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MIEKE EN ROBIN HELPEN OM
M RISICO’S
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De partners van de groene sectoren beslisten in het voorjaar
orjaar
ar van 2015
201 om meer te gaan doen rond
risicobeheersing op de bedrijven. Een noodzaak want
in de land- en
n het
h aantal
nta arbeidsongevallen
ar
tuinbouw staat nog steeds bovenaan in de ongevallenstatistieken.
evallenstat
enst
eke Sinds oktober zijn Mieke
Sevenans en Robin De Sutter de mensen bij Prevent Agri die
di u bijstaan in het in kaart brengen van
de risico’s op uw bedrijf.

De Belg wordt geacht de wet te kennen
maar de wetgeving rond arbeidsveiligheid bestaat uit een samenstelling van
Koninklijke Besluiten en bijlagen waarin
n
een kat haar jongen niet meerr terugterug
gvindt. Zo moeten werkgevers,
rs, ook
k deze
de
met slechts één werknemer,
mer, zich
houden aan de ‘Codexx over het Welzijn
op het Werk’, moeten
ten machines qua
veiligheidsnormen
men
en conform zijn met het
KB arbeidsmiddelen
ddelen
elen en moeten
moete ze
voldoen aan 19 minimum veiligheidsverveiligheids
veili
eisten. Een nieuwe machine moe
moet
geïmplementeerd worden
het bedrijf
rden in h
voor indienststelling en de
e wetgever
w
verwacht dat alle machines een degelijk
onderzoek ondergaan hebben aan de
hand van een indienststellingsverslag.
Een machine moet gedurende de hele
levensduur veilig blijven. Daarbij moeten
werk- en veiligheidsinstructies zorgen
voor een goed gebruik van de machines.
Voor bepaalde machines is er een
verplichte periodieke keuring noodzakelijk. Hijs- en hefwerktuigen zijn volgens
ARAB-art 280 aan een driemaandelijkse
externe controle onderworpen.
Elektrische installaties dienen zoals
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Willy De Geest

V Robin De Sutter en Mieke Sevenans staan u bij in het in kaart brengen van de risico’s op uw
bedrijf.

bepaald in het AREI, periodiek gekeurd
te worden. Er dienen elektrische
schema’s en plannen van de elektrische

installaties ter beschikking te zijn, en we
kunnen nog zo wel eventjes doorgaan.
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Er wordt bij de aanpak uitgegaan
n van
een jaaractieplan met praktijkgerichte
kgerichte
chte
oplossingen voor de zaken
n die dringend
ngen
moeten worden aangepakt
pakt en een
vijfjarenplan voor wat
at niet hoogdringend
oogdringend

16

BS

V Vorig jaar organiseerde AVBS drie vormingsavonden overr arbeidsveiligheid waarbij
waarb informatie en
waa
sensibilisatie centraal stonden. AVBS is ook partner binnen
ADLO-demoproject ‘Arbeidsveiligheid
nen het ADLO-demoproje
ADLO-demoprojec
in de tuinbouw’.

is maar op termijn toch een aanpak
vereist.

moeten beseffe
beseffen dat het beter kan. Het
gaat hem er om,
o om met een juiste
ingesteldheid
ingesteldhe
gesteldh naar de problematiek te
leren kijken.
Als bijvoorbeeld bij het
kij
merendeel
van de machines de bewemere
gende
elementen zijn afgeschermd, dan
g
ge
is dit niet voldoende; dit moet zo bij elke
machine zijn.

AV

“Veel bedrijfsleiders zien in eerste
instantie door de bomen het bos niet
meer of denken dat ze op de goede
manier bezig zijn tot wanneer je dieper
op de zaken ingaat. Alles begint met een
goede inventarisatie. In deze aanvangsfase helpen wij bij het op een overzichtelijke manier in kaart brengen van alle
veiligheidsaspecten waarbij we vooral
gaan vereenvoudigen en koppelen. Je
moet bijvoorbeeld lijsten maken van
machines in het kader van verzekeringen, onderhoud, verplichte keuringen
enzovoort. Wij gaan al deze machines
oplijsten en per kolom aanduiden aan
ZHONHYHUHLVWHQELMGLHVSHFLʖHNH
machine moet worden voldaan. Het
grote werk zit hem dus in de inventarisatie. Eens deze op punt staat, wordt
daarna alles veel eenvoudiger en
overzichtelijker. Wij helpen de bedrijfsleiders hier bij maar doen nooit zelf de
administratie. In feite willen wij helpen
RPRSGHPHHVWSUDNWLVFKHQʖQDQFLHHO
haalbare manier aan de verplichtingen
te voldoen“.
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Overzichtelijk en haalbaar
Prevent Agri zal dit kluwen aan wetgeYLQJVSHFLʖHNYRRUXZEHGULMIJDDQ
ontrafelen en vertalen naar de aard van
belangrijkheid. Daarna worden tools
aangereikt om, eens de risico’s in kaart
zijn gebracht, met een minimum aan
inspanning een overzicht te blijven
houden. In hun kantoor in de ’s Gravenstraat in Nazareth sprak ik met
Mieke en Robin over de aanpak bij een
dergelijk bezoek.

Controles en keuringen
Keuringen is één van die zaken
ken die niet
mogen worden veronachtzaamd.
aamd.. De
ervaring leert dat 70% van
va de bedrijven
rijve
niet op de hoogte is van
n het ffeit dat
at
elektriciteit en mazoutttanks
azoutttanks
tank moeten
m
n
gekeurd worden,
en, zegt Robin. Daarbij
Daar
Daa
komt nog een
en hele waslijst zoals
hijsmachines,
hines, brandblussers,
brandblussers rolpoorrolp
ten enzovoort.
ladders
nzovoort.
ort. Tot zelfs de
d ladde
moeten
worden. Controoeten
eten gecontroleerd worde
les kun je weliswaar ze
zelf uitvoeren,
u
keuringen
gebeuren door
uringen moeten gebe
geb
externen. Een aanta
aantal
aant van deze keuringen
wel
en is natuurlijk
natu
w automatisch
gelinkt
gelink aan het
he onderhoudscontract. De
lijst
externe diensten voor
st van erkende
erk
technische
keuring is te vinden op de
technisc
hnis
website
websi www.preventagri.vlaanderen
onder
ond de pagina ‘Leveranciers in
veiligheid’.
Het bedrijf krijgt dus een volledige
screening tot de fytokast en de brandveiligheid toe. Keuring van de brandveiligheid is trouwens een zeer belangrijk
onderdeel van de screening waarbij
ondermeer gelet wordt op compartimentering, opslag van brandbare
stoffen, vluchtwegen, brandmelding en
doorvermelding.
Vrijblijvend advies
Mieke en Robin stellen vast dat de
advisering ook bij de bedrijfsleider leidt
tot een grotere bewustwording rond
veiligheid, en dat is ook één van de
positieve gevolgen van het bezoek.
Daarbij komen ze ook vaak tot de
vaststelling dat bedrijfsleiders denken
dat ze goed bezig zijn, maar dat ze

Mieke en Robin wijzen er op dat Prevent
Agri geen verplichtingen oplegt. Het
advies is vrijblijvend en geheel vertrouwelijk en het bedrijf wordt naderhand
niet gecontroleerd. Geheel los daarvan
zijn er wel inspecties mogelijk vanwege
de inspectie TWW (Toezicht Welzijn op
het Werk) en deze zijn doorgaans
onaangekondigd. Deze dienst heeft
toegangsrecht tot alle werkplaatsen
maar niet tot de privéwoning, tenzij deze
gebruikt wordt als sociaal lokaal of als
er werkplaatsen zijn in de woning. Je
voldoet als bedrijf dan ook het best aan
de vereisten conform de wetgeving.
Dat er behoefte is aan de dienstverlening bewijzen de feiten. De aanvragen
om advies lopen zodanig vlot dat de
aanvragen die nu gebeuren, pas in de
2de helft van september kunnen
behandeld worden. Heb je behoefte aan
het advies van Prevent Agri dan aarzel je
best niet te lang om contact op te
nemen. Q
Prevent Agri
’s Gravenstraat 195
9810 Nazareth
• Mieke.Sevenans@preventagri.vlaanderen
• Robin.DeSutter@preventagri.vlaanderen

Sierteelt&Groenvoorziening 11 • 15 juni 2016

