Arbo-zaken meenemen bij
werkplaatsinrichting
We weten best wel hoe we een werkplaats goed
moeten inrichten

Verschralen van rough’s op golfbanen
Bij werkplaatsinrichting zijn er veel
facetten die een rol spelen. Allereerst is
de investering in een goede werkplaats
sterk afhankelijk van het beleid op de
golfbaan. Maar ook de wijze waarop het
machinepark onderhouden wordt (volledig uitbesteden of volledig in eigen
hand), bepaalt voor een groot gedeelte
de inrichting. Natuurlijk speelt ook de
omvang van het machinepark en de
daarmee gerelateerde eisen ten aanzien
van de arbeidomstandigheden een rol.
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Als we het over een werkplaats hebben, doemt
al gauw het beeld op van een werkbank en de
efficiëntie waarmee sleutelmateriaal voorhanden
is. Daarnaast denken we aan de omstandigheden
waarmee met de hulpmiddelen die voorhanden
zijn aan de machines gesleuteld kan worden.
En, last but not least, het gemak waarmee
gereedschappen en de machines zijn opgehangen
of geplaatst.

Opslag
Jan Polman, adviseur arbeidsomstandigheden
van IPC Groene Ruimte, ziet veel werkplaatsen
op golfterreinen. Hij beaamt dat dit belangrijke
facetten zijn. “Maar”, zo zegt hij, “waar het

Indelingen
Jan Polman: ‘In een goede werkplaats moet
je ook verschil maken in de bewerking van
materialen. Houtbewerking vergt heel andere
klimatologische maatregelen dan de bewerking
van metaal. Denk hierbij aan houtstof en
lasdampen. Qua afzuiging moet je daar
bijvoorbeeld onderscheid in aanbrengen. Een
optimale situatie vormt natuurlijk de scheiding
van deze werkruimtes. En dan moet er natuurlijk
ook een droge ruimte zijn, waar de medewerkers
hun boterhammen kunnen eten zonder daarbij
in aanraking te komen met metaaldeeltjes.
Maar je moet ook eens nadenken over de natte
hygiënische ruimtes, waar je je handen kunt

vanuit het oogpunt van arbeidsveiligheid om
gaat in een werkplaats is de juiste opslag van
brandstoffen, gevaarlijke stoffen en chemicaliën.
Daar werd weinig aandacht aan besteed, maar ik
zie daarin de laatste jaren veel verbetering. Maar
ook aandacht voor de elektriciteitsvoorziening,

wassen en eventuele douches; de inrichting van
de plaats waar het materiaal gereinigd wordt
met de hogedrukspuit. Natuurlijk behoren er
ook voorzieningen te zijn als brandblussers, een
EHBO-doos en branddekens. En eigenlijk weten
we met zijn allen best wel wat nodig is om een

“Je moet ook eens nadenken
over de natte hygiënische
ruimtes”
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het gebruik van de goede gereedschappen
behoeft nog steeds aandacht. En natuurlijk moet
je het ook op de goede, voorgeschreven wijze
gebruiken. Ergonomisch is het belangrijk dat de
te gebruiken materialen op goede hoogte zitten
of liggen.”

Special Winteronderhoud

Aparte buitenopslag voor brandstoffen.

werkplaats goed in te richten. Aangezien op
een golfbaan de ‘green score’ sneller business
vormt dan de werkplaats, heeft de inrichting
van de werkplaats niet overal dezelfde prioriteit
en de definitie van een ‘goede’ werkplaats
kan verschillen. Als IPC Groene Ruimte voeren
we vanuit een praktische invulling risicoinventarisaties van de arbeidsomstandigheden
uit. Vanuit mijn professie moet ik zeggen dat
de werkplaatsen steeds professioneler worden.
Vaak zie je dat hoofdgreenkeepers vooral in
het winterseizoen aandacht besteden aan de
inrichting van de werkplaats.”

“We zijn op het moment druk
bezig met het welzijn van
onze medewerkers”
Werkinstructies
Hoofd Greenkeeping John van Hoesen
heeft net met Jan Polman een aantal zaken
doorgenomen over de arbeidsomstandigheden
in zijn werkplaats. John van Hoesen: “We
hebben de werkplaats al redelijk voor elkaar.
Maar willen toch nog een verbeterslag doen.

Een externe partij komt hier elke maandag
onderhoud verrichten aan ons machinepark.
uiteraard beschikken we in de werkplaats
over hulpmiddelen zoals liften, takels, rolbars,
steekwagens zodat de mensen goed kunnen
werken aan de machines, op een goede
werkhoogte. We zijn op het moment druk
bezig met het welzijn van onze medewerkers
en besteden aandacht aan het gebruik van
de goede persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s). Daarbij richten we ons op voorlichting
en zijn we ook bezig met werkinstructies.
Kennisbevordering vinden we belangrijk. Vaak is
er een mentaliteit in het team van ‘dat kunnen
we zelf ook wel’. Maar als blijkt dat de juiste
middelen daarvoor ontbreken in de werkplaats,
zul je toch tot de conclusie moeten komen
dat uitbesteden verstandiger is. Wat telt bij de
inrichting van je werkplaats zijn de keuzes die
je maakt voor onderhoud en het budget dat
daarvoor beschikbaar is. We hebben hier het
standpunt dat als we het doen, hier beter op

uitverkiezing van de mooiste, functioneelste
greenkeeperswerkplaats, meldde dat het matig
gesteld is met de werkplaatsen: “Ruim tien
jaar geleden kwam ik nog situaties tegen waar
een zeecontainer de werkplaats vormde. ’s
Ochtend werd alle materiaal eruit gereden. De
kooimaaiers werden bij wijze van spreken in de
blubber afgesteld. ’s Avonds moest alles weer
in die container gereden worden. Sedertdien
is er veel verbeterd. Daar heeft de wetgeving
in ons land ook aan bijgedragen. Wanneer je
het aan dealerwerkplaatsen relateert, is er nog
veel verbetering mogelijk. Toch moeten we niet
wanhopen. De situatie in vele werkplaatsen zijn
in de ons omringende landen zeker niet beter
dan de gemiddelde werkplaats op een golfbaan.”

kunnen anticiperen dan soepel omgaan met de
Arbowet.”
Zeecontainer
Eén van de deskundigen die we uitnodigden
om zitting te nemen in de jury voor de
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