
ONGEVAL MET GRASMAAIMACHINE 

 
 
 
Op woensdag 12 september 2018 vond tijdens het gazonmaaien bij een basisschool in Het Onderdijks 
een ongeval plaats, waarbij een meisje zwaar gewond raakte. Zij overleed enkele dagen later aan haar 
verwondingen. Naast het onbeschrijfelijke verdriet van de nabestaanden en de directbetrokkenen was 
en is de maatschappelijke impact van dit ongeval groot. 
 
Direct na het ongeval hebben wij besproken hoe het ongeval had kunnen gebeuren. Was het te 
voorkomen geweest? Wat hebben wij geleerd? Wat kunnen we doen om herhaling te voorkomen? 
Wij hebben diverse acties ondernomen en een aantal maatregelen getroffen. Zo namen wij onder 
andere met de buitenmedewerkers kritisch alle werkprocessen door en scherpten wij onze 
veiligheidsinstructies aan. We beperkten ons niet tot de gazonmaaiers, maar betrokken hierbij ons 
gehele wagenpark. 
 
Daarnaast gaven wij opdracht aan Arbode Consultancy BC uit Gorinchem een incidentonderzoek uit 
te voeren. We hebben dit onderzoek laten doen om uit te zoeken of en wat we in onze organisatie 
anders of beter kunnen doen, om te voorkomen dat er ooit weer zo’n tragisch ongeval plaats vindt. 
Arbode bekeek de technische factoren, de organisatorische factoren en de gedragsfactoren van dit 
ongeval. Zij sprak met betrokkenen en hield een praktijktest met een grasmaaimachine. 
 
In december kwam Arbode met haar conclusies en aanbevelingen. Wij hebben deze omarmd. Een 
groot deel van de aanbevelingen komt overeen met de maatregelen die wij zelf na het ongeval al in 
praktijk hadden gebracht. 
 
In deze notitie gaan wij inhoudelijk in op de conclusies en aanbevelingen. Wij geven een overzicht van 
wat wij inmiddels hebben gedaan en van wat wij nog gaan doen.  De nog openstaande aanbevelingen 
worden voor de start van het maaiseizoen ingevoerd.  
 
Tenslotte willen wij de geleerde lessen uit dit dieptrieste incident delen met andere gemeenten om 
daarmee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ongevallen elders in het land. 
 
Burgemeester en wethouders van Kampen, 
februari 2019  
 
 
 
 
  



Wat hebben we gedaan na het ongeval? 

 

 

12-09-2018 

 bedrijfsmaatschappelijk werk ingeschakeld voor de bestuurder van de grasmaaimachine en 

voor de medewerkers die daar behoefte aan hadden;  

 sociale werkvoorziening IMpact geïnformeerd en uitgenodigd voor de bijeenkomst met de 

buitendienstmedewerkers op 13 september;  

 melding gedaan bij de Arbeidsinspectie; 

 met medewerkers van de gemeente en van IMpact om tafel gezeten om acties uit te zetten; 

 contact gelegd met familie van het meisje. Burgemeester is contactpersoon;  

 contact gelegd met politie. Burgemeester is contactpersoon;  

 contact gelegd met de bestuurder van de grasmaaimachine en zijn familie.  

13-09-2018 

 bijeenkomst van alle buitendienstmedewerkers met de gemeentesecretaris. Ook de 

maatschappelijk werker en IMpact waren aanwezig;  

 informatiemail uitgegaan door gemeentesecretaris aan de ambtelijke organisatie; 

 vakwethouder bij de school geweest voor de informatiebijeenkomst;  

20-09-2018 

 melding gemaakt bij de verzekeringsmaatschappij Cordaet (bureau voor personenschade)..  

 brief ontvangen van ministerie SZW over de melding. Het was een verkeersongeval op de 

openbare weg en wordt daarom niet door SZW onderzocht, maar door de politie; 

 contact gelegd met Arbode voor het onderzoeken van het ongeval;  

26-09-2018 

 gesprekken gevoerd van Arbode met betrokkenen voor het onderzoek;  

02-10-2018 

 aanvullende afspraken gemaakt met de bestuurders van grasmaaimachines, bijvoorbeeld 
over standen maaimachine;  

 contact opgenomen met leverancier over het ongeval en afspraken gemaakt;  
 

17-10-2018 

 door Arbode ingezoomd op nadere onderzoeken over de werking van de grasmaaimachine;. 

18-10-2018 

 de school benaderd voor een overleg om afspraken te maken met de school;  

24-10-2018 

 instructiekaart grasmaaimachine gemaakt. 



 met leverancier grasmaaimachine gesproken over mogelijke aanpassingen aan de machines 

(achterkijkcamera en een zwaailamp in plaats van flitsers);  

31-10-2018 

 de aanpassingen aan de leverancier bevestigd (inmiddels aangebracht);.  

01-11-2018 

 afspraken gemaakt tussen gemeente en school (bijlage);   

12-12-2018 

 nadere afspraken gemaakt met school;   

13-12-2018 

 definitieve rapportage ongeval grasmaaimachine van Arbode ontvangen;  

Januari 2018 

 registratie opgezet om inzage te geven in de certificaten, etc. van de medewerkers (VCA, Veilig 

werken aan de weg, groot rijbewijs, code 95, certificaten elektrisch gereedschap, trekker 

rijbewijs, instructie en begeleiding machine en vaccinaties).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Over de grasmaaimachine 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De grasmaaimachine waarmee het ongeval plaatsvond, is een Holder 270. In feite is het een 
werktuigdrager of minitrekker, waarop verschillende uitrustingsstukken kunnen worden gemonteerd, 
waaronder een uitrustingsstuk om gras te maaien. De gemeente Kampen heeft vier van deze 
machines. Zij kan worden gebruikt met verschillende standen (instellingen): 
  
0. neutraal  

1. rijstand voor op de weg  

2. rijstand voor het slepen van een toegevoegd uitrustingsstuk  

3. rijstand met potentiometer, vergelijkbaar met cruise control, te gebruikten op grote vlakten 
als bijvoorbeeld voetbalvelden  

4. maaistand  
  



Aanbevelingen van Arbode 

 

 

aanbeveling  wat is of wordt hiermee gedaan wie  wanneer 

verbied het gebruik van 
potstand 3 
(cruise control) 
 

Aan de medewerkers is, na het 
ongeval, opdracht gegeven per 
direct potstand 3 niet meer te 
gebruiken. Ook is opdracht 
gegeven potstand 3 onklaar te 
maken zodat het technisch niet 
meer mogelijk is deze stand nog 
te gebruiken.  Overleg vindt plaats 
met de leverancier. 
 

leidinggevende 
Groen 

voor het 
maaiseizoen 
(half maart) 

elimineer de dode hoek 
bij achteruitrijden 

Op de maaimachines komt een 
achteruitrijcamera met een 
monitor in de cabine en een 
zwaailamp.  
Op alle maaimachines komt aan 
de achterzijde een 
beveiligingsbeugel.  
  

leidinggevende 
Groen 

twee machines 
inmiddels 
aangepast, de 
andere twee 
voor het 
maaiseizoen. 

stel een risico-
inventarisatie en 
evaluatie (RI&E) op 

Met de maaiers zijn gesprekken 
gevoerd voor meer bewust-
wording en om gevaarlijke 
situaties te vermijden. In alle 
werkoverleggen is veiligheid een 
vast agendapunt. Van deze 
overleggen worden verslagen en 
actielijsten gemaakt.   
Going concern worden toolbox-
meetingen gehouden, waarin met 
deskundigen onderwerpen 
worden besproken. Ook Last 
Minute Risico Analyse (LMRA) 
wordt in deze meetingen 
meegenomen.  
Bij opleidingen, voorlichtingen en 
instructies liggen voor de 
deelnemers aftekenlijsten.   
  

Leidinggevende, 
arbo- 
coördinator 

going concern 
 
De RI&E is 
gereed, 
wordt nog  
getoetst door 
arbeidshygiënist 

maak afspraken met 
scholen over toezicht 
tijdens 
werkzaamheden 

Met de scholen in Het Onderdijks 
zijn afspraken gemaakt (bijlage). 
Via het Overkoepelend Onderwijs 
Overleg (OGO) worden afspraken 
gemaakt met alle scholen in de 
gemeente. 
  

leidinggevende 
Groen en 
medewerkers 
team Onderwijs 

voor het 
maaiseizoen   



stel werkinstructies op, 
niet alleen voor het 
technische 
onderwerpen ook 
richten op de 
veiligheidsaspecten.  

Direct na het ongeval hadden wij 
contact met de leverancier en de 
maaiers. Voor het maaiseizoen 
bespreken wij het rapport met 
alle belanghebbenden. Daarnaast 
geeft de leverancier op 27 
februari een  instructie.  
 

Leidinggevende 
Groen 

Voor het 
maaiseizoen  

stel instructiekaarten 
op met de belangrijkste 
bedienings- en 
gebruiksvoorschriften. 
Denk aan 
laaggeletterden. 

Voor de grasmaaimachines 
hebben wij instructiekaarten 
gemaakt, voorzien van foto’s. 
Deze kaarten hebben wij intern 
besproken en liggen in de 
machine. 
Ook voor alle andere machines en 
voertuigen stellen wij instructie-
kaarten op. 
Jaarlijks evalueren wij alle 
instructiekaarten met de 
gebruikers.  
 

arbo- 
coördinator  

going concern 
(2019) 

maak een 
opleidingsmatrix, kijk 
naar opleidingen, 
trainingen en wat 
behoort bij de functie.  

Na het incident is dit opgestart en 
is de eerste acties uitgezet. Dit 
traject wordt voor alle 
buitendienstmedewerkers 
opgepakt. In het overzicht komen 
de volgende zaken te staan: VCA, 
Veilig werken aan de weg, groot 
rijbewijs, code 95, certificaten 
elektrisch gereedschap, trekker 
rijbewijs, instructie en begeleiding 
machine, opleiden, voorlichting, 
instructies en vaccinaties.  
Het huidige opleidingsplan 
voorziet in de gewenste 
opleidingen en trainingen. 
 

Arbo 
coördinator  

Voor het 
maaiseizoen 

maak afspraken met 
werkgevers van 
ingeleende 
medewerkers over 
zorgplicht jegens de 
werknemer  

Voor de lopende werkzaamheden 
hebben wij inmiddels afspraken 
gemaakt. Externe partijen 
informeren wij voor het 
maaiseizoen. Wij nemen het op in 
onze nieuwe 
inhuurovereenkomsten.  
 

leidinggevende 
Groen 

Voor het 
maaiseizoen  

bespreek intern de 
risico’s die het werken 
met machines in de 
nabijheid van scholen, 
speelterreinen, etc. 
met zich meebrengen 

Voor het incident hadden wij al 
wekelijks intern overleg. Dit 
overleg hebben wij aangescherpt, 
nu met een formele agenda.  
De bijna-ongevallen worden 
geregistreerd (mogelijk via GIR), 

Leidinggevende 
Groen 

Going concern  



worden met elkaar 
doorgesproken en waar nodig 
worden aanvullende acties 
genomen. 
  

borg voor de 
gazonmaaiers de tijd 
die nodig is om een 
wijk te maaien 

Wij houden een second opinion 
naar de balans tussen de 
gewenste productie en de 
personele capaciteit.  
Wij gebruiken een dynamische 
planning, waarbij wij rekening 
houden met zowel de 
weersomstandigheden als met de 
context. Regelmatig laten wij in 
onze werkoverleggen de 
medewerkers hierop reflecteren.  
 

Leidinggevende 
Groen 

Voor het 
maaiseizoen  

 

 

 

Extra toevoeging naast de aanbevelingen van het rapport: 
 
1. Op 19 februari bespreken de medewerkers van team Groen gedrag & houding bij 

werkzaamheden in relatie tot kwetsbare groepen, in het bijzonder kinderen; 
2. Voor eind februari overleggen wij met alle aannemers om de door ons gewenste 

veiligheidsmaatregelen waar mogelijk ook op hun machines aan te brengen. Voor de 
toekomstige aanbestedingen nemen wij dit op in ons plan van eisen; 

3. We informeren collega-overheden actief om ervaringen te delen met betrekking tot dit 
proces. Onze arbo-coördinator zal dit in de arbogroep met andere gemeenten delen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 

Afspraken met basisschool Villa Nova 

 

 

 

 
 

 

 

1. Voordat de gemeente in dit gebied werkzaamheden uitvoert, neemt zij één dag van te voren 
contact op met Villa Nova. 

2. Deze afspraak geldt ook voor alle werkzaamheden die de gemeente laat uitvoeren door 
derden, bijvoorbeeld het onderhoud aan de watergangen. 

3. Villa Nova zorgt dat de kinderen binnen blijven of dat duidelijke toezicht aanwezig is. 
4. De gemeente krijgt van Villa Nova namen en telefoonnummers van contactpersonen. 
5. Na een melding van werkzaamheden informeert Villa Nova basisschool Het Stroomdal en 

kinderdagverblijf Prokino. 
6. De gemeente doet geen werkzaamheden voor 08.30 uur (aanvang school). 
7. Villa Nova heeft een werkgroep opgericht om over diverse zaken te praten. De gemeente 

schuift aan om inhoudelijke informatie te verstrekken en voor een luisterend oor.  


