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Samenvatting
Te korten in de arbeidsmarkt worden op gevuld door arbeiders welke niet uit Nederland
komen. Deze arbeiders komen in tijdelijke loondienst bij de werkgever of worden
gedetacheerd via een uitzendbureau. Bedrijven kunnen om verschillende redenen gebruik
maken van arbeiders uit andere landen. Financiële reden kunnen niet de voornaamste
oorzaak zijn van het te werk stellen van deze arbeiders daar de Nederlandse werkgevers
zich aan de geldende CAO dienen te houden.
Sinds de toetreding van Polen en Tsjechië in de EU in 2004, maken ook fruittelers steeds
vaker gebruik van Oost Europese werknemers tijdens de plukperiode. Deze medewerkers
zorgen ervoor dat het fruit van de bomen geplukt wordt en op tijd in de koelcellen of bij de
klant terecht komt. Het werken met deze groep medewerkers zorgt echter ook voor lastige
situaties in de communicatie daar ze de Nederlandse taal niet spreken en/of begrijpen en
weinig kennis hebben van andere talen behalve hun moeder taal.
Deze constatering zorgt voor de formulering van de hoofdvraag van dit onderzoek:
“Welke gevaren brengt de inzet van anderstaligen in de fruitteeltsector met zich mee
en welke beheersmaatregelen kunnen genomen worden om de arbeidsrisico’s te
beheersen?”
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende sub vragen geformuleerd:








Wat zegt de Arbowet over het werken met anderstaligen?
Wat zijn de regels m.b.t het tewerkstelling van inwoners binnen de EU en
niet EU inwoners?
Wat zijn ervaringen in de branche en andere branches?
Wat zijn de ervaringen van de anderstalige seizoenmedewerkers zelf?
Hoe kan communicatie een rol spelen in het ontstaan van ongevallen?
Wat zijn de specifieke gevaren en risico’s gekoppeld aan taal en communicatie?
Wat kun je als veiligheidskundige betekenen voor de fruitteeltsector?

Het gedane onderzoek geeft antwoord op deze vragen en zorgt voor de volgende conclusie:
Het werken met anderstalige seizoenmedewerkers levert binnen het uitvoeren van de
werkzaamheden niet meer risico’s, ofwel schade, op dan het werken met
Nederlandsprekende seizoenmedewerkers. Wel zorgt het te werk stellen van anderstaligen
voor extra kosten en inspanning voor de fruitteler.
Maatschappelijke problemen komt men vooral tegen bij calamiteiten. Het niet goed kunnen
communiceren met de fruitteler en de eventuele hulpverleners kan ervoor zorgen dat de
hulpverlening moeizamer verloopt of de calamiteit in stand wordt gehouden.
Een hulpmiddel om de communicatie te vergemakkelijken is wenselijk in deze situaties.
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Voorwoord
Op 31 december 2013 nadat de champagne op was dus eigenlijk 1 januari 2014, heb ik
mezelf aangemeld voor de opleiding Middelbare Veiligheidskunde en daarmee mijn eerste
goede voornemen direct waargemaakt.
Aanleiding om mezelf te gaan oriënteren op de opleiding Middelbare Veiligheidskunde was
een ongeval in het fruitteeltbedrijf van mijn man en zijn compagnons met een anderstalige
seizoenmedewerkers. Vanwege mijn achtergrond als instructeur eerste hulp werd ik erbij
geroepen. De situatie, het cultuurverschil en het feit dat er nauwelijks communicatie mogelijk
was maakte de eerste hulpverlening moeilijk. Ook dit jaar moest er een ambulance gebeld
worden voor een anderstalige seizoenmedewerkers en werd wederom duidelijk hoe
essentieel communicatie is.
Inmiddels zijn alle lesdagen voorbij, het groepswerk succesvol verdedigd, het schriftelijk
examen gemaakt en is dit eindwerk de laatste stap die nog genomen moet worden.
Het opzetten van dit onderzoek was lastiger dan ik vooraf had bedacht, met name het vinden
van de juiste manier van vraagstelling zorgde voor vraagtekens en doet je beseffen dat dat
niet onderwerpen binnen de opleiding voor jou gesneden koek zijn. De spontane hulp die je
krijgt van mensen die je niet kent maar een mail stuurt met een vraag op basis van hun
naamsvermelding in een artikel wat je leest of op basis van een LinkedIn profiel, is super!
Ik kan mijn enthousiasme soms nauwelijks onderdrukken, zo leuk vind ik het om bezig te zijn
met veiligheid. Toch moet ik wat mensen oprecht bedanken voor hun hulp, feedback, kijkje in
hun keuken of oneindige geduld. Dus…..
Jan-Willem, allerliefste schat, dank je wel voor alle liters thee die je voor me hebt gezet.
Patrick, super promotor, voor het feit dat je lat zo heerlijk hoog hebt gelegd en je voortdurend
je vertrouwen hebt uitgesproken.
De fruittelers en bedrijven uit andere branches, die zichzelf hebben opengesteld voor mijn
vragen en de moeite hebben genomen hier tijd voor te maken.
Maar ook het detacheringsbureau wat ik onaangekondigd belde voor een stukje verificatie
van één van mijn bevindingen.
Speciale dank aan dhr. Peter Bredius, Stigas preventieadviseur en hogere
veiligheidskundige voor de hulp.
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1.

Inleiding

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 1600 gespecialiseerde fruitteeltbedrijven, welke
samen 86% van het areaal fruit telen. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 10 ha.
Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal fruitteeltbedrijven verminderd met 730 bedrijven.
Daar waar er vroeger meer appels dan peren geteeld werden is het areaal appels is
tegenwoordig gelijk aan het areaal peren.
Met name het weer zorgt ervoor dat de oogst jaarlijks sterk kan fluctueren.
Een klein rekensommetje…
In 2011 werd er 418.000 ton appels geoogst en 310.000 ton peren. Er vanuit gaande dat er
gemiddeld 6 stuks fruit in één kilo gaan, betekent dat dat er 2.508.000.000 appels en
1.860.000.000 peren in dat jaar geoogst ofwel geplukt zijn.
Het plukken van appels en peren is handwerk. Ieder stuk fruit wordt zorgvuldig door een,
over het algemeen, seizoenmedewerker van de boom geplukt.
De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd en steeds vaker is het voor fruittelers onmogelijk
om aan voldoende seizoenmedewerkers te komen voor de oogstperiode. De toetreding van
Polen en Tsjechië in de EU maakte het mogelijk om op vrij eenvoudige wijze het te kort aan
seizoenmedewerkers op te vullen zodat de oogst toch op tijd in de koelcellen ligt.
Voor het werken met anderstalige seizoenmedewerkers zijn zowel voordelen als nadelen te
noemen.
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2.

De onderzoeksvraag

Bedrijven die hun te kort aan Nederlandse medewerkers aanvullen door gebruik te maken
van anderstalige (seizoen)medewerkers zien logischerwijs geen gevaar in het te werk stellen
van deze groep mensen in hun bedrijf. Maar is dat ook zo?
Het onderzoek in dit eindwerk moet antwoord geven op de vraag:
“Welke gevaren brengt de inzet van anderstaligen in de fruitteeltsector met zich mee
en welke beheersmaatregelen kunnen genomen worden om de arbeidsrisico’s te
beheersen?”
Deze om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende sub vragen
geformuleerd:








3.

Wat zegt de Arbowet over het werken met anderstaligen?
Wat zijn de regels m.b.t het tewerkstelling van inwoners binnen de EU en
niet EU inwoners?
Wat zijn ervaringen in de branche en andere branches?
Wat zijn de ervaringen van de niet Nederlandssprekende seizoenmedewerkers zelf?
Hoe kan communicatie een rol spelen in het ontstaan van ongevallen?
Wat zijn de specifieke gevaren en risico’s gekoppeld aan taal en communicatie?
Wat kun je als veiligheidskundige betekenen voor de fruitteeltsector?

Scope

In dit eindwerk wordt zowel binnen de theoretische uitwerking als het praktisch onderzoek
het volgende kader gehanteerd:




Het inventariseren van de belangrijkste gevaren in de fruitteeltsector
Welke gevaren kunnen gevolgen hebben voor het inzetten van anderstaligen in de
fruitteeltsector
Welke beheersmaatregelen kunnen van toepassing zijn op de inzet van anderstaligen
in de fruitteeltsector
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4.

Wetgeving

4.1

Inleiding

In de wetgeving wordt verwezen naar de voorwaardes om anderstaligen tewerk te stellen,
plichten waaraan je als werkgever moet voldoen en de plichten waaraan de werknemer moet
voldoen. Wetgeving is een basiselement van de bedrijfsvoering binnen een bedrijf en
behoort daarom, zij het beknopt, thuis in dit eindwerk.
Dit hoofdstuk beantwoord de vragen:



4.2

Wat zegt de Arbowetgeving over het werken met anderstaligen?
Wat zijn de regels m.b.t het tewerkstelling van inwoners binnen de EU en
niet EU inwoners?

Vergunningen buitenlandse werknemers

Sinds de toetreding van Polen en Tsjechië in de EU in 2004, maakt de fruitteeltsector steeds
vaker gebruik van Oost Europese werknemers tijdens de plukperiode.
Over het algemeen kun je stellen dat buitenlandse werknemers de te korten invullen op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Het tewerkstellen van buitenlandse werknemers is echter wel
aan regels gebonden. Deze regels zijn opgesteld door de Rijksoverheid en de EU en kunnen
als volgt worden samengevat:







Voor werknemers uit de landen van de EER (Europese Economische Ruimte) en
Zwitserland geldt een vrij verkeer. Deze groep kan zonder vergunning in Nederland
komen werken.
Werknemers uit Kroatië moeten voorlopig een vergunning hebben om in Nederland te
werken.
Vanaf 1 april 2014 moeten vreemdelingen van buiten de EER en Zwitserland een
GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) aanvragen. Dit geldt als zij
langer dan 3 maanden naar Nederland komen om te werken. De GVVA combineert
de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning in 1 vergunning.
Werknemers die korter dan 3 maanden in Nederland komen werken, seizoenwerkers,
studenten, asielzoekers, werknemers van een internationaal concern die naar
Nederland worden overgeplaatst en Kroaten hoeven geen GVVA aan te vragen. Zij
vragen een tewerkstellingsvergunning aan bij het UWV en een verblijfsvergunning bij
de IND.

Het aanvragen van een vergunning voor personeel buiten de EER is voorwaarden
gebonden. Daar deze verder niet van toepassing zijn op dit eindwerk, worden deze niet
nader omschreven.
(bron: www.rijksoverheid.nl)
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4.3

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een Nederlandse wet welke een uitgangspunt
vormt voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. De Arbowet bevat regels voor zowel de
werkgever als werknemer en hebben als doel om gezondheid, veiligheid en welzijn van
werknemers te bevorderen en ongevallen en ziektes te voorkomen.
Het staat niet ter discussie dat de gehele Arbowet van toepassing is op een bedrijf. Maar ten
op zichtte van de hoofdvraag in dit onderzoek worden de artikelen de volgende artikelen eruit
gelicht:








4.4

Artikel 3
Legt de werkgever de verplichting op te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van
de werknemers inzake alle arbeid verbonden aspecten. Met andere woorden; de
werkgever is verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren.
Artikel 5
Legt de werkgever op de risico’s die arbeid met zich meebrengt vast te leggen in
een inventarisatie en evaluatie. Het bevat een omschrijving van de gevaren en de
risico-beperkende maatregelen.
Artikel 8
Geeft aan dat de werkgever de werknemers op een doeltreffende manier moet
inlichten over de te verrichtte werkzaamheden en de daarbij behorende risico’s.
Instructies moeten gegeven worden in voor de werknemer begrijpelijk taal. De
werkgever is verantwoordelijk voor de controle op naleving van instructie en
voorschriften.
Artikel 11
Omschrijft de verplichtingen van de werknemer. Deze is verplicht om op de
arbeidsplaats naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en
gezondheid en die van andere betrokken personen. De basis voor deze zorgplicht
ligt in de opleiding die de werknemer heeft genoten en de instructies die hij heeft
ontvangen van zijn werknemer.

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet is een geheel van regels die de maximale werktijden en de minimale
rusttijden van werknemers bepalen.
Gedurende de uitwerking van de hoofdvraag is ter sprake gekomen dat anderstaligen soms
pauzes willen overslaan.
Artikel 5:4 geeft aan dat dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert dat de arbeid bij
een dienst van meer dan 5,5 uur wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30
minuten. Wanneer de dienst meer dan 10 uur duurt deze wordt onderbroken door een pauze
van ten minste 45 minuten.
Deze pauzes mogen opgesplitst worden in kortere pauzes van ten minste 15 minuten.

(bron: Arbeidstijdenwet)
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4.5

Wetgeving m.b.t. anderstaligen

Er is geen specifieke wetgeving te vinden in de Arbowet of het Arbobesluit die betrekking
heeft op anderstaligen. Wel worden anderstaligen in diverse documenten omschreven als
een groep werknemers die, op grond van hun taalbarrière, extra aandacht nodig hebben
wanneer het gaat om het geven van doeltreffende werkinstructies.
De veiligheid van anderstaligen moet zijn geborgd in de RI&E van het bedrijf.

(bron: Arbowet)
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5.

Theoretische uitwerking

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over onderstaande onderwerpen welke dienen als
theoretische onderbouwing voor het praktisch onderzoek:





5.2

Kwaliteitssystemen in de landbouwsector
Werkzaamheden in de fruitteelt
Ongevallen, ziekte en beroepsziekte
Risico-inventarisatie & Evaluatie

Kwaliteitssystemen in de landbouwsector

De eerdergenoemde 1600 Nederlandse gespecialiseerde fruittelers hebben een aantal
mogelijkheden om hun oogst af te zetten in de markt bijvoorbeeld door het bedrijf aan te
sluiten bij een veiling, zelfstandig, als commissionair of op verkoop op het hout.
Ongeacht voor welke manier van verkoop er wordt gekozen krijgt iedere fruitteler te maken
met een kwaliteitssysteem. Er zijn diverse kwaliteitssystemen waaruit een fruitteler kan
kiezen, in bepaalde gevallen wordt er een bepaald kwaliteitssysteem opgelegd door de
koper, maar alle systemen hebben hetzelfde doel; voedselveiligheid.
Er wordt dus niet alleen gekeken naar het eindproduct maar het gehele productieproces
wordt gecontroleerd en geregistreerd.
Wanneer je als gespecialiseerde fruitteler geen gebruikt maakt van een kwaliteitssysteem, is
het onmogelijk het product af te zetten op de markt.
5.2.1 Kwaliteitssystemen
De afgelopen jaren heeft de voedingsindustrie zware inspanning geleverd om de
voedselveiligheid zo goed mogelijk te garanderen. De oorspronkelijke systemen waren
echter alleen maar gericht op het eindproduct. Binnen de huidige systemen gaat men een
stap verder worden binnen het hele proces alle grond- en eindstoffen en het hele
eindproduct gecontroleerd en geregistreerd. Er dan sprake van een kwaliteitssysteem.
Wanneer er binnen het kwaliteitssysteem ook gelet wordt op de veiligheid van het product
voor de eindgebruiker, is er sprake van een voedselveiligheidssysteem.
Een overzicht van de kwaliteitssystemen die gebruikt worden binnen de agrarische sector
staat beschreven in bijlage 1.
5.2.2 Hygiëneregels
Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn de hygiëneregels. Iedere werknemer
is verplicht deze te kennen en na te leven. Ongeacht welke taal je spreekt. Het
kwaliteitssysteem vereist tevens dat iedere medewerker tekent voor het kennen en naleven
van deze regels. Het vereist veel inspanning om aan deze norm te voldoen omdat men, juist
in de plukperiode te maken heeft tientallen seizoenmedewerkers en anderstaligen op het
bedrijf voor wie deze regels niet als vanzelfsprekend gelden.
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Naast de geldende veiligheidstermijnen na het spuiten van bestrijdingsmiddelen en de
traceerbaarheid van het fruit, zijn het kennen en naleven van de hygiëneregels cruciale
punten tijdens de geplande en ongeplande audits.
(bron: Dossier kwaliteitssystemen & certificering, AgriHolland)

5.3

Werkzaamheden in de fruitteelt

Een fruitteler is gedurende het gehele jaar bezig met verschillende werkzaamheden om
tijdens het oogstseizoen een zo goed mogelijk product te oogsten.
5.3.1 Snoeien (fysieke belasting)
Het snoeien van de fruitbomen vindt voornamelijk plaats in maanden december t/m april.
Voor het snoeien van de bomen wordt gebruik gemaakt van een elektrische of een
pneumatische snoeischaar. Het gebruik van de elektrische snoeischaar heeft een voorkeur
boven het gebruik van een pneumatische snoeischaar omdat het minder kracht kost en
minder schokken geeft.
Alleen wanneer aan een boom te veel schoten groeien en deze de groei en kleuring van het
fruit belemmeren wordt er ’s zomers gesnoeid. Het betreft dan een enkele boom. Er wordt
dan geen gebruik gemaakt van de pneumatische snoeischaar maar van een
handsnoeischaar.
5.3.2 Rooien en planten
Wanneer een perceel verouderd is en de bomen onvoldoende opbrengst geven, worden de
oude bomen gerooid en worden er nieuwe jonge bomen terug gepland. Er zijn diverse
manieren om een perceel te rooien. Over het algemeen rooit de fruitteler zelf het perceel
door de bomen met de trekker uit de grond te trekken en deze vervolgens met een
motorzaag te verzagen. Een andere mogelijkheid is om het perceel door een loonwerker te
laten versnipperen.
Bij de ontwikkeling van nieuwe rassen en proeven met reeds bestaande rassen wordt
gekeken naar mogelijkheden om jonge bomen op andere manieren te planten. Zo wordt het
peren ras Conference aangeplant in de zogenaamde V- haag. Deze manier van aanplanten
zorgt ervoor dat de bomen in een V groeien, de toppen minder hoog worden en de peren
makkelijker te oogsten zijn.
5.3.3 Werkzaamheden met de trekker of heftruck (zittend werk)
Voor vele dagelijkse werkzaamheden in de fruitteelt, zoals versnipperen van snoeihout,
maaien, spuiten, verplaatsen van voorraadkisten enz. wordt gebruik gemaakt van een
trekker of heftruck. Vaak zit de bediener langdurig op de machine. De trillingen en schokken
die de machine veroorzaken zijn erg belastend voor de rug en ledematen.
Een globale geluidsmeting met een applicatie op de mobiele telefoon geeft aan dat het
geluidsniveau in de trekker 85 dB(A) is. Dit betekend bestuurder van de trekker wettelijk
verplicht is om passende gehoorbescherming te dragen welke moet worden aangeboden
door de werkgever.
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5.3.4 Verdunnen
Tijdens de zomer maanden, enkele weken voordat het oogstseizoen begint worden de
bomen zo nodig verdund. Te veel aan fruit aan één boom wordt ertussenuit geplukt en
eventuele schoten worden weggesnoeid zodat het fruit beter kan kleuren en groeien zodat er
kwalitatief een beter product ontstaat.
5.3.5 Oogsten
Het oogsten van appels en peren gebeurd handmatig en afhankelijk van de
groeiomstandigheden, hoeveelheid en het ras, in de periode augustus t/m november.
Tijdens het oogsten van het fruit kan er gebruik gemaakt worden van verschillende
pluksystemen te weten:


Plukemmer & plukkar
Een plukemmer of plukzak wordt gebruikt om fruit in te verzamelen en wanneer de
vol is te legen in een kist. Het gewicht van de plukemmer is erg belastend voor het
lichaam.
De plukemmer wordt het twee schouderbanden gedragen voor het lichaam, de
plukzak hangt in de boom en wordt eruit getild wanneer deze vol is.
De combinatie plukemmer & plukkar is de minst verantwoorde manier voor het
oogsten van fruit.



Pluktrein
De pluktrein is het meest gangbare pluksysteem. Het is echter ook een voor het
lichaam erg belastend systeem. Met name door het hoge pluktempo en de bukkende
beweging die gemaakt moet worden om het fruit in de kist te leggen. Palletkisten met
een beweegbare bodem zou deze bukkende beweging verminderen.
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Onyx, is een zelfrijdende machine welke wordt ingezet voor het plukken van de
koppen van de fruitbomen.
Op de Onyx staan maximaal 4 personen die de koppen van de fruitbomen
leegplukken. Het fruit kan rechtstreeks in de palletkist gedaan worden. Het gebruik
van de Onyx maakt het gebruik van trapjes in de boomgaard overbodig.
Let wel; de Onyx is een zelfrijdende machine welke rijdt tussen de boomrijen.
Wanneer een persoon wordt aangereden door de Onyx heeft dit de dood tot gevolg.
Er zijn bronmaatregelen nodig om dit gevaar te elimineren.
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Pluk-o-trac
De Puk-o-trac voorkomt extreme houdingen van het lichaam. Het fruit wordt nadat het
geplukt is middels, in hoogte verstelbare, transportbandjes naar de voorraad kist
vervoerd en daar verzameld. Het systeem in volledig aan te passen zodat de afstand
tot de boom zo klein mogelijk is.



De snarenband is een systeem met wat de fysieke belasting positief beïnvloed maar
verdere ontwikkeling nodig heeft om het gangbaar te maken.
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Pluksystemen worden steeds verder doorontwikkeld om de fysieke belasting te
minimaliseren. Ieder pluksysteem kent zijn eigen risico’s en het gebruik van nieuwe
systemen zorgt ook voor verplaatsing van risico’s.
Het plukken van fruit wordt gezien als eenzijdig en repeterend werk. Waarbij de risico’s met
name zitten in overbelasting van schouder, arm en rug doordat tillen en trekken van last
onvermijdelijk is.
5.3.6 Sorteren (kort cyclisch, repeterend en staand werk)
Het sorteren van hardfruit gebeurd met de hand aan een lopende band en gebeurd het hele
jaar door. Een sorteermachine is staat om fruit op grootte te sorteren echter de controle en
uitsplitsing op kwaliteit en het hardfruit in de bestemde kistjes c.q. dozen plaatsen is
handmatig werk.
5.3.7 Overige werkzaamheden
Naast bovenstaande opsomming van de werkzaamheden, welke voornamelijk een beeld
geven van de fysieke belasting, heeft een fruitteler ook te maken met andere
werkzaamheden die als gevaar kunnen worden beschouwd.


Het nemen van monsters uit een ULO (Ultra Low Oxygen) cel.
Fruit moet geconditioneerd worden bewaard. Dit gebeurd in ULO cellen. In deze ULO
cellen heerst een afwijkende atmosfeer waarbij het uiteindelijke zuurstofgehalte
maximaal 1,5% is. De rest van de ruimte is gevuld met stikstof en CO2.
Met name bij het nemen van monsters is er direct gevaar voor de medewerker die
deze werkzaamheden uitvoert. De afwijkende atmosfeer en drukverschillen in en
rondom de ULO cellen kunnen ervoor zorgen dat er verstikking optreedt bij de
medewerker met de dood als gevolg.
Om het gevaar te elimineren zou voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een
robot kunnen worden ingezet.



Werken met gevaarlijke stoffen
Binnen de fruitteelt wordt gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen om ziektes en
plagen in de boomgaard bestrijden. Bestrijdingsmiddelen zijn in verschillende vormen
beschikbaar en moeten altijd verdund worden met water. Het verdunnen gebeurd in
altijd in de tank van de spuit (afhankelijk van de grootte maximaal 3000 liter).
Om te mogen werken met bestrijdingsmiddelen dient de medewerker in het bezit te
zijn van een geldige Nederlandse spuitlicentie. De medewerker kan de geldigheid van
deze licentie behouden door het volgen van bijscholingsbijeenkomsten en het
verzamelen van accreditatiepunten.



Werken met machines
Er zijn vele machines welke gebruikt worden voor de uitvoering van werkzaamheden.
Alleen wanneer een medewerker voldoende scholing heeft gehad mag deze ermee
werken.

(bron: Arbocatalogus Fruitteelt)
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5.4

Ongevallen, ziekte en beroepsziekte

Stigas staat voor Stichting Gezamenlijke Arbo Service en is een arbodienst met voornamelijk
participanten, zowel werkgevers als werknemers, in de landbouwsector. Jaarlijks
presenteren zij een jaarverslag waarin naast een uiteenzetting van de activiteiten die zij zelf
hebben uitgevoerd ook overzichten te vinden zijn met ongeval- en ziekteverzuimcijfers.
Onderstaande cijfers geven een beeld van het ziekteverzuim en het aantal ongevallen met
ziekteverzuim wat zich heeft voorgedaan in de totale agrarische sector gedurende de
periode 2011 t/m 2013.
5.4.1 Bedrijfsongevallen
2011
124 bedrijfsongevallen met ziekteverzuim
387 vermoedelijke beroepsziekten vastgesteld
22 dodelijke ongevallen
2012
117 bedrijfsongevallen met ziekteverzuim
354 vermoedelijke beroepsziekten vastgesteld
12 dodelijke ongevallen
2013
149 bedrijfsongevallen met ziekteverzuim
319 vermoedelijke beroepsziekten vastgesteld
15 dodelijke ongevallen
Machines, vallen en vallende voorwerpen veroorzaken het grootste deel van de dodelijke
ongevallen in de agrarische sector. Opvallend is ook het aantal dodelijke ongevallen waarbij
dieren betrokken was. In veel gevallen was de eigenaar van het bedrijf het slachtoffer.
Uit de overzichten waarin de 49 dodelijke ongevallen in de afgelopen 3 jaar zijn geregistreerd
is het niet aannemelijk dat één van de slachtoffers niet Nederlandssprekend is en is er
slechts één dodelijk ongeval te herleiden naar een fruitteeltbedrijf. Het betrof hier een
ongeval met kind wat onder een heftruck terecht komt tijdens opruimwerkzaamheden van
een buurtfeest.
5.4.2 Ziekteverzuim
Niet alle ziekteverzuim komt bij de bedrijfsarts terecht en krijgt daardoor geen diagnose.
Duidelijk is wel dat klachten aan het bewegingsapparaat en de rug voor een belangrijk deel
het ziekteverzuim binnen de landbouwsector bepalen. In de fruitteelt vindt men de minste
langdurig zieken.

(bron: jaarverslagen Stigas 2011,2012, 2013)
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5.5

Risico inventarisatie en evaluatie

De risico inventarisatie en evaluatie, hierna te noemen RI&E vormen een belangrijk middel
om te bepalen welke gevaren er binnen een bedrijf of branche aanwezig zijn en waarop
voorlichting en instructie gericht moet zijn.
Risico’s kunnen worden ingedeeld aan de hand van MUOPO.
Dit acroniem staat voor Mens-Uitrusting-Omgeving-Product-Organisatie en is bedoeld om
risico’s in te delen in deze 5 groepen.
Wanneer de risico’s zijn ingedeeld kunnen we ze in de juiste rangorde zetten en
kwantificeren met behulp van twee methodes te weten: “Fine & Kinney” of de “Risicograaf”
Wanneer risico’s zijn geïdentificeerd en gewogen, kan er een passende instructie en plan
van aanpak worden opgesteld.
De controle op de naleving van de geïmplementeerde maatregelen is een continue proces.
5.5.1 Branche-instrument
Ook fruittelers zijn verplicht om een RI&E uit te voeren. Daar de fruitteeltsector nog geen
goedgekeurde branche RI&E heeft, zal de fruitteler de RI&E zelf moeten uitvoeren. Het
Stigas en de NFO hebben op hun website een instrument om een digitale RI&E uit te voeren
voor de betreffende werkplek of bedrijf. Om gebruik te kunnen maken van dit instrument
dient de fruitteler wel een inlogcode aan te maken (Stigas) dan wel lid te zijn van de
organisatie (NFO).
Stigas werkt met OiRA (Online Interactive Risk Assesement). Een online instrument dat helpt
bij het uitvoeren van een RI&E voor een werkplek of een bedrijf.
Er worden 4 stappen gehanteerd: voorbereiding, inventarisatie, evaluatie en het plan van
aanpak. De fruitteler beantwoord de gestelde vragen en geeft aan hoe de knelpunten worden
opgelost. OiRA komt met suggesties voor deze oplossingen.
Opvallend is de beperkte aandacht voor anderstaligen in deze vragenlijst.
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6.

Praktisch onderzoek

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over onderstaande onderwerpen welke dienen als
uitwerking van het praktisch onderzoek:




Werken met anderstaligen seizoenmedewerkers in de fruitteeltsector
Werken met anderstaligen in andere sectoren
Ervaringen van anderstalige seizoenmedewerkers

Tevens worden in dit hoofdstuk de volgende sub vragen beantwoord:



6.2

Wat zijn ervaringen in de branche en andere branches?
Wat zijn de ervaringen van de niet Nederlandssprekende seizoenmedewerkers zelf?

Werken met anderstalige seizoenmedewerkers in de fruitteelt

De onderzoeksvraag beantwoorden op basis van alleen theoretische kennis is onrealistisch.
Adviezen die gegeven worden in bijvoorbeeld de Arbocatalogus zijn op basis van de
arbeidshygiënische strategie maar niet altijd makkelijk toe te passen in een praktijksituatie.
De ervaringen en kennis van de fruitteler zelf is even waardevol en draagt bij aan een
mogelijk plan van aanpak.
Een drietal Zeeuwse fruittelers is gevraagd een vragenlijst met 29 vragen in te vullen. Deze
vragen hebben betrekking op:






RI&E
werk- en veiligheidsinstructies
controle op werkinstructies
omgang met anderstalige seizoenmedewerkers
verschil tussen vaste medewerkers en seizoenmedewerkers

De volledige vragenlijst is bijgevoegd als bijlage 2.
De gevoerde gesprekken en de gegeven antwoorden kunnen we als volgt per onderwerp
samenvatten:
Algemene vragen
Alle bedrijven zijn groter dan de eerder genoemde gemiddelde 10 ha. Te weten 60 ha, 49 ha
en 11 ha.
Ook wanneer er gekeken wordt naar het aantal compagnons waarmee wordt samen gewerkt
blijft er per persoon meer dan 10 ha over.
Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten gedurende de rest van het jaar staan er tussen de 0 en
15 medewerkers op de loonlijst. De compagnons zijn hierin niet meegerekend.
De Nederlandse, Engelse en Duitse worden over het algemeen door de fruittelers goed tot
redelijk gesproken.
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RI&E
De fruittelers die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hebben een RI&E uitgevoerd, de
manier waarop dit gebeurd verschilt per bedrijf evenals het actueel zijn van de RI&E.
Lichamelijk klachten door statische belasting en psychosociale arbeidsbelasting worden niet
als mogelijke risico’s ervaren en er daardoor ook geen extra beleid voor gevoerd. Eén van de
fruittelers geeft aan dat het nemen van koffie- en lunchpauze verplicht is ondanks het feit dat
met name de niet anderstalige seizoenmedewerkers deze liever overslaan. Reden hiervoor
is het, in hun ogen, verlies van inkomen. De seizoenmedewerkers worden per uur betaald,
koffie- en lunchpauze is eigen tijd.
Ongevallen worden alleen geregistreerd wanneer ze leiden tot een verzuim van meer dan
drie dagen.
Werk- en veiligheidsinstructies
Het beschikbaar hebben van werkinstructies verschilt per bedrijf. Bij twee bedrijven zijn de
werkinstructies die binnen het gehanteerde kwaliteitssysteem verplicht zijn, ook aanwezig in
het bedrijf. Sommige werkinstructies zijn in meerdere talen beschikbaar omdat deze ooit
vanuit een ondersteunende organisatie zijn uitgegeven.
Eén bedrijf heeft helemaal geen werkinstructies op papier staan.
Veiligheidsinstructies beperken zich tot een lijst met telefoonnummers en alarmnummers die
gebeld kunnen worden bij een calamiteit. Het is verplicht deze lijst in meerdere talen te
hebben en op te hangen op diverse plaatsen waar gewerkt wordt waaronder de kantine. De
verwachting is dat een niet Nederlandssprekende medewerkers bij calamiteiten de fruitteler
zal bellen en niet direct het alarmnummer. Communicatieproblemen spelen hierbij een rol.
Vaste medewerkers
Twee van de drie bedrijven hebben, buiten de compagnons, tussen de 6 en 12 medewerkers
in vaste loondienst. Niet alle vaste medewerkers hebben ze Nederlandse nationaliteit.
Sommigen begrijpen en spreken iets Nederlands, met anderen wordt gecommuniceerd met
handen voeten.
Werkinstructies worden mondeling gegeven. Er wordt niet geregistreerd wanneer er een
werkinstructie wordt gegeven en de in vaste dienst zijnde medewerker hoeft hier dan ook
niet voor te tekenen tenzij het kwaliteitssysteem dit vereist.
De controle op het begrijpen van een werkinstructie verschilt per bedrijf. Het ene bedrijf gaat
er vanuit dat een vaste medewerker een werkinstructie sowieso begrijpt en er wordt pas
bijgestuurd op het moment dat blijkt dat werkzaamheden niet goed zijn of worden uitgevoerd.
Het andere bedrijf vraagt of de instructie begrepen is en werk gedurende enige tijd mee om
te kijken of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd.
Beide bedrijven sturen werkzaamheden bij door de uitleg nogmaals te geven.
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Seizoenmedewerkers
Alle bedrijven maken gedurende het oogstseizoen gebruikt van seizoenmedewerkers. De
aantallen variëren tussen de 10 en 59 extra medewerkers boven op de vaste medewerkers.
Seizoenmedewerkers kunnen in loondienst zijn bij de fruitteler zelf onder de noemer
gelegenheidsarbeid of worden ingehuurd via de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB).
Over het algemeen komen dezelfde seizoenmedewerkers jaarlijks terug. Nieuwe
seizoenmedewerkers zijn vaak bekenden van elkaar.
Twee van de drie bedrijven werken alleen met Poolse seizoenmedewerkers. Deze
medewerkers spreken naast Pools ook vaak (een klein beetje) Duits en de jongere generatie
spreekt ook Engels.
Op het andere bedrijf komen de seizoenmedewerkers uit Nederland, Polen, Roemenië en
Tsjechië. Deze mix van medewerkers zorgt ook voor een mix van talen. Nederlands, Engels,
Duits, Pools, Roemeens en Tsjechisch. Gedurende de werkzaamheden zijn alle bekenden
van elkaar samen aan het werk.
Seizoenmedewerkers die geen verblijfplaats in Nederland hebben worden door de fruitteler
gehuisvest op eigen terrein waar men zich moet houden aan de gestelde huisregels. Deze
huisregels hebben niet alleen betrekking op het gebruik van de aanwezige faciliteiten maar
ook op het gebruik van alcohol en drugs. Huisregels staan op papier. Wanneer de huisregels
overtreden worden men hierop aangesproken. Bij meerdere overtredingen volgt een sanctie.
Wanneer de fruitteler seizoenmedewerkers inhuurt via een uitzendbureau, ligt de
verantwoording voor de huisvesting bij het uitzendbureau.
Aan de seizoenmedewerkers worden werkinstructies mondeling of met hand en voeten
gegeven. Er wordt niet geregistreerd wanneer er een werkinstructie wordt gegeven en de
seizoenmedewerker hoeft hier ook niet voor te tekenen tenzij het kwaliteitssysteem dit
vereist.
Om te controleren of werkinstructies begrepen zijn wordt er bij alle bedrijven enige tijd
meegewerkt om te kijken of de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Wanneer blijkt dat
werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd wordt er bijgestuurd door werkzaamheden
nogmaals uit te keggen.
Bij blijvend onvoldoende functioneren van de seizoenmedewerker volgen er maatregelen.
Wanneer de seizoenmedewerkers gedurende de oogstperiode woonachtig zijn op het terrein
van de fruitteler kunnen de anderstaligen voor vragen terecht bij de fruitteler. Hij zal, indien
nodig, een afspraak maken bij de dokter, tandarts enz. en is ook bereidt om deze
medewerker daar naartoe te brengen.
Anderstalige seizoenmedewerkers die worden ingehuurd via het uitzendbureau, hebben bij
het uitzendbureau een Pools sprekende contactpersoon waar ze met vragen terecht kunnen.
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Knelpunten
Alle fruittelers zijn van mening dat het werken met anderstalige medewerkers lastig is in
bepaalde situaties met name waarin communicatie een cruciale rol speelt maar over het
algemeen geen belemmering oplevert tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
Wel zijn er verschillen aangegeven in de motivatie en werkprestatie van de anderstalige
seizoenmedewerkers. Het geniet de voorkeur om anderstalige seizoenmedewerkers die
ingehuurd worden via een uitzendbureau en al een paar jaar geweest zijn, te wisselen voor
een nieuwe ploeg.

Deelconclusie
De ondervraagde fruittelers zijn tevreden met deze manier van werken. Het jaarlijks
terugkeren van dezelfde groep seizoenmedewerkers zorgt voor een vertrouwens band en
routine in de werkzaamheden. Ondanks dat de communicatie soms lastig gaat.
Echter in geval van een calamiteit wordt, onder invloed van stress, communicatie soms
onmogelijk omdat men dan volledig terug keert naar de moedertaal. Dit is niet alleen lastig
voor de fruitteler en de anderstalige medewerker maar ook voor hulpverleners.
Opvallend is dat geen van de drie bedrijven ondanks het uitvoeren van een RI&E, statische
belasting en psychosociale arbeidsbelasting als mogelijke risicofactor ziet terwijl klachten
aan het bewegingsapparaat en rug wel voor een belangrijk deel het ziekteverzuim in de
landbouwsector bepalen. In de beschikbare online instrumenten voor het uitvoeren van een
RI&E, wordt ruim aandacht besteed aan deze twee onderwerpen.
De werkgever is op basis van de arbeidstijdenwet verplicht om gedurende de dag pauzes in
te lassen ongeacht de mening van de seizoenmedewerker.
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6.3

Werken met anderstalige seizoenmedewerkers in andere branches

Niet alleen in de fruitteelt maar ook in andere branches wordt volop gebruik gemaakt van
anderstalige medewerkers. Deze kunnen in vaste dienst zijn, als seizoenmedewerker of op
projectbasis werkzaam zijn in een bedrijf. Ieder bedrijf heeft zijn eigen voorwaarden waaraan
een anderstalige medewerker of een groep anderstaligen aan moet voldoen.
De reden waarom er gewerkt wordt met anderstaligemedewerkers is echter in alle branches
hetzelfde; het opvullen van de te korten in arbeidsmarkt.
Twee bedrijven uit andere branches hebben dezelfde vragenlijst ingevuld als de drie
fruittelers. Deze antwoorden kunnen als volgt samenvatten:
Het eerste bedrijf is een industrieel bedrijf, heeft 250 medewerkers in dienst en te maken met
diverse kwaliteitssystemen die voedselveiligheid moeten waarborgen.
Er is een actuele RI&E waarin men ook bewust is van de risico’s statische belasting en
psychosociale arbeidsbelasting. Hiervoor is dan ook passend beleid gemaakt.
Alle (bijna)ongevallen en incidenten worden geregistreerd, werkinstructies aan vaste
medewerkers worden zowel mondeling als schriftelijk gegeven en medewerkers dienen
hiervoor te tekenen. Uitgevoerde werkzaamheden worden gecontroleerd.
De anderstalige seizoenmedewerkers komen uit Polen en Portugal, spreken Engels en Duits
en worden ingehuurd via een uitzendbureau, waar dus alle verantwoording ligt op het gebied
van huisvesting en integratie.
Dit bedrijf hanteert duidelijke huisregels, ook op het gebied van alcohol en drugs gebruik.
Opmerkelijk verschil tussen vaste medewerkers en seizoenarbeiders is dat men bij de vaste
medewerkers wel registreert wanneer er een werkinstructie is gegeven en de medewerkers
hiervoor laat tekenen maar deze procedure niet hanteert bij de seizoenmedewerkers.
Men ervaart af en toe problemen met de communicatie.
Dit bedrijf heeft geen behoefte aan hulpmiddelen om de communicatie met niet
Nederlandstaligen makkelijker te maken.
Het tweede bedrijf is een groothandel cq. toeleverancier voor supermarkten en heeft circa
250 medewerkers in dienst. In dit bedrijf is er een actuele RI&E beschikbaar maar ziet
statische belasting en psychosociale arbeidsbelasting niet als mogelijke risicofactor.
Alle (bijna) ongevallen en incidenten worden geregistreerd en er zijn werkinstructies en
veiligheidsinstructies in meerdere talen op papier beschikbaar. Werkinstructies aan vaste
medewerkers worden zowel mondeling als schriftelijk gegeven, deze worden geregistreerd
en vaste medewerkers dienen hiervoor te tekenen. Uitgevoerde werkzaamheden worden
gecontroleerd.
In drukke periodes wordt er gebruik gemaakt van circa 40 seizoenmedewerkers. De
anderstalige seizoenmedewerkers komen uit Polen en Litouwen, spreken Engels, Duits en
Pools en worden ingehuurd via een uitzendbureau, waar dus alle verantwoording ligt op het
gebied van huisvesting en integratie.
Ook bij dit bedrijf is er verschil in procedures rondom registratie en tekenen voor ontvangen
werkinstructie. Vaste medewerkers dienen wel te tekenen en seizoenmedewerkers niet.
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Wanneer blijkt dat werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd, kiest dit bedrijf ervoor om
naast de uitleg nogmaals mondeling te geven ook een werkoverleg m.b.t. het betreffende
onderwerp te organiseren.
Dit bedrijf geeft aan dat wanneer er een hulpmiddel is om de communicatie in geval van een
calamiteit/ongeval te verbeteren, hier graag gebruik van zou willen maken.
Deelconclusie
Beide bedrijven zijn tevreden over het werken met anderstalige (seizoen)medewerkers. De
eisen die gesteld worden aan deze medewerkers verschillen met de eisen die de fruitteler
stelt. Met name op het gebied van de aanwezigheid van een voorman die kan functioneren
als tolk. Toch komt ook hier naar voren dat communicatie lastiger is in het geval van een
calamiteit/ongeval.
Opvallend is dat beide bedrijven verschil maken tussen vaste medewerkers en
seizoenmedewerkers als het gaat over het omgaan met het tekenen voor ontvangen
werkinstructies.

6.4

Ervaringen van de anderstalige seizoenmedewerker

Het onderzoek zou niet compleet zijn wanneer de ervaring van de anderstalige
seizoenmedewerker niet zou worden gehoord.
Aan 11 seizoenmedewerkers die allen werkzaam zijn bij hetzelfde fruitteeltbedrijf is een
vragenlijst uitgedeeld met 12 vragen welke een relatie hebben met de vragen uit de
vragenlijst van de fruittelers.
Deze vragenlijst is bijgevoegd als bijlage 3.
De gevoerde gesprekken en beantwoorde vragenlijsten kunnen als volgt worden
samengevat:
10 seizoenmedewerkers komen uit Polen, 1 uit Nederland. Van de Poolse medewerkers
spreekt er 1 Engels, 1 Duits en de andere 8 spreken alleen Pools. De Nederlandse
seizoenmedewerker spreekt Engels en Duits.
Van de 10 anderstalige medewerkers begrijpen er 3 alleen Pools, begrijpen er 3 naast Pools
ook Engels, begrijpen er 2 naast Pools ook Tsjechisch, begrijpt er 1 naast Pools ook Duits.
De Nederlandse seizoenmedewerker begrijpt Engels en Duits.
De anderstalige medewerkers verblijven allemaal op het terrein van de fruitteler. Op dit
terrein gelden huisregels over het gebruik van de aanwezige faciliteiten en met betrekking tot
het gebruik van alcohol en drugs. Alle medewerkers kennen deze regels maar hebben deze
regels niet op papier ontvangen.
De fruitteler heeft aan de anderstalige medewerkers uitgelegd wat het alarmnummer is en
waar de belangrijkste zaken in het dorp te vinden zijn. Wanneer de medewerker een
afspraak bij de huisarts of tandarts nodig heeft, dan wordt dit geregeld door de fruitteler.
In geval van een calamiteit is er een lijst met belangrijke telefoonnummers welke ook in de
stacaravans hangt. De Nederlandse seizoenmedewerker geeft aan een veiligheidsinstructie
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te hebben ontvangen.
Geen van de seizoenmedewerkers ervaart lichamelijk klachten door statische belasting of
psychische klachten door psychosociale arbeidsbelasting.
Werkinstructie worden mondeling geven. Wanneer een werkinstructie onduidelijk of niet
begrepen is vragen slechts 2 van de 10 niet Nederlandssprekende seizoenmedewerkers aan
de fruitteler het nogmaals uit te leggen. De overige 8 vragen aan hun collega wat er
uitgelegd.
Alle anderstalige vinden het leuk om deze werkzaamheden in Nederland te doen. Er is geen
financiële druk.
Deelconclusie
De gesprekken en ingevulde lijsten geven niet de indruk dat er veel lastige werksituaties zijn
en dat de algemene communicatie prima verloopt. Wanneer er onduidelijkheden zijn, wordt
het onderling nogmaals uitgelegd en dit wordt geaccepteerd door de fruitteler. Omdat de
fruitteler zelf meewerkt, worden de werkzaamheden continu gecontroleerd.
De geringe kennis van andere talen die anderstalige seizoenmedewerkers hebben maakt het
is het aannemelijk dat het niet kunnen communiceren in geval van een calamiteit een
risicofactor is. Dit blijkt uit ook praktijksituaties waarbij de communicatie tussen hulpverlener
en anderstalige medewerkers lastig verliep.

Verplaatsen van de kist met behulp van een plukkar
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7.

Risico inventarisatie en evaluatie

7.1

Inleiding

De positiviteit die blijkt uit de uitwerking van de vragenlijsten zou kunnen suggereren dat er
geen gevaren zitten aan het werken met anderstaligen in de fruitteeltsector.
In dit hoofdstuk dit hoofdstuk worden de arbeidsrisico’s van werken in de fruitteeltsector op
een rijtje gezet en de volgende sub vragen beantwoord:



7.2

Hoe kan communicatie een rol spelen in het ontstaan van ongevallen?
Wat zijn de specifieke gevaren en risico’s gekoppeld aan taal en communicatie?

Arbeidsrisico’s in de fruitteeltbranche vertaald naar een
risicoanalyse

Gevaren in de fruitteelt kunnen in grote lijnen ingedeeld worden in 4 categorieën:





besloten ruimten
gevaarlijke stoffen
fysieke belasting
machine veiligheid

Wanneer deze 4 gevaren worden geïnventariseerd en gewogen met behulp van Fine &
Kinney kan er een rangorde bepaald worden die kan dienen als basis voor het plan van
aanpak.
De uitgewerkte risico analyse is bijgevoegd als bijlage 4.
De uitwerking van de risico analyse geeft aan dat er geen reden is om te overwegen om
werkzaamheden stop te zetten of dat er onmiddellijke maatregelen vereist zijn. Het geeft wel
aan dat er in bepaalde situaties correctie nodig is en dat werkzaamheden waarbij het kunnen
lezen van gebruiksinstructies of andere vormen van communicatie nodig zijn, aandacht nodig
hebben.
In diverse artikelen die geschreven zijn over het werken met anderstaligen wordt dit ook
bevestigd. Anderstaligen maar ook laaggeletterden hebben extra aandacht nodig op
momenten dat communicatie een rol speelt.
Ook blijkt uit deze artikelen dat een andere manier van communicatie, bijvoorbeeld door
werkinstructies te geven aan de hand van een film, de arbeidsveiligheid op een positieve
manier beïnvloed.

7.3

Arbeidshygiënische strategie

Wanneer er op basis van de RI&E of de TRA maatregelen genomen moeten worden of
beleid worden gemaakt, doen we dat op basis van de brongerichte aanpak ofwel de
arbeidshygiënische strategie. Deze aanpak bestaat uit 3 stappen:




elimineren van het gevaar, de bron wegnemen
collectieve beheersmaatregelen
individuele beheersmaatregelen
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Dat betekent wanneer we de arbeidshygiënische strategie toepassen voor de specifieke
situaties waarbij taal mogelijk een rol speelt in het ontstaan van ongevallen of het ontstaan
van lichamelijk letsel tijdens werkzaamheden deze er als volgt uit ziet:





Elimineren van gevaar ofwel niet meer werken met anderstaligen
Dit is echter niet reëel en zou de branche financiële schade toe brengen.
Collectieve maatregelen ofwel de anderstaligen samen laten werken zodat ze in ieder
geval met elkaar kunnen communiceren tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.
Deze maatregel wordt veel toegepast in de branche.
Individuele maatregelen kunnen vertaald worden in de constante aanwezigheid van
een tolk.
Wanneer er binnen een groep anderstaligen één persoon is die de Engelse of soms
zelfs de Nederlandse taal machtig is, fungeert deze als tolk.

Het gebruik van voorlichtingsfilmpjes in de moedertaal, werkinstructies in meerdere talen is,
waarschuwingstekens enz. zijn ondersteunend aan de arbeidshygiënische strategie.

7.4

Omgaan met en voorbereid zijn op calamiteiten

Ook het omgaan met en voorbereid zijn op calamiteiten is opgenomen als gevaar in de TRA.
Zowel vanuit de fruitteeltbranche als in de overige branches komen signalen dat problemen
in de communicatie pas als probleem wordt ervaren bijvoorbeeld in geval van een calamiteit.
Ook wanneer er professionele hulpverlening nodig is, blijkt vanuit een aantal praktijksituaties,
dat het niet met elkaar kunnen communiceren de hulpverlening bemoeilijkt.
Een hulpmiddel in deze situaties zou een instructiekaart kunnen zijn zoals in bijlage 5.
Op deze kaart staan naast de belangrijkste persoonlijke gegevens van de drager en
belangrijke telefoonnummers ook een anamnese poppetje waarmee duidelijk gemaakt kan
worden waar het slachtoffer pijn heeft en pijnmeter waarmee een cijfer kan worden gegeven
aan de pijn.
Daar in sommige gevallen het soort pijn een aanwijzing kan zijn voor een duidelijke klacht,
bijvoorbeeld in geval van hartklachten, staan ook de soorten pijn gedefinieerd.
Wanneer het eerste onderzoek door de hulpverlener heeft plaatsgevonden, kan deze,
wanneer gewenst de tolkenlijn bellen om verder te kunnen communiceren met de
anderstalige. Ook het telefoonnummer van de tolkenlijn staat vermeld op de kaart.
Het introduceren en implementeren van deze kaart in de branche kan ervoor zorgen dat de
het verlenen van eerste hulp wordt bespoedigd.
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8.

De rol van een veiligheidskundige in de fruitteeltsector

Inleiding
Bedrijven in de fruitteeltsector kunnen beschouwd worden als kleine bedrijven. De fruitteler
werkt vaak alleen of met compagnons. Alleen tijdens het plukseizoen kunnen er in de grote
bedrijven meer dan 50 werknemers aanwezig zijn.
De rol van Arbodeskundige wordt over het algemeen dan ook vervult door de fruitteler zelf.
Toch blijkt wanneer je in gesprek gaat met deze mensen dit “iets” is wat erbij gedaan wordt
omdat het “moet”.
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de rol die een Middelbaar Veiligheidskundige kan spelen
binnen bedrijven in de fruitteeltsector.

Wat is een Middelbaar Veiligheidskundige?
Een Middelbaar Veiligheidskundige is een opgeleid persoon welke kan functioneren als
adviseur en de directie, in dit geval de fruitteler, kan bijstaan om het veiligheids- Arbobeleid
binnen de organisatie binnen de organisatie vorm te geven.

Wat kun je doen als Middelbaar Veiligheidskundige?
Het werk van een fruitteler kan gezien worden als zwaar en gevaarlijk werk. De passie voor
het vak maakt dat de fruitteler dit niet zo ervaart en de maatregelen die geadviseerd worden
vanuit de Arbocatalogus gezien worden als “onmogelijk”.
Als veiligheidskundige:













inventariseer je alle gevaren die van toepassing zijn op dit bedrijf en breng je deze in
kaart
maakt op basis van de geïnventariseerde gevaren, risico’s en risicofactoren een plan
van aanpak met een tabel voor de tijdspad waarin maatregelen geïmplementeerd
moeten worden
implementeer je de gewenste maatregelen of je helpt bij de implementatie
doe je werkplekinspecties en praat je met de medewerker op die werkplek
registreer en analyseer je alle ongevallen, bijna ongevallen en incidenten of zorg je
ervoor dat er een makkelijk te hanteren hulpmiddel beschikbaar komt voor de
fruitteler
stimuleer je de gewenste maatregelen
onderzoek je of de voorgestelde en geïmplementeerde maatregelen ook het
gewenste effect hebben
speel je een rol in de communicatie tussen de verschillende compagnons door ervoor
te zorgen dat de, in sommige bedrijven heersende eilandjes cultuur afneemt, en er
gepraat wordt over veiligheid zodat men in ook elkaar durft aan te spreken op onveilig
gedrag en hier de noodzaak van inziet.
Dien je als vraagbaak voor de fruitteler en klankbord binnen de sector
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9.

Conclusies en aanbevelingen

9.1

Conclusies

Conclusie 1
De risico analyse laat zien dat de inzet van anderstaligen op bepaalde werkzaamheden
gevaar oplevert.
Conclusie 2
Het nemen van monsters uit een ULO (ultra low oxygen) cel is gevaarlijk.
Conclusie 3
Werken met bestrijdingsmiddelen is gevaarlijk.
Conclusie 4
Het inzetten van anderstaligen bij het werken met machines levert gevaar op door het niet
kunnen lezen of begrijpen van de werkinstructie.
Conclusie 5
Een taalbarrière zorgt ervoor dat bij een calamiteit adequate hulpverlening niet geboden kan
worden of dat de calamiteit in stand wordt gehouden.
Conclusie 6
Bij de ondervraagde bedrijven worden statische belasting en psychosociale arbeidsbelasting
belasting niet als risicofactor gezien.
Conclusie 7
In het branche instrument wordt weinig aandacht geschonken aan het werken met
anderstaligen.
Conclusie 8
De ondervraagde fruittelers ervaren geen problemen tijdens het werken met anderstaligen.
Conclusie 9
Instructiefilmpjes in de moedertaal zorgen ervoor dat instructies beter worden begrepen en
kunnen een positieve aanvulling zijn op de arbeidshygiënische strategie.
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9.2

Aanbevelingen

Aanbeveling 1
Bronmaatregel: geen anderstaligen inzetten bij gevaarlijke werkzaamheden.
Aanbeveling 2
Bronmaatregel: alleen Nederlandstalige medewerkers met gerichte scholing mogen
monsters nemen uit een ULO cel.
Aanbeveling 3
Bronmaatregel: alleen medewerkers met een geldige Nederlandse spuitlicentie mogen
werken met bestrijdingsmiddelen.
Aanbeveling 4
Bronmaatregel: geen anderstaligen inzetten bij het werken met machines. Machines mogen
alleen bediend worden door Nederlandssprekende medewerkers.
Aanbeveling 5
Bronmaatregel: geen anderstaligen inzetten binnen het bedrijf of zorgen dat alleen
gelijktaligen met elkaar werken.
Aanbeveling 6
Veiligheidskundige inzetten om te adviseren op het gebied van fysieke belasting en de
beheersmaatregelen die kunnen worden genomen.
Aanbeveling 7
Contact opnemen met de branchevereniging over mogelijkheden tot aanpassen van branche
instrument.
Aanbeveling 8
De veiligheid van anderstaligen waarborgen in de RI&E.
Aanbeveling 9
De mogelijkheden voor maken van een instructiefilm in meerdere talen onderzoeken.
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10

Plan van aanpak

10.1 Inleiding
In de Arbowet is opgenomen dat een RI&E gevolgd moet worden door een plan van aanpak.
Dit plan van aanpak kun je zien als een lijstje waarmee een bedrijf aan het werk gaat om
risico’s beheersbaar te maken. Het moment waarop het wenselijk is dat een bepaalde
beheersmaatregel geïmplementeerd is, kan worden vertaald in een tijdplanning.

10.2 Tijdsplanning implementatie beheersmaatregelen

Actie
Anderstaligen niet inzetten voor
werkzaamheden met machines. Machines
mogen alleen bediend worden door
Nederlandssprekende medewerkers
Alleen gelijktaligen met elkaar laten werken
Anderstaligen niet inzetten tijdens
werkzaamheden die fysiek belastend zijn
Contact opnemen met veiligheidskundige
voor advies fysieke belasting
Geen anderstaligen inzetten bij
monstername ULO cel
Geen onbevoegde medewerkers laten
werken met bestrijdingsmiddelen
Veiligheid anderstaligen borgen in de RI&E
Contact opnemen met branche organisatie
voor wijziging branche instrument
Mogelijkheden voor instructiefilm in meerdere
talen onderzoeken
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Door

Wanneer afgerond

Teamleider

Per direct

Teamleider
Teamleider

Per direct
Per direct

Personeelszaken

Binnen 1 week

Eindverantwoordelijke
distributie
Eindverantwoordelijke
bestrijdingsmiddelen
Veiligheidskundige
Veiligheidskundige

Per direct

Personeelszaken

Binnen 3 maanden

Per direct
Binnen 1 maand
Binnen 3 maanden
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Bijlages
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Bijlage 1
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In de agrarische sector (voedselketen) wordt gebruik gemaakt van 7 verschillende
kwaliteitssystemen. Deze kwaliteitssystemen hebben allemaal hetzelfde doel;
voedselveiligheid.
Onderstaand een overzicht en korte beschrijving per kwaliteitssysteem.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
Artikel 30 van de Warenwetregeling Hygiëne en Levensmiddelen verplicht elk bedrijf dat
levensmiddelen bereidt, verwerkt, behandeld, vervoert, distribueert of verhandeld om zijn
werkwijze zodanig in te richten dat zij op een systematische manier de veiligheid van
producten waarborgen.
Bij HACCP systemen wordt systematisch gezocht naar kritische punten die van invloed zijn
op het eindproduct.
GFSI (Global Food Safety Initiative)
Is een initiatief van de internationale retail om standaarden te maken voor voedselveiligheid.
Een erkenning van het GFSI betekent wereldwijde acceptatie en daarmee draagvlak voor het
certificeringsschema.
ISO 9000 / 22000
ISO 9000 is de internationale paraplu van standaarden voor kwaliteitszorg en
kwaliteitsborging in industriële- en dienstverlenende organisaties. ISO 9000 is niet specifiek
ontwikkeld voor de voedingssector. ISO 22000 daarentegen wel.
ISO 9000 en HACCP kennen veel overlappingen. ISO 22000 is ontwikkeld voor
voedselveiligheidssystemen op basis van HACCP en stelt eisen aan een
managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen.
Deze norm is ketengericht en van toepassing op bedrijven in de agrofoodsector, variërend
van primaire productie tot retail, en de toeleverende bedrijven.
Global –GAP (Good Agricultural Practice)
In 1997 hebben 26 Europese supermarktorganisaties het initiatief genomen om de
voorwaarden die zij naar hun leveranciers van verse producten toe hanteerden, op elkaar af
te stemmen. Dit samenwerkingsverband, begonnen onder de naam Eurep heeft
voorschriften opgesteld waaraan telers van primaire producten, zoals groente, fruit,
aardappelen en snijbloemen zich aan moeten houden.
Inmiddels is de naam veranderd in Global-GAP en is er ook aandacht voor dierenwelzijn,
milieu, natuur en arbo-omstandigheden
QS (Qualität und Sicherheit)
QS is door de Duitse levensmiddelenindustrie na de BSE-affaire opgezet als tegenhanger
van Global-GAP en richt zich op een certificeringssysteem voor vlees en vleeswaren.
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Hygiënecodes
Voor kleinere ondernemingen is artikel is artikel 31 van de Warenwetregeling Hygiëne in het
leven geroepen. Dit artikel biedt kleinere ondernemers de mogelijkheid om te voldoen aan
artikel 30 (HACCP) door middel van hygiënecodes.
Een hygiënecode wordt centraal opgesteld op basis van risico’s.
SQF (Safe Quality Food)
SQF is afkomstig uit Australië. Één van de doelen is ketenbeheersing en is toepasbaar is
diverse delen van de keten.
SQF is gebaseerd op HACCP en een kwaliteitsmanagementsysteem om te voldoen aan alle
eisen van de voedingsmiddelensector. Het is een zeer compleet en hooggewaardeerd
systeem.
IKB (Integrale Keten Beheersing)
IKB is een door Nederlandse veehouders ontwikkeld en bedoeld om garanties te kunnen
geven over de kwaliteit, herkomst en manier van produceren. IKB-producten komen van
bedrijven waar controle is op veevoer, medicijngebruik, groeibevorderaars, hygiëne en
transport.
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Bijlage 2
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Beste werkgever,
Dank u wel voor het invullen van deze vragenlijst.
Alle antwoorden die u geeft worden anoniem in mijn eindwerk van mijn opleiding
Middelbare Veiligheidskunde verwerkt. Het onderzoek wat ik doe moet antwoord geven op de
vraag of niet Nederlandssprekende seizoenmedewerkers een risico vormen binnen een
fruitteeltbedrijf.
Het is mogelijk dat meerdere antwoorden voor u van toepassing zijn. Vult u dan gerust
meerdere antwoorden in. De open vragen graag zo duidelijk mogelijk beantwoorden.

Naam:

Woonplaats
:

Bedrijfsnaam:

Emailadres:

Adres:

Datum:

Algemene vragen
1

Op hoeveel ha teelt u uw fruit?

Bent u de enige eigenaar van het bedrijf of runt u het bedrijf met
2

compagnons?
a.

Ik ben de enige eigenaar van het bedrijf
Ik run mijn bedrijf met compagnons. Ik heb …………….. (aantal invullen)

b.

compagnons

Hoeveel vaste medewerkers werken er gedurende het gehele jaar in uw
bedrijf? Incl. uzelf, uw eventuele compagnons, medewerker(s) in loondienst,
3

stagiaire(s) en vrijwilligers

4

Welke taal/talen spreekt u zelf?
a.

Nederlands

b.

Engels

c.

Duits

d.

Pools

e.

Roemeens

f.

Tsjechisch
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Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Heeft u voor uw bedrijf een risico-inventarisatie (RI&E) uitgevoerd? En zo ja,
5

is deze actueel ?
a.
b.

c.

Nee, ik heb nog nooit een RI&E uitgevoerd voor mijn bedrijf
Ja, ik heb zelf een RI&E uitgevoerd met behulp van een voorgedrukte vragenlijst
van bijvoorbeeld de brancheorganisatie. Deze RI&E is WEL/NIET actueel
Ja, er is en RI&E uitgevoerd met behulp van een extern bureau.
Deze RI&E is WEL/NIET actueel

In ieder bedrijf zijn er gevaren en risico’s aanwezig. Niet alleen het werken
met machines kan een gevaar zijn en risico’s met zich mee brengen maar ook
bijvoorbeeld lichamelijke klachten door statische belasting of psychische
klachten door psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
Bent u op de hoogte en zichzelf bewust van deze risico’s in uw bedrijf? En
6

heeft u hiervoor ook beleid gemaakt?
a.
b.
c.

Nee, ik ben me niet bewust van deze risico’s in mijn bedrijf. Ik voer hier dan ook
geen beleid voor.
Ja, ik ben me bewust van deze risico’s in mijn bedrijf maar zie statische belasting
en psychosociale arbeidsbelasting niet als mogelijke risicofactor.
Ja, ik ben me bewust van deze risico’s in mijn bedrijf en heb daarop ook mijn beleid
aangepast en passende maatregelen getroffen.
Anders: (graag invullen)

d.

In de Arbowet staat geschreven dat een werkgever verplicht is om een
ongevallenregistratie bij te houden wanneer een ongeval leidt tot een verzuim
van meer dan 3 dagen of wanneer het een ongeval betreft met meldingsplicht.
7

Houdt u een (bijna) ongevalsregistratie of incidentregistratie bij?
a.

Nee, ik ben mezelf er niet van bewust dat dat ergens omschreven staat

b.

Nee, ik vind dat onzin

c.

Ja, maar alleen wanneer een ongeval leidt tot een verzuim van meer dan 3 dagen

d.

Ja, ik registreer alle (bijna) ongevallen en incidenten

Werk- en veiligheidsinstructie(s)
8

Heeft u werkinstructies van de werkzaamheden in uw bedrijf op papier
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beschikbaar?
a.

Nee, er zijn geen werkinstructies op papier beschikbaar
Ja, van alle werkzaamheden is een werkinstructie in het Nederlands op papier

b.

beschikbaar
Ja, van alle werkzaamheden is een werkinstructie in meerdere talen op papier

c.
d.

beschikbaar
Ja, van sommige werkzaamheden is een werkinstructie in het Nederlands op
papier beschikbaar

Heeft u veiligheidsinstructies voor uw bedrijf op papier beschikbaar?
Bijvoorbeeld over “wat te doen bij brand”

9
a.

Nee, er zijn geen veiligheidsinstructies op papier beschikbaar

b.

Ja, er zijn veiligheidsinstructies in het Nederlands op papier beschikbaar

c.

Ja, er zijn veiligheidsinstructies in meerdere talen op papier beschikbaar

d.

De veiligheidsinstructies zijn zichtbaar daar waar ze van toepassing zijn.

Vaste medewerkers
Zijn uw vaste medewerkers van Nederlandse afkomst en beheersen zij de
Nederlandse
10

taal?
a.
b.
c.

d.

Alle vaste medewerkers hebben Nederlandse nationaliteit en beheersen de
Nederlandse taal in woord en geschrift.
Niet alle vaste medewerkers hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij spreken en/of
begrijpen de Nederlandse taal en kunnen het (een beetje) lezen en/of schrijven.
Niet alle vaste medewerkers hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij spreken en/of
begrijpen een klein beetje Nederlands maar kunnen het niet lezen en/of schrijven.
Niet alle vaste medewerkers hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij spreken en/of
begrijpen geen Nederlands. Er wordt gecommuniceerd met handen en voeten.

Als u uw vaste medewerkers een werkinstructie geeft, hoe doet u
11

dit dan?
a.

Niet, ik geef mijn medewerkers geen werkinstructie.

b.

Ik geef mijn medewerkers mondeling een werkinstructie.

c.

Ik geef mijn medewerkers een werkinstructie op papier die ze zelf kunnen lezen.

d.

Ik geef mijn medewerkers een mondelinge en papieren werkinstructie
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Wanneer u uw vaste medewerkers een werkinstructie heeft gegeven,
registreert u dit en laat u de medewerker hiervoor tekenen zodat u kunt
12

aantonen dat de medewerker de instructie heeft ontvangen.
a.
b.

c.

13

Nee, ik registreer niet wanneer ik een werkinstructie heb gegeven en laat mijn
vaste medewerkers hier ook niet voor tekenen.
Ja, ik registreer wel wanneer er een werkinstructie is gegeven maar laat de vaste
medewerkers hier niet voor tekenen.
Ja, ik registreer wel wanneer ik een werkinstructie heb gegeven en laat de vaste
medewerkers hier ook voor tekenen.

Hoe controleert u of de vaste medewerker de werkinstructie begrepen heeft?
a.

Dat controleer ik niet. Ik ga er vanuit dat de instructie begrepen is.

b.

Ik vraag of mijn instructie is begrepen.

c.
d.

Ik werk gedurende enige tijd mee met de medewerker(s) om te kijken/controleren of
de instructie is begrepen.
Ik controleer de werkzaamheden achteraf.

Als blijkt dat de werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd, hoe stuurt u
14

de vaste medewerkers dan bij?
a.
b.
c.

Door het nogmaals uit te leggen.
Ik organiseer een werkoverleg of toolbox meeting om dit betreffende onderwerp te
bespreken.
Ik stuur mijn medewerkers niet bij.

Seizoenmedewerkers
Hoeveel seizoenmedewerkers werken er gedurende de plukperiode in uw
15

bedrijf

Werkt u ieder jaar met dezelfde groep seizoenmedewerkers of wisselt deze
16

jaarlijks?
a.

Ik werk ieder jaar met dezelfde groep seizoenmedewerkers

b.

De meeste seizoenmedewerkers komen jaarlijks terug. Te korten worden
aangevuld met nieuwe seizoenmedewerkers. Dit zijn meestal bekenden van de
andere seizoenmedewerkers.

c.

Er komt jaarlijks een nieuwe groep met seizoenmedewerkers

Eindwerk MVK027

40

17

Waar komen uw seizoenmedewerkers vandaan?
a.

Nederland

b.

Polen

c.

Roemenië

d.

Tsjechië

e.

Anders;

18

Welke taal/talen speken uw seizoenmedewerkers?
a.

Nederlands

b.

Engels

c.

Duits

d.

Pools

e.

Roemeens

f.

Tsjechisch

19

Waar zijn uw seizoenmedewerkers gehuisvest?
a.

De seizoenmedewerkers gaan ’s avonds naar hun eigen huis.

b.

De seizoenmedewerkers zijn gehuisvest op mijn bedrijfsterrein

c.

Zowel antwoord A als B.

d.

Anders;

Heeft u specifieke huisregels opgesteld voor de seizoenmedewerkers die op
uw terrein verblijven. Niet alleen huisregels over het gebruik van de
aanwezige faciliteiten maar bijvoorbeeld over het gebruik van alcohol en
20

drugs?
a.

Ja

b.

Nee

Staan deze huisregels ook op papier? En laat u de seizoenmedewerkers
21

hiervoor tekenen?
a.

Nee, de huisregels staan niet op papier.

b.

Ja, de huisregels staan op papier maar ik laat de seizoenmedewerkers hier niet
voor tekenen.

c.

Ja, de huisregels staan op papier en ik laat de seizoenmedewerkers hier ook voor
tekenen.
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d.

22

Niet van toepassing

Als u uw seizoenmedewerkers een werkinstructie geeft, hoe doet u dit dan?
a.

Niet, ik geef mijn seizoenmedewerkers geen werkinstructie.

b.

Ik geef mijn seizoenmedewerkers mondeling een werkinstructie.
Ik geef mijn seizoenmedewerkers een werkinstructie op papier die ze zelf kunnen

c.

lezen.

d.

Ik geef mijn seizoenmedewerkers een mondelinge en papieren werkinstructie

e.

Met handen en voeten

Wanneer u uw seizoenmedewerkers een werkinstructie heeft gegeven, zet u
dit dan op
papier en laat u de medewerker hiervoor tekenen.
23

Dit als bewijs dat de medewerker de instructie heeft gekregen.
a.

Nee, ik zet niet op papier wanneer ik een werkinstructie heb gegeven en laat mijn
seizoenmedewerkers hier ook niet voor tekenen.
Ja, ik zet wel op papier wanneer er een werkinstructie is gegeven maar laat de

b.

seizoenmedewerkers hier niet voor tekenen.
Ja, ik zet op papier wanneer ik een werk instructie heb gegeven en laat de

c.

seizoenmedewerkers hier ook voor tekenen.

Hoe controleert u of de seizoenmedewerker(s) de werkinstructie begrepen
24

heeft?
a.

Dat controleer ik niet. Ik ga er vanuit dat de instructie is begrepen

b.

Ik vraag of mijn instructie is begrepen
Ik werk gedurende enige tijd mee met de medewerker(s) om te kijken/controleren of

c.

de instructie is begrepen.

d.

Ik controleer de werkzaamheden achteraf.

Als blijkt dat de werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd, hoe stuurt u
25

de seizoenmedewerkers dan bij?
a.
b.

Door het nogmaals uit te leggen.
Ik organiseer een werkoverleg of toolbox meeting om dit betreffende onderwerp te
bespreken.

c.

Ik stuur mijn medewerkers niet bij.

d.

Dan volgt ontslag.
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Wanneer een anderstaligeseizoenmedewerker voor de eerste keer in
Nederland is, mag u ervanuit gaan dat hij/zij niet weet wat het alarmnummer
is in noodgevallen, waar de supermarkt zich bevind of hoe een tandarts is het
weekend bereikt kan worden. Hoe integreert u een anderstalige
26

seizoenmedewerker in de Nederlandse maatschappij?
a.
b.

Niet, ik vind dat niet mijn verantwoordelijkheid
Niet, de anderstaligeseizoenmedewerkers komen in groepen, zoeken zelf
uit waar ze alles kunnen vinden en leren van elkaar.
Ik leg uit waar de supermarkt e.d. is en wanneer ze een dokter, tandarts o.i.d. nodig

c.

hebben, dan bel ik deze en maak een afspraak en breng de seizoenmedewerker
naar de afspraak toe.

d.

Anders;

Uit veiligheidskundig standpunt zou je kunnen zeggen dat het werken met
niet Nederlandssprekende seizoenmedewerkers meer risico’s met zich
meebrengt dan het werken met Nederlandstalige seizoenmedewerkers. Het
niet spreken/begrijpen van de Nederlandse taal wordt hierbij als grootste
27

risicofactor gezien. Wat is uw mening over dit standpunt?

Hoe ervaart u het werken met anderstaligeseizoenmedewerkers?
28

Tegen welke problemen loopt u aan?

Wanneer er een hulpmiddel op de markt zou zijn wat de integratie van niet
Nederlandssprekende seizoenmedewerkers op de markt zou zijn,
bijvoorbeeld duidelijke
29

werkinstructies in diverse talen, zou u dit dan willen gebruiken?
a.
b.

Ja
Nee, omdat
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Bijlage 3
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Naam:

Woonplaats:

Bedrijfsnaam:

Emailadres:

Adres:

Datum:

Questions
1

Where are you from?
a.

The Netherlands

b.

Poles

c.

Romania

d.

Czech Republic

e.

Otherwise;

2

What language(s ) do you speak?
a.

Dutch

b.

English

c.

German

d.

Polish

e.

Romanian

f.

Czech

3

What language(s) do you understand?
a.

Dutch

b.

English

c.

German

d.

Polish

e.

Romanian

f.

Czech

4

Where do you live if you work in the Netherlands?
a.

I have my own house in the village

b.

In a home or caravan on the premises of the employer.

c.

In a tent or caravan on a campsite

d.

Otherwise;
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Are there specific house rules for use of facilities and/or the use of alcohol
and drugs?

5
a.

Yes

b.

No

6

Have you received these house rules on paper?
a.

Yes

b.

No

c.

Not applicable

Has your employer explained what the emergencynumber is, where you can
find a
7

supermarket or how to call a dentist or a doctor on weekends?
a.

No, I still don’t know

b.

No, I searched by myself or with my colleagues.

c.

8

Yes, that’s explained. When I need a dentist or doctor the employer makes an
appointment for me.

Who you know what to do in case of fire or an accident?
a.

There’s a list of phonenumbers in the caravan that I can call

b.

I had a safety instruction from my employer

c.

I would scream very loud but otherwise I don’t now what to do.

In any business there are risks and hazards. Not only working with machines
can be
dangerous but also physical complains by static load or mental complains by
mental
workload.
Are you suffering from physical or mental complains by the work you’re
doing?

9
a.

No, I don’t have any physical or mental complains by picking fruit.

b.

Yes, I have problems with my bach, arms or legs by picking fruit.

c.

Yes, Ik have mental complain because of the mental workload.
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10

If the employer is giving you a work instruction, how does he do that?
a.

I don’t get any workinstruction.

b.

I get a verbal workinstruction.

c.

Ik get a workinstruction on paper so I can read it by myself.

d.

Answer b and c

e.

With gestures

11

If you have not understood the explanation, what do you do?
a.

I ask if he can explain it again.

b.

I aks my collegue for explanation

c.

I don’t ask anything but I look at my colleagues what they will do.

12

Do you like working in the Netherlands?
a.

Yes

b.

No, but I need the money.
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Bijlage 4
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Invoegen TRA
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Bijlage 5
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Gevaar

Risico

Risicofactor

besloten ruimte
(ULO cellen)

(U

fysieke belasting

machineveiligheid

3

2

0.5

3

fruit niet meer opslaan in ULO
cellen

morsen tijdens
toevoegen gevaarlijke
stof aan tank water

1

6

3

18

niet werken met gevaarlijke
stoffen

gevaarlijke stoffen
opslaan in een
afgesloten opslag

1

6

0.1

0.6

niet werken met gevaarlijke
stoffen

gevaarlijke stoffen
verwerken in een
gesloten systeem

PBM volgens
gebruiksvoorschriften
(gezichtsmasker)

3

10

5

150

niet werken met anderstaligen

aanwezigheid van een
tolk

3

10

5

150

twee gelijktaligen de
niet werken met anderstaligen werkzaamheden samen
laten uitvoeren

aanwezigheid van een
tolk

3

6

5

90

niet werken met anderstaligen

aanwezigheid van een
tolk

3

10

5

150

niet werken met anderstaligen

aanwezigheid van een
tolk

7

6

1

42

geen anderstaligen laten
werken met machines

aanwezigheid van een
tolk

elkaar niet begrijpen;
anderstaligen

7

6

1

42

geen anderstaligen laten
laden en lossen

niet begrijpen van de
gebruiksaanwijzing;
anderstaligen

3

10

1

30

geen anderstaligen laten
snoeien met een
pneumatische snoeischaar

niet begrijpen van
veiligheidsinstructies;
anderstaligen

15

10

0.2

30

geen anderstaligen laten
werken met de Onyx

alleen gelijktaligen met aanwezigheid van een
elkaar laten werken
tolk

door taalbarrière elkaar
niet kunnen
waarschuwen

15

1

3

45

niet werken met anderstaligen

alleen gelijktaligen met aanwezigheid van een
elkaar laten werken
tolk

zwaar lichamelijk letsel door
door taalbarrière geen
het in stand houden van een
adequate hulpverlening
calamiteit
kunnen bieden

7

1

3

21

niet werken met anderstaligen

overmaat van stikstof
wat vrijkomt bij
monstername

lichamelijk letsel na inademing stuiven van poeder
tijdens het mengen met
gevaarlijke stoffen in
water
poedervorm
lichamelijk letsel aan rug,
armen en schouders door
fysieke overbelasting tijdens
het plukken/oogsten
lichamelijk letsel aan rug,
armen en schouders door
fysieke overbelasting tijdens
handmatig transport
lichamelijk letsel aan rug,
armen en schouders door
fysieke overbelasting door
werken boven
schouderhoogte
lichamelijk letsel aan rug,
armen en schouders door
fysieke overbelasting tijdens
sorteren
zwaar lichamelijk letsel door
het werken met machines
zwaar lichamelijk letsel tijdens
het laad- en
loswerkzaamheden
lichamelijk letsel tijdens het
werken met een
pneumatische snoeischaar
dood door vallen van rijdende
Onyx (zelfrijdende machine
om op hoogte te werken)
dood door miscommunicatie
tijdens een calamiteit

calamiteit

Beheersmaatregel
collectief

overmaat van stikstof
wat vrijkomt bij
monstername

bedwelming door ophoping
gevaarlijke stoffen en lage
zuurstofconcentratie tijdens
monstername
vergiftiging door ophoping
gevaarlijke stoffen en lage
zuurstofconcentratie bij
monstername
huidirritatie door contact
met gevaarlijke stof

gevaarlijke stoffen

Weging
w

individueel
zuurstof- en CO2-meter
en zonodig
onafhankelijke
adembescherming
zuurstof- en CO2-meter
en zonodig
onafhankelijke
adembescherming
zuurstof- en CO2-meter
en zonodig
onafhankelijke
adembescherming
PBM volgens
gebruiksvoorschriften
(handschoenen)

dood t.g.v. verstikking door
overmaat van stikstof
ophoping gevaarlijke stoffen en
wat vrijkomt bij
lage zuurstofconcentratie tijdens
monstername
monstername

niet begrijpen van
werkinstructie juiste
werkhouding;
anderstaligen
niet begrijpen van
werkinstructie juiste
werkhouding;
anderstaligen
niet begrijpen van
werkinstructie juiste
werkhouding;
anderstaligen
niet begrijpen van
werkinstructie juiste
werkhouding;
anderstaligen
niet begrijpen van
instructie machine;
anderstaligen

e

b

15

2

7

2

rs

bronaanpak

0.2

6

fruit niet meer opslaan in ULO
cellen

monstername laten
uitvoeren door een
robot

0.5

7

fruit niet meer opslaan in ULO
cellen

monstername laten
uitvoeren door een
robot
monstername laten
uitvoeren door een
robot

twee gelijktaligen de
werkzaamheden samen
laten uitvoeren

aanwezigheid van een
tolk
aanwezigheid van een
tolk

inzetten van een
communicatiekaart

aanwezigheid van een
tolk

