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Telers die Global Gap-gecertificeerd zijn, zijn verplicht
om eens in de vier jaar een risico-inventarisatie uit te
laten voeren. Rolf de Konink van Stigas geeft advies over
hoe er gezond en veilig gewerkt kan worden. Vandaag
inventariseert hij de bedrijfsrisico’s bij akkerbouwer Emiel
Vogels uit Firdgum (Fr).
Trekkertest
10:30 uur - Rolf de Konink en Emiel Vogels
zitten aan de keukentafel en bespreken het
rapport van de vorige risico-inventarisatie. De
Konink neemt de uitslag van de trekkertest
door. De trekkertest wordt uitgevoerd door
een mechanisatiebedrijf in de buurt. Vogels
laat de trekkers testen op algemene gebreken,
zoals motorische gebreken, beremming en
verlichting. De Konink wijst aan dat het
mechanisatiebedrijf de achterverlichting van
de trekker heeft gerepareerd. Daarnaast
is ondermeer het motoroliepeil en het
koelsysteem gecontroleerd. Daaruit bleek dat
het motoroliepeil moest worden bijgevuld. Ook
werd de trekker getest op het motorvermogen.
Vogels: „Ik laat mijn trekkers in het najaar
testen. De trekkertest is niet verplicht bij de
risico-inventarisatie van Stigas.”

Gewasbeschermingskast
11:00 uur - Vogels en De Konink staan bij
de gewasbeschermingskast. De Konink pakt
een oogspoelfles uit de kast. „Hier geef
ik de voorkeur aan een oogspoelunit die
aangesloten is op de waterleiding. Tijdens
het spuiten op het veld is het goed om een
oogspoelfles bij de hand te hebben”, legt
De Konink uit. Naast de deur hangt een
brandblusser. „De plek waar de brandblussers
hangen is erg belangrijk. Brandblussers
moeten altijd naast de deuropening
hangen, zodat bij het blussen de vluchtroute
toegankelijk is”, legt De Konink uit.

Leeslokaal
11:15 uur - De Konink en Vogels komen
het leeslokaal binnen. Vogels drukt op een
knop en de leesband gaat draaien. Door het
luchtdruksysteem dat Vogels in zijn leeslokaal
heeft aangebracht dwarrelt er geen stof in
de lucht. De Konink legt uit hoe het systeem
werkt. „Op vier punten in het lokaal zijn
luchtblazers aangebracht. Van boven af wordt
warme lucht in het lokaal geblazen. Doordat
de warme lucht afkoelt, wordt het stof naar
beneden gedrukt.” Vogels was in 1996 de
eerste pootgoedteler die gebruikmaakte van
dit luchtdruksysteem. De Konink wijst op
de houten stoelen in het lokaal. „Door de
houten zitting verlies je veel lichaamswarmte
tijdens het werk. Door op de zitting een
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schuimplaatje te leggen houd je je warmte
veel beter vast”, adviseert De Konink.

Instellen trekkerstoel
11:30 uur - De Konink laat zien wat voor hem
de beste stand is van de trekkerstoel. „Om
geen rug- of schouderklachten te krijgen, is
het belangrijk dat de stoel naar de behoeften
van de bestuurder wordt ingesteld. Als je
tijdens het werk veel achterom moet kijken,
is het belangrijk dat de stoel bijgedraaid kan
worden in de juiste richting”, legt De Konink
uit. Vogels houdt bij de aankoop van de stoel
rekening met iedereen die er gebruik van
maakt. De stoel moet bij een vaste gebruiker
aan andere eisen voldoen dan bij wisselende
gebruikers. Als er meerdere personen van
de trekker gebruikmaken, moet de stoel een
grotere instelbaarheid hebben.

Bandenopslag
11:45 uur - De Konink en Vogels staan bij de
bandenopslag. De Konink legt uit wat hieraan
verbeterd kan worden. „Spelende kinderen
kunnen hier gemakkelijk tussen komen. Mocht
er per ongeluk een kind onder een band
terechtkomen, dan overleeft het kind dat niet.
Daarom is het belangrijk dat de banden dicht
tegen elkaar aan staan en niet om kunnen
vallen. Voor de banden moet een stang of iets
dergelijks geplaatst worden, zodat de banden
niet naar voren kunnen vallen.” Omdat het
zware banden zijn, verwisselt Vogels de
banden altijd met twee personen.

Werkbank
12:00 uur - De Konink benadrukt de hoogte
van de werkbank. Hij vindt de werkhoogte
te laag. „In deze situatie staat iemand in
een gebukte houding te werken. Dat kan
rugklachten veroorzaken.” Vogels kijkt
daar anders tegenaan. „Wij gebruiken de
werkbank vooral in combinatie met de
bankschroef. Het is vaak maar even dat we
er aan werken. We staan er dus geen hele
dagen aan. De bankschroef is ideaal voor het
vastzetten van onderdelen. Die werkhoogte
is precies goed voor mij. Als de werkbank
hoger zou zijn, dan komt de bankschroef te
hoog.” De werkhoogte van een werkbank is
afhankelijk van de werksituatie. 
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