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Dit Arboplan heeft als inhoud:

Het doel van Knotploeg;
Het doel van dit Arboplan;
De veiligheid;

Organisatie:

Werkzaamheden;
Gereedschap;
Begeleiding en toezicht;
Rapportage;
Risico-inventarisatie/Plan van aanpak

Bijlagen:
1.

Risico-inventarisatie/Plan van Aanpak

Samenstellers Arboplan
Stuurgroepleden
Doel Knotploeg
De Knotploeg wil actief bezig zijn in de gemeente Duiven en zo haar steentje bijdragen
in het landschapsbeheer. Het doel van onze activiteiten is het goed onderhouden van
knotwilgen langs wegen, dijken, in weilanden en langs waterwegen.
Doel van dit Arboplan
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor vrijwilligerswerk ten aanzien van
”veilig werken” is door de stuurgroep een Arboplan opgesteld.
Dit Arboplan vormt een handleiding voor veilig vrijwilligerswerk in natuur en landschap
en heeft als doel de veiligheidsaspecten te concretiseren.
Tot dit Arboplan behoort ”de Zakgids Veilig Vrijwilligerswerk”. De Zakgids is evenals dit
Arboplan uitgereikt aan alle regelmatig aan werkzaamheden deelnemende vrijwilligers.
Het Arboplan is tevens naar de Stichting Landschapsbeheer Gelderland gezonden.
Veiligheid
Als aanvulling op de door iedere vrijwilliger ontvangen ”Zakgids Veilig Vrijwilligerswerk”
wordt nogmaals met nadruk gewezen op de volgende veiligheidsaspecten:
“Luister naar je eigen lichaam. Eet, drink en rust op tijd”.
Zorg voor eigen en andermans veiligheid;
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Houd de werkplek veilig door verwijderen van ondergroei en het opruimen van
takken, gereedschap e.d.;
Draag werkhandschoenen en stevige laarzen of hoge schoenen;
Ga niet met sterk brandbare of smeltende kleding bij het vuur staan of werken;
Werk niet boven je kunnen, stop of ga wat anders doen;
Til niet te zwaar, til met twee benen op de grond en met twee of meer mensen;
Leg gereedschap veilig neer, hark en riek met tanden in de grond, zagen en hiepen
rechtop in de grond of plat erop;
Gebruik gereedschap op de juiste wijze;
Geen gereedschap gebruiken waarvan je het gebruik of de risico’s niet kent of vraag
om uitleg aan de coördinator;
Defect of bot gereedschap aan de coördinator geven ter reparatie.
ARBO betekent niet meer en minder dan: “Gebruik je gezond verstand!”
Organisatie
De Knotploeg bestaat uit stuurgroepleden en vrijwilligers (momenteel ca. 25 personen )
die vanaf oktober tot april éénmaal in de maand werkzaamheden verrichten in het
landschap. Desgewenst wordt op extra tijden gewerkt.
Gladheid, sneeuw en slecht weer: Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er
gewerkt!
De Knotploeg wordt geleid door enkele vrijwilligers, die optreden als coördinatoren met
elk hun eigen gedefinieerde taak.
De stuurgroep kent:
contactpersoon gemeente en financiën:
contactpersoon locaties en gereedschappen:
contactpersoon locaties en Arbozaken:
contactpersoon algemene zaken en PR:
Algemeen stuurgroep lid
Minimaal twee maal per seizoen vergadert de stuurgroep en de stuurgroepleden voeren
zonodig tussentijds onderling overleg.
De werkgroep wordt ondersteund door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland met
deskundige begeleiding, cursussen, vrijwilligersdagen, bijeenkomsten, een
overkoepelende aansprakelijkheidsverzekering en voorlichting met betrekking tot het
veilig werken in het landschap.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden omvatten voornamelijk:
het knotten van wilgen, elzen e.d.;
incidenteel het uitdunnen van bospercelen;
incidenteel het verwijderen van opslag op heidevelden
incidenteel diverse werkzaamheden in het landschap;
De werkzaamheden worden verricht op redelijk goed met eigen vervoer te bereiken
locaties waarbij individueel naar de locaties wordt gereden.
De opdrachtgevers zijn voornamelijk:
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Particulieren
StaatsBosBeheer
Recreatieschap
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Gemeente
Gereedschap
Er wordt voornamelijk met handgereedschap gewerkt. De in de werkgroep aanwezige
gereedschappen zijn vermeld op het formulier ” Voorbereiding Vrijwilligerswerkdag” en
RI.
Enkele risicovolle gereedschappen zoals kettingzaag worden uitsluitend door daartoe
gecertificeerde vrijwilligers gebruikt.
De werkgroep beschikt tevens over de op het hierboven genoemde formulier aangegeven
persoonlijke beschermingsmiddelen en een EHBO-trommel.
Begeleiding en toezicht
De werkdag wordt begeleid door de locatieleider of zijn plaatsvervanger. De andere
coördinatoren zien toe op het juiste gebruik van het gereedschap en op de
veiligheidsaspecten.
De locatieleiders zijn herkenbaar aan de oranje hesjes.
Voorafgaand aan de werkdag worden de uitnodigingen aan alle regelmatig komende
vrijwilligers verstuurd met daarin aangegeven de werkzaamheden, de locatie en een
Risico-Inventarisatie (RI).
Tevens worden de op de werkzaamheden betrekking hebbende belangrijkste
veiligheidszaken onder de aandacht gebracht.
Risico-inventarisatie / Plan van aanpak
Overeenkomstig de eisen in de Arbowet is een Risico-Iventarisatie (RI) van de diverse
door de werkgroep uit te voeren werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van de
inventarisatie is tevens het Plan van aanpak opgesteld.
In de evaluatie zijn de risico’s gewogen volgens de factoren in de handleiding Arbo in
het Nederlandse landschap. De risico-inventarisatie / Het Plan van Aanpak is als bijlage
aan dit Arboplan toegevoegd.
Rapportage
De contactpersoon locaties en Arbozaken / locatieleider, eventueel ondersteund door
de andere coördinatoren, per werkdag het formulier ” Voorbereiding
Vrijwilligerswerkdag ” in . De formulieren worden 2 maal per jaar naar de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland gezonden en door de werkgroep gedurende 2 jaar
gearchiveerd.
Opgemaakt en goedgekeurd tijdens de stuurgroepbijeenkomst 2005.
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