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Samenvatting 

 
Woensdag 12 september 2018 heeft er tijdens het maaien van een grasveld 
nabij een basisschool een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij een meisje 
van zes jaar oud zwaar gewond is geraakt. Het meisje is enkele dagen na het 
ongeval overleden aan haar verwondingen. 
 
Arbode Consultancy B.V. is door Gemeente Kampen gevraagd om dit 
incidentonderzoek uit te voeren, en van de bevindingen die uit het onderzoek 
voort komen een rapportage op te stellen. 
 
Enkele doelstellingen van het incidentonderzoek zijn: 

• Het identificeren van directe, indirecte en onderliggende oorzaken die ten 
grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van het incident. 

• Het uitbrengen van geschikte aanbevelingen (SMART1) om herhaling van 
soortgelijke ongevallen te voorkomen 

 
Uit de locatiebezoeken en de verschillende interviews is gebleken dat er zich 
veel vaker risicovolle scenario’s voordoen en dat dit ongeval ook met andere 
machines of machinisten had kunnen gebeuren. 
 
De belangrijkste aanbevelingen die op basis van het onderzoek worden 
gedaan zijn: 
 

• Verbiedt het gebruik van de potstand 3 (cruise control) bij de 
maaiwerkzaamheden. Ga met de leverancier in gesprek om te kijken 
naar de mogelijkheden deze stand “onklaar” te maken.  

• Onderzoek in samenwerking met de leverancier de mogelijkheden voor 
het elimineren van de dode hoek bij het achteruit rijden (camera?). 

• Stel een volledige, actuele en betrouwbare risico-inventarisatie en -
evaluatie op met de risico’s op wijkniveau ten aanzien van de interactie 
tussen de machine en de omgeving.   

• Maak afspraken tussen gemeente en scholen over wie toezicht houdt 
op kinderen tijdens werkzaamheden nabij scholen.  

• Stel een werkinstructie op voor het (veilig) werken met de 
maaimachines. Beperk het niet tot de technische onderwerpen, maar 
richt het op de veiligheidsaspecten. Neem hierin bijvoorbeeld ook de 
aanwezige dode hoek van de machine op. 

• Stel een instructiekaart op met daarop de belangrijkste bedienings- en 
gebruiksvoorschriften om bij de machine beschikbaar te hebben. Maak 
gebruik van foto’s, heb aandacht voor laaggeletterden. 
 

  

                                                
1 Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden 
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• Stel een opleidingenmatrix op waarin staat welke opleidingen of 
trainingen voor welke functies noodzakelijk zijn. Maak afspraken met 
werkgevers over de invulling van de te volgen trainingen. Zorg dat 
behaalde kwalificaties worden vastgelegd en worden gecommuniceerd 
met werkgevers, zodat vakbekwaamheid immer aantoonbaar is. 

• Maak duidelijke afspraken met werkgevers van ingeleende 
medewerkers over hoe gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de 
zorgplicht die beide werkgevers hebben jegens de werknemer. 

• Bespreek intern de risico’s die het werken met machines in de 
nabijheid van scholen, speeltuinen, etc. met zich meebrengen en leg 
vast hoe hiermee om wordt gegaan. Er zijn in de interviews al 
verschillende scenario’s gemeld die het waard zijn om te bespreken / te 
beoordelen. 

• Stel vast hoeveel tijd het kost om een hele wijk te maaien en borg dat 
deze tijd voor de maaiers beschikbaar is.  

 
De inhoudelijke resultaten van het onderzoek, conclusies, geleerde lessen en 
aanbevelingen staan verder beschreven in de voorliggende rapportage.



 

  
  

4 

Inhoudsopgave 
 

Samenvatting .................................................................................................................. 2 

1. Inleiding .................................................................................................................... 5 

2. Onderzoeksmethodiek ............................................................................................ 7 

3. Incidentbeschrijving ................................................................................................ 8 

4. Onderzoeksresultaten ............................................................................................. 9 

5. Conclusies en discussie ........................................................................................16 

6. Aanbevelingen ........................................................................................................18 

Bijlage A Basisrisicofactoren profiel ........................................................................21 

Bijlage B Tripod Beta Diagram ..................................................................................22 

 



 

    5 

1. Inleiding 

Op woensdag 12 september 2018 heeft er tijdens het maaien van een grasveld 
nabij een basisschool een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij een meisje 
van zes jaar oud zwaar gewond is geraakt. Het meisje is enkele dagen na het 
ongeval overleden aan haar verwondingen. 
 
Arbode Consultancy B.V. is door Gemeente Kampen gevraagd om dit 
incidentonderzoek uit te voeren, en van de bevindingen die uit het onderzoek 
voort komen een rapportage op te stellen.  
 
Daartoe zijn XXXXX (Hoger Veiligheidskundige) en XXXXX (Adviseur 
Arbeidsomstandigheden) woensdag 26 september en 17 oktober 2018 bij de 
gemeente Kampen geweest voor verschillende interviews en een praktijktest. 
 
Uit dit rapport moeten ook verbetervoorstellen komen die de Gemeente 
Kampen kan gebruiken om herhaling van soortgelijke ongevallen in de 
toekomst te voorkomen. 
 
Doelstelling van het onderzoek 
De doelstellingen van het incidentonderzoek zijn: 

• Vaststellen wat de volgorde is van de gebeurtenissen die tot het incident 
hebben geleid. 

• Het identificeren van directe, indirecte en onderliggende oorzaken die ten 
grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van het incident. 

• Het vaststellen van de basisrisicofactoren die ten grondslag hebben gelegen 
aan het ontstaan van het incident. 

• Het uitbrengen van geschikte aanbevelingen (SMART) om herhaling van 
soortgelijke ongevallen te voorkomen.  

 
Uitgangspunten van het onderzoek 
Ten behoeve van het uitvoeren van het onderzoek zijn een aantal kritische 
factoren waar rekening mee is gehouden ten tijde van het onderzoek. Bij het 
onderzoek is rekening gehouden met: 

• De aanwezigheid en effectiviteit van kritieke veiligheidsbarrières. 

• De werkomstandigheden tijdens de werkzaamheden. 

• De vertrouwelijkheid van de interviews en gedeelde informatie. 
 
Onderzoeksvragen 
Bij het ontstaan van incidenten zijn steeds drie factoren te benoemen; techniek, 
organisatie en (menselijk) gedrag (TOG-factoren). Deze drie factoren hebben 
elkaar zogezegd ‘nodig’ om een potentieel risicovolle situatie zover te laten 
escaleren dat dit leidt tot een ongewenste gebeurtenis; het incident.  
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Figuur 1: De relatie en raakvlakken tussen techniek, organisatie en gedrag tijdens het ontstaan 
van een ongeval. 

 
Ten behoeve van dit onderzoek zijn een aantal specifieke onderzoeksvragen 
geformuleerd en onderverdeeld in deze drie elementen: 
 
Technische onderzoeksvragen 
1. Waren er technische beperkingen aan de machine tijdens maaien? 
2. Zijn er (indicaties voor) technische beperkingen ten tijde van het incident? 
 
Organisatorische onderzoeksvragen  
1. Waren de risico’s met betrekking tot het gebruik van de zitmaaier in relatie 

tot de omgeving bekend? 
2. Waren er afspraken met betrekking tot het maaien in de buurt van 

basisscholen? 
3. Was de medewerkers voldoende en adequaat opgeleid om de 

zitmaaimachine te kunnen bedienen? 
4. Was de medewerker voldoende en adequaat opgeleid over het veilig 

werken met de zitmaaimachine? 
 
Onderzoeksvragen in relatie tot gedrag  
1. Zijn de werkinstructies ten aanzien van het maaien met de zitmaaier 

voldoende gevolgd? 
2. Is er voorafgaand aan de werkzaamheden een zogenaamde LMRA (laatste 

minuut risicoanalyse) door de medewerker uitgevoerd? 
 
Leeswijzer 

• In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethodiek beschreven. 

• In hoofdstuk 3 wordt een gedetailleerde beschrijving van het incident 
gegeven. 

• In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen beantwoord. 

• In hoofdstuk 5 en 6 worden de conclusies en aanbevelingen beschreven 
waarmee getracht wordt een beeld te geven over wat er goed is gegaan en 
de lessen die van dit ongeval geleerd kunnen worden. 

• Als laatste is er een literatuurlijst opgenomen en zijn er een aantal bijlagen 
opgenomen ter ondersteuning van dit rapport. 
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2. Onderzoeksmethodiek 

Om tot een goed oordeel te komen is de onderstaande onderzoeksmethodiek 
gehanteerd. 
 

• Interviews ter plaatse met: 
o XXXXX 
o XXXXX 
o XXXXX: 

o XXXXX 
o XXXXX 

o XXXXX 
o XXXXX 
o XXXXX 
o XXXXX 
o XXXXX 

• Het analyseren van de resultaten vanuit de interviews. 

• Een praktijktest met de zitmaaimachine. Hierbij is het gedrag van de 
machine beoordeeld in verschillende “maaistanden” en op verschillende 
ondergronden. 

 
Om te komen tot een juist oordeel zijn de volgende stappen doorlopen: 

• Feiten en gebeurtenissen ordenen in een tijdlijn. 

• Feiten ordenen en in een analysemodel plaatsen (Tripod Beta). 

• Feiten uit het analysemodel indelen in basisrisicofactoren die een rol 
kunnen hebben gespeeld bij het ontstaan van dit ongeval. 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen. 
 
Beperkingen in het onderzoek 
De locatie van het ongeval is niet bezocht. In verband met de maatschappelijke 
gevoeligheid werd een bezoek aan de locatie van het ongeval als ‘te snel’ 
ingeschat. De opdrachtgever heeft verzocht de locatie (indien nodig) op een 
later moment te bezoeken. 
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3. Incidentbeschrijving 

Wat is er gebeurd? 
Tijdens het achteruitrijden met een zitmaaier is een meisje aangereden.  
 
Werkelijke gevolgen 
Het meisje is zwaar gewond geraakt bij het incident en 5 dagen later aan haar 
verwondingen overleden. 
 
Potentiële gevolgen 
De potentiële gevolgen zijn gelijk aan de werkelijke gevolgen, namelijk 
overlijden als gevolg van aanrijding door de maaimachine. 
 
Wanneer heeft het incident plaatsgevonden? 
Op woensdagochtend 12 september 2018 tussen 10:00 uur en 10:30 uur. 
 
Waar heeft het incident plaatsgevonden? 
Op een grasveld nabij basisschool Villa Nova in de Gemeente Kampen. 
 
Wat waren de weersomstandigheden? 
Het weer was wisselvallig, het gras was nat/vochtig. Gezien de langdurige 
droge periode is de ondergrond (waarschijnlijk) droog. 
 
Gedetailleerde omschrijving van het incident: 
De medewerker kwam aan op locatie voor het maaien van het gras en zag een 
meisje op de plaats waar hij ging maaien. Er kwamen steeds meer kinderen bij 
(tot circa 6 kinderen) waarop hij toeterde en zwaaide om de kinderen om hem 
heen weg te sturen.  
 
Hij dacht dat de kinderen weg waren en reedt achteruit. Tijdens achteruit rijden 
zag hij een meisje nog lopen en ineens “een snoekduik” nemen. Hij zag het 
meisje op circa 50cm achter de machine en remde. Het meisje is aangereden 
en onder de machine beland.  
 
Directe acties na het incident: 
De medewerker heeft direct 112 gebeld. Op aangeven van de 112-centrale 
heeft hij de machine van het slachtoffer af gereden en is hij zelf de reanimatie 
gestart. De medewerker heeft gereanimeerd totdat de professionele 
hulpdiensten arriveerde en de reanimatie over hebben genomen. 
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4. Onderzoeksresultaten 

Als eerste stap zijn de feiten in een tijdlijn geplaats om zo veel mogelijk 
structureel weer te geven welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan 
van het incident. Herin worden ook de acties na het ongeval meegenomen. 
 
Vervolgens wordt een beschouwing gegeven van de condities waaronder 
beslissingen zijn genomen, op basis van technische, organisatorische en 
gedragsmatige factoren. 
 
Tijdlijn van relevante gebeurtenissen 
 

Omschrijving gebeurtenis Tijd t.o.v. het ongeval 

Bestuurder loopt al twee jaar stage, inclusief 
gebruik materieel 

- 

Er wordt gekozen om de betreffende bestuurder in 
te zetten op de maaimachines 

September  

De bestuurder krijgt een training ‘on the job’ Juli / augustus 

De bestuurder krijgt technische instructie op schrift Juli / augustus 

De bestuurder wordt als voldoende opgeleid 
beschouwd 

Juli / augustus 

De bestuurder valt in op de maaimachine in een 
andere wijk 

Juli / augustus 

De bestuurder wordt als invaller toegevoegd aan 
het huidige wijkteam 

Circa 2 weken vóór incident 

De bestuurder wordt ‘op pad gestuurd’ Bij aanvang werkdag 
(woensdag 12 - 09 - 2018) 

Maaimachine komt op locatie aan Ochtend van het ongeval 

Bestuurder voert LMRA uit Ochtend van het ongeval 

Bestuurder ziet kinderen op de maailocatie Bij aanvang  

Bestuurder stuurt kinderen weg Net vóór het ongeval 

Bestuurder ziet kinderen aan de andere kant staan Net vóór het ongeval 

Bestuurder rijdt achteruit Net vóór het ongeval 

Bestuurder ziet slachtoffer (wegduiken / vallen) Net vóór het ongeval 

Bestuurder trapt rem in Net vóór het ongeval 

De rem reageert niet direct / met vertraging Net vóór het ongeval 

Incident  

• Maaimachine raakt slachtoffer  

• Slachtoffer onder maaimachine  

• Maaimachine komt tot stilstand  

Opstarten hulpverlening Direct na het ongeval 

Toelichting ongeval door bestuurder 1 dag na ongeval 

 
Op basis van het feitenonderzoek en de interviews wordt antwoord gegeven op 
de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 zijn gesteld. 
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Technische factoren 
 
Waren er technische beperkingen aan de machine tijdens maaien? 

 

 
 

Figuur 2: Maaimachine van hetzelfde type 

 

• Werktuigdrager of maaimachine? 
Het betreffende arbeidsmiddel (Holder 270) is geen maaimachine. In 
feite is het een werktuigdrager of minitrekker waarop verschillende 
uitrustingsstukken gemonteerd kunnen worden. Het gedeelte van de 
maaier is een vorm van een uitrustingsstuk waardoor de minitrekker als 
maaimachine kan worden ingezet. 

 

• De vier standen 
De machine kan worden ingesteld / gebruikt met verschillende standen 
(instellingen). Deze standen zijn: 
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. 
 
Veelal wordt een maailocatie bereikt in stand 1 en wordt van daaruit 
aangevangen met de werkzaamheden. In stand 1 maakt de machine 
een bepaald aantal toeren. Bij het wisselen tussen de verschillende 
standen, en dan met name wisselen van stand 1 naar stand 4, kan de 
maaimachine vooruit schieten. De machine gaat dan vanzelf met hoge 
snelheid vooruit, net zolang totdat de bestuurder ingrijpt. Bij een niet 
heel snelle ingreep kan de afstand wel 2 tot 10 meter bedragen. 
Het gebruik van de instelling ‘potentiometer’ (hierna: potmeter) kan 
worden vergeleken met een cruise control. Deze is ontwikkeld voor 
gebruik op langere, rechte stukken, zoals bijvoorbeeld bij het maaien 
van een voetbalveld het geval is. 
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Indien de potmeter wordt ingeschakeld houdt de machine een constante 
(instelbare) snelheid aan. De machine is bestuurbaar van links naar 
rechts, vooruit en achteruit. Als je in deze instelling naar voren rijdt, kun 
je de machine direct (handmatig) achteruitschakelen. De machine zal 
direct achteruitrijden, zonder dat eerst andere handelingen nodig zijn.  
 
Bij het gebruik van de potmeter moet bij het remmen ook de koppeling 
worden ingetrapt. Tijdens de praktijktest is gebleken dat de achterwielen 
aangedreven blijven bij het remmen. Op een harde of droge ondergrond, 
hebben de banden voldoende grip en kan, doordat de wielen 
aangedreven blijven, de machine tot wel een meter doorrijden alvorens 
tot stilstand te komen. 

 

• De bediening van de snelheid die kan worden ingesteld bij de potmeter 
zit bevestigd aan de joystick. Door aan een wieltje bij de duim te draaien 
kan de snelheid worden verhoogd of verlaagd. Dit lijkt een gevoelig 
object die eenvoudig onbedoeld aangeraakt kan worden en daardoor de 
machine onbedoeld harder kan later rijden. 

 
Zijn er (indicaties voor) technische beperkingen ten tijde van het incident? 
 

• Dode hoek 
Op de machine zijn drie spiegels bevestigd. De bestuurder was zich niet 
of onvoldoende bewust van de aanwezigheid van een grote dode hoek, 
met name bij het achteruitrijden in een bocht. Hierdoor kunnen 
personen, dieren of obstakels te laat zichtbaar worden. In de 
beschikbare schriftelijke instructie is niets opgenomen t.a.v. de dode 
hoek.  
 

• Onderhoud 
De maaimachines gaan iedere winter voor keuring en onderhoud terug 
naar de dealer. Indien een bestuurder opmerkingen heeft of iets 
signaleert wordt dit met de dealer gecommuniceerd. In het voorjaar 
komen de machines weer terug. 
 

Deelconclusies technische factoren 
 

• Omdat de machine niet uitsluitend is ontworpen om te maaien is het een 
vrij complexe machine in vergelijking tot ‘gewone’ grasmaaiers. Bij 
onjuist gebruik (van bijvoorbeeld de vier standen) kan dat leiden tot 
onveilige situaties. 
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Organisatorische factoren  
 
Zijn de risico’s met betrekking tot het gebruik van de zitmaaier in relatie tot de 
omgeving bekend? 
 

• De gecommuniceerde risico’s met betrekking tot de omgeving beperken 
zich tot technische risico’s. Denk aan bijvoorbeeld het maaien van een 
waterkant of talud. De beperkingen die de dode hoek bij het 
achteruitrijden veroorzaakt zijn niet besproken in de instructies. 
 

• De risico’s die te maken hebben met de interactie tussen de 
werkzaamheden en de omgeving zijn onvoldoende in kaart gebracht. 

 

• Er is geen adequate procedure voor het melden van (bijna)ongevallen 
en gevaarlijke situaties, waardoor de organisatie niet heeft kunnen leren 
van eventuele soortgelijke situaties indien die eerder zijn voorgekomen. 

 

• Hoewel er geen schriftelijke afspraken of risicobeoordelingen zijn van 
schoollocaties, kunnen bijzondere omgevingsaspecten wel vóór 
aanvang van de werkzaamheden ter sprake komen in de dagelijkse 
gesprekken bij aanvang van de dienst.  

 

• Er is geen adequate LMRA-procedure. In combinatie met het 
onvoldoende inzichtelijk hebben van de risico’s heeft de bestuurder 
mogelijk onvoldoende bagage ontvangen zelfstandig een goede LMRA 
uit te voeren.  

 
Zijn er afspraken met betrekking tot het maaien in de buurt van basisscholen? 
 

• Er zijn geen afspraken ten aanzien van het maaien bij scholen of andere 
plaatsen met veel kinderen. Denk aan speeltuinen, sport- of grasvelden. 
Ook zijn er geen afspraken over het maaien in relatie tot schooltijden of 
schoolvakanties. 
 

• Er zijn geen afspraken gemaakt (tussen gemeente en scholen) over wie 
toezicht houdt op kinderen tijdens werkzaamheden nabij scholen. 

 
Was de medewerker voldoende en adequaat opgeleid over het veilig werken 
met de zitmaaimachine? 
 

• Werkinstructie materieel 
De schriftelijke instructies die beschikbaar zijn betreffen uitsluitend 
technische instructies met betrekking tot de werking van de machine. Er 
zijn geen instructies beschikbaar die gaan over het veilig werken met de 
machine. Ook bij aflevering wordt door de leverancier een technische 
instructie en toelichting verstrekt. 
 

• Training on the job 
Gedurende een periode van anderhalf tot twee weken is de bestuurder 
in de praktijk opgeleid tot maaier. Deze twee weken betroffen geen hele 
dagen, maar dagelijks circa twee uur. De reden hiervoor is dat de 
instructeur niet was vrij gepland, maar naast het opleiden ook moet 
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zorgen dat zijn wijk binnen de daarvoor beschikbare tijd werd gemaaid.  
 
De nieuwe maaiers worden uitsluitend mondeling door een ervaren 
maaier geïnstrueerd. Omdat er geen schriftelijke instructies zijn ten 
aanzien van het veilig gebruik beperkt de mondelinge instructie zich ook 
met name tot de technische aspecten. Daar waar het over veiligheid 
gaat heeft het een technische achtergrond, zoals bijvoorbeeld bij het 
maaien van taluds. Er zijn geen instructies geweest ten aanzien van 
veilig werken in de nabijheid van scholen of speeltuinen. 
 
Er vindt geen evaluatiemoment meer plaats. Indien wordt beoordeeld 
door de instructeur dat de maaier het onder de knie heeft mag hij zelf op 
pad. Hiervan wordt geen kwalificatie vastgelegd. De machinist hoeft niet 
te tekenen voor het ontvangen en begrepen hebben van de instructie en 
er wordt niet vastgelegd als iemand voldoende is opgeleid.  
In verband met een vakantie van een collega werd de bestuurder 
ingezet op de maaimachine. Het verschil was vrij groot, van 
trainingslocaties zonder obstakels nu naar de praktijk met obstakels. 
 

• De technische beperkingen waarbij de machine plots een aantal meter 
naar voren kan schieten zijn tijdens de training besproken en uitgelegd. 
Ondanks dat men bekend was met dit gegeven is toch besloten dat de 
machine geschikt was voor de werkzaamheden.  
 

• Overige veiligheidstrainingen 
o Bijna alle medewerkers beschikken over de opleiding Veilig 

Werken Langs de Weg. De betreffende machinist van de maaier 
had deze training nog niet gevolgd. (Het ontbreken van deze 
training heeft geen bijdrage geleverd aan het ontstaan van dit 
specifieke ongeval). 

o Toolboxen worden gehouden, maar hebben vooral betrekking op 
het algemene werk en staan maar zelden in het teken van veilig 
werken. De toolboxen worden overwegend gehouden met circa 
50 tot 60 medewerkers en duren 1,5 tot 2 uur. In 2017 heeft er 
een toolbox plaatsgevonden in groepjes van 15 personen. 

o De machinist is in bezit van reanimatievaardigheden die hij op 
eigen initiatief heeft gehaald via het Rode Kruis. 

o De machinist volgt zelf een BBL-traject (XXXXX niveau 4) en 
gaat naast het werk ook naar school. Via deze leerweg is hij 
onder meer in bezit van een trekker rijbewijs en VCA basis. 

 
Overige organisatorische factoren 
 

• Werkdruk 
Er is een verschil in beleving in de beschikbare of benodigde tijd om een 
wijk te maaien tussen de machinisten en de wijkbeheerders. Daar waar 
de wijkbeheerders aangeven dat 1 ronde circa 6 dagen duurt, geven de 
maaiers allen aan dat hiervoor 7 tot 8 dagen nodig is. 
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• Dienstverband 
De voormalige sociale werkvoorzieningen van de gemeenten Kampen 
en Dronten zijn nu ondergebracht bij XXXXX. XXXXX heeft naar eigen 
zeggen in het dienstverband met de machinist een rol als intermediair. 
De medewerker ontvangt zijn loon van XXXXX, waarbij de gemeente de 
operationele verantwoordelijkheid heeft voor de werknemer. 

 
Deelconclusies Organisatorische factoren 
 

• Voorlichting en instructie 
Er heeft geen doeltreffende voorlichting en instructie plaatsgevonden in 
de geest van de Arbeidsomstandighedenwet2.   
  

• Er zijn géén afspraken gemaakt tussen XXXXX en de gemeente ten 
aanzien van het gezamenlijk invullen van de zorgplicht (wie draagt zorg 
voor welke vormen van voorlichting en instructies). 

                                                
2 Arbeidsomstandighedenwet artikel 8:De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht 
over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop 
gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
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Gedragsmatige factoren 
 
Zijn de werkinstructies ten aanzien van het maaien met de zitmaaier voldoende 
gevolgd? 
 

• Potentiometer (Potmeter) 
De bestuurder heeft aangegeven dat de machine tijdens het incident in 
de maaistand stond (stand 4 van de potmeter).  
 
De praktijktesten tonen aan dat het gedrag van de machine in stand 3 
(cruise control), vergelijkbaar is met het gedrag van de machine ten tijde 
van het ongeval.  
 

Is er voorafgaand aan de werkzaamheden een zogenaamde LMRA (laatste 
minuut risicoanalyse) door de medewerker uitgevoerd? 
 

• De medewerker heeft naar eigen vermogen een LMRA uitgevoerd. Op 
basis hiervan heeft hij de kinderen weggestuurd.  
 

• Als machinisten de situatie niet vertrouwen of niet voldoende veilig 
vinden hebben zij de ruimte om de werkzaamheden te stoppen en de 
situatie te bespreken. 

 
Deelconclusie gedragsmatige factoren 
 

• Door een ruim aanbod aan functies op de machine en de technische 
inrichting ervan (wieltje voor snelheid aan joystick), wordt de kans op 
menselijke fouten vergroot.  
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5. Conclusies en discussie 

In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven die worden getrokken uit het 
onderzoek. De onderstaande punten dienen als basis voor de aanbevelingen.  
 

• Op basis van het feitenonderzoek en de interviews is de conclusie dat 
de machinist adequaat heeft gehandeld op het moment dat het incident 
plaatsvond. Hij heeft direct 112 gebeld, de instructies opgevolgd en is de 
reanimatie gestart in afwachting van de professionele hulpverlening. 
Helaas heeft de hulpverlening vanwege het letsel onvoldoende effect 
gehad. 

• Er is grote betrokkenheid onder de medewerkers. Zij vangen elkaar 
goed op en kunnen met elkaar over het ongeval praten. Iedereen is zeer 
gemotiveerd om herhaling van een dergelijk incident te voorkomen.  

• Uit het onderzoek is niet helder geworden in welke stand (stand 3: 
cruise control of stand 4: maaistand) de maaimachine heeft gestaan ten 
tijde van het ongeval.  

• Tijdens het opleiden van nieuwe collega’s tot maaier dienen niet alleen 
de technische aspecten te worden geïnstrueerd, maar zijn de 
veiligheidsinstructies een noodzakelijk deel van de opleiding. 

• Er zijn geen procedures over hoe medewerkers worden opgeleid, 
wanneer zij voldoende onderricht zijn, hoe dit wordt getoetst of 
aantoonbaar wordt gemaakt en hoe de registratie hiervan plaatsvindt. 
Daarnaast tekenen medewerkers niet structureel voor ontvangst van 
voorlichting en instructie. 

• Bij het materieel ontbreken eenvoudige bondige werkinstructies waarop 
de belangrijkste veiligheids- en gebruiksinformatie te raadplegen is. 

• De machine is voorzien van veel meer mogelijkheden dan nodig voor de 
maaimachine. Overmatige instellingen leiden tot gevaarlijke situaties. 

• Er ontbreekt een volledige, actuele en betrouwbare risico-inventarisatie 
en -evaluatie met de risico’s op wijkniveau ten aanzien van de interactie 
tussen de machine en de omgeving.   

• Er zijn geen afspraken ten aanzien van het uitvoeren van 
groenwerkzaamheden in de openbare ruimte in relatie tot scholen, 
speeltuinen, gras- en sportvelden. 

• Binnen de organisatie is er een procedure voor het melden van 
(bijna)ongevallen, maar deze is onvoldoende bekend onder de 
medewerkers. 

 
Een combinatie van technische factoren, organisatorische keuzes en ook vaak 
begrijpelijke menselijke beslissingen hebben uiteindelijk geleid tot het ontstaan 
van dit noodlottige ongeval. Dit betreft onder andere: 

• Technische factoren: 
De machine heeft meer opties en mogelijkheden dan voor het maaien 
nodig is en verkeerde instellingen kunnen leiden tot onveilige situaties. 

• Organisatorische keuzes: 
Bij het opleiden van nieuwe maaiers wordt er geen instructeur en 
maaimachine geheel vrij gemaakt, maar moet deze de opleiding in 
dagelijkse korte blokken uitvoeren zodat de eigen maaironde nog 
steeds kan worden uitgevoerd. Dit leidt mogelijk tot een kortere 
instructie dan voor een goede opleiding nodig is. 
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• Menselijke beslissingen: 
Bij het waarnemen van een groepje kinderen heeft de bestuurder de 
kinderen weggestuurd. Doordat het aantal kinderen niet exact is geteld 
was het mogelijk één meisje over het hoofd te zien. Bij het waarnemen 
van het groepje kinderen dat uit de weg was gegaan, heeft de 
bestuurder de inschatting gemaakt dat alle kinderen weg waren en is 
niet uitgestapt om dit te controleren. 

 
Uit de verschillende gesprekken is wel gebleken dat er zich veel vaker 
risicovolle scenario’s voordoen en dat dit ongeval ook met andere machines of 
machinisten had kunnen gebeuren. 
 
Hopelijk is het gelukt om leerpunten mee te geven. Met de aanbevelingen in het 
volgende hoofdstuk is Gemeente Kampen hopelijk in staat om een soortgelijk 
ongeval in de toekomst te voorkomen.  



18 

 

 
18 

6. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt een aantal aanbevelingen gedaan die ervoor zorgen dat 
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.  
 
Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek. In 
Bijlage A is tevens een basisrisicofactorenprofiel3 opgenomen. Deze 
basisrisicofactoren (BRF) zijn de latente factoren waardoor het ongeval heeft 
kunnen ontstaan, maar waar tevens de oplossing zit op herhaling te 
voorkomen.  
 
Aanbevelingen 
 

• Verbiedt het gebruik van de potstand 3 (cruise control) bij de 
maaiwerkzaamheden. Ga met de leverancier in gesprek om te kijken 
naar de mogelijkheden deze stand “onklaar” te maken.  
 

• Onderzoek in samenwerking met de leverancier de mogelijkheden voor 
het elimineren van de dode hoek bij het achteruit rijden (camera?). 
 

• Stel een volledige, actuele en betrouwbare risico-inventarisatie en -
evaluatie op met de risico’s op wijkniveau ten aanzien van de interactie 
tussen de machine en de omgeving.   

 

• Maak afspraken tussen gemeente en scholen over wie toezicht houdt op 
kinderen tijdens werkzaamheden nabij scholen.  

 

• Borg goede (interne) opleidingen. Stel een protocol op hoe hiermee 
wordt omgegaan, maak de instructeur vrij van zijn eigen wijk door een 
extra machine in te huren voor de doorgaande maaiwerkzaamheden. Zo 
is er voldoende tijd voor het opleiden.  
 

• Zorg dat er een aantal vaste/verplichte onderwerpen in de training aan 
bod komen. Denk bijvoorbeeld aan het achteruitrijden en de dode hoek, 
waarbij alleen bochten mogen worden gemaakt in de richting van de 
schouder waar de bestuurder overheen kijkt. 
Overweeg eindtermen of minimale vaardigheden vast te leggen per 
opleiding zodat daarop aantoonbaar getoetst kan worden. 
 

• Stel een werkinstructie op voor het (veilig) werken met de 
maaimachines. Beperk het niet tot de technische onderwerpen, maar 
richt het op de veiligheidsaspecten. Neem hierin bijvoorbeeld ook de 
aanwezige dode hoek van de machine op. 
 

• Stel een instructiekaart op met daarop de belangrijkste bedienings- en 
gebruiksvoorschriften om bij de machine beschikbaar te hebben. Maak 
gebruik van foto’s, heb aandacht voor laaggeletterden. 
 

 
 

                                                
3 In Bijlage A is de toelichting op het begrip basisrisicofactoren opgenomen 
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• Stel een opleidingenmatrix op waarin staat welke opleidingen of 
trainingen voor welke functies noodzakelijk zijn. Maak afspraken met 
werkgevers over de invulling van de te volgen trainingen. Zorg dat 
behaalde kwalificaties worden vastgelegd en worden gecommuniceerd 
met werkgevers, zodat vakbekwaamheid immer aantoonbaar is. 
 

• Maak duidelijke afspraken met werkgevers van ingeleende 
medewerkers over hoe gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de 
zorgplicht die beide werkgevers hebben jegens de werknemer. 
 

• Bespreek intern de risico’s die het werken met machines in de nabijheid 
van scholen, speeltuinen, etc. met zich meebrengen en leg vast hoe 
hiermee om wordt gegaan. Er zijn in de interviews al verschillende 
scenario’s gemeld die het waard zijn om te bespreken / te beoordelen. 
 

• Stel een adequate LMRA-procedure op en instrueer de medewerkers op 
deze procedure. Toets periodiek of de medewerkers bekend zijn met de 
LMRA en of (en op welke wijze) zij deze toepassen bij de dagelijkse 
werkzaamheden. 

 

• Stel vast hoeveel tijd het kost om een hele wijk te maaien en borg dat 
deze tijd voor de maaiers beschikbaar is.  

 
Aanvullende aanbeveling 
Naast de aanbevelingen die zijn gebaseerd op de uitkomsten van het 
onderzoek, is er ook een aanvullende aanbeveling te formuleren. Deze is naar 
voren gekomen op basis van de verschillende interviews en gesprekken die zijn 
gevoerd, maar ligt niet aan de basis van het ongeval. 
 

• Handsfree 
Overweeg (handsfree) telefoongebruik niet toe te staan bij draaiende 
machines. 
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Bijlage A Basisrisicofactoren profiel 

 

 
 
Toelichting afkortingen Basisrisicofactoren (BRF): 
 

Afkorting 
BRF 

Omschrijving BRF Aantal maal van 
toepassing 

OR Organisatorische Factoren 7 

PR Operationele Procedures  2 

TR Training  2 

DE Ontwerp 2 

EC Fout Veroorzakende Condities 1 

IG Onverenigbare Doelstellingen 1 

 
 
In het bovenstaande profiel is zichtbaar dat er in verhouding veel BRF zijn toebedeeld aan 
organisatorische factoren. Denk hierbij aan onder andere: 

• Het ontbreken van een volledig ingericht risicobeheersingsproces bij de gemeente. 

• Het ontbreken van afspraken tussen gemeente en school over toezicht op kinderen tijdens 
werkzaamheden. 

• Het risico van het doorschieten van de  machine is onvoldoende ingeschat.

OR
50%

PR
15%

TR
14%

DE
7%

EC
7%

IG
7%

Basisrisicofactoren

OR

PR

TR

DE

EC

IG
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Bijlage B Tripod Beta Diagram 

 
Totaaloverzicht Tripod Beta Diagram 
 
 

 
 
 
 
In verband met de leesbaarheid worden enkele delen op de volgende pagina’s uitgelicht.
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Deeloverzicht 1:  Noodzaak en opdrachtverstrekking tot maaien rondom een school 
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Deeloverzicht 2:  Starten maaiwerkzaamheden 
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Deeloverzicht 3:  Achteruitrijdende maaimachine 
 
 

 


