GESPREKSSTARTERS GEZIN

Op zoek naar onderwerpen voor een goed gesprek
over veiliger en gezonder werken? Om jezelf en de
mensen om je heen te inspireren?

Kijk dan eens naar deze gespreksstarters!
Je kunt ze op allerlei manieren inzetten: in een
1 op 1-gesprek, tijdens de koffie of lunch, in een
overleg, in de mails. Print er eens een uit en hang
hem op de deur van het toilet. Gepland. Spontaan.

Misschien krijg je wel ideeën voor een eigen
gespreksstarter voor een open en eerlijk gesprek
over veiliger en gezonder werken. Of komt een van
je familieleden met een geweldige inspiratie!

Doe er je voordeel mee en laat zien dat je veiliger en gezonder werken
belangrijk vindt. Niemand wil een ongeluk, toch?
Dus: Veilig op 1 - doen we samen. Veel plezier ermee.

Hoe veilig zijn je kinderen?

Je kinderen zijn je alles. Je wilt absoluut niet dat daar iets ernstigs mee gebeurt.
Toch overlijden er helaas gemiddeld elk jaar drie kinderen (jonger dan vijftien)
op het erf of het land. En nog meer kinderen raken zo ernstig gewond dat ze
daar hun leven lang mee moeten leven. Je moet er niet aan denken dat dit bij
jouw kinderen gebeurt. Toch is het goed om daar af en toe wel aan te denken.
Juist omdat je dit nooit wilt meemaken.

Staan jullie als partners, familieleden of gezin hier weleens samen bij stil?
Waar en wanneer zou zoiets ernstigs bij jullie op het bedrijf kunnen voorkomen?
Wat doen jullie om dat te voorkomen? Is het genoeg? Of kun je meer doen?
Willen jullie het er samen over hebben, maar is dat toch te lastig?
Neem dan contact op met je preventieadviseur.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.
Blinde vlekken. We hebben ze allemaal. Op plaatsen waar we veel komen, zien
we de gevaren vaak niet meer. Kinderen kijken op een andere manier. Loop
samen met je kind(eren) (vanaf een jaar of 10-12) eens rond op je bedrijf. Vraag ze
waar volgens hen ongelukken kunnen gebeuren. Grote en kleine. En waarom ze
dat denken. Hoor ze aan, en laat het bezinken. Bedank ze voor het meedenken.
Noem ook gevaren die jij zelf ziet. Leg uit waarom iets een gevaar is.
En vertel hoe je wilt dat ze met de gevaren omgaan.
Een goede voorbereiding is het halve werk: loop vooraf eens zelf of met je partner
door je bedrijf en stel je voor dat je daar als kind loopt. Bedenk welke opmerkingen
en vragen je zou kunnen krijgen en hoe je daarop kunt antwoorden.
Praat na een paar dagen nog eens met ze na. Laat ze weten van welke opmerkingen
je wat geleerd hebt. En wat je gaat verbeteren, en wanneer je dat gaan doen.

Help! Zorg eerst voor je eigen veiligheid.

Meestal gaat het goed, maar soms gaat het echt mis. Brand, een
machine die omvalt, chemicaliën over je heen, een verwonding door
een machine, een ernstige val, iemand die bewusteloos raakt...

Weet ieder van jullie dan wat hij moet doen? Eigen veiligheid eerst!
En dan? Hebben jullie dat geregeld met elkaar? En geoefend?
Vragen waar je geen antwoord op weet?
Bel je preventieadviseur. Hij/zij kan je helpen.

Brandpreventie: pluk het laaghangend fruit.
Brand op een agrarisch bedrijf. Dat gebeurt best vaak. Praat je er weleens over wat
een brand bij jullie teweeg kan brengen? Niet leuk, maar slim om te doen.
Want een brand is vreselijk. Wist je bijvoorbeeld dat in Nederland 50 procent van
de bedrijven waar brand is geweest binnen een jaar failliet is?
En dat de meeste oorzaken van brand best eenvoudig aan te pakken zijn?
Hoe zorgen jullie voor deze vorm van veiligheid? Hoe is het nu?
Loop eens samen door je bedrijf met een brandveiligheidspet op.
Wat is bij jou het ‘laaghangende fruit’? De doorgeluste verlengkabels en
stekkerblokken, stofophoping bij en in meterkasten?
Wat kunnen jullie zelf doen om het brandrisico te verlagen?
Behoefte aan een extra paar ogen? Neem contact op met je preventieadviseur.

Voorkomen is beter dan genezen, toch?

Veiligheidsrisico’s genoeg in de agrarische sector: werken met machines, trekkers,
werken op hoogte, vallende voorwerpen, gevaarlijke stoffen en dieren.

Enig idee waar bij jou op het bedrijf de risico’s liggen? En hoe klein of groot ze
zijn? Maak je je hier weleens zorgen over? Werp samen met je partner en/of
(oudere) kinderen eens een blik in de arbocatalogus van jouw sector; dat kan
jullie al een stuk wijzer maken. Het adres: www.agroarbo.nl. Bij elk onderwerp
staan praktische tips om het risico te verminderen.
Denken jullie nu: ‘Ja, maar het is zo veel; waar moeten we nou beginnen?’
Kijk dan eerst waar je je het meest zorgen over maakt, en begin daar.
Of maak tijd voor de branche-RIE. Bijvoorbeeld samen met je preventieadviseur.
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Met veel passie doen jullie je werk. En omdat de natuur zich niet laat dwingen
zijn jullie meesters geworden in flexibiliteit en in ‘Effe doordouwen’. Kan het niet
zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, toch? En door…

Waar ligt voor jullie de grens? Hoe hoog is de prijs die je daarvoor betaalt? Ook
jullie weten dat vermoeidheid ervoor zorgt dat je makkelijker fouten maakt. En
je dus een grotere kans op ongevallen loopt. Is het je dat waard? Bespreek dat
met elkaar, en met eventuele (oudere) kinderen. En kijk vooral eens hoe je het
makkelijker kunt maken voor jezelf. Wie kan jullie helpen?
Vraag hulp aan een vertrouwd en kundig iemand. Iemand die jullie helpt om van
een afstandje te kijken. Welke oplossingen zie je dan?

Veilige en gezonde gastvrijheid

Bezoek. Iedereen krijgt het bij tijd en wijle. Als je een agrarisch bedrijf hebt, en
er ook bij woont, heb je te maken met allerlei soorten bezoekers: leveranciers,
afnemers, vriendjes van eventuele kinderen, familieleden en onderhoudsbedrijven.
Sommigen zijn goed bekend met de risico’s op jullie bedrijf. Anderen totaal niet.
Zijn jullie veilig en gezond gastvrij? Is het voor onbekenden en bekenden meteen
helder waar ze wel en niet mogen komen? Is er een plek waar ze zich moeten
melden? En wat moeten ze doen als daar niemand is?
Zijn er plekken op het bedrijf die echt niet geschikt zijn voor kleine en/of grote
bezoekers? Bijvoorbeeld de opslag van chemische stoffen? Zijn die ook echt
onbereikbaar? Weten eventuele kinderen waar ze wel en niet mogen spelen?
En hoe reageer je als ze dat toch doen?
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