Arbozorg voor gezinsbedrijven
in de agrarische en hovenierssector

Om het aantal arbeidsongeschikten in ons
land terug te dringen is de Arbeidsomstandighedenwet in het leven geroepen.
Deze wet regelt de zorg voor veilige en
gezonde werkomstandigheden, niet alleen
voor bedrijven met vast personeel in dienst,
maar ook voor gezinsbedrijven waarin
incidenteel seizoenskrachten, bedrijfsverzorgers, familieleden, stagiaires of loonwerkers meewerken. De Arbeidsinspectie
kan een boete opleggen als u de Arbowet
overtreedt.

Gezinsbedrijven
Het aantal ziektegevallen en ongelukken in de land- en
tuinbouw is nog altijd te hoog. Het werken in stallen
bijvoorbeeld kan tot ademhalingsproblemen leiden. Het
werken met kettingzagen, bosmaaiers en versnipperaars
zoals dat in de hoveniers- en groenvoorzienersbranche
gebeurt, brengt de nodige risico’s met zich mee. Het op de
juiste wijze verspreiden van bestrijdingsmiddelen vraagt om
kennis van zaken en zorgvuldigheid. En kinderen die
meehelpen of op het erf spelen zijn kwetsbaarder dan andere
kinderen. Een kwart van alle dodelijke ongevallen in de
agrarische sectoren betreft kinderen. Natuurlijk kunt u zelf
veel doen om risico’s voor de gezondheid te beperken en
ongelukken op de werkvloer te voorkomen. Daarnaast
verplicht de Arbowet u om aan bepaalde veiligheids-
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voorschriften te voldoen, zodat de kans op ziekte of ongevallen
geminimaliseerd wordt.
Ook gezinsbedrijven zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor
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veilige en gezonde werkomstandigheden. Stigas heeft met

LTO-Nederland en VHG (Vereniging van Hoveniers en
Groenvoorzieners) een regeling getroffen om u hierbij te
ondersteunen. Voor de uitvoering heeft Stigas een
overeenkomst afgesloten met de Arbodienst Commit.

Risico-inventarisatie
Volgens de Arbowet moet elk bedrijf de risico’s voor veiligheid,
gezondheid en welzijn schriftelijk in kaart brengen. Hiervoor
heeft Stigas handzame en op verschillende agrarische
sectoren toegesneden risico-inventarisatielijsten ontwikkeld.
De risico-inventarisatie dient bij voorkeur iedere vier jaar
herhaald te worden of zodra zich wijzigingen in uw bedrijf
voordoen.
Stigas helpt u bij het invullen, beoordelen en actueel houden
van deze lijst. In sommige situaties verplicht de Arbowet u de
Arbodienst in te schakelen. Bijvoorbeeld als u werkt met
bestrijdingsmiddelen of als er onder uw leiding verschillende
mensen (wel of niet betaald) aan het werk zijn. De adviseur
arbeidsomstandigheden van Stigas kan u precies vertellen
wanneer u zich tot hem of haar moet wenden.

Plan van aanpak
De risico-inventarisatie vormt de basis voor een plan van
aanpak dat de gevonden risico’s moet beperken. De Stigasadviseur ondersteunt u bij het treffen van maatregelen tegen
gesignaleerde gevaren. Uit de praktijk weten de specialisten
van Stigas dat veel verbeteringen in de arbeidsomstandigheden weinig of geen geld hoeven te kosten en dat
praktische oplossingen vaak voor de hand liggen.

Hulp bij ongevallen
De Arbowet verplicht u de bedrijfshulpverlening op uw werk
goed te organiseren. Als ondernemer bent u niet alleen
verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf en uw gezin
maar ook voor die van bezoekers en toeleveranciers. U moet
weten hoe u moet handelen bij calamiteiten zoals brand en het
in aanraking komen met giftige stoffen. Snel handelen kan
levens redden. Stigas beidt u een cursus bedrijfshulpverlening
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aan die speciaal is afgestemd op de agrarische sector. Met het

Bij Stigas kunt u ook terecht voor

volgen van deze cursus voldoet u aan uw wettelijke
verplichtingen en weet u hoe te handelen bij ongevallen. Na de

Cursussen

cursus ontvangt u een certificaat dat u bij een bezoek van de

*Bedrijfshulpverlening

Arbeidsinspectie kunt tonen.

*Gezond bewegen
*Verzuimpreventie

Preventiespreekuur
Het is belangrijk om bijtijds eventuele klachten als gevolg van

Diensten en producten

het werk te signaleren en maatregelen te treffen om erger te

*Medische check-up voor zelfstandigen

voorkomen. Wanneer u vragen hebt over uw werkomstandig-

*Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

heden of vermoedt dat uw gezondheidsklachten te maken

(elke vier jaar)

hebben met uw werk, kunt u terecht bij een Stigas-adviseur of

*Veiligheidsonderzoek

bedrijfsarts. U kunt uw vragen telefonisch stellen, maar na het

*EHBO-verbandtrommel

maken van een afspraak kunt u ook langskomen.
Voor meer informatie belt u dan met Stigas: 030 6693712

Voordelen van een aansluiting bij Stigas:

of kijk op onze websites www.agroarbo.nl en www.colland.nl

• De preventiedienst ván en voor de agrarische sector
• Op maat gesneden arbopakketten voor elke type bedrijf
• Korting voor LTO- en VHG-leden
• Ondersteund door de gecertificeerde Arbodienst

Op maat gesneden arbopakketten
Pakket A
geeft u recht op elke 4 jaar een risico-inventarisatielijst voor uw type bedrijf. Hiermee kunt u zelf aan de slag om de risico’s in
kaart te brengen. Daarnaast krijgt u van ons periodieke informatie over wettelijke verplichtingen, ontwikkelingen om het werk
lichter en veiliger te maken en over subsidies. Tevens kunt u naar het preventiespreekuur van een Stigas-adviseurs of
bedrijfsarts gaan.
Tarief: voor LTO- en VHG-leden € 29,50 per jaar (niet-leden € 38,- per jaar).
Als u daarnaast een Stigas-adviseur op uw bedrijf wilt laten adviseren over praktische veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
dan is het tarief hiervoor € 485,- .
Pakket B
geeft u de mogelijkheid om tegen het beperkte legestarief van € 101,- een bedrijfsbezoek te krijgen van een Stigas-adviseur die
u adviseert bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en het opstellen van een plan van aanpak. Bij een bezoek van de
Arbeidsinspectie heeft u zo uw zaakjes prima voor elkaar. Daarnaast gelden voor dit pakket dezelfde rechten als voor pakket A.
Tarief: LTO- en VHG-leden € 84,- per jaar (niet-leden € 110,- per jaar).

