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| Werkgever: Stigas |
| Functie: preventieadviseur |
| Datum: 6 april 2016 |

Voor preventieadviseur Ton Joosten is geen dag gelijk.
Bedrijfsvoorlichting geven, een Risico-inventarisatie
en -Evaluatie (RI&E) uitvoeren, cursussen geven en
werkplekken onderzoeken maken deel uit van zijn taken.
Akker volgt hem een dag.
Overleg en administratie
8.30 uur - Op het kantoor van de Arbodienst
voor agrarische sectoren Stigas in Venlo
werkt Joosten aan verslagen van gesprekken
en bedrijfsbezoeken. Hij maakt telefonisch
afspraken met klanten in de agrarische
sector en hij overlegt met collega’s.
Binnen Stigas is preventieadviseur
Joosten specialist op het gebied
van pluimveebedrijven en
paddenstoelenteeltbedrijven. Collega’s
kunnen hem vragen stellen over deze
sectoren. Hij valt op hun kennis terug
als het andere deelsectoren van de
land- en tuinbouw betreft. Er lopen ook
bedrijfsartsen en een re-integratieadviseur
op het kantoor in Venlo.
Als preventieadviseur komt hij in zijn
werkgebied Limburg en Oost-Brabant
bij allerlei bedrijven in de tuinbouw, de
veehouderij en de vollegrondsteelten.

Mogelijkheden
11.00 uur – „Werk kan fysiek en psychisch
belastend zijn”, legt Joosten uit. „Soms gaat
het om geluid of om tillen. Leefstijlfactoren,
ook uit het privéleven van werknemers,
spelen vaak een rol.” Zodra er sprake is van
een gezagsverhouding moet een werkgever
arbo-omstandigheden ofﬁcieel regelen.
Joosten bezoekt een gerberateler die een
werknemer heeft die al veel maanden niet
kan functioneren. „Tegenwoordig redeneren
we meer vanuit de mogelijkheden dan de
beperkingen. Dat wil zeggen dat we kijken
welk werk iemand fysiek en psychisch aan
kan.”

Stoplichtmodel
11.30 uur - Met de werkgever bespreekt
Joosten de vorderingen van de werknemer
in het reïntegratietraject. „In onze sector
gaat het minder vaak om conﬂicten. De
mentaliteit is ‘niet zeuren maar werken’.
Maar”, vervolgt de preventieadviseur, „als
het mis gaat, gaat het ook goed mis. We
proberen daarom dingen te zien aankomen.
Daarvoor hanteren we een stoplichtmodel:
groen-oranje-rood. Mensen die in het rode
gebied komen, raken eigenlijk altijd binnen
vijf jaar in het verzuim.”
Tijdens gesprekken met de werkgever vraagt
Joosten naar hoe het met de betreffende
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werknemer gaat en welk effect het op de
groep heeft.

Risico-inventarisatie
13.00 uur - In de middag doet Joosten een
uitgebreide risico-inventarisatie bij een
aspergeteler. Op het bedrijf lopen tijdens
het seizoen veel werknemers. In de schuur
staan verschillende werktuigen en machines
voor grondbewerking, bemesting en
gewasbescherming.
De preventieadviseur kijkt of machines veilig
staan opgesteld, of stellages niet kunnen
omvallen en of de compressor voor het
oppompen van de banden veilig is. Hij wijst
de teler erop dat de pistoolslang van de
compressor langer moet zijn. Dat is veiliger
als er een klapband zou ontstaan door een
te hoge druk.

Vloeiend Pools
13.40 uur - De tilhulp voor de bakken met
asperges kan vier bakken van maximaal 30
kilo op een pallet zetten. Joosten kijkt of
alles veilig is en vraagt of alle instructies
goed zijn en of werknemers weten wat ze
moeten doen. De teler werkt met een grote
groep Polen. Hij spreekt vloeiend Pools
en zorgt goed voor de huisvesting en de
veiligheid op het werk. Er zijn altijd mensen
met een diploma bedrijfshulpverlening (BHV)
aanwezig.

Heftruck
14.15 uur - Rijden op een heftruck kan
gevaarlijk zijn voor de bestuurder en de
mensen die in de buurt werken. Voor
dit soort werk heeft Stigas speciale
handleidingen beschikbaar. Joosten vraagt
de teler speciaal of er ook mensen onder
de 18 jaar op de heftruck zitten. Voor de
ervaren heftruckchauffeurs is het risico op
ongevallen kleiner. Jonge chauffeurs krijgen
een korte opleiding en een certiﬁcaat bij dit
bedrijf.
Joosten bekijkt daarna nog de situatie
in de andere bedrijfsgebouwen, de
verblijfsruimten voor het personeel, de
ruimte voor machineonderhoud en de kast
voor gewasbeschermingsmiddelen. Daarna
gaat hij een verslag uitwerken van dit
bedrijfsbezoek. 
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Voorlichten
over veilig werk
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