ondernemen met

cumela

TOOLBOX
Gordel om!
Tips en vuistregels voor de toolboxmeeting
Het dragen van een gordel in de auto is inmiddels heel gewoon. Dat was bij de invoering ervan wel anders.

Voor meer info over
veilig werken, kijk op
www.agroarbo.nl

Tegenwoordig zijn er allerlei signalen die aangeven dat de gordel om moet. Doe je het niet, dan rijd je met
een irritante piep in je oren of kun je de auto zelfs helemaal niet starten. Als je de gemiddelde werknemer in
de cumelasector vraagt of hij zijn gordel draagt, is het antwoord: “Nee.” Soms is dat begrijpelijk, maar heel
vaak is dat eigenlijk onverantwoord.

TREKKER RIJDEN EN GORDELGEBRUIK
OBij de trekkers is het technisch ook mogelijk om ervoor
te zorgen dat de bestuurder een gordel gaat dragen. Toch
zit die techniek er niet op. Het is macht der gewoonte om
geen gordel om te doen in een trekker, hoewel alle nieuwere
trekkers zijn voorzien van een gordel. Daarnaast hebben de
meeste chauffeurs helemaal geen zin om een gordel om
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te doen en is het volgens velen soms onhandig. Dat werd
ook van het dragen van de autogordel gezegd. Toch is dat
nu volledig ingeburgerd en zien mensen er het nut van in,
hoewel er altijd situaties zijn waarbij een gordel juist in de
weg heeft gezeten. Dat is echter geen reden om de gordel
maar helemaal niet te dragen.

advertentie

WAAROM IS EEN GORDEL
IN DE TREKKER ZINVOL?
Het verschil tussen een autogordel en een gordel in de
trekker is dat de autogordel over je schouder loopt en de
in trekkers gemonteerde heupgordel niet. De Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid stelt
dat een heupgordel een volwaardig alternatief is voor de
schoudergordel. Daarmee geldt ook voor de heupgordel
dat deze letsel vermindert. Daarnaast is een reden voor het
uitbrengen van deze toolbox het overlijden van werknemers
die door de klap van een ongeval uit de cabine worden
geslingerd en vervolgens onder de trekker terecht komen.
Als je een gordel draagt, kun je niet uit de cabine worden
geslingerd en is de kans op overlijden bij een ongeval een
stuk kleiner. Het is een kwestie van gewoonte en wennen.
Dat is lastig. Daar staat tegenover dat het je leven kan redden.

WANNEER GEEFT EEN GORDEL
BESCHERMING?
Een gordel geeft goede bescherming als deze over de
heupen of over het bekken wordt gedragen, dus niet over
de zachte delen van de buik. Op de openbare weg en als
je harder rijdt dan ongeveer tien kilometer per uur is het
verstandig om de gordel te dragen. Daarnaast moet een
gordel worden gedragen bij werkzaamheden op taluds en
hellingen. Denk ook aan het kantelen doordat je in een sloot
terecht komt, de aanhanger kantelt of je uit de bocht vliegt.
Zodra er sprake is van hogere snelheid en kantelgevaar is het
dus slim om een gordel te dragen.

Tracs

Krachtiger,stiller,zuiniger......
De VT4556 met Scania motor en NIR sensortechnologie !

TIPS EN VUISTREGELS

• Draag jij een gordel? Als het antwoord nee is: zijn je redenen
voor het niet dragen van een gordel redelijk? Hoe groot is
jouw kans op botsen of kantelen?
• Beoordeel in welke situaties het dragen van een gordel
echt niet te doen is, bijvoorbeeld bij om de haverklap in- en
uitstappen.
• In alle overige situaties kun je je gordel dragen. Voor je
eigen veiligheid.
• Draag je gordel op de juiste manier, dus over je
bekken

TEKST: Corina van Zoest-Meester, adviseur arbo
BEELD: Stigas en Loon- en Aannemersbedrijf
Nagtegaal

Zodenbemesters

André de Waard - Tel: 06-53437311

Brengen de mest waar het hoort....bij de wortel!
• Voldoet aan de strenge mestwetgeving• Perfecte prijs-kwaliteit verhouding
• Werkbreedtes van 5,20 tot 12 meter•Beste werkingskwaliteit in zijn klasse

Contacteer ons voor uw investering
in het mestseizoen 2018

+31 (0) 488 411 254
info@vredo.com
www.vredo.nl

De beste in het veld
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