
 

   
 
 
 
 
 
Halfjaarverslag  
Stigas sector-activiteitenplan glastuinbouw 2019: wat betekent dat voor u als ondernemer? 
 
Aandacht voor veilig, gezond en vitaal werken is niet alleen een wettelijke verplichting maar 
ook om andere redenen van steeds groter belang. Bedrijven die structureel aandacht geven 
aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden hebben een lager ziekteverzuim, minder 
ongelukken, een hogere productiviteit en hebben, last but not least, een sterkere positie op de 
arbeidsmarkt. Ieder jaar stelt Stigas samen met de sociale partners in de glastuinbouw 
(Glastuinbouw Nederland, Plantum, FNV en CNV Vakmensen) een plan op om specifiek 
aandacht te besteden aan het oplossen van bepaalde knelpunten rond veilig, gezond en vitaal 
werken in de sector.  
  
Het eerste halfjaar is aandacht besteed aan de volgende punten: 
 
Gewasbeschermingsmiddelen en jongeren 
De sociale partners hebben met elkaar vastgesteld dat voorlichting wordt gestart om meer bekendheid 
te geven over bestaande regels. Hiervoor zullen de sociale partners, ondersteund door Stigas, dit 
proces samen in gaan. Stigas heeft sociale partners in dit proces vanuit inhoud ondersteuning 
geboden door aanwezigheid bij bijeenkomsten, contacten met relevante kennisorganisaties en het 
ministerie van Sociale Zaken en advisering. 
 
Checklist buisrailsysteem 
De risico-inventarisatie en -evaluatie besteedt aandacht aan de eigenschappen van het 
buisrailsysteem. Door Stigas is voor telers is een concept checklist ontwikkeld die nu in de testfase is. 
In het volgende half jaar wordt verwacht dat deze kan worden gaan gebruikt.  
 
Machineveiligheid 
Machineveiligheid is gericht op het wegnemen of verkleinen van risico’s tijdens gebruik en levensduur.  
In de praktijk zien we dat regelmatig nieuwe machines worden afgeleverd die niet aan de 
(veiligheids)eisen voldoen en ten onrechte een CE-markering hebben. Ook tijdens het gebruik zal 
sprake zijn van slijtage, etc. wat ten koste gaat van de veiligheid. Bij controles van de Inspectie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige Arbeidsinspectie) kan dit tot grote (financiële) 
consequenties leiden. 
Om hieraan verdere invulling te geven zijn concept-checklisten ontwikkeld die in het tweede half jaar 
afgestemd worden met telers. In juni is overleg geweest met het ministerie van SZW, directie Gezond 
en Veilig Werken, over robotisering en veiligheid. Als gevolg van toenemende robotisering en 
Artificiële Intelligence (AI) is het belangrijk dat er  aandacht is voor het ontwerp en de uitvoering, zeker 
ook in kader van Machineveiligheid. Bekeken zal worden of ook AI kan worden meegenomen in de 
checklists.  
 
Omgaan met ontsmettings- en reinigingsmiddelen 
Er is door Stigas een inventarisatie gemaakt van de stoffen die gebruikt worden. Met deze gegevens 
kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de blootstelling voor de werkenden. Door de 
blootstelling te vergelijken met gezondheidsnormen kan vastgesteld worden of er veilig gewerkt wordt 
of dat extra maatregelen nodig zijn. Als sprake is van een te hoge blootstelling worden adviezen 
gegeven voor verbetermaatregelen. In overleg met de sociale partners kunnen deze maatregelen ook 
opgenomen worden in de arbocatalogus en branche-RIE. 
 
Preventie van werkblessures 
In het komende half jaar stelt Stigas adviezen op om klachten als gevolg van repeterende handelingen 
te beperken. De adviezen worden onderdeel van middelen die de werkgever kan inzetten voor 
blessurepreventie. 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
Arbocatalogus en brancherisico-inventarisatie 
De Inspectie SZW heeft het onderwerp stapelen Deense karren goedgekeurd voor opname in de 
arbocatalogus. Telers die Deense karren stapelen kunnen nu dus in de arbocatalogus kijken hoe zij 
veilig werken bij het stapelen van Deense karren.  
Het afgelopen half jaar is door Stigas gewerkt aan de vernieuwing van de branche risico-inventarisatie 
en -evaluatie waarbij deze nu het branchekeurmerk heeft.  
In overleg met sociale partners houden we de arbocatalogus en brancheRIE voortdurend up-to-date 
en voegen we nieuwe onderwerpen toe. In het volgende half jaar staat een bijeenkomst gepland van 
de klankbordgroep waar actuele zaken en lopende zaken worden besproken over veilig, gezond en 
duurzaam werken. 
 
Publicaties   
Het afgelopen half jaar zijn publicaties gedeeld met Glastuinbouw Nederland over onderhoud van 
volgelaatsmaskers en een heftruckinstructie. Deze heftruckinstructie is minimaal nodig om 
werknemers op een heftruck te kunnen laten werken en deze moet dan ook door de werknemer 
worden gelezen en ondertekend. 
 
De gezamenlijke aanpak Stigas is van en voor de sector. Daarom nodigen wij u in het komende 
half jaar graag uit om mee te denken over een veilige, gezonde en vitaal werkende sector. 
Mocht u in de praktijk knelpunten in de arbeidsomstandigheden tegenkomen en/of praktische 
oplossingen hebben waarmee de sector zijn voordeel mee kan doen, dan nodigen wij u graag 
uit deze aan te dragen bij Stigas: Albert van der Burg, branchespecialist glastuinbouw en 
veiligheidskundige (mail: albert.van.der.burg@stigas.nl of bel met 06 22 30 76 63. 
Glastuinbouw Nederland, Plantum, FNV of CNV Vakmensen worden van de ideeën op de 
hoogte gebracht.  
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