Kampen, 18 februari 2019

Kampen neemt aanbevelingen rapport intern onderzoek ongeval
grasmaaier over
Op woensdag 12 september vorig jaar vond met een grasmaaier van de gemeente een tragisch
ongeval plaats, waarbij een meisje van 6 jaar zwaargewond raakte. Het meisje, een leerlinge van
de nabijgelegen school, overleed enkele dagen na het ongeval aan haar verwondingen.
De gemeente wil koste wat kost voorkomen dat een dergelijk tragisch ongeval weer plaats kan vinden.
Daarom heeft de gemeente onderzoeksbureau Arbode Consultancy opdracht gegeven de directe en
indirecte oorzaken van het ongeval te onderzoeken. Dit onderzoek is afgerond en er ligt een rapport met
aanbevelingen.
Direct na het ongeval heeft de gemeente al diverse acties ondernomen om de kans op herhaling op een
dergelijk ongeval te voorkomen. Een aantal van deze acties komt overeen met de aanbevelingen uit het
rapport van Arbode. De overige aanbevelingen worden zo snel mogelijk opgepakt en uitgevoerd.
De gemeente Kampen vindt het belangrijk om zelf te leren van dit tragische ongeval. De
onderzoeksresultaten en aanbevelingen worden ook gedeeld met andere gemeenten in het land, zodat
een soortgelijk ongeval in de toekomst voorkomen kan worden.
De aanbevelingen in het onderzoeksrapport zijn te verdelen in drie gebieden waarop door de gemeente
actie ondernomen moet worden:
1. Extra veiligheidsmaatregelen gericht op de maaimachines op de korte termijn.
De meeste acties uit de aanbevelingen zijn inmiddels gerealiseerd. Alle maatregelen zijn eind maart, vóór
het begin van het nieuwe maaiseizoen, uitgevoerd.
Voorbeelden van al uitgevoerde extra maatregelen zijn:
Achteruit rij camera’s en een zwaailamp op de maaimachines.
Maatwerkafspraken met scholen, en specifiek met de school die het betreft,
Denk hierbij aan: de afspraak dat de gemeente 1 dag voordat zij gaat maaien in het gebied
bij de school contact opneemt met de school, evenals op de dag zelf. Ook voert de
gemeente geen werkzaamheden uit vlak voor de school begint en vlak nadat de school uit
gaat.
Instructiekaarten met foto’s voor bestuurders van de voertuigen. Deze liggen in de cabine.,
2.

Verbeteringen op technische, organisatorische en gedragsfactoren.
Arbode is met name gevraagd verder te kijken dan alleen deze situatie en de maaimachines. De
aanbevelingen zijn gericht op het voorkomen van een soortgelijk ongeval in de toekomst bij
maaimachines én andere machines waar de gemeente mee werkt in de openbare ruimte. Denk hierbij
aan:
- Het opstellen van een opleidingenmatrix, waarin staat welke opleidingen of trainingen voor
welke functie noodzakelijk.
- Het intern bespreken van risico’s die het werken met machines in nabijheid van scholen,
speeltuinen etc. met zich mee brengen en het vastleggen van een protocol hoe met deze
situaties om te gaan.
- Het maken van duidelijke afspraken met werkgevers van ingeleende medewerkers over hoe
gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de zorgplicht die beide werkgevers hebben tegenover
de werknemer.

3.

Doorlichten van het gehele wagenpark van de gemeente op extra veiligheidsmaatregelen.
Eveneens gericht op verbeteringen op technische, organisatorische en gedragsfactoren. De gemeente is
hier intussen mee gestart. Het onderzoek van Arbode Consultancy biedt hiervoor ook waardevolle
handvatten, zoals:
- Het opstellen van een volledige, actuele en betrouwbare risico-inventarisatie en –
evaluatie op met de risico’s op wijkniveau ten aanzien van de interactie tussen machine
en omgeving.
- Het opstellen van een werkinstructie voor het veilig werken met de (maai)machines.
Niet beperken tot de technische onderwerpen, maar richt de instructie op de
veiligheidsaspecten. Neem bijvoorbeeld de dode hoek van de machine op.
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