauzes.

Leen geen motorkettingzaag uit aan onbekende en onbevoegde.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Vel, indien mogelijk met een harvester
Werk met CE-gemarkeerde machines en apparaten, inclusief documentatie en gebruikshandleiding.
Zorg dat de capaciteit van de motorkettingzaag passend is. Het vellen van zware bomen vraagt om een andere zaag dan
licht snoeiwerk. Bij licht snoeiwerk is een zware zaag lichamelijk belastend en gevaarlijker.
Zorg eventueel voor een vervangende motorkettingzaag op de werkplek. Dit voorkomt dat er wordt doorgewerkt met een
zaag met gebreken.
Maak vooraf een inschatting: staat het hout onder spanning of is het verrot? Is er sprake van extreme scheefstand?
Neem maatregelen om te voorkomen dat verkeersdeelnemers of omstanders getroffen worden door vallend hout. Houd
ook rekening met andere objecten, zoals bebouwing en bovengrondse leidingen. En houd rekening met de
weersomstandigheden.
Zorg dat de gebruikershandleiding en de documentatie van de motorkettingzaag toegankelijk zijn voor de gebruiker.
Denk aan wegafzetting. Bespreek dit met de wegbeheerder.

Foto: Wegafzetting
Zorg voor goede communicatiemiddelen op de werkplek en een goed gevulde verbandtrommel.
Zorg dat de bedrijfshulpverlening goed is geregeld.

Gereedschap, machines en apparaten
Onderhoud de motorkettingzaag goed.
Zorg dat de zaagketting correct is geslepen.

Opleiding en instructie
Zorg voor opgeleide medewerkers die kennis hebben van het werken met een motorkettingzaag.
Zorg dat medewerkers die bomen vellen daarvoor de noodzakelijke opleiding hebben. Kijk eens naar de inhoud van de
opleiding. Voor inhoud, zie onderaan dit document.
Zorg dat medewerkers die een tophendelzaag gebruiken daarin getraind zijn.
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Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaatsgevonden.
Zorg ervoor dat de inhoud van de opleiding is afgestemd op de bomen die geveld moeten worden.
Eenvoudig te vellen bomen (Lichte velling). De diameter op borsthoogte is niet groter dan ongeveer 25 cm. De stand van
de bomen is nagenoeg rechtopstaand. De bomen kunnen vrij in de gewenste valrichting vallen.
Moeilijk te vellen bomen (Zware velling). Bomen met een diameter op borsthoogte groter dan ongeveer 25 cm. Of
bomen die door hun stand niet zonder hulpmiddelen zoals een wig of een lier in de gewenste valrichting geveld kunnen
worden.
Zeer moeilijk te vellen bomen (Hout onder spanning). Bomen en stammen waarbij tijdens het zagen zeer grote
houtspanningen kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld bij omgewaaide bomen of bomen waarbij de hangrichting zeer sterk naar
de gewenste valrichting is toegericht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn:
Verplicht:
Draag een veiligheidshelm, zaagschoenen of zaaglaarzen, werkhandschoenen en een zaagbroek of zaagoverall
Gebruik gehoorbescherming.
Gebruik oog- of gelaatsbescherming
Indien nodig:
Signaalkleding
Zitten persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel of zijn ze verouderd. Vervang defecte persoonlijke
beschermingsmiddelen meteen.
Zaagjas als twee personen in een werkbak werken.

Wat u verder nog moet weten
Verminder blootstelling aan schokken en trillingen.
Stel bij aanschaf van een nieuwe kettingzaag hoge eisen aan gebruiksgemak en trillingsdemping (zie ook lichamelijke
belasting bij de motorkettingzaag)
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Bespreek de trillingsnorm waaraan een nieuwe machine moet voldoen.
Stem de dagelijkse gebruiksduur af op het trillingsniveau.
Zorg voor periodiek onderhoud aan trillingsdempende rubbers van de machine.
Werk met emissie-arme brandstoffen.

Meer informatie
Richtlijn Praktijkopleidingen (VBNE)
Bij uw leverancier of opleidingsinstituut
Arbohandboek VBNE
Veiligheidsinstructieblad Motorkettingzaag
Zie ook informatie over Bedrijfshulpverlening en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)
Veiligheidsinstructieblad VBNE – Knotten van bomen met de motorkettingzaag
Nederlands kettingzaag certificaat-nkc

Foto: Stem de opleiding af op de bomen die geveld moeten worden.
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Veilig werken met de tweewielige trekker
Veilig werken met de tweewielige trekker
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Ondeskundig gebruik van tweewielige trekkers kan lichamelijk belasting en letsel tot gevolg hebben. Het feit dat veel
werkzaamheden worden uitgevoerd op taluds, slootkanten, steile hellingen of moerassige ondergrond maakt het extra risicovol.
Andere aspecten die de gezondheid kunnen schaden zijn geluid, trillingen en uitlaatgassen.

Knelpunten
Ondeskundig gebruik van machines en /of onvoldoende kennis van bijzondere terreinen, taluds en ondraagkrachtige
bodems kan leiden tot ongevallen.
De veiligheidsvoorziening van machines wordt overbrugd.

De brancheafspraken
Zorg voor een goede werkvoorbereiding en kennis van de bodems, terreinen en taluds waar gewerkt gaat worden.
Keuze van de te gebruiken machine is belangrijk. Gebruik een eenassige trekker die niet zwaarder is dan noodzakelijk.
Zorg voor deskundige medewerkers die de machine en de toepasbaarheid ervan kennen.
Overbrug nooit een beveiliging. Dit is levensgevaarlijk en niet toegestaan.
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Checklist
Beoordeel vooraf de aard van het werk en de omgeving waar het uitgevoerd moet worden. Stem de techniek daarop af.

Gebruik een trekker die niet zwaarder is dan noodzakelijk.

Overbrug nooit een beveiliging. Dit is levensgevaarlijk en niet toegestaan.

Zorg voor voldoende ruimte om met de machine te manoeuvreren.

Bij het maaien op taluds:
- Gebruik banden met een geschikt profiel en voldoende breedte.
- Of: gebruik speciale metalen wielen voor een beter grip.
- Kies voor een kleinere wieldiameter. Dat zorgt voor een gunstiger zwaartepunt op het talud, waardoor de machine
gemakkelijker te besturen is.
- Houd rekening met verkeer in de omgeving. Raadpleeg ook Veilig werken langs de weg.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Ga na of het werk op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Zeker als het langdurig werk betreft. Als dat niet mogelijk is:
rouleer veel of voer pauzemomenten in.
Beoordeel vooraf de aard van het werk en de omgeving waar het uitgevoerd wordt en stem de techniek daarop af.
Bij werken op taluds of hellingen: bepaal vooraf welke techniek het beste ingezet kan worden.
Werk met minimaal twee personen.
Zorg voor toezicht op een veilige uitvoering van het werk.
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Gereedschap, machines en apparaten
Werk met goed onderhouden machines, conform de bijgeleverde gebruikshandleiding.
Zorg dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruikshandleiding van de machine.
Werk met veilige apparatuur die goed is onderhouden en gekeurd.
Stel bij aanschaf hoge eisen stellen aan ergonomie en trillingsdemping. De veiligheidsvoorziening moet goed te bedienen
zijn en mag geen extra belemmering opleveren. Bespreek de norm waaraan een nieuwe machine moet voldoen. De
dagelijkse gebruiksduur is onder andere afhankelijk van het trillingsniveau.

Opleiding en instructie
Zorg dat de kennis en ervaring van de medewerker is afgestemd op de gevaren van de machine en op de omgeving van de
werkplek.
Geef voorlichting over de juiste werkhouding.
Geef voorlichting over veilig werken langs de weg.
Check of de medewerker de instructie heeft begrepen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.
Gebruik altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
gehoorbescherming (> 80 dB(A)).
oog- of gelaatsbescherming bij opspattend materiaal.
indien nodig signaalkleding.
draag bijvoorkeur hoge veiligheidsschoenen die waterafstotend zijn en afgestemd op de gevaren van de
werkzaamheden.
Als persoonlijke beschermingsmiddelen niet comfortabel zitten of verouderd zijn: bespreek dit met de leidinggevende.
Vervang defecte persoonlijke beschermingsmiddelen meteen.
Reinig persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig.

Meer informatie
Raadpleeg uw leverancier.
Zie ook ook Veilig werken langs de weg
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Vierwielige trekkers (2 assige) (veiligheid)
Vierwielige trekkers (2 assige) (veiligheid)
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale
moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de
directe omgeving zijn. Risico's bij het werken met trekkers kunnen zijn: lichamelijk letsel, fysieke belasting, door trillen, schokken
en belastende werkhoudingen zie zittend werk chauffeur en machinist.

Knelpunten
De kennis en ervaring van de medewerkers zijn niet altijd afgestemd op de gevaren van de combinatie trekker, machine en
omgeving.
Bij het aan- en afkoppelen van werktuigen en tijdens het verhelpen van storingen bestaat de kans op lichamelijk letsel en
beknelling.
Voetletsel door het springen uit de cabine.
Bij werkzaamheden bij sloten, greppels, taluds en bij bijzondere terreinomstandigheden bestaat kantelgevaar.

De brancheafspraken
Zorg dat de kennis en ervaring van medewerkers is afgestemd op de gevaren van de combinatie trekker, machine en
omgeving van de werkplek.
Werk met goed onderhouden machines, conform de bijgeleverde gebruikshandleiding.
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Zorg dat de trekker is voorzien van een deugdelijke veiligheidscabine of een deugdelijke veiligheidsbeugel of
veiligheidsframe.
Bij het verhelpen van storingen: zet de machine uit.

Checklist
Werk volgens de instructies en de afspraken die zijn gemaakt in het bedrijf.

Zorg voor goed onderhoud. Controleer voor gebruik de vloeistofniveaus, wielbouten en -moeren, de aftakasbescherming en
andere veiligheidsvoorzieningen.

Zorg voor goed zicht, dus schone ramen.

Leg geen voorwerpen los in de cabine.

Werk niet met loszittende kleding, lange loshangende haren, etc.

Bij storingen: schakel de trekker uit.

Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toelichting op de maatregelen
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Organisatie en voorbereiding
Zorg voor toezicht op een veilige uitvoering van het werk.
Bepaal bij werken op taluds of hellingen vooraf welke techniek het beste ingezet kan worden.
Houd bij modder de weg schoon. Zet bij ernstige vervuiling waarschuwingsborden neer. Waarschuw tijdig de wegbeheerder
en neem passende maatregelen.
Pas de rijsnelheid aan de omstandigheden aan. Zowel in het terrein als op de weg. Denk daarbij vooral aan kwetsbare
verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers.
Gebruik bij het aankoppelen van een aftakasaangedreven werktuig een tussenas van de juiste lengte. Dit voorkomt
beschadiging van de afscherming en de koppelingen van de af taktussenas.

Gereedschap, machines en apparaten
Laat de trekker periodiek keuren door een deskundige.
Raadpleeg eventueel de leverancier.
Zorg voor periodiek onderhoud aan trillingsdempende rubbers van de machine.
Zorg voor goede verlichting en goed zicht. Maak ramen en spiegels tijdig schoon.
Monteer eventueel extra spiegels of gebruik een camera met monitor.
Zorg dat de trekker goed gezien wordt. Denk aan goed zichtbare verlichting en schone reflectoren.
Rust de trekker (en het werktuig) eventueel uit met een bleeper (een automatisch akoestisch signaal dat in werking treedt
als het voertuig in zijn achteruit wordt gezet). Let op: het effect is beperkt; de chauffeur kan niet waarnemen of het signaal
wordt opgemerkt.
Schakel bij storingen machine altijd uit.

Opleiding en instructie
Zorg voor de juiste opleiding voor trekkerwerk in het bos en op de weg.
Zorg voor een instructie over:
de gevaren voor de bestuurder en de personen in de omgeving van de (rijdende) trekker met
machineveiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen
niet toegestane handelingen
onderhoud en hoe te handelen bij verstoppingen, storingen of schade.
het instellen van de stoel.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.
Gebruik indien nodig:
Gehoorbescherming bij meer dan 80 dB(A).
Draag veiligheidsschoeisel met stroeve zolen.
Draag passende werkhandschoenen.
Draag oog- of gelaatsbescherming bij opspattend materiaal.
Draag signaalkleding bij werken in de openbare ruimte.
Reinig persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig.
Vervang defecte of verouderde persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Bespreek met uw leidinggevende als een persoonlijk beschermingsmiddel niet comfortabel zit.

Wat u verder nog moet weten:
Bij het verlaten van de trekker:
Zet de motor af.
Schakel de bedrijfsrem aan.
Verwijder de contactsleutel.
Spring niet van de machine, gebruik de treden.
Laat een trekker niet in een afgesloten ruimte draaien. De uitlaatgassen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.
Zorg voor een passende stoel voor de bestuurder en machine.

Meer informatie
Raadpleeg uw leverancier
Kijk op Aftaktussenas in de arbocatalogus voor Hoveniers en groenvoorzieners.
Koopwijzer trekkerstoel
Lostrekken van een vastzittende trekker of machine
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Werkdruk en ongewenste omgangsvormen
Werkdruk en ongewenste omgangsvormen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Stress op het werk komt ook in de bos- en natuursector voor. Door een hoge werkdruk in piekperiodes bijvoorbeeld, of omdat er
meer werk moet worden gedaan dan was ingecalculeerd. Maar ook door slechte omgangsvormen of een vervelende werksfeer,
waarin slecht wordt gecommuniceerd en er irritaties of zelfs ruzies zijn. Daarnaast kunnen persoonlijke factoren een rol spelen,
zoals een zeer sterke betrokkenheid bij het werk of omstandigheden thuis die er voor zorgen dat mensen minder aan kunnen
dan normaal.
Werkstress kan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veroorzaken, vooral als het lang duurt of er verschillende factoren
tegelijk een rol spelen. Medewerkers die last krijgen van werkstress functioneren steeds minder goed (vermindering
productiviteit) en kunnen op den duur uitvallen (langdurig ziekteverzuim, uittreding uit bedrijf/branche). Organisaties moeten
hun medewerkers beschermen tegen uitval als gevolg van stress.
Behalve ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie kunt u ook te maken krijgen met agressie en geweld van externen.
Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk agressie en geweld.

Knelpunten
Werkdruk in piekperiodes
Werkdruk door aanscherping van de eisen door de opdrachtgevers
Werkdruk in relatie tot passie voor het werk
Stress door moeilijk combineren werk en privé
Ongewenst gedrag en gebrekkige communicatie tussen collega’s onderling en tussen leiding en medewerkers, in combinatie
met stijl van leiding geven

De brancheafspraken
Inventariseer, bijvoorbeeld in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie of de medewerkers werkdruk ervaren,
waar en wanneer de werkdruk zich voordoet en welke factoren hierbij een rol spelen.
Neem maatregelen om de factoren die leiden tot een te grote werkstress/werkdruk aan te pakken. Maak een plan van
aanpak.
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Zorg dat medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s terecht kunnen bij de leiding of een
vertrouwenspersoon en dat zij gebruik kunnen maken van een klachtenregeling.
Voer als leidinggevende een keer per jaar een functioneringsgesprek met uw medewerkers. Zorg dat leidinggevenden
voldoende zijn opgeleid om tijdig en adequaat in te spelen op werkdruksignalen van medewerkers en met medewerkers het
gesprek aan te gaan.
Betrek medewerkers bij het zoeken naar oplossingen voor factoren die tot werkdruk/werkstress leiden.

Checklist
Overleg tijdig met uw leidinggevende als u het gevoel heeft dat u het werk niet aankunt.

Vindt u dat het werk beter georganiseerd kan worden? Kaart het aan bij uw leidinggevende.

Neem pauze, zelfs als u denkt daar eigenlijk 'geen tijd' voor te hebben.

Maak gebruik van opleidings- en trainingsmogelijkheden om uw kennisniveau op peil te houden en uw capaciteiten binnen het
bedrijf beter te kunnen inzetten.

Werk mee aan een goede werksfeer en spreek collega’s aan op ongewenst gedrag.

Meld ongewenst gedrag bij uw leidinggevende of een vertrouwenspersoon.

Toelichting op de maatregelen
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Organisatie en voorbereiding
Inventariseren
Inventariseer - bijvoorbeeld in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie - in uw organisatie waar en wanneer
werkdruk zich voordoet. Ook het ziekteverzuim kan aanwijzingen geven dat er sprake is van werkstress.
Ga periodiek na of medewerkers stress door het werk ervaren en zo ja waardoor. U kunt hierbij gebruik maken van het
onderzoek naar medewerkerstevredenheid of een standaardvragenlijst over werkdruk. Overleg ook met uw arbodienst of zij
een op uw organisatie toegespitste vragenlijst kan verzorgen.
Stel vast op welk vlak de knelpunten liggen: de organisatie van het werk, de werkinhoud, de omvang van het werk of de
onderlinge communicatie en omgangsvormen. Maak na de knelpunteninventarisatie een concreet plan van aanpak.
Betrek medewerkers bij het bedenken van oplossingen voor knelpunten in relatie tot werkdruk. Informeer ze ook over de
maatregelen die de organisatie treft. Evalueer samen de effecten van de genomen maatregelen.
Zorg dat leidinggevenden regelmatig (minstens een keer per jaar) functioneringsgesprekken voeren met medewerkers, ook
over factoren die tot stress kunnen leiden. Leidinggevenden moeten over voldoende vaardigheden beschikken om het
gesprek aan te kunnen gaan. Evalueer ook deze vaardigheden en zorg, indien nodig, voor aanvullende opleiding.
Spreek af dat medewerkers bij de leiding terecht kunnen als er privé-omstandigheden zijn die invloed hebben op hun
functioneren, zodat er eventueel aangepaste werkafspraken kunnen worden gemaakt.
Organiseren
Zorg voor een goede en duidelijke werkplanning met zo min mogelijk verstoringen: de juiste mensen op de juiste plaats,
materialen en hulpmiddelen op tijd op de werkplek, goed onderhouden machines en apparaten, duidelijke afspraken en
werkinstructies.
Inventariseer met de risico-inventarisatie en -evaluatie de werkstress.
Ga samen met medewerkers na welke aspecten in het werk anders georganiseerd kunnen worden en tijdswinst kunnen
opleveren, zoals korter en efficiënter vergaderen, een andere volgorde van werkzaamheden, het stellen van andere
prioriteiten.
In functies waar veel van computers gebruik wordt gemaakt kan vernieuwing van software en regelmatige training van
computervaardigheden gebruikers helpen efficiënter te werken.
Maak duidelijke afspraken over overwerk en compensatie van overwerk en zorg dat deze (kunnen) worden nagekomen.
Regel tijdig oplossingen bij (langdurige) uitval of afwezigheid van medewerkers (bijvoorbeeld bij ziekte of
privéomstandigheden) om zo overbelasting van collega’s te voorkomen.
Veel medewerkers in de bos- en natuursector zijn zeer betrokken bij hun werk. Dit is positief voor het werk. Tegelijk kan het
veel stress geven, bijvoorbeeld bij gevoelige kwesties, zoals het wel of niet (bij)voeden van dieren, jagen en afschieten van
dieren en andere beslissingen die betrekking hebben op flora- en faunabeleid. Zorg dat mensen tijdig en goed worden
betrokken bij en voorgelicht over de beslissingen en het beleid van de organisatie in deze.
Geef voorlichting over werkdruk en ongewenst gedrag. Soms kunnen cursussen timemanagement behulpzaam zijn om
mensen beter in staat te stellen hun werk te organiseren.
Omgangsvormen
Stel samen met medewerkers gedragsregels op waarin staat wat de (on)gewenste omgangsvormen zijn in de organisatie.
Op internet zijn voorbeelden van gedragscodes te vinden die hiervoor gebruikt kunnen worden.
Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de regels. Denk ook aan uitzendkrachten, stagiairs,
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gedetacheerden of andere losse krachten. Zij zijn vaker dan anderen het doelwit van ongewenste omgangvormen en
moeten daarom goed weten wat de regels zijn en waar zij terecht kunnen als ze onheus worden bejegend.
Wees er heel duidelijk over dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt en wordt aangepakt, met ontslag en
strafvervolging als uiterste middel.
Zorg dat (on)gewenst gedrag een ‘gewoon’ gespreksonderwerp wordt, bijvoorbeeld tijdens werkoverleggen.
Maak een klachtenregeling waarbij men in geval van problemen terecht kan bij de leidinggevende of een aanspreekpunt
binnen of buiten het bedrijf (vertrouwenspersoon).
Zorg voor een duidelijke procedure en neem afspraken ten aanzien van seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten
op in het bedrijfsreglement.
Zorg voor scholing van leidinggevenden in omgaan met conflicten/problemen.
Omvang van het werk
Zorg voor een juiste verhouding tussen de omvang van de werkzaamheden en de tijd die er voor staat.
Zorg dat drukke periodes afgewisseld worden met minder drukke periodes. Informeer medewerkers hierover tijdig en
correct.
Zorg voor naleving van de werktijdenregeling met de bijbehorende pauzes (cao).
Voorkom (langdurig) overwerk en zorg voor een goede compensatie van overwerk.
Geef medewerkers de mogelijkheid om hun vrije dagen en vakanties op te nemen.
Moedig medewerkers aan om tijdig met hun leidinggevende afspraken te maken als privéomstandigheden hier aanleiding
toe geven. Zorg voor duidelijke kaders hiervoor binnen de organisatie, bijvoorbeeld over betaald/onbetaald verlof, korter
werken en aanpassing van werktijden.
Inhoud van het werk
Zorg voor een taakinhoud die past bij de capaciteiten van de medewerker, en die bestaat uit voorbereidende, uitvoerende
en ondersteunende taken. Hiermee wordt eenzijdigheid in het werk tegen gegaan en wordt voorkomen dat medewerkers
langdurig werk moeten doen dat te veel of juist te weinig van hen vraagt.
Zorg dat alledaagse problemen door de medewerkers zelf opgelost kunnen worden. Anders moeten er mogelijkheden zijn
om problemen ergens ter sprake te brengen, bijvoorbeeld in het werkoverleg (organiserende taken). Spreek met de
leidinggevenden af dat gesignaleerde problemen snel worden opgepakt.
Zorg dat medewerkers zelf invloed kunnen uitoefenen op het werktempo, de werkmethode en de werkvolgorde
(autonomie).
Voorkom langdurig alleen werken.
Zorg voor sociale en functionele contacten tijdens het werk. Dit bevordert niet alleen het welbevinden van de medewerker,
maar ook het goed uitvoeren van de verschillende taken.
Geef voldoende informatie over de inhoud van en eisen aan de werkzaamheden. Het ontbreken hiervan kan een bron van
onzekerheid (en stress) zijn bij medewerkers.
Achtergrondinformatie
Voor management en medewerkers moet duidelijk zijn hoe binnen het bedrijf wordt omgegaan met werkdruk en werkstress.
Duidelijk moet zijn dat het bedrijf wil voorkomen dat medewerkers hierdoor ziek worden of slechter gaan functioneren.
Inventariseren of werkdruk/werkstress eventueel problemen oplevert en zo ja welke factoren daaraan bijdragen is een eerste

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

stap om tot een aanpak te komen. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen.
De volgende factoren kunnen tot werkstress leiden:
te veel werk gedurende te lange tijd
werk dat de capaciteiten van mensen te boven gaat, bijvoorbeeld werk met een te grote verantwoordelijkheid of juist werk
dat té eenvoudig is voor wat zij kunnen
verkeerde planning en organisatie van het werk waardoor de planning in de war raakt, het werk afgeraffeld moet worden en
wachttijden ontstaan
te weinig regelmogelijkheden om zelf problemen op te lossen of er voor te zorgen dat het eigen werk beter georganiseerd
kan worden
gedrag van mensen, zoals onderlinge omgangsvormen, stijl van leidinggeven, cultuur in de organisatie (bijvoorbeeld ‘altijd
flink moeten zijn’)
ook ervaringen met agressief publiek of incidenten kunnen leiden tot stress.

Meer informatie
Werkdruk
Werkdruk en stress
Seksuele intimidatie
Agressie en geweld
Werkdruk en werkstress
Inventariseren van werkdruk
Werkvermogen

Bijlagen
Bijlage 1 definities
Bijlage 2 voorbeeld van een gedragscode
Bijlage 3 Beknopt voorbeeld klachtenregeling
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Werken op hoogte
Werken op hoogte
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Werken op hoogte bij de verzorging van bomen is specialistenwerk. In bos en natuur wordt daarbij meestal gewerkt met
hoogwerkers, klimlijnen en ladders. De werkzaamheden in bos en natuur in en rond bomen die op hoogte worden verricht zijn
o.a. het snoeien, vellen, knotten of uitkleden (het in stukken naar beneden halen) van bomen, en het ophangen van vogelkasten.
Belangrijke gevaren bij deze werkzaamheden zijn:
Het vallen van hoogte, hetzij bij het werken op hoogte zelf, hetzij bij het klimmen of afdalen;
Het ongecontroleerd vrijkomen van houtspanning (vooral bij zaagwerkzaamheden), waarbij door wegspringend hout een
gevaarlijke situatie kan ontstaan.
Vallende voorwerpen (o.a. takken) en het werken met draaiende machines.
Zie ook lichamelijke belasting bij het werken met een motorkettingzaag en veilig werken met een motorkettingzaag.

Knelpunten
De kennis en ervaring van de medewerkers zijn onvoldoende afgestemd op de gevaren van deze specifieke
werkzaamheden, die telkens in wisselende omstandigheden en met verschillende machines en gereedschappen worden
uitgevoerd.
Het gebruik van apparatuur in combinatie met reiken en tillen verhoogt het valgevaar.
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Onvoldoende draagvermogen van de bodem en obstakels in de directe omgeving van de werkplek.
Een instabiele werkplek.
Fysiek zwaar werk.
Het wegslaan van de ladder waarop gewerkt wordt door vallend hout.
De beperkte mogelijkheid om hulpmiddelen in te zetten brengen extra risico’s met zich mee.
Er worden onvoldoende correcte keuzes gemaakt voor het gebruik van voorzieningen, zoals de hoogwerker, bij het werken
op hoogte.
Medewerkers kunnen de controle over het gereedschap (zoals de tophendelzaag) verliezen.

De brancheafspraken
Beoordeel vooraf en maak bewuste keuzes voor het gebruik van hulpmiddelen zodat je een stabiele werkplek creëert en het
werk fysiek minder belastend maakt:
1. de (rol)steiger,
2. de hoogwerker,
3. het werkplateau / trap of
4. de ladder of positioneringsysteem (klimuitrusting).
(zie hiervoor de leidraad in het Stroomschema stabiele werkplek op hoogte).
Uitgangspunt is dat een ladder geen werkplek is en slechts wordt gebruikt waar andere middelen niet kunnen worden
ingezet.
Zorg dat de juiste middelen en in goede staat beschikbaar zijn op de werkplek.
Medewerkers dienen te beschikken over een goede opleiding en kennis die is afgestemd op de feitelijke situaties
(boomsoorten, hout onder spanning en vallend hout).
Maak in een hoogwerker gebruik van valbeveiliging.
Werk bij klimwerkzaamheden altijd met minimaal twee klimmers zodat direct hulp geboden kan worden aan in nood
verkerende collega’s in de boom.
Werk niet met de motorkettingzaag op een ladder.
Houd de werkomgeving vrij zodat personen niet getroffen kunnen worden door vallende voorwerpen.
Houd bij het toewijzen van werkzaamheden rekening met de lichamelijke belastbaarheid van de werknemer, zorg voor
afwisselend werk en rouleer.

Sector Bos en Natuur
Versie: 02-01-2023

Checklist
Maak een bewuste keuze voor het gebruik van hulpmiddelen om op hoogte te werken, gebruik daarvoor hetStroomschema
stabiele werkplek op hoogte.

Gebruik de ladder alleen als andere middelen niet kunnen worden gebruikt. In onstabiele situaties mag de ladder nooit worden
gebruikt!

Werk alleen met gekeurde materialen (hoogwerker, steiger, ladders, klimmateriaal), die geen gebreken vertonen en controleer
deze altijd voorafgaand aan het werk.

Gebruik alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zowel bij het werken op hoogte als bij de grondwerkzaamheden.

Gebruik in de hoogwerker altijd valbeveiliging.

Werk niet alleen, zeker niet op geïsoleerde werkplekken. Klimmers moeten altijd samen werken!

Zorg voor goede communicatie(mogelijkheden) tussen medewerkers op de grond en de medewerkers die op hoogte werken.

Zorg dat onbevoegden geen gebruik kunnen maken van steiger, hoogwerker e.d., bijv. als materialen in de lunchpauze of ‘s
nachts onbeheerd blijven staan

Staak de werkzaamheden op steiger, in hoogwerker of bij gebruik van klimmaterialen bij sterke wind (> windkracht 6). Ook bij
regen, kou, ijzel e.d. kan het noodzakelijk zijn om het werk te staken. Deze globale checklist moet u altijd aanpassen aan uw
eigen bedrijfssituatie of omstandigheden. Maak daarbij gebruik van de AI-bladen van de VBNE.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Inspecteer vooraf de boom/ bomen, beoordeel welke werkzaamheden er moeten plaats vinden, schat de risico’s in, bepaal
de juiste werkwijze en stel op basis daarvan vast wat de noodzakelijke maatregelen zijn om het werk veilig uit te voeren.
Maak een bewuste keuze voor het gebruik van voorzieningen, zijnde:
1. gebruik van de (rol)steiger,
2. de hoogwerker,
3. het werkplateau / trap,
4. de klimuitrusting of de ladder.
Economische beperkingen kunnen meewegen, maar beperkt en de keuze mag nooit leiden tot een gevaarlijke werksituatie
(zie Stroomschema stabiele werkplek op hoogte).
Maak risico’s beheersbaar:
let op ruimte
draagkracht van de bodem
bereikbaarheid
krachten van het hout en het gewicht van de boom, de boomsoort
duur van het werk.
Maak goede afspraken met de opdrachtgever over de werkzaamheden en de benodigde voorwaarden en voorzieningen
Bespreek als er wegafzettingen nodig zijn de noodzakelijke afzetting en markering met de wegbeheerder.
Houd de werkplek ruim en vrij van obstakels. Houd publiek op afstand.
Zorg voor goede communicatiemiddelen op de werkplek. Ook als er onvoldoende direct zicht is tussen grondman en zager
(bijv. door gebladerte) moet er goede communicatie mogelijk zijn.
Zorg voor een goede kennis bij de werknemers; deze moet afgestemd zijn op de feitelijke werksituaties.
Maak duidelijke afspraken bij welke (extreme) weersomstandigheden er geen werkzaamheden op hoogte verricht mogen
worden: zoals sterke wind (windkracht 6 of meer), regen, sneeuw, hagel, ijzel, rijp, mist, onweer, hitte en kou.
Laat medewerkers niet met de motorkettingzaag op een ladder werken, en besteed extra aandacht voor het stabiel
plaatsen en borgen van de ladder (zie ook Stroomschema stabiele werkplek op hoogte).
Zorg dat grondmedewerkers goed weten wat zij moeten doen in noodsituaties (bij ongevallen, maar ook bij technische
defecten van bijvoorbeeld de hoogwerker)
Zorg voor afwisseling in de werkzaamheden en zorg dat tijdig pauzes genomen kan worden.
Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaatsgevonden.
Zorg voor goede communicatiemiddelen op de werkplek.
Stem de bedrijfshulpverlening en de EHBO middelen af, op de risico’s van het werk en de werksituatie (zie ook
Bedrijfshulpverlening / HGA)

Gereedschappen, machines en apparaten
Werk voor het werken op hoogte alleen met gekeurde en goed onderhouden machines.
Zorg er bovendien voor dat keuringsdocumenten en ook de gebruiksaanwijzingen voor controle of gebruik aanwezig zijn op
de werkplek
Spreek met medewerkers af dat zij de machines en materialen regelmatig controleren op defecten en de
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veiligheidsvoorzieningen op goed functioneren, telkens voordat zij de materialen in gebruik nemen
In bos en natuur is het gebruik van valbescherming in een hoogwerker in principe altijd noodzakelijk door:
het werken op oneffen en/of zachte ondergrond of hellingen;
het risico dat de werkbak geraakt wordt door bijv. zware takken;
het reiken buiten de werkbak (vaak met machines en gereedschap) om de werkzaamheden te doen.
Als gewerkt wordt op een vlakke, stevige ondergrond, waarbij geen gevaar is voor zware vallende voorwerpen en rechtopstaand
gewerkt wordt binnen een halve tot een hele armlengte (afhankelijk van het werk en het gewicht van de gebruikte apparatuur)
van de rand van de werkbak en er geen aanvullende risico's zijn, kan het valgevaar zo klein zijn dat geen valbescherming
noodzakelijk is. Stel dit per situatie vast.

Opleiding en instructie
Zorg voor medewerkers die opgeleid zijn en kennis hebben van het uit te voeren werk, de mogelijke gevaren en hoe hier
mee om te gaan, en werken met de specifieke machines en gereedschappen, zoals werken met hoogwerker, veilig werken
met steigers, klimmen e.d. Dit geldt niet alleen voor de mensen, die daadwerkelijk op hoogte werken, maar ook voor de
collega’s op de grond.
Zorg ervoor dat medewerkers met een cursus of training regelmatig hun kennis en vaardigheden kunnen opfrissen of
verdiepen.
Leid de bedrijfshulpverleners goed op en stem dit af of de werkzaamheden. Oefen jaarlijks, vergeet daarbij het reddend
klimmen niet. (zie ook Bedrijfshulpverlening / HGA)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn. (Zie ook:
Persoonlijke beschermingsmiddelen)
Vervang verouderde of defecte persoonlijke beschermingsmiddelen, klimlijnen en klimgordels direct. Ook na een val
moeten ze worden vervangen.

Wat u verder moet weten
Bespreek noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen met de wegbeheerder. (Zie ook: Veilig werken langs de weg.)
Verminder blootstelling aan schokken en trillingen bij het werken met de motorkettingzaag (Zie ook: lichamelijke belasting
bij het werken met de motorkettingzaag)

Meer informatie
Bedrijfshulpverlening en hulpverlening Geïsoleerde arbeid
Trillingen
Motorkettingzaag
Geluid
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Werken op taluds en hellingen
Werken op taluds en hellingen
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Werken op taluds en hellingen kan risicovol zijn. Zeker als de hellingen nat of drassig zijn. Op een modderige helling met kuilen en
gaten is er een kans aanwezig dat een machine kantelt of wegglijdt, en kan de chauffeur of de werknemer bekneld raken of
bijvoorbeeld in het water terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan zorgen voor een scheve werkhouding. Dit
kan lichamelijk belastend zijn en gezondheidsklachten veroorzaken.

Knelpunten
De bodemgesteldheid en de draagkracht van de bodem is niet altijd goed in te schatten. Om een juiste werkmethode te
kiezen is niet altijd voldoende kennis/deskundigheid aanwezig.
Machines en materialen kunnen wegglijden, wegvallen of kantelen.
Medewerkers kunnen wegglijden en met de machines in aanraking komen.
De medewerker kan gezondheidsklachten krijgen door het werken in een scheve houding.

De brancheafspraken
Stem de kennis en ervaring van medewerkers af op de gevaren van de omgeving en het werk.
Zorg voor een veilige werkmethode.
Gebruik een voor het specifieke werk geschikte machine.
Zorg dat de medewerker voldoende deskundig is door instructie en scholing.
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Checklist
Werk volgens de instructies en afspraken die in het bedrijf zijn gemaakt.

Werk niet op een te schuine helling of talud.

Houd rekening met verkeer en derden in de omgeving.

Werk niet te dicht bij het water.

Draai met je cabine weg van het water bij zwenken.

Voorkom overbelasting van de machine.

Overleg bij twijfel over de veiligheid met je leidinggevende.

Werk met de maaier of klepelbak aan de hoge kant van het talud.

Rij de machine bij een storing eerst naar een vlak gedeelte. Zet daarna de motor af.

Meld ernstige of terugkomende storingen aan de leidinggevende. Gebruik een gevaarlijke machine niet meer.

Bij het verlaten van de machine: zet deze, zo mogelijk, op een vlak deel, gebruik de handrem en haal de contactsleutel eruit.
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Bij het werken met een tweewielige trekker; zorg dat je niet onder de machine loopt.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Beoordeel vooraf hoe het werk op het talud of helling veilig kan plaatsvinden. Bespreek de bijzonderheden met de
betrokkenen.
Kies een werkmethode waarbij de risico's voor de medewerker(s) en de omgeving beheersbaar zijn.
Werk bij voorkeur vanaf het vlakke deel boven of onder de helling. Dit voorkomt een scheve werkhouding. Houd rekening
met de bodemgesteldheid van het vlakke deel.
Als het werk niet vanaf het vlakke deel boven of onder de helling gedaan kan worden: houd dan rekening met:
de hellingshoek (deze hangt af van de techniek en de hieronder genoemde factoren)
de bodemgesteldheid
draagkracht van de bodem
kuilen en gaten en andere obstakels
vochtigheid (bij natte bodem bestaat een grote kans op glijden)
de begroeiing
de weersgesteldheid
de situatie onder aan de helling (verkeer, (on)diep water)
Hef storingen pas op als de machine vlak staat.
Houd voldoende toezicht op een veilige werkwijze

Gereedschap, machines en apparaten
Werk bij maaiwerkzaamheden die niet vanaf het vlakke deel gedaan kunnen worden met:
een op afstand bestuurbare maaier
of: een vierwielige trekker met laag zwaartepunt
of: een tweewielige trekker

veiligheid

fysieke belasting

werksnelheid

hydraulische arm met maaier

++

+/-

+

op afstand bestuurbare maaier

++

+

-
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vierwielige trekker met laag zwaartepunt
+/-

+/-

++

tweewielige trekker

+/-

-

+/-

bosmaaier

+/-

--

--

Overzicht van ingeschatte scores m.b.t. veiligheid, fysieke belasting en werksnelheid bij drie maaitechnieken op taluds

Foto: Tweewielige trekker met speciale noppen voor taluds

Foto: Op afstand bestuurbare maaier

Opleiding en instructie
Zorg dat de medewerker voldoende deskundig is en een aantoonbare instructie heeft ontvangen.
Werk bij voorkeur vanaf het vlakke deel boven of onder aan de helling.
Bespreek ongevallen en bijna-ongevallen die in het bedrijf of in de sector hebben plaatsgevonden bij het werken op taluds
en hellingen.

Wat u verder nog moet weten
Naast het gevaar van kantelen of wegglijden van de machine of trekker, zorgt het lopen of rijden op talud voor een hogere
lichamelijke belasting door scheef zitten of lopen. Ook daarom is het aan te bevelen om zoveel mogelijk vanaf de vlakke delen te
werken.
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Meer informatie
Veilig werken met tweewielige trekkers
Veilig werken met vierwielige trekker
Werken met de bosmaaier
Werken langs de weg
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Wild en overige dieren in de natuur
Wild en overige dieren in de natuur
Goedgekeurd door Sociale Partners

In Nederland komen we als medewerker, zowel op het land als op het water, diverse wilde dieren tegen in de natuursector zoals
edelherten, reeen, zwartwild, dassen, otters, marters, vossen, vleermuizen, vogels en nog veel meer dieren.
Risico’s voor medewerkers kunnen ontstaan doordat:
niet altijd bekend is waar dieren zich kunnen ophouden
dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen
dieren bepaalde ziekten kunnen overbrengen op mensen.

Knelpunten
Risico’s voor medewerkers, zoals het aangevallen worden door dieren kunnen ontstaan wanneer zij onbekend zijn met het
gedrag van de dieren die zij kunnen tegenkomen. Door verkeerd handelen kunnen ze dan bijvoorbeeld agressief gedrag
uitlokken bij het dier.
Risico’s kunnen ook ontstaan door contact met (zieke) dieren die, op de mensen, overdraagbare ziekte bij zich dragen.. Dit
kan bijvoorbeeld tijdens het hanteren en verpakken van kadavers. Medewerkers kunnen dan bijvoorbeeld in contact komen
met besmet bloed, besmette lichaamsvloeistoffen van dieren, maar kunnen ook in contact komen met besmet
gereedschap.
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De brancheafspraken
Inventariseer en beoordeel de risico’s van de werkzaamheden met wild, overige dieren en kadavers, die voorkomen op de
terreinen waar wordt gewerkt.
Zorg voor voorlichting en instructie en regel ook toezicht op de gemaakte afspraken.
Zorg dat de medewerkers weten hoe zij met bepaalde dieren moeten omgaan en dat zij bekend zijn met de risico’s van
besmetting door (zieke)dieren.
Zorg er voor dat medewerkers weten in welke gevallen zij incidenten moeten melden c.q. zich moeten wenden tot een arts.

Checklist
Laat weten dat je er bent. 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.

Weet welke (dier)ziektes kunnen voorkomen in je werkgebied

Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn.

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.

Raak dode dieren niet of alleen met handschoenen of gereedschap aan.

Was de handen grondig na het werk.

Was vuile kleding op minimaal 60 graden
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Meld incidenten bij de leiding

Word je toch gebeten, gesneden of gekrabd of ben je per ongeluk in aanraking gekomen met een mogelijk besmet kadaver:
overleg dan met een deskundige c.q. arts of controle of andere maatregelen nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kadaver
laten onderzoeken op mogelijke overdraagbare ziekten.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Inventariseer met welke dieren de medewerkers in aanraking kunnen komen in de gebieden waar uw organisatie werkzaam
is en stem daar het beleid op af.
Werk met geïnstrueerde mensen. Zorg voor een goede voorlichting.
Beoordeel met behulp van een checklist alle mogelijke risico’s in een werkgebied en ga na of maximaal is ingezet op
risicobeheersing.
Geef de juiste werkwijze, veiligheidsmaatregelen en voorlichting aan het personeel. Pas deze aan als medewerkers in
aanraking kunnen komen met dieren, die hen niet bekend zijn (bijv. bij introductie van nieuwe dieren in bekend gebied of bij
werkzaamheden in nieuwe gebieden).

Opleiding en instructie
Zorg voor voorlichting en instructie voor de terreinbeheerder en de medewerkers, bij voorkeur op locatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg dat deze beschikbaar zijn. Denk ook aan
vloeistofdichte handschoenen

Meer informatie
Zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en - steken
RIVM
Onehealth
Zoogdieratlas
Dutch Wildlife Health Center
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Handleiding voor het hanteren en verpakken van karkassen
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Zittend werk chauffeur en machinist
Zittend werk chauffeur en machinist
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Langdurig zittend werk komt in de bos- en natuursector voor bij personen die een bosbouwtrekker, maaimachine, graafmachine,
harvester of andere machines bedienen. Dit werk is vooral belastend voor de rug en de ledematen.Trillingen en schokken zijn een
belangrijke oorzaak van rugklachten. In een goede zithouding zijn deze beter op te vangen. Het is van belang dat de machinist of
chauffeur (hierna machinist genoemd) over een goede conditie beschikt.

Knelpunten
De werkplek is niet optimaal goed ingericht (bedieningsmiddelen, computerscherm, camera's).
Machinisten zitten langdurig en vaak in een gedraaide houding.
Machinisten werken langdurig met bedieningsmiddelen.
Zittend werk leidt tot rug-, nek-, arm-, of andere gezondheidsklachten.

De brancheafspraken
Realiseer bij een eenzijdige machinisten- of chauffeurstaak een optimale zitwerkplek.
Geef de medewerkers een zitinstructie.
Zorg voor voldoende pauzes met beweging buiten de cabine.
Zorg voor zoveel mogelijk afwisseling van taken.
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Checklist
Stel eerst de stoel goed in. Als een stoel niet goed instelbaar is, of onvoldoende steun geeft, meld dit dan direct aan de leiding.

Pas de rijsnelheid en rijstijl aan aan de terreinomstandigheden.

Voorkom scheef zitten door bijvoorbeeld een portemonnee in de achterzak.

Draag kleding die de rug geheel bedekt en daardoor warm houdt, ook in de zithouding.

Blijf tijdens een pauze niet in de machine zitten. Doe rek- en strekoefeningen. Dit voorkomt veel lichamelijke klachten.

Spring niet uit de cabine. Dit kan rugklachten of letsel aan enkels of knieën veroorzaken. Gebruik altijd alle treden.

Zorg voor een goede lichamelijke conditie, beweeg elke dag minimaal een half uur.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Wees alert op de noodzaak de werkplek voor een links- of rechtshandige in te richten.
Stel de stoel goed in. Als een stoel niet goed instelbaar is, of onvoldoende steun geeft, meld dit direct aan de leiding.

Gereedschap, machines en apparaten
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Gebruik machines met een goede trillingsdemping, zoals:
trillingsarm, opgehangen cabine of werkplateau
stoel met trillingsdempende eigenschappen
verende as(sen)
trillingsarm opgehangen motor
niet te hoge bandenspanning
Zorg dat de werkstoel goede ondersteuning biedt en ingesteld kan worden op de lichaamsmaten van de machinist. Met
aandacht voor onder andere: zithoogte, zitdiepte, lendensteun, zijwangen, armleggers, horizontale en verticale
trillingsdemping.
Check of de bedieningsmiddelen zich op een goede reikafstand en hoogte bevinden en gemakkelijk en licht zijn te bedienen.
Zijn er voldoende spiegels om goed zicht te hebben op de werkzaamheden en omgeving?
Check of er voldoende voet- en beenruimte is en de pedaaldruk kleiner dan 5 kg is.
Zorg eventueel voor stoelen die meekantelen met de lichaamsbewegingen. Dit heet dynamisch zitten en wordt aanbevolen
om meerdere houdingen in het werk aan te nemen, terwijl de ondersteuning in stand blijft.
Honoreer de extra eisen die eventueel aan een trekkerstoel gesteld worden: een draaiplateau bij gedraaid zitten, of een
omkeerrichting, een lage rugleuning met uitsparing bij gedraaid zitten, een horizontaal stelling bij het werken op hellingen.
Onderhoud de stoel conform de gebruikshandleiding.

Opleiding en instructie
Geef de machinist een zitinstructie over de instelmogelijkheden van de stoel en de bedieningsmiddelen.

Meer informatie
Koopwijzer trekkerstoel
Checklist Onderhoud van een chauffeursstoel
Instructiekaart 'Stoelinstelling'
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Zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en steken
Zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten en steken
Goedgekeurd door Sociale Partners
Getoetst door Nederlandse Arbeidsinspectie

Sommige ziektes kunnen overgaan van dier op mens. Deze ziektes worden zoönosen genoemd.
Medewerkers in het groen kunnen gestoken of gebeten worden door een wesp, horzel, blinde vlieg, bij, hommel, teek of
vleermuis. Ook kunnen ze in contact komen met de brandharen van de eikenprocessierups. Daarnaast kan er door een kleine
huidverwonding een infectie ontstaan zoals tetanus of hepatitus B. Speciale risico’s zijn toxoplasmose, leptospirose, hantavirus,
hondsdolheid, ziekte van Lyme, vossenlintworm en Q-koorts.
De schadelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen variëren van licht tot ernstig. Hoewel de kans op besmetting met de
vossenlintworm in Nederland nog klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. Aandacht voor preventie van zoönosen en tijdige
behandeling bij incidenten is daarom van belang.

Knelpunten
Blootstelling aan beroepsgerelateerde infectieziekten en insectenbeten kan schade aan de gezondheid veroorzaken. De
risico’s zijn niet altijd voldoende bekend.
Medewerkers kunnen allergische reacties krijgen.
Medewerkers zijn niet op de hoogte van het juist toepassen van preventiemaatregelen, het gebruik van de hulpmiddelen en
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Organisaties hebben geen preventieve aanpak, maar reageren pas als zich incidenten voordoen.
Registratie van incidenten vindt onvoldoende plaats.
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De brancheafspraken
Maak een beleid voor beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten in de werksituatie.
Geef medewerkers voorlichting over beroepsgebonden infectieziekten en insectenbeten.
Zorg dat medewerkers infectieziekten en insectenbeten herkennen en op de hoogte zijn van het juist toepassen van
preventiemaatregelen.
Zorg dat zij de geboden hulpmiddelen (o.a. bij allergische reacties) en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen
gebruiken en er bij de planning van hun werk rekening mee houden.
Zorg voor een goede registratie van incidenten en voor een inentingsbeleid.

Checklist
Wees u bewust van de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan zoönosen, beroepsgerelateerde infectieziekten en
insectenbeten.

Ga naar de voorlichting.

Zorg voor tijdige vaccinatie.

Meld aan collega’s en leiding als u allergisch reageert op zaken als wespensteek e.d. Als dit nodig is, zorg dan dat u antistoffen bij
de hand hebt en dat ook uw collega’s weten waar deze te vinden is en hoe die toe te brengen.

Raak geen dode of zieke dieren (rat, muis, vos, etc.) aan zonder de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gebruik zo nodig huid- en/of adembeschermingsmiddelen.
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Was bij pauzes en beëindiging van de werkzaamheden altijd uw 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.

Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Voorkom blootstelling.
Neem beroepsgebonden zoönosen, infectieziekten en insectenbeten mee in de risico-inventariatie en -evaluatie (RI&E).
Maak hiervoor een beleid inclusief: registratie van incidenten, een inentingsbeleid en mogelijkheden voor medische
controles door medewerkers.
Zorg voor een registratie van incidenten en voor een inentingsbeleid.
Denk na over de planning van het werk in de periode van het jaar.
Vermijd risicovolle werkplekken zo veel mogelijk en zet op deze plekken zo min mogelijk mensen in.
Denk ook aan plaagdierwering en -bestrijding en eventueel hygiënische maatregelen.
Zorg dat iedereen de kleding op de juiste wijze draagt: shirts met lange mouwen en lange broeken.
Voorkom direct contact met zieke/dode dieren door het dragen van sluitende kleding en handschoenen.
Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
Laat medewerkers niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Besmetting gaat vaak via de handen naar de mond. Zorg
voor schone handdoeken of wegwerphanddoekjes.
Verzorg wondjes door ze te reinigen en te ontsmetten. Dek ze daarna af.

Opleiding en instructie
Zorg dat de medewerkers op de hoogte zijn van risicovolle situaties, het juist toepassen van preventiemaatregelen, en het
gebruik van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Zorg dat medewerkers die extreem allergisch kunnen reageren op insectenbeten altijd antistoffen bij zich dragen. De leiding
en collega’s moeten hiervan op de hoogte zijn en weten hoe de middelen moeten worden toegediend.

Persoonlijke beschermingsmiddelen/hulpmiddelen
Beoordeel steeds welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn en zorg ervoor dat ze beschikbaar zijn.
Zorg dat de betrokkenen voorlichting ontvangen over het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Geef duidelijk aan dat het deelnemen aan de voorlichting verplicht is.
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Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg in ieder geval voor huid- en/of adembeschermingsmiddelen.
Draag handschoenen bij het opruimen van zwerf-/straatvuil en dode en zieke dieren.
Zorg ook voor een tekenverwijderaar en insectenwerende middelen.
Zorg voor een speciaal vacuümpompje (in de EHBO doos) waarmee, via de huid, door een insect ingespoten speeksel uit het
lichaam verwijderd kan worden.

(Na)zorg bij incidenten
Spreek met medewerkers af dat zij incidenten melden. Houdt hier een registratie van bij, zodat altijd nagegaan kan worden
of een bepaalde ziekte of reactie kan worden verklaard door een incident.
Als iemand ziek wordt na contact met zieke/dode dieren, zorg dat de huisarts zo snel mogelijk wordt geraadpleegd. Bij
vroegtijdige diagnose zijn veel zoönosen goed te behandelen. Als een medewerker te lang wacht, kunnen er (langdurige)
klachten blijven.

Wat u verder nog moet weten
De brandharen van de eikenprocessierups zijn irriterend voor mensen. Tussen half mei en eind september bezorgt de rups
de meeste overlast. Maar ook brandharen uit oude nesten kunnen nog lang overlast geven. Uitgebreide informatie is te
vinden op de website van Stigas.
Tijdens de steek laat een bij of wesp gif achter in de huid van het slachtoffer. Bij de meeste mensen laat zo'n steek een rood,
gezwollen bultje achter dat wat jeuk veroorzaakt. Na een paar uur zijn de klachten vaak al verdwenen. Jaarlijks geeft bij
meer dan een half miljoen Nederlanders een dergelijk beet echter aanleiding tot meer lichamelijke klachten. Dit gebeurt bij
mensen die een allergische reactie vertonen. Een dergelijke reactie kan pas ontstaan als men al eens eerder in aanraking is
geweest met het insectengif. Bij de eerste steek zal men meestal niet zo extreem reageren. Vaak weten mensen wel dat ze
allergisch reageren op bijen- en wespensteken en zullen zij hiervoor een noodset bij zich dragen. Meer informatie in de
bijlage.
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.
Door contact met scherpe delen in de grond of een andere huidverwonding kan een infectie ontstaan zoals tetanus. Tetanus
komt o.a. voor bij mest van dieren en straatvuil. Ook een beet van dieren kan leiden tot een tetanusinfectie. Buitenwerkers
wordt aanbevolen om zich te laten vaccineren. Meer informatie over vaccinatie en over tetanus.
Contact met materiaal of instrumenten die met bloed zijn verontreinigd (naalden van drugsgebruikers etc.) kan leiden tot
een Hepatitis B-besmetting. Meer informatie over Hepatitis B is te vinden op de website van het RIVM.
Q-koorts komt voor in besmette mest, stalstof en ruwe wol van kleine herkauwers zoals geiten en schapen. Besmetting kan
plaatsvinden via stof of waternevel. Meer informatie is te vinden op de website van Stigas.
Minder frequent voorkomende risico’s zijn o.a. toxoplasmose en het hantavirus. Over dezeinfectieziekten is informatie is te
vinden op website van het RIVM.

Meer informatie
Bijlage-1-Belangrijke-zoonosen-Hoveniers-en-groenvoorziening-versie-juni-2017-bos-en-natuur
Bijlage Eikenprocessierups leaflet
Filmpje Bijen en wespensteken
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Filmpje Eikenprocessierups
Filmpje Systematische tekencontrole
Filmpje Tekenziekte Lyme
Filmpje Vossenlintworm
Filmpje Ziek door vogels
Filmpje Ziekte van Weil
Filmpje Ziek door vleermuizen
Bijlage Wespen, bijen en hommels

