Arbocatalogus Tuinbouwprojecten
Veilig Werken is een must!
Met gepaste trots schrijf ik het voorwoord voor de AVAG ARBOCATALOGUS
TUINBOUWPROJECTEN. Te meer daar dit een initiatief is vanuit de leden om veilig
werken in onze branche verder te stimuleren.
De AVAG, Platform Toeleveranciers Glastuinbouw, heeft in het verleden al enkele
keren het initiatief genomen om te komen tot een veiliger werkomgeving op de
bouwplaats. Onderwerpen, die in dit verband mogen worden genoemd, zijn o.a. het
convenant veilig werken en het stimuleren van het bouwen met gehard glas. Dat het
werken aan de bewustwording van het belang van veiligheid op de bouwplaats een
eerste vereiste is, lijkt wellicht een open deur, maar het is wel een heel belangrijke
voorwaarde om vervolgstappen op dit gebied te kunnen maken.
Deze verdere bewustwording zal dan ook aandacht vragen van niet alleen de
werkgevers, maar evenzeer ook van de werknemers in onze sector. Hier ligt een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om bepaalde cultuurpatronen te doorbreken. En
werkgevers en werknemers er verder van te doordringen dat veiligheid op de
werkplek ook gewoon eigen belang is om gezonder te kunnen werken. Dat naast een
groeiende bewustwording in onze sector ook de bewustwording bij onze klanten en
toeleveranciers/onderaannemers op hoger niveau zal moeten worden gebracht, is
eveneens een absolute noodzakelijkheid. Daarom is het goed dat de NVOK, de
Nederlandse Vereniging van Onderaannemers in de Kassenbouw, al in een vroeg
stadium heeft meegedaan en bijgedragen aan de totstandkoming van deze
Arbocatalogus. Een eerste en belangrijke stap op weg naar een ketenaanpak voor
een veilige werkplek in de totale toelevering aan de tuinbouw. Met betrekking tot
onze klanten zien we de schaalvergroting en de enorme uitbreiding van de
technische installaties als een uitdaging, maar het betekent ook dat de klanten zich
van hun verantwoordelijkheid in het kader van veilig werken meer bewust dienen te
zijn. Door de bijdrage van TNO zijn we in staat geweest om ervaringen uit andere
sectoren hierin mee te nemen.
Bij het lezen van de Arbocatalogus zal het u wellicht opvallen dat we ernaar
gestreefd hebben een compleet boekwerk te ontwerpen, waarin ook de algemene
regels in de hoofdstukken 2 t/m 4 zijn opgenomen. De veiligheidsbladen zijn
ingedeeld naar kassenbouw nieuw en kassenbouw reparatie/onderhoud én naar
Installatie techniek nieuw en installatietechniek onderhoud. Hiermee is beoogd een
complete Arbocatalogus voor de sector te creëren.
De veiligheidsbladen zijn zodanig ingedeeld dat medewerkers zo eenvoudig mogelijk
per activiteit zich kunnen inlezen in de veiligheidsvoorschriften.
Kortom een prima aanzet tot niet alleen een hogere mate van bewustwording, maar
ook een daadwerkelijke bijdrage aan een meer veilige werkplek in onze sector.
Het zal zeker helpen om incidenten te voorkomen en het imago van onze sector op
de arbeidsmarkt te verbeteren, zodat we als sector met gepaste trots over een
gezonde werkplek in onze branche kunnen spreken.
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