T E E LT V E R B E T E R I N G

De maatregelen die
gelden vanwege corona
zijn voor iedereen
belangrijk. Voor een deel
om goed door te kunnen
blijven werken zonder
problemen te krijgen
met handhavers, maar
ook om te voorkomen
dat werknemers besmet
raken. Dit kan leiden
tot verzuim of zelfs
tijdelijk sluiten van de
verwerkingsruimte.
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De dreiging van corona wordt niet
door iedereen even serieus genomen. Toch is het in veel gevallen
vrij eenvoudig om een aantal kleine
aanpassingen te doen waardoor er
voor iedereen meer duidelijkheid
ontstaat.
Veel bedrijven pakken de zaak
voortvarend aan: door in ploegen te
werken, met minder mensen aan de
machines te staan en werkplekken
te scheiden. Andere bedrijven reageren echter te laks. Bij bedrijven die
genoeg ruimte hebben en blijkbaar
geen problemen hebben met de
capaciteit in de schuur of bij de machines, zie je dat er soms zelfs niet
aan de meest eenvoudige dingen is
gedacht. De eenvoudigste maatregel
om de mensen eraan te herinneren
dat er 1,5 meter afstand gehouden
moeten worden, is gewoon op elke
deur een ‘1,5 meter afstand’-sticker

Coronamaatregelen
serieus nemen
plakken. Deze stickers kun je heel
eenvoudig op internet in allerlei
vormen en maten bestellen. Door
deze stickers te plakken, blijft iedereen alert.
Dit geldt ook voor de kantine. Geef
aan hoeveel mensen er in deze
ruimte mogen en zet de stoelen 1,5
meter uit elkaar. Door deze eenvoudige maatregel kan niemand zeggen
dat hij er niet aan heeft gedacht.
Tussen de werkplekken kan een
plexiglas scherm worden geplaatst.
Zorg ervoor dat deze op de goede
hoogte hangt, dus zo hoog dat zowel kleine als grote mensen niet in
elkaars gezicht kunnen blazen. Let
er wel op dat ze niet zo laag zitten
dat er te veel belemmering voor
de werkzaamheden ontstaat. Als
er met de handen wat overlapping
mogelijk is, kunnen meer mensen

aan een band staan, zodat er weinig
op de normale bezetting hoeft te
worden ingeboet.
Let ook op de looprichtingen in de
schuur en zorg dat de mensen elkaar zo min mogelijk kruisen. Door
dit op de grond met pijlen aan te
geven wordt al een hoop bereikt.

GEEF GOEDE VOORBEELD
Geen enkele maatregel voor personeel werkt als de werkgever zich
niet aan zijn eigen regels houdt. In
de praktijk wordt te makkelijk even
gesmokkeld als dit nodig is. Dit
kunnen werknemers beschouwen
als een teken dat de regels er alleen
maar voor de boa’s zijn en dit is
natuurlijk niet waar. Er is dan sprake van een ‘Grapperhausje’: wel de
regels uitvaardigen en je er zelf niet
aan houden. Dit werkt zeer demotiverend.

6 november 2020

6 november 2020

045 Teeltverbetering 79.indd 45

6 november 2020

45

02-11-20 10:27

