
Deelnemers die voor het eerst 
meedoen aan de werkdag in de 
natuur hebben vaak nog geen 
ervaring met landschapsonder-
houd. En ook niet met het werken 
met het gereedschap dat bij deze 
klussen wordt gebruikt. 
Duidelijke werkinstructies en een 
toelichting bij het werk helpen hen 
op weg om veilig aan de slag te 
gaan.

Aandachtspunten voor 
een werkdag in de natuur



Werkinstructies

• Werkkleding

Veilig werken: 
• Coronamaatregelen
• Werkkleding
• Beschermingsmiddelen 

(helm, handschoenen)
• Voldoende werkafstand
• EHBO doos

Werktijden
• Hoe laat start je
• Koffiepauze: zelf drinken 

meenemen? Een groep? 
Meerdere groepjes?

• Hoe laat sluit je af
• Neem de dag door

Wie is het aanspreekpunt?
• Coördinator?
• Bij meer groepen ieder 

groepje een eigen 
leider?

Taakverdeling:
• Zorg dat ieder groepslid 

weet wat zijn/haar taak 
is

• Vooraf al verdeling 
maken

Gereedschap:
• Uitleg omgang en 

gebruik materialen
• Doe het werk voor: laat 

bijv. zien hoe je een tak  
van een (knot)boom 
zaagt

Werklocatie en werkplek
• Geen stromend water? 

Jerrycan
• Zorg voor zeep
• Hygiënische doekjes/ 

papieren handdoekjes
• Zie volgende pagina

Punten om te bespreken tijdens de werkinstructie



Werktoelichting
Leg uit waarom op deze locatie wordt gewerkt en wat het belang is voor flora, 
fauna en landschapselementen. Zo werk je met elkaar aan een gezamenlijk doel

Routeaanduiding Parkeerplaatsen:
• auto
• fiets

Ontvangst
• welkom 
• eerste opvang

Uitleg veilig werken
volg de meest 
recente Corona-
regels op

Genoeg materiaal:
• gereedschap
• handschoenen
• laarzen

Hulpverlening
• EHBO (kist)
• alarmnummers
• mobiel 
• GPS coördinaten

Toezicht op 
werkzaamheden

Deelnemers
namen en telefoon 
nummers noteren. 
Bronnen Corona

Verzorging:
• koffie/thee
• soep/broodjes
• Of zelf meenemen

Werving nieuwe 
vrijwilligers
nu alleen uit eigen 
netwerk of omgeving

Informatie:
• eigen folder?
• anders verwijs 

naar DGM

Opruimen:
afspraken over 
afvoer vuilnis, 
onkruid, takken?

Kinderen:
• welkom?
• meewerken?

Gereedschap:
gebruik geen slag-
en gemotoriseerd 
gereedschap

Verzekering
• aanvullend? 
• werkdagformulier
• of ARBO plan



Veilig werken

BASISPAKKET HYGIENE
Bij ontbreken stromend water werkplek:
❑ jerrycan met kraantje
❑ biologisch afbreekbare handzeep

Standaardpakket
❑ papieren handdoekjes
❑ (desinfecterende) (wegwerp)doekjes
❑ handzeep
❑ reinigingsmiddel
❑ afvalzakken
❑ evt. kartonnen bekertjes

BEHEERWERK BLIJVEN DOEN?
❑ Neem de RIVM richtlijnen in acht
❑ Behoren deelnemers  tot de risicogroep? Adviseer hen 

om niet aan het werk te gaan 
❑ Auto of fiets: laat iedereen alleen reizen
❑ Laat eigen lunch, drinken en een beker meenemen
❑ Schaft niet op een afgesloten locatie
❑ Bij milde verkoudheidsklachten, ziekte of een 

huisgenoot met klachten? Laat mensen thuisblijven!
❑ Ga alleen aan het werk als de richtlijnen nageleefd 

kunnen worden

TIPS
Gezamenlijk volgens de richtlijnen aan de slag? 
Volg dan ook deze tips op: 
❑ Het blijft vrijwilligerswerk: het MAG dus, maar moet zeker niet. 

Voor jou moet het vooral veilig en goed voelen
❑ Gebruik bij voorkeur je eigen gereedschap. Label het met een 

naamsticker
❑ Draag handschoenen bij gereedschap of machine dat door een 

ander gebruikt kan zijn
❑ Reinig auto/bus, gereedschap of machines na gebruikt met:

• een vochtige doek met schoonmaakmiddel of
• desinfecterende doekjes

❑ Schoon te maken onderdelen:
• auto/bus - stuur, deurgrepen, knopjes, versnellingspook
• gereedschap - handvat en steel

❑ Maak geen gebruik van schaft- en koffieruimtes
❑ Laat deelnemers hun eigen eten, drinken en beker(s) meenemen
❑ Handen drogen met papieren doekjes
❑ Markeer het werkgebied met afzetlint. Zo voorkom je dat anderen 

te dichtbij kunnen komen

Landelijke Corona maatregelen: https://bit.ly/3jUi6RZ

https://campaign.zuidhollandslandschap.nl/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmlqa3NvdmVyaGVpZC5ubCUyRmFjdHVlZWwlMkZuaWV1d3MlMkYyMDIwJTJGMDklMkYyOCUyRmFhbmdlc2NoZXJwdGUtbWFhdHJlZ2VsZW4tb20tZGUtdmVyc3ByZWlkaW5nLXZhbi1oZXQtdmlydXMtdGVydWctdGUtZHJpbmdlbg==&a=649112315&account=zhl216%2Eactivehosted%2Ecom&email=ern5y5Hn4vUNmb74VvgpidzcnO4HAC32L%2BfkRynC8ks%3D&s=b8dfdca15d5fd7d9cc1ad37f040eec23&i=1258A4149A605A20313


DAGAFSLUITING
• Laat iedere deelnemer zijn/haar eigen gereedschap 

schoonmaken en inleveren
• Bedank voor het verrichtte werk en haal op wat goed of 

eventueel minder goed is gegaan
• Noem gelijk de datum van een eventuele volgende werkdag 
• Doe dit bij weinig deelnemers met de hele groep op gepaste 

afstand of in kleine subgroepjes
• Zorg dat namen en telefoonnummers genoteerd zijn zodat bij 

een eventuele besmetting contact kan worden opgenomen
• Ga in gesprek waar het minder goed is gegaan en leg vast wat 

er beter kan


