
Er gebeuren te veel (dodelijke) ongevallen in de agrarische en groene sector, 
de laatste 10 jaar gemiddeld 16 dodelijke ongevallen per jaar. Dit aantal is 
onacceptabel en moet omlaag.

Wij, initiatiefnemers en bestuurders van Stigas: LTO Nederland, CUMELA 
Nederland, Branchevereniging VHG, FNV en CNV vakmensen,
Wij, partners: VBNE, Fedecom, Nijhof-Wassink, ondersteund door het RIVM en 
de Inspectie SZW, werken samen aan de ambitie: 

Nul dodelijke ongevallen op het werk in de agrarische en groene sector in 
2020.

Het motto is: ‘Ik werk veilig en veilig werken doen wij samen!’
Dit draagt bij aan een duurzame, vitale en professionele agrarische en groene 
sector.

Wij verbeteren de veiligheid op agrarische en groene bedrijven door:
• Samen te werken, ook in ketens van betrokken partijen, waardoor we extra 

slagkracht kunnen creëren.
• Voortdurend te communiceren over veilig werken, onder andere door het 

delen van goede voorbeelden, om bewustwording en kennis bij ondernemers, 
werknemers en zelfstandigen te versterken en een veiligheidscultuur in de 
sector te realiseren waarbij veilig werken voorop staat.

• Ondernemers en werknemers te ondersteunen met advies, voorlichting en 
tools.

• Samen te werken aan technische oplossingen om de veiligheid te verbeteren, 
ook met fabrikanten en leveranciers.

• Het melden en registreren van (bijna)ongevallen te bevorderen zodat we van 
ongevallen kunnen leren. Wij gebruiken deze kennis om onze voorlichting en 
tools, waarmee we ondernemers en werknemers ondersteunen, voortdurend 
te verbeteren.

• Het borgen van de activiteiten na 2020.

Wij promoten de volgende uitgangspunten naar onze doelgroepen:
• Wij zorgen voor een veilige werkomgeving voor onszelf, onze familieleden, 

onze werknemers en derden die onze bedrijven betreden.
• Wij zorgen voor onze eigen maar ook voor elkaars veiligheid.
• Wij werken alleen met veilige machines en gereedschappen.
• Wij leren van (bijna-)ongevallen en incidenten.
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