Arbochecklist
Land- en Tuinbouw1
In te vullen door bedrijf / opdrachtgever
Naam bedrijf/opdrachtgever:
Ingevuld door:
Datum (dd-mm-jjjj):
Functie/opdrachtnaam:
Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Het bedrijf / de opdrachtgever is bekend met de wettelijke verplichting om:
	de uitzendkracht voor aanvang van het werk voor te lichten over de risico’s en de te nemen
maatregelen.
	de uitzendkracht voor aanvang van het werk de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) te verstrekken.
de uitzendkracht in te werken.
leiding te geven aan de uitzendkracht en toezicht te houden op de werkplek.
Aandachtspunten:
De gedetailleerde voorschriften staan in:
Arbowet: met name artikel 1 lid 1; artikel 3; artikel 5 lid 5; artikel 8.
Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs): artikel 11.
Aandachtspunten en tips voor veilig en gezond werken staan in de Arbocatalogi van de agrarische
en groene sectoren: www.agroarbo.nl.

1	De uitzendkracht moet voor de werkzaamheden waar hij mee te maken krijgt in het bezit zijn van
geldige veiligheidsdiploma’s of certificaten.
Ja

Nee

Indien ja:
Rijbewijs: B/BE/C/CE

2

Trekkerrijbewijs jeugdigen
Certificaat chauffeur heftruck
Spuitlicentie / certificaat van vakbekwaamheid voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Anders, namelijk:

1 Speciaal voor de akkerbouw / vollegrondsteelt, bloembollenteelt, fruitteelt en glastuinbouw.
2 B = personenauto, BE = personenauto + aanhangwagen, C = vrachtwagen,
CE = vrachtwagen + aanhanger
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2	De uitzendkracht gaat werken met machines – zoals machines voor grondbewerking, transport,
oogsten – waarbij kans op snijden, knellen, pletten et cetera bestaat.
Ja

Nee

Beschrijving:
Aandachtspunten:
	Je mag zonder ervaring nóóit zomaar aan de slag gaan met zulke machines.
Vraag uitleg over de werking en een veilige werkmethode aan je direct
leidinggevende.
	Als je nog geen 18 jaar bent, mag je alleen gevaarlijke machines bedienen
als een ervaren medewerker toezicht houdt.

3

De uitzendkracht gaat werken in een omgeving met rijdende werktuigen – zoals machines voor
transport, grondbewerking, oogsten – waarbij kans op aanrijden bestaat.
Ja

Nee

Beschrijving:
Aandachtspunten:
Wees alert op rijdende machines in de omgeving. Houd afstand.
Zorg dat je je omgeving kunt horen; draai geen harde muziek.

4

De uitzendkracht gaat werken in de buurt van machines – zoals sorteerbanden en oogstmachines –
waarbij kans bestaat om gegrepen te worden of bekneld te raken.
Ja

Nee

Beschrijving:
Aandachtspunten:
Wees alert op draaiende delen van machines. Houd afstand.
Draag geen loszittende kleding, lange haren of sieraden.
Klik hier voor het filmpje Stigas ‘Bekneld raken’ op www.altijdalert.nl

5	De uitzendkracht gaat werken met (tuin)gereedschap – zoals mes, snoeischaar – waarbij de kans op
snijden bestaat.
Ja

Nee

Beschrijving:
Aandachtspunten:
	Weet hoe je met (tuin)gereedschap omgaat, zowel met handgereedschap als met elektrisch- en
pneumatisch gereedschap.
Vraag je leidinggevende om uitleg over een veilige werkmethode.
	Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld veiligheidshandschoenen bij
de elektrische snoeischaar).
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6

De uitzendkracht werkt op hoogte – zoals op een vliering, bordes, hoogwerker, kasdek, in boom, op
berg kuilgras, ladder – waardoor hij kan vallen van hoogte.
Ja

Nee

Waar en wanneer:
Aandachtspunten:
Wees extra alert bij het werken op hoogte.
	Gebruik de juiste hulpmiddelen om op hoogte te werken, zoals een hoogwerker of speciale
plukkar.
Vraag je leidinggevende om uitleg over een veilige werkmethode.
Klik hier voor het filmpje Stigas ‘Vallen van hoogte’ op www.altijdalert.nl

7	De uitzendkracht gaat werken in gewassen die behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen
en/of biociden of gaat ontsmette bloembollen pellen waardoor hij met de middelen in contact kan
komen.
Ja

Nee

Waar en wanneer:
Aandachtspunten:
	Werk niet in gewas als de herbetredingstermijn nog niet is verstreken (minimaal 24 uur en bij
bepaalde middelen langer).
	Bedek de huid zo veel mogelijk met katoenen kleding (lange broek, lange mouwen) en
kantoenen handschoenen.
	Als het gewas nat is beschermt katoenen kleding onvoldoende. Draag dan regenkleding.
Maak naderhand je regenkleding schoon.
Was je handen voor het eten, drinken, roken.
Trek iedere ochtend schone kleding aan.

8	De uitzendkracht krijgt te maken met de volgende fysiek belastende werkzaamheden:
Duwen en trekken (van bijvoorbeeld karren).
Tillen / dragen (zoals bij palletiseren kisten en dozen).
Gebogen werkhoudingen (zoals tijdens het oogsten).
Andere ongunstige houdingen (zoals het werken met de handen boven schouderhoogte).
Kortcyclisch werk en repeterende handelingen (zoals bij snoeien, plukken, bollen pellen).
Staand werk.
Anders, namelijk:
Waar en wanneer:
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Aandachtspunten:
Vraag je leidinggevende om uitleg over de minst belastende werkmethode.
Gebruik de aanwezige hulpmiddelen (zoals tilhulpmiddelen, heftrucks en specifieke oogst- en
plantsystemen. Let op: bepaalde hulpmiddelen mag je alleen gebruiken als je daartoe bevoegd
bent).
Wissel het werk zo veel als mogelijk af.
Til zware dingen samen met een collega.
Denk aan je houding.

9

De uitzendkracht werkt:
binnen
buiten
in koelcellen
en heeft bij het uitvoeren van het werk de volgende werkkleding nodig:
Middel

Verstrekt door opdrachtgever

Goed schoeisel

Ja

Anders, nl.:

Veiligheidslaarzen type S4

Ja

Anders, nl.:

Werkbroek / overall

Ja

Anders, nl.:

Trui

Ja

Anders, nl.:

Werkjas

Ja

Anders, nl.:

Regenjas + regenbroek

Ja

Anders, nl.:

Bodywarmer

Ja

Anders, nl.:

Beschermende kleding tegen zon

Ja

Anders, nl.:

Winterkleding

Ja

Anders, nl.:

Veiligheidsschoenen type S2 /

Anders, namelijk:
Aandachtspunten:
	Beschermende kleding tegen de zon bestaat uit een lange broek, een shirt met lange
mouwen, een pet met nekflap of een hoed met brede rand en zonnebrand (factor 20 of hoger)
voor de onbeschermde huid.
Winterkleding is een winteroverall, parka (winterjas), muts en eventueel thermo ondergoed.

10

De uitzendkracht gaat werken in situaties met veel stof (zoals bij het sorteren van aardappelen).
Ja

Nee

Waar en wanneer:
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Aandachtspunten:
	Gebruik adembescherming. Minimaal een stofkapje of stofmasker type P2 (bijvoorbeeld een
snuitje met code FFP2). Type P1 is ongeschikt!
Houd de adembescherming schoon. Draag het niet op het haar of om de nek.
Vernieuw adembescherming volgens de gebruiksaanwijzing.
Draag ook een stofbril en handschoenen.
Draag bij hoge concentraties stof een stofmasker met aanblaasunit en stofpak.
Rook, eet en drink niet op de werkplek.

11

Zijn er andere risico’s waar de uitzendkracht mee te maken krijgt en die niet in deze checklist
genoemd zijn?
Ja

Nee

Beschrijving van deze risico’s:

12

Let op, de uitzendkracht:
	past de gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet zelf toe (zoals bij het spuiten van
gewassen, strooien van granulaten en het ontsmetten van bollen)3;
	werkt zelf niet in ULO-cellen (ULO = Ultra Low Oxigen = celen met nauwelijks zuurstof).
Dit zijn koelcellen voor de opslag van fruit.

Handtekening

3 Tenzij de uitzendkracht een spuitlicentie / certificaat van vakbekwaamheid heeft voor het
toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
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