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Actualiteit 16 juli 2018 – Landschap Noord-Holland 

Begeleide Vrijwilligersgroep 

Arbo 

Jouw vrijwilligersgroep wordt bij de werkzaamheden aangestuurd en begeleid door een 

medewerker van de terreineigenaar of de eigenaar zelf. In deze situatie is de terreineigenaar 

volledig verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet en de Arbo richtlijnen.  

De na te leven richtlijnen zijn te vinden in de Arbo catalogussen die door de branche organisaties 

zijn gemaakt. Bij vrijwilligerswerk in natuur en landschap is de catalogus voor Hoveniers en 

Groenvoorziening vaak meer van toepassing dan het Arbo-handboek Bos en Natuur, die meer op 

grootschalig werk is gericht. Beiden zijn te downloaden, tezamen met speciale infobladen voor 

afzonderlijke werkzaamheden. 

 

Is RI&E en Plan van Aanpak verplicht voor een 

begeleide vrijwilligersgroep? 

 
Bij een begeleide vrijwilligersgroep is de terreineigenaar verplicht een RI&E en Plan van Aanpak te 

maken als zij ten minste één beroepskracht in dienst heeft. Bij begeleide vrijwilligersgroepen is 

dat meestal het geval, omdat zij immers door een beroepskracht van de terreineigenaar worden 

begeleid. Ook komt het voor dat de terreineigenaar een stichting is die alleen uit vrijwilligers 

bestaat, maar waarvan de vrijwilligersgroep geen deel uitmaakt. In dat geval is de terreineigenaar 

(de stichting of vereniging) niet verplicht een RI&E en Plan van Aanpak te maken, tenzij sprake is 

van de volgende omstandigheden: 

 De groep te maken heeft met biologische agentia 

 Bij werkzaamheden met een verhoogd risico of (grote) fysieke belasting 

 De groep bij extreme temperaturen werkt (strenge vorst, hitte) 

 Op hoogte wordt gewerkt (boven 2,5 meter) 

 Met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt (bijv. tinner, buitenbeits) 

 Bij geluidsbelasting boven de 85 Db 

 Wanneer gewerkt wordt met machines, motorisch gereedschap en/of gereedschappen 

die een verhoogd risico op verwonding herbergen. 

Soms zijn de criteria voor meerdere interpretaties vatbaar. Als je maaisel afvoert, kom je dan in 

aanraking met biologische agentia, bijvoorbeeld met planten die brandblaren veroorzaken? Of 

heb je bij maaisel afruimen een grotere kans op infecties bij verwondingen? En wanneer is er 

sprake van (grote) fysieke belasting? Riet afvoeren kan zowel licht werk zijn als fysiek zeer 

belastend. In de praktijk hebben de meeste van de begeleide vrijwilligersgroepen wel met een of 

meerdere van deze omstandigheden te maken, waardoor de terreineigenaar een RI&E en 

Arboplan moet maken. 
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Rol van Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en verzekeringsmaatschappijen 

 
De keuze om wel of niet een RI&E en Arboplan te maken wordt bovendien bepaald door de 

opstelling van de Inspectie SZW en de verzekeringsmaatschappijen. Als een calamiteit is 

voorgevallen, vragen zij direct naar een bewijs (op schrift) waaruit blijkt dat de opdrachtgever (de 

terreineigenaar) over de mogelijke risico’s heeft nagedacht en daartegen maatregelen heeft 

genomen. Wij vragen daarom aan alle bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen, of 

terreineigenaren waar deze groepen werken, een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een 

Arboplan van Aanpak te maken. Download het formulier. 

 

Speciale werkdagen 

 
Het komt voor dat er bij sommige gelegenheden een speciale werkdag is waarbij mensen van 

buiten komen meewerken of waarbij werk wordt verricht dat niet gangbaar is voor de werkgroep. 

Denk bijvoorbeeld aan een dag met maatschappelijke stagelopers of de Natuurwerkdag. In zo’n 

geval is het verstandig dat de terreineigenaar het speciale digitale werkdagformulier invult dat wij  

samen met LandschappenNL hebben ontwikkeld. Download het werkdagformulier. 

 

Toch een ongeluk? 

 
Indien toch sprake is van een ongeval met ziekenhuis opname of blijvend letsel, is de 

leidinggevende/begeleider van de dag bij wet verplicht hiervan melding te doen bij de Inspectie 

SZW. Meld het ongeval direct aan de Inspectie SZW via 0800-5151 (gratis en altijd 

bereikbaar). Daarnaast dienen alle ongevallen en serieuzere bijna ongevallen gemeld te worden 

bij ons. Gebruik dan het ongevallenmeldingsformulier. 

 


