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2. Ruimte in regelgeving met waarborg voor veiligheid, gezondheid en welzijn
Huub Oude Vrielink

Essentie en speelruimte regelgeving voor jongeren 13 – 15 jaar
•
•
•

Onduidelijkheid betreft met name het begrip “niet-industriële omgeving”
Uitgangspunt is dat minimaal hetzelfde beschermingsniveau wordt gewaarborgd
Vier hoofdgebieden van aandacht: machineveiligheid, fysieke belasting, herbetreding en welzijn

Machineveiligheid

Fysieke belasting

Huidige regelgeving interpreteert aanwezigheid
van welke machine ook als industrieel. Echter
veiligheid wordt óók gewaarborgd indien:

Huidige regelgeving beperkt de zwaarte en het
innemen van ongunstige lichaamshoudingen

Voor mobiele arbeidsmiddelen:
• sprake is van een barrière (sloot, stevig hek,
maar ook voldoende afstand) tussen machine
en werkende jongeren
• er in alle gevallen sprake is van deskundig
toezicht met gezag en een RI&E
Voor vaststaande aangedreven arbeidsmiddelen:
• Beoordelen door deskundige dienst op: “kan
de machine kwaad?”
• Deskundig toezicht met gezag en RI&E

Herbetreding
Huidige regelgeving handhaaft een 14-dagen
verbod, ongeacht het middel
Onderzocht wordt in hoeverre een
middelspecifieke termijn voor herbetreding
haalbaar is, zowel wat kennis van de middelen als
informatievoorziening betreft

Rekening houdend met lagere spierkracht en
ontwikkelingsfase van jongeren lijkt de huidige
wetgeving geen overdreven hoog
beschermingsniveau voor jongeren te ambiëren
Het bieden van bescherming in geval van
repeterende arbeid ontbreekt in de wetgeving en
zou hieraan moeten worden toegevoegd

Welzijn
Huidige regelgeving kent geen duidelijke criteria
m.b.t. het welzijn van jongeren. Enkele algemene
aandachtspunten:
•
•
•
•

Voldoende uitdaging in taak; voorkom
monotonie en zorg voor goede sfeer
Uitdaging en stimulerende elementen
uitsluitend in een veilige werkomgeving
Beperkte verantwoordelijkheid en functionele
steun
Leiding met gezag en respect afdwingend

Vervolgaktie
Omzetten van bovenstaande generieke richtlijnen naar concrete en takspecifieke werksituaties en
werkaanpassingen in workshops met agrarische ondernemers en werknemers
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Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van het Arbo-convenant voor de agrarische sector, en
is mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV), via de onderzoeksprogramma’s 400, 414 en 433
Meer informatie: www.groenkennisnet.nl/platformarbeid/

