‘1,5 meter’ aardig
ingebed op werkvloer
In de sector voegen werkgevers zich naar de
‘anderhalvemetermaatregel’. Met het oogsten verwerkingsseizoen in het verschiet,
nemen zij hun verantwoordelijk voor een
veilige werkplek. Dat is een mengelmoes
van hier en daar wat inschikken, slimme
oplossingen bedenken of investeren. Of
zoals een kweker verwoordt: “Even je
boerenverstand gebruiken.”
Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas
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ĳ de Werkgeverslĳn Land- en tuinbouw komen de
laatste tĳd minder vragen binnen over de 1,5 meterregel, aldus adviseur Jules Sanders. “Ik denk dat de
praktĳk zĳn weg hierin al aardig heeft gevonden.”
De meeste vragen die bĳ de info-lĳn binnekomen, gaan over
buitenlandse werknemers; de quarantainemaatregelen, het
reizen vanuit het thuisland en het veilig huisvesten en vervoeren van arbeidsmigranten. “Kwekers maken zich zorgen
of hun eigen en vertrouwde arbeidsmigranten wel kunnen
komen.” Maar het lĳkt erop dat de bedrĳven het allemaal
aardig redden.
De vragen van bollenkwekers over de 1,5 meter spitsten zich
toe op dezelfde zaken. Veel staat in de knelpuntenanalyse
van agrarische sectoren, onderdeel van het Coronaprotocol
‘Veilig werken, reizen en wonen’ (zie kader op pag. 17). In het
protocol staan de risico’s vermeld van zaken die in vrĳwel alle
agrarische sectoren voorkomen en waar risico op corona-besmetting aanwezig is omdat de afstand tussen werknemers
minder dan 1,5 meter is óf er risico is op besmetting via
machines en apparaten. Voorbeelden zĳn vaste werkplekken
zoals aan sorteer- en boslĳnen en plantmachines. Maar ook
pauzes in kantines en lopen door smalle gangen. Per risico
staan er handvatten voor oplossingen.
Naast die overkoepelende risico’s hebben sectoren een eigen
knelpuntenanalyse. Anthos en KAVB maakten die voor de
bloembollenteelt,- handel en -broeierĳ. Hier staan weinig
aanvullende zaken in, zegt Peter Knippels van de KAVB. “Er
staat nu alleen veldselectie en het nakoppen in. Ook wordt
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Stigas stelde
2.500 buttons
beschikbaar om
mensen bewust te
maken voldoende
afstand te houden
tot elkaar.

beschreven over hoe men de RIVM-regels kan invullen.”
Knippels geeft aan dat het protocol en de knelpuntenanalyses
dynamisch zĳn en bĳ nieuwe inzichten worden aangepast.
Ook zĳn organisatie krĳgt weinig vragen over de 1,5-metermaatregel. “Kwekers zoeken niet het grĳze gebied op wat dit
betreft. Ze gaan er op een zorgvuldige en correcte manier mee
om.” De beleidsmedewerker krĳgt geen signalen van kwekers
die in de problemen zĳn gekomen met handhavers, zoals
politie, BOA’s of Inspectie SZW (zie kader op pag. 18).
Nu het rooien en verwerken van de tulpen en andere
voorjaarsbloeiers voor de deur staat, denken kwekers hard
na hoe ze zich aan de 1,5 meter afstand kunnen houden,
merkt Stigas. Bĳ rooien is dat veelal geen probleem, al
moeten sommige medewerkers er geregeld extra op gewezen
worden. Bĳ de verwerking kan men in dambordopstelling
werken, of minder werknemers aan een band plaatsen, en
bedrĳven die nog pelkisten hebben zouden die weer kunnen
gaan gebruiken. Als uitwĳkmogelĳkheid wordt toch vaak
voor tussenschotten van plastic of plexiglas gekozen; dat is
de meest praktisch uitvoerbare maatregel. Stigas wĳst er wel
op dat de afscherming zo goed mogelĳk moet aansluiten op
de band. Ook is het handig als deze omhoog kan om zo goed
te kunnen schoonmaken bĳ soortwisselingen. Wanneer me-
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Niek Renkema (rechts) en zijn oom
Johannes Noor plaatsten stellages met
AgriWindow onder andere bij
bollenkweker A.P. Groot Bloembollen.

dewerkers wisselen van plek is het belangrĳk de werkplek te
reinigen en ook beveelt de arbodienst aan de middenstrook
van de pelband vrĳ te houden. Verder kiezen kwekers met
kleine kantines ervoor om in ploegen te schaften of een
ruimte erbĳ te betrekken. Verder worden looproutes uitgezet en markeringen geplaatst.

TUSSENSCHOTTEN IN TREK
De jonge ondernemer Niek Renkema maakt en verkoopt
sinds half mei met zĳn bedrĳf AgriWindow een systeem ter
bescherming tegen corona. Er komen dagelĳks bestellingen
binnen. Hĳ bedacht het tĳdens zĳn hbo-studie werktuigbouwkunde: een afscherming waarin zeil wordt bevestigd
aan staanders. “Veel kwekers denken na over wat ze moeten
doen om het personeel veilig te laten werken zonder te hoeven inleveren op de productiecapaciteit aan de verwerkingslĳnen gedurende het seizoen.” Ze spelen volgens hem met
de vraag hoe lang de 1,5-metereconomie aanhoudt en welke
maatregelen er precies vereist zĳn. “Met een kleine investering kunnen kwekers de productiecapaciteit behouden en de
veiligheid van het personeel borgen.”
Inmiddels heeft AgriWindow 112 stellages geleverd aan 18
tulpenkwekers. Ook Jongejans Luchttechniek krĳgt veel aanvragen met de constructie van tentzeil die met een ketting

Protocol inbedden
in Arbocatalogus
Het coronaprotocol is opgesteld door de taskforce Arbeid van LTO, FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en Stigas. Samen met de knelpuntanalyse per
sector geeft het praktische handreikingen. Daarbij hoort dat werknemers
minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Hieraan kunnen kwekers zich niet altijd houden. Daarom staan er oplossingen in de knelpuntenanalyse, zoals afscherming tussen werkplekken. Aan die handvatten kunnen geen rechten worden ontleend. Handhavers of de inspectie van SZW,
kunnen de genoemde oplossingen niet goed genoeg vinden en erop handhaven. Jules Sanders: “We proberen goedkeuring te krijgen voor die bedachte
werkbare oplossingen. SZW heeft zelf als optie aangegeven te willen kijken
of het protocol onderdeel kan worden van de arbocatalogus. Als dit lukt, is
dat een soort van goedkeuring en kun je als ondernemer geen boete krijgen
als je je eraan houdt.” Sanders hoopt dat de goedkeuring er op korte termijn
komt. “Ondernemers handelen er al naar en schaffen tussenwanden aan om
zich zo voor te bereiden op het pelseizoen.”
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Vasteplantenkweker Robèr van der Lans heeft aan zijn oppotmachines zelf plexiglas schermen gemaakt.

Handhaving op 1,5 meter
De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) voert niet direct fysieke controles uit, vertelt Paul van der Burg van SZW. Sinds corona komt de dienst alleen
in actie als er meldingen binnenkomen. Tot nu toe zijn dat er ruim 1.200, veelal
van werknemers die aangeven dat de 1,5-meterafstandsregel niet wordt nagekomen. “De meeste meldingen komen uit de groot- en detailhandel, dan volgt
de gezondheids- en welzijnszorg, dan de zakelijke dienstverlening – waaronder arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus vallen – en dan volgt een groep
overige sectoren waaronder de agrarische sector valt.”
De inspectie vraagt de melder eerst of deze de werkgever heeft aangesproken. Levert dat niets op, dan belt de inspectie het bedrijf. Zo krijgt de inspecteur een beeld van wat de werkgever doet om de RIVM-richtlijnen na te leven.
Blijkt dat onvoldoende, dan krijgt het bedrijf een brief met de bevindingen en
wordt de werkgever aangesproken op de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek. “Voorbeelden ter verbetering geven we niet. Op die stoel gaan
we niet zitten, de werkgever heeft immers een zorgplicht”, zegt Van der Burg.
De inspectie laat de bevindingen ook weten aan de melder. “Geeft de melder
aan dat het nog steeds niet goed gaat, dan gaat de inspectie naar het bedrijf.”
Zo kreeg een groentekweker in Friesland onlangs een eis tot naleving omdat
daar de 1,5-meterafstandregel niet goed werd nageleefd. Op het bedrijf werken zo’n honderd mensen. “Alle werknemers moesten ’s morgens via een smalle gang richting een grote hal om daar in te klokken. In een kleedkamer van
vier bij drie meter moesten zij hun jassen en tassen ophangen en eventueel
van schoeisel wisselen. Hierbij werd de 1,5 metermaatregel onvoldoende in
acht genomen.” Volgens de inspectie is het in veel gevallen hier wél mogelijk
die afstand te houden, maar doen werknemers het niet. Er is geen of nauwelijks sprake van toezicht. Bijvoorbeeld op het gefaseerd binnenkomen en
weer verlaten van het pand, het aantal werknemers dat tegelijk aanwezig is
in de kleedkamer evenals de afstanden tijdens de pauzes. Echter, de werkgever heeft een zorgplicht en is er dus verantwoordelijk voor om te zorgen dat
werknemers zich aan de richtlijnen (kunnen) houden. “Toezicht houden en
werknemers erop aanspreken, is dus noodzakelijk als werknemers het niet
doen. Desnoods moet iemand als ‘poortje fungeren’.”

18

aan het plafond zit. Zo’n veertig bollenbedrijven gaan ermee
werken. “We verwachten de hausse te hebben gehad, het
pelseizoen begint bijna”, aldus Jesse Vonk. Al ziet de verkoper de laatste tijd de interesse weer wat toenemen. “Werkgevers willen straks scholieren ook met een goed gevoel laten
werken met bijvoorbeeld Poolse arbeidsmigranten die toch
vaak samen gehuisvest worden.”

‘ZIEN VAST WAT ZAKEN OVER HET HOOFD’
Sommige kwekers zetten meer pelbanden, zoals bij Jan de
Wit en Zonen in Enkhuizen, vertelt Marcel Fit. “We gaan
van twee naar drie.” Daartoe verandert de vaste opstelling
van de machines en wordt alles ruimer opgezet.” Zijn bedrijf
stelt protocollen op voor de verschillende werkzaamheden.
“Niet alleen hoe we moeten werken, maar ook wat te doen
als iemand ziek wordt of er een besmetting is.” Aan de pellijnen blijven medewerkers ongeveer één meter van elkaar
zitten en dus komen er afschermingswanden. Die maakt het
bedrijf zelf. Het schoonmaken, krijgt ook extra aandacht. Er
wordt al elke dag schoongemaakt, maar dit moet vaker en
intensiever. Aan het bestaande tijdregistratiesysteem is nu
een app gekoppeld waardoor elke werknemer de aanwezigheid kan aanmelden via een mobiele telefoon. “Hoeven
ze niet meer langs de klokterminal te lopen en deze aan te
raken.”
Met de personeelsplanning probeert Fit mensen zoveel
mogelijk op vaste plekken te hebben. “Het is toch lastig om
op voorhand een concrete invulling te geven. We zien vast
zaken over het hoofd.” Hij verwacht niet dat de aanpassingen veel extra geld of tijd vergen. “Het is vooral jammer voor
medewerkers, het werk wordt minder gezellig.”
Dat laatste merkt ook vasteplantenkweker Robèr van der
Lans. Hij heeft aan zijn oppotmachines twee plexiglas
schermen gemaakt. Het oppotten en de pauzes vragen op
zijn kwekerij extra aanpassingen. “In drie setjes van acht
pauzeren onze medewerkers. Zo kan iedereen voldoende uit
elkaar zitten in de kantine. Het is vooral logisch nadenken
en je boerenverstand gebruiken. Niet alleen als werkgever
maar ook als werknemer.”
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