
“Spuiten een must? Bescherm Bewust!”

‘Bottom-up’ ontwikkeling van voorlichting over 
bestrijdingsmiddelen in de sectoren Glastuinbouw en Hoveniers.

Jeroen Terwoert, IVAM UvA BV; jterwoert@ivam.uva.nl



IVAM

‘Middelgroot’ (25) adviesbureau met wortels in de UvA
Werkvelden:Werkvelden:

Duurzame gebiedsontwikkeling
Internationaal duurzaam ondernemen/ MVOInternationaal duurzaam ondernemen/ MVO
Ketenanalyse, LCA, Duurzaam Inkopen
Draagvlak gedrag en beleidsevaluaties (o m energie)Draagvlak, gedrag en beleidsevaluaties (o.m. energie)
Risicobeoordeling en -beheersing chemische stoffen.



Inhoud

1. Probleemschets
Alledaagse problemen in de omgang met ~middelen

2. Een nieuw “Actieplan”
Dappere poging om een bekende valkuil te omzeilenDappere poging om een bekende valkuil te omzeilen

3 B h B !3. Bescherm Bewust!
Een ‘informatiestrategie’ – hoe bereik je de mensen?

4. Hoe verder?



Bestrijdingsmiddelen – nog actueel?



Bestrijdingsmiddelen – nog actueel.

T l- Teler
- Toepasser
- Gewaswerker- Gewaswerker
(“herbetreding”)



…ook bij hoveniers/ groenvoorzieners.

-Toepasser
- Eigenaar 

Opdrachtgever- Opdrachtgever
- Omwonenden



‘Woud’ aan regels en adviezen…

Elk middel is verboden, “tenzij toegelaten”

700 ” idd l ” ± 300 ti t ff700 ”middelen”; ± 300 actieve stoffen



…op etiket & VIB…



“Spuitlicentie” verplicht



Meer redenen voor zorgvuldigheid…



Dagelijkse problemen

Geen duidelijke ‘boodschap’ (?)

‘Herbetreding’ = moeilijk verhaal

Gebruik verboden middelenGebruik verboden middelen
AID neemt verboden middelen in beslag
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Helft werknemers “onvoldoende voorgelicht”

Veel ‘basale’ vragen ee basa e age



Moeilijk bereikbaar …



Informatie genoeg…



Dappere poging…
project “Veiliger omgaan met bestrijdingsmiddelen”
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Stigas



…naar de mensen toe…

12 bedrijvenj

> 100 werknemers (vakbondsleden)

500500 
enquêtes



Werknemers en -gevers gevraagd:

- Wat weet men over ‘veilig omgaan met middelen’?Wat weet men over veilig omgaan met middelen ?
- Maakt men zich wel eens zorgen?
- Zo ja, waardoor, en waarover?
- Informatiebehoefte? Wat wil men weten?
- Hoe verloopt nu de voorlichting?

Zelf al eens gezocht? Waar loopt men vast?- Zelf al eens gezocht? Waar loopt men vast?
- Wat moet verbeteren m.b.t. informatieverstrekking?
- Hoe kan informatie het best worden aangeboden?Hoe kan informatie het best worden aangeboden?



“Past u zelf bestrijdingsmiddelen toe?”

Glastuinbouw: 37% Hoveniers/Groen: 79% 



“Maakt u zich wel eens zorgen?”

Werknemers: 51% Werkgevers (glas): 21%



Voorgelicht over risico’s? (door werkgever)

Glas: 35% Hov./Groen: 62%
(‘af en toe’ of ‘geregeld’)



Werkgever

76% licht ‘af en toe’ of
‘geregeld’ voor‘geregeld’ voor

94% dt ‘ f t ’ f94% wordt ‘af en toe’ of
‘geregeld’ voorgelicht



Informatie zoeken

Zelf info gezocht? Indien ja: gevonden?
Werkn Glastuinbouw 57% 56%Werkn. Glastuinbouw 57% 56%
Werkn. Hoveniers 71% 84%
Werkgevers (glas) 73% 89%(g )

Bias:
V kb d l d-Vakbondsleden

-Respondenten 



Behoefte aan meer informatie?

Werknemers: 70%

Glastuinbouw: m n bij HerbetredingGlastuinbouw: m.n. bij Herbetreding
Hoveniers: m.n. bij Toepassing

Werkgevers: 37%



Hoe informatie aanbieden? (aan w.n.)

→ 1e keuze = Mondeling ! (37 – 62%)

→ 1e + 2e + 3e:
Glas Hov.

Mondeling door werkgever 66% 61%Mondeling door werkgever 66% 61%
Op de verpakking 40% 61%
O ´bij l it ´ bij d kki 34% 49%Op ´bijsluiter´ bij de verpakking 34% 49%
M.b.v. posters 46% 24%
M.b.v. brochures 53% 39%
M b v DVD´s/ instructiefilms 39% 32%M.b.v. DVD s/ instructiefilms 39% 32%
Op Internet 31% 14%



3.Hoe bereik je werkgevers/ -nemers?



In samenspraak!



“Teaser”: slogan/ ansichtkaart





Teaser - posters



Praktische info; ‘middelenposter’/ -pocket



Steun werkgever - Toolboxkaarten



Website/ Portal www.beschermbewust.nl



Hoe verder……

Ansichtkaarten sturen (veel € !)
AmbassadeursAmbassadeurs
Artikelen vakbladen, bondsbladen
Arbo-adviseurs (o.m. Stigas)

Arbotelefoon
Arbocatalogi
Actualiseren (2011 2012)Actualiseren (2011-2012).

Bijeenkomsten werknemers
Bestuurders (o.m. bonden)

Breder trekken (‘Open teelten’)

Blijvende aandacht (2011-2012).



Informatie

www.beschermbewust.nl
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