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Jan Polman

RI&E
Goede arbeidsomstandigheden zijn voor alle werkzaamheden noodzakelijk, dus ook voor de werkzaamheden op en rond de golfbanen. Een
goed toegepast Arbobeleid zal de kwaliteit van de werkzaamheden
verbeteren maar ook worden er keiharde wettelijke verplichtingen
voorgeschreven om aan de Arbozorgplicht te voldoen.
Dit artikel geeft in het kort een aantal onderwerpen uit de
Arbowetgeving en de mogelijkheden om tot een goed arbozorgsysteem te komen aan.
De Arbowetgeving
De Arbowet •s van toepassmg als er 1n
opdracht werkzaamheden worden Uitgevoerd . Op alle werkzaamheden op de
golfbanen is de Arbowet van toepass•ng
ook al gebeurt d•t vnJwillig zonder dat er
Uitbetaling van salans plaats v•ndt
De belangnikste e1s Uit de Arbowet 1s een
zo hoog mogeliJk n•veau bere1ken op het
geb1ed van Ve11ighe•d. Gezondheld en
WeiZIJn (VGW). Het IS een zogenaamde
Kaderwet waann onder andere IS voorgeschreven wie waarvoor verantwoordeliJk 1s. Door de terugtredende overheid
(deregulenng) wordt de gedetailleerde
1nvulllng voor een groot deel overgelaten
aan de afspraken tussen werkgevers en
werknemers. Vaak wordt d1t per bednJfStak gezamenlijk vastgelegd 1n een arboconvenant. d1t 1s het geval b•J biJVOOrbeeld de schoonmaakbranche. de schilderssector en de bouwsector. In de groene sector ZIJn echter nog geen echte
arboconvenanten gemaakt D•t betekent
natuurliJk n1et dat er geen gedetailleerde
voorschnften ZIJn . Het IS biJVOOrbeeld
vanzelfsprekend dat biJ gevaarliJke werkzaamheden de JUiste PersoonliJke
Beschermmgsm1ddelen voorgeschreven
worden. Zo staat er nergens letterliJk 1n
de wetgevmg dat biJ het gebru1k van een
motorkettingzaag een ve11ighe•dsbroek
gedragen moet worden Maar toch zal
na het Inschatten van de riSICO's 1edereen
tot de conclusie moeten komen dat b•J
d1e werkzaamheden de ve11ighe1dsbroek
noodzakeliJk 1s om een zo hoog mogelijk
ve1lighe1dsmveau te verkn)gen. D•t IS
•mmers een verpliChting u•t de Arbowetgev•ng
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie
Om tot ~ •n effect1eve •nvu .,g •a de
Arbowet te komen IS de werkgever verplicht om een zogenaamde R•siColnventanesat•e en Evaluatie te maken(de
RI&E). H1enn worden alle speCJf•eke ns•co's op de werkplek ZIChtbaar gemaakt
en genoteerd Vervolgens wordt gekeken

of deze ns1co·s aanvaardbaar ZiJn. Is dit
n•et het geval dan moet er een oplossmg
gevonden worden; er zullen dus maatregelen genomen moeten worden H1erbij
geldt hoe groter het ns1co 1Sen hoe ernstig de eventuele gevolgen l..unnen ZIJn,
hoe sneller een oploss•ng gevonden
moet worden (pnonte•ten aangeven) D1t
moet natuurlijk wel•n alle redeliJkheld
ZIJn zodat de werkzaamheden nog wel
Uitvoerbaar ZIJn Het u•tgangspunt biJ het
vmden van een effecueve oploss•ng of
maatregel1s dat het gevaar b•J 'de bron'
bestreden moet worden Lukt d1t met
dan pas mag er naar andere maatregel
gekeken worden Een voorbeeld. als 1n
de cabine van een z•tmaater te veel
lawaai wordt gemeten zal eerst gekeken
moeten worden of de cabme beter
ge•soleerd kan worden (de stand der
techniek IS h•erbij maatgevend) en met
als eerste en alleen maar gehoorbeschermmg gaan voorschnJven In alle redelijkheld kan er wel tiJdehik voor gehoorbeschermmg worden gekozen als op termiJn toch een meuwe gekocht wordt
Een onaanvaardbaar risico voor de
greenkeepers
De RI&E IS gebaseerd op een aantal algemene beoordellngspunten d•e behandeld
moeten worden zodat alle nsiCo's voor
de Ve11ighe•d, de Gezondhe•d en het
Welzijn gewogen worden. zoals onder
andere fys•eke belasting, sanita1re voorZieningen. ople•d,ngen. machmes, persoonlijke beschermmgsm•ddelen en bloot
staan aan dlfecte gevaren. Als de RI&E
op een golfbaan goed ungevoerd •s dan
zal er voor de mensen d1e werkzaam ZIJn
op de golfbanen een du•deliJk onaanvaardbaar ns1co ZIChtbaar worden biJ het
onderdeel, blootstaan aan d•recte gevaren . D1t IS dus de met hoge snelheld en
met altiJd gecontroleerde rond vl1egende
voorwerpen d1e ernst•g letsel en zelfs de
dood tot gevolg kan hebben. de golfballet)es. Er ISdus een du•delijke verplichting
om daar •ets aan te doen Zoals al opge-

merkt zal d1t eerst biJ de bron gedaan
moeten worden en mag er zeker n•et
voor het dragen van een helm gekozen
worden. Het 1s n•et nltiJd 1n alle redelijkheld om de gehele baan te slu1ten tiJdens
werkzaamheden maar duidelijke en te
controle afspraken met de spelers m
comb1nat•e van gedeelteliJke slu•tlngen
kunnen een opt1e ZIJn De maatregelen
kr•Jgen meer kracht (waarde, seneuzer .)
als h1erover met de d•verse vertegenwoordigende orgamsat1es een gezamenliJk standpunt 1ngenomen wordt. Hoe
dan ook. een keer zal h•ermee een beg•n
gemaakt moeten worden.
De verantwoordelijkheden
Het nat. url 1k I" •eders belang dat op
de golfbanen geen gevaarliJke snuatles
ontstaan. Een goede samenwerk1ng IS
noodzakehik om d1t te bere1ken. Een
1eder heeft zo ZIJn e1gen belang maar
zeker ook ZIJn verantwoord•ng De personele (fys1eke) mvulling kan per s1tuat1e
verschillen Soms kan de werkgever ook
een terre1ne1genaar ZIJn of 1S de werkgever alleen een aannemer Voor een vellige werkplek voor de greenkeeper mag
d1t mets u•tmaken
De wer~gever heeft de zorgplicht dat op
de werkplek de gevaren voor de gezondheld, de ve11ighe1d en het weiZIJn voor de
werknemer zo laag mogeliJk zijn. H•J IS
dus degene d•e voor het arbobele1d fiSIcoaansprakeliJk is en dus als eerste h•erover verantwoording moet afleggen.
De werknemer mag Zich met roekeloos
gedragen en moet ZICh houden aan de
door de werkgever du•deliJk voorgeschreven •nstrucues en maatregelen.
De opdrachtgever IS verantwoordelijk
voor de gevaren waaraan derden (de
gebru•kers van het terre1n) blootstaan b•J
de Ultvoenng van werkzaamheden op
ZIJn terre1n HIJ zal dus biJ de aanbesteding van werkzaamheden duideliJke
eisen moeten stellen aan de opdrachtnemer. D•t kan vast gelegd worden b1nnen
het bestek Ook kan de opdrachtgever
eisen stellen aan de het 've•llgheidsn•veau' van een aannemer. HIJ zal een vertrouwen moeten hebben 1n het ve•lig
werken van een bednJf D1t kan h•J verkn)gen door e1sen te stellen aan het
arbobele•d van een bednJf Met name
het gebru•k van ve•lige mach1nes. voldoende scholing en capaciteiten van het
personeel ZIJn belangriJk.
De spelers zullen z•ch aan de du•deh11<e
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afspraken moeten houden en ZIJ zullen er
door de terreme1genaar op gecontroleerd
en biJge~tuurd moeten worden.
Aantoonbaar maken van het arbobele1d
Het 1S belangnJk dat alles wat met de
Arboregelgeving te maken heeft goed te
beschnJven en te documenteren. Dan pas
kan er aangetoond worden dat er seneus
met de arbowetgevmg b1nnen de organisatie wordt omgegaan. BIJ ongevallen en
schadeclaimS (verzekenngsmaatschapp1Jen) of tiJdens controles door de arbe1dsmspect1e wordt daar steeds vaker naar
gekeken. Naast het maken van de RI&.
verplicht de Arbowet ook het opstellen
van een Jaarlijks Plan van Aanpak. H1enn
geeft de organ1sat1e de te nemen
Arbomaatregelen voor het komende Jaar
aan
De onderwerpen d1e zeker goed gedocumenteerd moeten worden ZIJn onder
andere· de RI&E, een ople1d1ngsplan en
door de medewerkers behaalde certificaten en diploma's, de documentatle d1e

biJ de mach1nes hoon. Interne afspraken
en werkoverleg, het gebru1k van de persoonliJke beschermlngsm1ddelen. de
BedrijfsHulpVerlenmg IBHV). het Ziekteverzuimbeleid
Een goed hulpm1ddel h1ervoor ZIJn de
d1verse gecertifiCeerde Arbo-systematleken. deze ZIJn n1et wettelijk verplicht
maar worden wel vaak gebrUikt om een
bepaald arbozorgn1veau aantoonbaar te
maken. Met name opdrachtgevers e1sen
d1t steeds vaker van de aannemers.
Voorbeelden van centfiCenngen ZIJn :
Ve11igheids Checklist Aannemers (VCA).
Kwalite1ts Arbo en Milieu zorgsysteem
(KAM), diverse Beroordelings RIChtLijnen
(BRL) Vaak ZIJn deze certifKenngen door
een bepaalde beroepssector (branche)
ontw1kkeld
Een goed arbobele1d 1s altiJd dynam1sch
dat w1l zeggen dat er regelmatig aanpassmgen 1n plaats v1nden en dat deze ook
eenvoud1g 1n te voeren ZIJn De genoemde cert1f1cenngsystemen hebben deze
kenmerken m ZICh.

De uitvoering (samenvatting)
•eer bedr ven en oroan .x1t1es bmnen de
groene sector ZIJn al ver gevorderd met
het Uitvoeren van hun arbozorg . D1t
geldt zeker voor de beroepssectoren
zoals de petrochem1e, de bouw en de
wegenbouw U1temdelijk bepalen degenen d1e vooroplopen welk resultaat er
momenteelm alle redelijkheid mogeliJk
IS. Kenmerkend h1erb1J IS dat st1l blijven
staan op termijn geliJk 1s aan achterUitgang Als er nog een start gemaakt moet
worden lijkt dat wel een hele opgave
maar JUISt deze begmners kunnen
gebruik maken van de ervanngen van de
andere Om zelfstandig zonder de JUISte
kenms van de arboregelgev1ng een brUlkbaar arbobele1d te ontw1kkelen en biJ te
houden IS moeiliJk. Externe hulp IS h1erb1J
noodzakeliJk. D1t kan verkregen worden
biJ de Arbodiensten en biJ d1verse adviesbureaus IPC Groene Ru1mte IS met name
voor de groene sector op d1t geb1ed al
actlef bez1g.

com~ v.e:_}1 ~ X.::JilflifJfjiJiJEil111fjk
IJVElElfbory voor veJJJytJeJcjJ
De Arbowet verplicht u uw machines door een deskundige te (laten) keuren .
U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers.
Gaat daarin iets mis, dan kan u dat duur komen te staan.

De onafhankelijke en deskundige COM-VCA-Keuringsbedrijven
helpen u die verantwoordelijkheid te dragen door de keuring
van uw machines te verzorgen .

Voor meer informatie:
telefoon: (030) 605 33 44
e-mail: almeloo @metaalunie.nl
website: www.agridealers.com
(v1a deze s1te treft u een overzicht aan met gecertificeerde keunngsbednjven)
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