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WEGWIJZER IN DE GROENSECTOR

Helixcad

TOM

Richtlijn Veilig Werken
in de Boomverzorging

Werkboek ter vermindering
van fysieke en psychische
belasting in de groensector

De VHG ontwikkelde het werkboek TOM.

Werken in de boomverzorging is een voorrecht. Bomen hebben

Hierin staan veel praktijkvoorbeelden
om fysieke en psychische belasting van
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Voor de inhoud van het TOM werkboek

boomverzorging brengt ook risico’s met zich mee.
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kunt u ook kijken op: www.vhg.org, www.
vraaghetaanTOM.nl
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Ook ú kunt TOM gebruiken in uw eigen bedrijfsvoering.

zie www.helixcad.nl

De prijs van het werkboek TOM is € 55,- exclusief BTW en
€ 9,- verzendkosten. Plaats uw bestelling per e-mail aan
Femke van Dijk via: f.van.dijk@vhg.org
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aarom verschijnt binnenkort de
Richtlijn Veilig Werken in de
Boomverzorging, een gezamenlijke uitgave van VHG Vakgroep Boomverzorging en Pointerservices. De uitgave
wordt ondersteund door Stadswerk, Kring
Praktiserende Boomverzorgers en IPC
Groene Ruimte. Activiteiten zoals het
klimmen in bomen, gebruik van machines,
werken op de openbare weg maakt dat het
noodzakelijk is dat veilig en zorgvuldig te
werk moet worden gegaan. Gebeurt dit
niet, dan zijn ongevallen niet uitgesloten.
In 2001 ontwikkelde de VHG Vakgroep
Boomverzorging (toen nog de NVB) de
eerste richtlijn voor veilig werken in de
Boomverzorging, een richtlijn als hulpmiddel om elke dag weer zorgvuldig en
veilig aan het werk te gaan.
De ontwikkelingen in de branche gaan
snel en de inzichten en mogelijkheden
om veilig te werken ontwikkelen mee.
In 2008 nam de VHG Vakgroep het
besluit tot herziening en uitbreiding van
de richtlijn. De veiligheidscommissie van
de VHG Vakgroep Boomverzorging is
aan de slag gegaan in samenwerking met
Pointer Services. Dit heeft geresulteerd
in een geheel herziene en actuele uitgave
van de “Richtlijn Veilig Werken in de
Boomverzorging’. Met bijna 200 pagina’s,
vormgegeven in een praktisch ringband
en watervast papier, is het een document
geworden dat dagelijks gebruikt kan
worden door iedereen die te maken heeft
met Boomverzorging.

Praktisch
Volgens Eddie Bouwmeester, als lid van de
veiligheidscommissie zelf nauw betrokken
bij de ontwikkeling van de richtlijn, is deze
tweede editie vooral praktisch. “Met de
herziene richtlijn kan iedereen, zowel in
de werkvoorbereiding als in de uitvoering
eenvoudig de risico’s checken die hij of zij
zelf eventueel over het hoofd zou hebben
gezien. Het boekje is dus voor zowel
medewerkers in de werkvoorbereiding als
in de uitvoering bedoeld. In het boekje
zijn de werkzaamheden het uitgangspunt
en niet de machines. Van de werkzaamheden zijn zogenaamde Taak Risico Analyses
(TRA’s) opgesteld in helder leesbare
tabellen. ” Door de praktische opzet gaat
hij gaat er van uit dat de richtlijn breed
gedragen wordt in de sector. Eddie Bouwmeester: “Het moet straks vanzelfsprekend
zijn dat iedereen in de branche met de
richtlijn gaat werken. Het zou ook goed
zijn dat in de opleidingen de richtlijn een
standaardwerk is voor de toekomstige
medewerkers in de branche.”

Risico’s
Zoals gezegd, werken in de boomverzorging brengt risico’s met zich mee. Met
de richtlijn worden deze risico’s tot een
minimum beperkt. Eddie Bouwmeester.
“Het is een richtlijn, uiteraard zul je met
de te nemen maatregelen altijd rekening
moeten houden met de situatie ter plekke.
Situaties kunnen altijd weer anders zijn
en daar zul je op moeten anticiperen.”
De Richtlijn Veilig Werken in de Boomverzorging is een uitvoerige boekwerk
geworden. Het veronderstelt compleet

te zijn. Eddie Bouwmeester: “Als bedrijf /
werkgever, maar ook als zzp-er ben je
verplicht om je risico’s te inventariseren,
volgens de nieuwste VCA normen dient er
zelfs een risico inventarisatie op het werk
aanwezig te zijn. Door te werken volgens
en te verwijzen naar de TRA’s is dit
probleem voor 95 % opgelost. Heel
veel risico’s zijn beschreven in de richtlijn,
vanuit de veiligheidscommissie zeggen
wij daarmee niet dat alle risico’s daarmee
gedekt zijn. Graag horen wij van collegae
als wij zaken over het hoofd zouden
hebben gezien”.
De kosten bedragen € 15,- (ex. BTW) per exemplaar
en zijn verkrijgbaar bij Poel Bosbouwartikelen BV,
tel. 0577 456 561 of verkoop@poelbosbouw.nl.
VHG-leden krijgen € 2,50 korting en betalen dus
€ 12,50 (ex. BTW).

De richtlijn in ’n notedop
1. Bomen een verademing voor de
omgeving
2. Arbeidsomstandigheden- en
milieuwetgeving
3. Normen en Certificatie rond het
Boomverzorgingsbedrijf
4. VGM-verantwoord werken in de
Boomverzorging
5. Belangrijkste risico’s in de boomverzorgingsbranche toegelicht
6. Taak risico analyses: De Werkzaamheden
7. Taak risico analyses: De Omgeving
8. Risico’s door ziekten aantastingen
en plagen
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