G E Z O N D, V E I L I G & P R E T T I G W E R K E N
VOEDSELBANK 'S- HERTOGENBOSCH EN OMSTREKEN
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GEZOND, VEILIG EN PRETTIG WERKEN IN DE VOEDSELBANK DEN BOSCH EN OMGEVING.
De Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) is een Nederlandse wet
die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de
veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te
bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk,
te voorkomen.
Onze Voedselbank Den Bosch en Omgeving (hierna genoemd VDB) is een
vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten, waar vrijwilligers een aantal
uur per week zich inzetten met werkzaamheden voor het realiseren van onze
missie en doelstelling. In die zin zijn wij geen werkgever met werknemers en
legt de Arbowet ons geen verplichtingen op. Ook ten aanzien van de Risicoinventarisatie en evaluatie (de RI&E), onderdeel van de Arbowet, kent onze
vrijwilligersorganisatie geen inspanningsverplichtingen (zie ook bijgevoegd
stroomschema).
Toch vinden wij als bestuur van de Voedselbank dat het gezond, veilig en
prettig werken van al onze vrijwilligers op de werkvloer onze zorg verdient.
Met deze notitie geven wij hieraan invulling.
Al onze werkzaamheden zijn gericht op het verstrekken van voedsel
dat door andere gedoneerd wordt, aan de bij ons geregistreerde cliënten!
Hierbij kunnen de volgende werkzaamheden worden onderscheiden.





Werving, opslag en transport van voedsel.
Proportioneren en verpakken van de bulk voedselstroom tot
voedselpakketten.
Het distribueren en verstrekken van de voedselpakketten aan onze
cliënten in de uitgiftepunten.
Het administreren van noodzakelijke gegevens van cliënt en vrijwilliger.

Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht vanuit een door de
voedselbank gehuurde locatie aan de Jagersheuvelstraat 's-Herogenbosch,
voor tien dagdelen per week. Verder voor voorlopig een jaar in een magazijn
voor droge kruidenierswaren op de locatie van Rijckevorselweg 19, 5382 JJ
Vinkel, de werkzaamheden hier zijn ca 1a 2 (flexibel) dagdelen per week.
Voor het verstrekken van de voedselpakketten aan cliënten beschikt de
voedselbank door derden beschikbaar gestelde ruimtes (vier
satellietlocaties), dit voor een dagdeel per week ( ca. 4 a 5 uren).
Wat gebouwen betreft is alleen het pand Jagersheuvelstraat (als huurder)
door ons direct beïnvloedbaar, voor de overige zijn wij afhankelijk van
derden.
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Spelregels voor gezond, veilig en prettig werken.
Voor de leesbaarheid wordt onderscheid gemaakt naar de te
onderscheiden gebouwlocaties en te verrichten werkzaamheden. Jaarlijks
wordt aan de hand van een evaluatie bezien welke punten aanpassingen
dan wel aanvullingen nodig hebben. Deze evaluatie wordt voor de invulling
en terugkoppeling geagendeerd op het coördinatorenoverleg.
Gebouwen en inboedel.
Wat betreft de locatie Jagersheuvelstraat Den Bosch draagt de VDB zorg
voor de inpandige opstal (gedeeltelijk) en inboedel van het gebouw en de
apparatuur welke nodig is voor een goede en veilige bedrijfsuitvoering.
Hiervoor zijn de nodige contracten afgesloten met gecertificeerde bedrijven,
voor het reguliere onderhoud en de vereiste keuringen zoals aangegeven in
bijlage 01. Recentelijk is de oude Tl-verlichting vervangen door LED verlichting,
er is hierbij vooral aandacht gegeven aan de lichtkleur en verlichtingssterkte.
Het pand heeft voldoende gecertificeerde brandblussers en
brandslanghaspels, uitaanduiding alsmede tekeningen ruimteoverzicht /
blusmiddelen zijn aangebracht in de diverse ruimtes.
Het wagenpark, voor de inname en distributie van het voedsel naar het
centrale magazijn en de diverse uitgiftepunten, krijgt het reguliere onderhoud
/ keuring conform de servicevoorwaarden van de dealer.
De bestuursleden facilitair en logistiek coördineren en controleren deze
werkzaamheden. Jaarlijks rapporteren zij met een beknopte samenvatting /
overzicht het bestuur.
Inzake de uitgiftepunten De Biechten, Drunen, Vlijmen en Vught en het
magazijn te Vinkel, draagt de VDB zorg voor de apparatuur welke in het bezit
en gebruik is van de VDB. Een directe invloed op het gebouw kent de VDB
niet gezien er geen eigendom dan wel huurverhouding bestaat. De VDB zal
wel in overleg gaan met de organisatie die het gebouw beschikbaar stelt,
indien gebreken of onveiligheden worden geconstateerd in het gebouw.
Het binnenklimaat van en gebouw en uitgiftepunten wordt bediend met een
reguliere verwarmingsinstallatie, de ruimtetemperatuur is instelbaar. De
Jagersheuvelstraat bezit een beperkte airco-installatie, uitbreiding is
financieel voor VDB onmogelijk.
Het pand Jagersheuvelstraat kent een wekelijks schoonmaakreinigingsonderhoud cyclus van alle gebruik en verblijfsruimte. Jaarlijks wordt
de gewenst frequentie en kwaliteit nader beschouwd en indien nodig
aangepast. Het centrale magazijn wordt onderhouden volgens HACCP norm
en wel in eigen beheer,
Het centrale magazijn en uitgifte Jagersheuvelstraat beschikt over een
E.H.B.O. koffer van Heek Multi A, zoals ook de satelliet uitgiftepunten. Aan de
voorzijde van het pand hangt een AED apparaat, toegankelijk voor de VDB.
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Werkzaamheden.
Werving, opslag en transport.
Nieuwe vrijwilligers krijgen bij hun intake (door de intaker en magazijnmeester
/ coördinerend bestuurslid) informatie over aard van de werkzaamheden en
het eventueel gebruik van beschermende hulpmiddelen voor het uitvoeren
van hun vrijwilligerswerkzaamheden. Het betreft de volgende
werkzaamheden Chauffeurs en bijrijders van de koelauto's wordt het veilig
rijden, de wijze van laden en lossen, alsmede de werking en het gebruik van
het voertuig uitgelegd. De chauffeurs en bijrijders worden geadviseerd
veiligheidsschoenen te dragen die beschikbaar worden gesteld door VDB.
Chauffeurs worden regelmatig geëvalueerd op rijgedrag, laad en
loshandelingen en eventuele schade die zij veroorzaken. De
magazijnmeester en bestuurslid logistiek begeleiden deze werkzaamheden





Laders en lossers zowel in de distributiecentra van de
voedselverstrekkers als het VDB magazijn worden gewezen op til
technieken en geadviseerd eventueel koude isolerende kleding /
handschoenen te dragen in koel- en vriescellen, die beschikbaar
gesteld worden door de VDB.
Het gebruik van de elektrische hoogstapelaar (in het magazijn en laadloszone) geschiedt alleen door de magazijnmeester of de door hem
aangewezen vrijwilliger.
Het bedienen van de krattenwasser, hoge druk- en vloerreiniger moet
gebeuren na toestemming / toezicht van de magazijnmeester.

Proportioneren en verpakken.
Nieuwe vrijwilligers krijgen bij hun intake (coördinator vrijwilligers en
magazijnmeester) informatie over aard van de werkzaamheden en het
eventueel gebruik van beschermende hulpmiddelen voor het uitvoeren van
hun vrijwilligerswerkzaamheden. Het betreft de volgende werkzaamheden.




De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk het proportioneren van
versproducten zoals groenten en vleeswaren tot uitgifte eenheden in
de plastiekzakjes en het vullen van uitgifte kratten met de
versproducten en droge kruidenierswaren. Ter hygiëne en bescherming
van handen worden latexhandschoenen gedragen
Deze kratten worden gestapeld in rolcontainers, de vrijwilligers krijgen
hiervoor ergonomische instructie. Het laden in de koelauto's en
transport geschiedt door de chauffeurs en magazijnmeester.

Het verstrekken van de pakketten op de uitgiftepunten.
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Nieuwe vrijwilligers krijgen bij hun intake (coördinator uitgiftepunt) informatie
over aard van de werkzaamheden en het eventueel gebruik van
beschermende hulpmiddelen voor het uitvoeren van hun
vrijwilligerswerkzaamheden. Het betreft de volgende werkzaamheden.
Het lossen van de rolcontainers uit de koelwagens gebeurd door de
chauffeurs. De uitgiftepunten beschikken over hondjes om wat zwaardere
producten te vervoeren. Koel en vrieskasten e.d. zijn voorzien van rolwielen
voor transport.

Jagersheuvelstraat.






Het inruimen van de koel en diepvriesproducten in de aanwezige vaste
apparatuur.
Het uitstallen van het overige voedsel op de vaste uitgifte tafels. Latex
handschoen zijn voorradig.
De kratten (beperkt van gewicht) worden aangevoerd van uit
magazijn in rolcontainers, het lossen gebeurt per enkele krat.
Het na het verstrekken van de voedselpakketten inruimen van de lege
kratten.
De magazijnmeester begeleidt en controleert deze werkzaamheden.

Satelliet uitgiftepunten.






Het klaarzetten en aansluiten van (rol) koel- vrieskasten in de
uitgifteruimte met twee personen.
Het klaarzetten en plaatsen van de uitgiftetafels (tillen met twee
personen van de tafel)
Het binnenrijden van de rolcontainers met de voedselkratten en het
verdelen van het voedsel in koel- vrieskasten en uitgiftetafels.
Na uitgifte het terugplaatsen van de ingeklapte kratten in de
rolcontainers, het terugplaatsen van de koel- en vrieskasten / tafels in
de bergruimtes.
De coördinator van het uitgiftepunt begeleidt en controleert deze
werkzaamheden.

Administratie vrijwilligers, magazijn.
De administratie werkt met desktop / taptop hardware. De beeldschermen
zijn geschikt voor administratieve werkzaamheden, het invoeren van data is
beperkt en samen met naslagwerkzaamheden belast tot ca. twee halve
dagdelen per week. Bij vervanging van de apparatuur wordt rekening
gehouden met ergonomische wensen / ontwikkelingen. De bureaustoelen zijn
in hoogte verstelbaar, arm en rugleuningen zijn voor de gebruiker
aanpasbaar.
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Bijlage 01, keuringen en onderhoud opstal en inboedel Jagersheuvelstraat.

Onderdeel

Werkzaamheden

Frequentie

Centrale verwarming1
Elektrische huisinstallatie2
Koel- diepvriescellen3
Airco uitgifteruimte4
Alarmering inbraak5
Brandblussers6

onderhoud
keuring
onderhoud en keuring
onderhoud
onderhoud
onderhoud en keuring

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

Krattenwasser7
onderhoud
8
Hoge druk- en vloerreiniger onderhoud
Koel- vrieskasten9
onderhoud

afroep
afroep
afroep

Ongedierte bestrijding10
Schoonmaak11

afroep
wekelijks

onderhoud
onderhoud

FRR -installatie 's-Hertogenbosch 0651901108
Door en voor rekening verhuurder
3 Koning Koudetechniek 0653553438
4 GWG techniek 073-2600121
5 Van der Donk 073-5210555
6 RH Barendrecht 0180- 556747
7 Boons 0418-651070
8 Garantie leverancier
9 Koning Koudertechniek 0653553438
10 Anticimex 076 5486660
11 Mapo 073 6210009
1
2
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Stroomschema.
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