
Vooraf:
 Laat de deelnemers de toolbox downloaden op de 

mobiele telefoon 
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf
/machineveiligheid-toolbox.565cf8.pdf

of print de toolbox en deel deze uit aan de 
deelnemers.

 Geef de toolbox bij voorkeur in een werkschuur of in 
het veld en zorg dat er een of meerdere machines 
aanwezig zijn.

Uitvoering Toolbox
1. Introductie

De toolbox begint met een introductie en 4 vragen 
over feiten, cijfers en achtergronden. Laat de 
deelnemers deze vragen voor zichzelf beantwoorden. 
Bespreek de antwoorden daarna plenair.

2.Discussie
Verdeel de groep in 2-tallen en laat ze in een paar 
minuten enkele van de vier vragen beantwoorden. 
Koppel dit plenair terug. Hierdoor weet je wat er in de 
groep leeft en welke kennis aanwezig is.

3.Doel van de toolbox
Dit geeft aan welke 3 punten aan de orde komen. 
Benoem deze kort en vraag of de deelnemers nog 
andere doelen hebben voor deze toolbox.

4.Documenten
Iedere organisatie heeft documenten over veiligheid in 
bos en natuur:

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/machineveiligheid-toolbox.565cf8.pdf


a.Gebruiksaanwijzing machine.
Je bent verplicht de machine te gebruiken conform de 
gebruiksaanwijzing en de in de gebruiksaanwijzing 
aangegeven PBM te dragen! De gebruiksaanwijzing 
geeft essentiële informatie. Met name bij gehuurde 
machines gaat dit vaak fout. De gebruiksaanwijzing 
moet in het Nederlands bij de machine 
aanwezig/beschikbaar zijn.

b.Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E).
In de RI&E moeten de risico’s en maatregelen over 
veiligheid met machines vermeld staan.

c.Arbocatalogus Bos en Natuur
In de Arbocatalogus is onderdeel machineveiligheid 
opgenomen en staan veiligheidsmaatregelen voor 
verschillende machines vermeld.

Breng deze documenten onder de aandacht. Vertel 
waar ze deze kunnen vinden. Laat de deelnemers de 3 
vragen voor zichzelf beantwoorden.

5.Risico’s
Behandel de risico’s bij voorkeur door concreet de 
vragen te beantwoorden aan de hand van een machine 
die ter plaatse is. Op deze manier weet de deelnemer 
waar op te letten om de risico’s in beeld te krijgen.

6.Aandachtspunten
Bespreek met de groep hoe je de 10 punten kunt 
naleven. Probeer in een open discussie iedereen te 
betrekken, stel open vragen, probeer na te gaan hoe de 
regels in de praktijk worden gebracht.

7.Op de werkvloer
Belangrijk is dat de regels ook worden toegepast op de 
werkplek. Dit heeft veel te maken met de cultuur/het 
gedrag binnen een groep. Bespreek de gestelde vraag in 
de groep. Stimuleer een discussie door open vragen te 
stellen. 

Tot slot
Vraag de deelnemers wat het belangrijkste is wat ze 
hebben geleerd en hoe ze dit in de praktijk gaan 
toepassen.


