WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
PROVINCIE
ORGANISATIE (Hoofdverantwoordelijk)
Naam organisator
Email
Mobielnummer
Datum werkdag(en) en werktijden
GROEPSGEGEVENS
Naam werkgroep
Naam contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Email
Mobielnummer
Nummer contactpersoon indien niet
bereikbaar
CONTACTGEGEVENS BIJ CALAMITEITEN
Ziekenhuis/huisartsenpost
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Coördinaten van de werklocatie
Gebruik www.gpscoordinaten.nl en gebruik de RD coordinaten.

Omschrijving hoe te bereiken en adres
voor ambulance

-- Selecteer hierin de provincie Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
-- Selecteer hier een groeptype Georganiseerde groep
Individuele personen
Groep onder begeleiding van LBN
Evenement
Jongeren tussen 12 en 17 jaar
Kinderen jonger dan 13 jaar
Maatschappelijke stage

1

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
PLANNING DAG EN DOELSTELLINGEN
Doelstelling met de groep
Wat willen we met de groep bereiken?
Bijvoorbeeld:
gezellige dag hebben
leren samenwerken
teambuilding

Doelstelling werkzaamheden van deze
locatie
Wat willen we op deze locatie bereiken?
Bijvoorbeeld:
het scheppen van een vlinderbiotoop
kamsalamander in stand houden
In stand houden hoogstamfruit
in stand houden knotbomen

Indeling van de dag aangeven
Bijvoorbeeld:
start
pauzes
afsluiting

Overige zaken, doelen of bijzonderheden
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WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
AANTAL

ERVAREN

ONERVAREN

Totaal verwacht aantal deelnemers
waarvan kinderen jonger dan 13 jaar
waarvan jongeren tussen de 12 en 17
jaar
waarvan 65+ (wegens verhoogd
inspanningsrisico)
Aantal groepsbegeleiders / docenten

Presentielijst aanwezig?

Ja
❍

Nee
❍

N.v.t.
❍

Ja
❍
❍

Nee
❍
❍

Onbekend
❍
❍

Ja
❍
❍

Nee
❍
❍

Indien ja, wie is verantwoordelijk voor de
presentielijst? Bijv. naam docent

Is een WA verzekering geregeld?
Is ongevallen verzekering geregeld?
WERKLOCATIE
Naam werklocatie
Adres
Postcode en plaats

Is er bereik met mobiele telefoon?
Is de locatie bezocht door de begeleider?
Bekeken door wie/wanneer

Zoja, door wie?

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
CONTACTGEGEVENS EIGENAAR / BEHEERORGANISATIE
(Bijv. bosgroepen, rentmeester)
Naam
Email
Mobielnummer
Afspraken met eigena(ar)(ren)
Bijvoorbeeld:
met betrekking tot hout opbrengst
met betrekking tot verwerken takken en stamhout

BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
Oppervlakte
Bijvoorbeeld:
opp. van werkterrein
opp van het ven/poel

Begroeiing
Bijvoorbeeld:
open heideveld
gesloten bos met struik laag

Bijzondere terreinomstandigheden
Bijvoorbeeld:
alleen per boot bereikbaar
helling
aanwezigheid (open/stromend) water
etc.

Aanwezigheid meerdere werkplekken op
werklocatie
Brandgevaar bij droogte
Werkzaamheden bij openbare weg
Aanwezigheid schuilplaats bij onweer /
hagel / verzamelpunt

Ja
❍

Nee
❍

❍
❍

❍
❍

❍

❍

Ja
❍

Nee
❍

Bij ja: zorg voor voldoende begeleiders.
Bij ja: neem passende maatregelen.
Pas crow 96b toe en neem contact op met
landschapsbeheer
Bij nee: beschrijf in onderstaande veld te
te nemen maatregelen.

Andere kenmerken *
* Omstandigheden zoals de aanwezigheid van giftige/stekelige
planten; grote grazers; insectennesten; dood hout; hout onder
spanning; afval; publiek (openbaar terrein); teken

Komen er beschermde soorten voor?

Bij ja: neem contact op met de provinciale
organisatie landschapsbeheer.

Neem altijd de Flora en Fauna wet in acht en gebruik hierbij altijd de passende gedragscode.

4

WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
RISICO INVENTARISATIE
Vink de geplande werkzaamheden en de te gebruiken gereedschappen aan. Neem kennis van de bijhorende risico's en neem aktie ter voorkoming van de risico's.
Deze inventarisatie is een essentiële basis voor de instructie van de groep.
Werkzaamheden

Gereedschap

Risico's

Acties ter voorkoming van risico's
Werkdagformulier uitreiken aan werkbegeleiders.

❏ Algemeen

Werkinstructie vooraf.
Begeleiding van onervaren deelnemers.
Minderjarigen werken altijd onder begeleiding (1 op 5 - 1 op 7).
Controle en onderhoud van gereedschap.
Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

❏ Knotten
❏ Afzetten van hakhout
❏ Vellen van bomen

❏
❏
❏
❏

Slaggereedschaap
Handzaag
Takkenschaar
Ladder

Handzaag > snij- en zaagverwondingen

Instructie over het gebruik van de handzaag of takkenschaar

Takkenschaar > knip- en
steekverwondingen

Draag werkhandschoenen en geschikt schoeisel

Ladder > valgevaar
Vallend hout > uiteenlopend letsel
Hout op spanning

Veilig wegleggen wanneer er niet mee gewerkt is
Werkplek schoonhouden
Verwijder eerst ondergroei, stevige ondergrond creëren
Schoenen of laarzen met profielzolen dragen
Gebruik goedgekeurde ladder
Bij continue gevaar werk staken
Toezicht door minimaal 2 personen

❏ Opslag verwijderen

❏ Takken slepen

❏
❏
❏
❏

Zeis
Handzaag
Takkenschaar
Spade

Handzaag > snij- en zaagverwondingen

Instructie over gebruik van de handzaag of takkenschaar

Takkenschaar > knip- en
steekverwondingen

Draag werkhandschoenen

Steek- en schaafverwondingen

Instructie over takkenslepen

Valgevaar

Werkplek en werkpad schoonhouden

Veilig wegleggen wanneer er niet mee wordt gewerkt

Schoenen of laarzen met profielzolen dragen
Draag werkhandschoenen en geschikt schoeisel
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WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
RISICO INVENTARISATIE
Werkzaamheden
❏ Sloot/ven/poelen schonen

Gereedschap
❏ Sloothaak
❏ Schop
❏ Spade

Risico's

Acties ter voorkoming van risico's
Fysieke belasting

Goede werkhouding en werktechniek(instructie)

Valgevaar

Niet te lang achter elkaar door werken (maximaal 1 uur)

Verzwikking/rugklachten

Toezicht door minimaal 2 personen

Wegzakken in poel

Schoenen of laarzen met profielzolen dragen
Draag werkhandschoenen

❏ Terrein gerelateerde zaken
- Veenput
- Holle wegen
- Historische muren

Valgevaar
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WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
MATERIALEN

Welke EHBO doos is er aanwezig?

A
❍

Persoonlijke beschermingsmiddelen?
Bijvoorbeeld:
handschoenen
valbeveiliging
helm

Brandblusser aanwezig? (van toepassing
als er met brandbare stoffen word
gewerkt)

❍ Ja
❍ Nee

Jerrycan met schoon water aanwezig?

❍ Ja
❍ Nee

Voldoende eten en drinken voor
deelnemers?

❍ Ja
❍ Nee

Auto voor noodgevallen aanwezig?

❍ Ja
❍ Nee

WC aanwezig?

❍ Ja
❍ Nee

B
❍

C
❍
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WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
MELDEN ARBEIDSONGEVALLEN BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE
Meldingsplichtige arbeidsongevallen (ook bij vrijwilligerswerk) kunnen het snelst doorgegeven worden via
telefoon 0800 - 5151. Arbeidsongevallen kunnen hier ook buiten kantooruren worden gemeld. Werkgevers (is
ook begeleiders vrijwilligers) zijn verplicht om arbeidsongevallen die tot overlijden, blijvens letsel of
ziekenhuisopname leiden, direct te melden.
Digitaal melden
Meldingen kunnen ook via een digitaal formulier worden ingediend. Dit formulier is te downloaden via de site
van de arbeidsinspectie: www.arbeidsinspectie.nl
Meldingen (bijna) ongevallen
Het is voor de zorgvuldige voorbereiding van volgende activiteiten van belang om (bijna) ongevallen te melden
bij de landschapsbeheer organisatie, we kunnen daar allemaal van leren! Het formulier hiervoor is te
downloaden op de website: www.landschapsbeheer.nl

DIT VOORBEREIDINGSPLAN IS ZORGVULDIG INGEVULD DOOR:
Naam
Email
Telefoonnummer
Datum
Postcode en plaats
Voer voor aanvang van de werkzaamheden ter plaatse een Last Minute Risico-inventarisatie en Evaluatie uit en
onderneem aktie bij geconstateerde andere omstandigheden.
Blijf steeds logisch nadenken. Wijzigingen in groep of terreinomstandigheden kunnen leiden tot noodzakelijke
aanpassingen.
Vul na de werkdag het evaluatie formulier in.
Voor evaluatie en behaalde resultaten download het formulier evaluatie op landschapsbeheer.nl
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WERKDAGFORMULIER LANDSCHAPSBEHEER NEDERLAND
BEGELEIDING EN TAAKVERDELING
Voornaam + achternaam
Mobielnummer

EHBO
certificaat

BHV/HGA *

Locatiebegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Locatiebegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Werkbegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Werkbegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Werkbegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Werkbegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Werkbegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Werkbegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Werkbegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

Werkbegeleider

❍ Ja
❍ Nee

❍ Ja
❍ Nee

( tweede / reserve )

* Bedrijfshulpverlening / Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid
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Taken bij uitvoering
werkzaamheden

Taken bij calamiteiten

