Generieke gids voor groendiensten
Bij aankomst en vertrek op het werk
• Bij tijdsregistratie (prikklok) op de grond met lijnen aanduiden hoeveel afstand de
mensen moeten houden, anders staan ze (te dicht) in een file aan te schuiven.
• Indien mogelijk: werken volgens het ‘circulatieprincipe’
§ Op één plaats de ingang voorzien en op een andere plaats de uitgang, zodat
mensen elkaar niet moeten kruisen. Dit geldt voor alle bewegingen: rijden,
fietsen, wandelen, …
§ Idem voor de werven.
• Verspreiden
§ Verschillende in- en uitgangen voorzien afgestemd op de locatie in het bedrijf
zodat de grote groep werknemers wordt gesplitst in kleinere groepen. De
ingang wordt hierbij afgestemd op de doelgroep. Bijvoorbeeld: indien de
groendienst hun machines achteraan in de loods staan => de achteringang
gebruiken
§ Idem voor de werven.
• Bij werken op verplaatsing
§ Een minimum aan mensen naar de magazijnen laten gaan om het materiaal en
gereedschap op te halen en terug te brengen. De andere werklieden kunnen
rechtstreeks en gescheiden naar de werkplaats gaan.
§ Steeds dezelfde mensen dit specifieke werk laten uitvoeren
§ Routine
§ De samenstelling van een groep mensen die op een bepaalde locatie
komen niet veranderen.
Materiaalpakketten maken per persoon en per werk
Er wordt nu allerlei gereedschap, heggescharen, schoppen, e.d., doorgegeven aan elkaar.
Voorstel: voldoende materiaal voorzien zodat dit niet meer moet gebeuren en tevens
ontsmettingsspray meenemen.
Alternatieven bedenken voor alle werken die met 2 personen gebeuren of deze eventueel
uitstellen.
Bijvoorbeeld: één persoon is aan borstelen, de andere persoon veegt het vuil op
=> één persoon doet alle handelingen.
Ploegen
Belangrijk om met vaste ploegen te werken, aangezien we het aantal contacten juist
moeten beperken
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