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ARBEIDSVEILIGHEID VERDIENT
(NOG) MEER AANDACHT
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bedrijf vaak met meer vragen zit dan
oplossingen ziet. Steeds blijkt dat er
administratief gezien nog veel werk
aan de winkel is. ILVO en de externe
diensten voor preventie op het werk
zijn de aangewezen partners om in
overleg met het bedrijf de juiste
oplossingen te zoeken. Een pragmatische aanpak van het geheel is de juiste
weg om te volgen.
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Project ‘PreventAgri’
Uit statistieken waarover ILVO beschikt,
blijkt dat er in 2012 in Vlaanderen 21
mensen om het leven zijn gekomen
tijdens werkzaamheden in de land- en
tuinbouwsector. ILVO schat dat er
jaarlijks ongeveer 7.000 arbeidsongevallen gebeuren op land- en tuinbouwbedrijven. Daarmee komt de sector op
een trieste vierde plaats in de statistieken. Deze cijfers moeten het belang
van ongevallenpreventie onderstrepen.
Sinds 2001 tracht ILVO via het project
‘PreventAgri’ de veiligheid op land- en
tuinbouwbedrijven maar ook bij
tuinaanlegbedrijven te verhogen via
gratis veiligheidsscans op bedrijven en
via opleidingen en voorlichting. “De
meeste van de bestudeerde ongevallen
hadden vermeden kunnen worden’,
zegt ILVO.

Project arbeidsveiligheid
Op initiatief van Boerenbond werd eind
vorig jaar het project arbeidsveiligheid
opgestart. Heel wat partners worden
hierin betrokken zoals KBC-verzekeringen, de sociale inspectie (FOD
WASO), IDEWE en ILVO. Het initiatief
wil de sector sensibiliseren over
arbeidsveiligheid en welzijn op het
werk. Men wil dit in eerste instantie
doen via informatieverstrekking. Door
ILVO en IDEWE werden op praktijkbedrijven (o.a. een tuinaanlegbedrijf) de
actuele situatie op het terrein bekeken.
De opgedane ervaring wordt vertaald
naar praktische tips voor de bedrijven.
Bovendien worden heel wat praktische
administratieve tools en voorbeelddocumenten aangereikt om de administratie ter zake meer praktijkgericht en
eenvoudiger te laten verlopen.
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Sociale inspectie
Controles door de sociale inspectie en
adviesbezoeken van preventieadviseurs
op het terrein deden bij een aantal
siertelers en tuinaannemers de
wenkbrauwen fronsen. De wetgeving
die van toepassing is qua arbeidsveiligheid en welzijn op het werk is op maat
geschreven van de grote bedrijven die
beschikken over een veiligheidscoördinator en zich hierop administratief
kunnen afstemmen. Ook voor siertelers en tuinaannemers is deze wetgeving van toepassing waardoor na een
bezoek van de inspectie het betrokken
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productie- en aanlegbedrijven vastgesteld dat onze bedrijven niet vergelijkbaar zijn met grote bedrijven voor wat
betreft de toepassing van de wetgeving
rond veiligheid. Dus is een pragmatische en KMO-gerichte aanpak gewenst. Heel wat arbeidsmiddelen
dienen gedocumenteerd te worden.
Naargelang de omstandigheden dienen
bepaalde machines en werktuigen een
periodieke keuring te ondergaan. De
interpretatie hiervan is zeer sterk
afhankelijk naargelang de werkomstandigheden op een bedrijf. Hierdoor
is maatwerk aangewezen. Het verkrijgen van het juiste advies is dus heel
belangrijk.
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Veiligheid verdient in om het even welke situatie onze prioritaire aandacht. Zowel
de tuinaannemer, bloemist of boomkweker wordt er dagelijks mee geconfronteerd,
zeker als men personeel tewerkstelt. Eind februari organiseerde AVBS een
praktijkavond rond arbeidsveiligheid. De focus lag vooral op preventie.

Arbeidsveiligheid in de praktijk
Eric Van De Plas, preventieadviseur
veiligheid van IDEWE vzw heeft op
basis van diverse bedrijfsbezoeken aan

Risicoanalyses en instructiekaarten
Naast informatieverstrekking en
vorming behoort ook de uitvoering van
risicoanalyses tot de taken van Robin
De Sutter, adviseur van ILVO PreventAgri. Een bedrijf wordt gescreend en op
basis hiervan wordt een lijst gemaakt
met de voornaamste risico’s. Bovendien wordt voor elk van de risico’s
adviezen geformuleerd naar preventie
toe. Zo is het belangrijk om weten dat
een werkgever over een arbeidsmiddelendossier met een inventaris van de
machines dient te beschikken met
indienststellingsverslagen, instructiekaarten en conformiteitsonderzoeken.
Ook hier is een pragmatische aanpak
de enige oplossing is om zowel
administratief als op het terrein zelf
vooruitgang te boeken op het vlak van
arbeidsveiligheid. ●

< Jan Vancayzeele, AVBS-consulent foto W. De Geest
5

