Vraag & antwoord verzekering vrijwilligers

De Groene Motor heeft een verzekering voor vrijwilligersgroepen, wanneer kun je hier aanspraak op
maken?
Als vrijwilligersgroep kunt u altijd aanspraak maken op de vrijwilligersverzekering van uw gemeente. Per gemeente verschilt het
echter hoe er aanspraak op de verzekering gemaakt kan worden. Informeer hierover bij uw gemeentelijke aanspreekpunt / loket
voor vrijwilligerswerk.
De verzekering via De Groene Motor is een secundaire verzekering voor ongevallen en aansprakelijkheid. De verzekering is vooral
voor de grote schadeclaims en ongevallen. Om hier een beroep op te kunnen doen, moet de vrijwilligersgroep geregistreerd zijn
bij De Groene Motor. Dat kan via deze link: http://www.landschaperfgoedzh.nl/groepaanmelden/

Wanneer moeten wij wel/niet het werkdag formulier invullen?
Het werkdagformulier wordt ingevuld als u buiten aan het werk gaat en nog geen arboplan heeft gemaakt, bijvoorbeeld als de
klus nieuw is of de groep net begonnen is. Het werkdagformulier behandelt kort de risico’s die het gereedschap, de klus en de
locatie met zich meebrengen (bijvoorbeeld knotten van wilgen met handzaag, de bomen staan langs de sloot). Het
werkdagformulier geeft ook handvatten voor het verkleinen van de risico’s. De routebeschrijving en taakverdeling zijn handig ter
ondersteuning van hulpverleners in geval van calamiteiten. Het werkdagformulier kunt u downloaden van onze website:
http://www.landschaperfgoedzh.nl/vrijwilligers/
Een werkdagformulier vult u in om de risico’s en veiligheidsmaatregelen voor een klus in kaart te brengen. Het formulier is voor
de eigen administratie en hoeft niet naar de Groene Motor gestuurd te worden.

Wij zijn aangesloten bij De Groene Motor, moeten wij een arboplan hebben?
De keuze is: een arboplan opstellen of bij elke klus een werkdagformulier invullen; voorkomen is beter dan genezen. Aantonen
dat de groep veilig werkt is wel een vereiste voor de verzekering.

Onze vrijwilligersgroep heeft een arboplan. Moeten we dat naar De Groene Motor toesturen?
Het is niet verplicht om het arboplan naar ons op te sturen. Het gaat erom dat de groep veilig werkt en dat kan aantonen als het
nodig is, bijvoorbeeld na een ongeval bij de arbeidsinspectiedienst.

Wij willen een arboplan opstellen, bij wie kunnen we terecht en hebben jullie een goed voorbeeld van een
arboplan?
De Groene Motor heeft voorbeelden van arboplannen.
Op de website http://www.vbne.nl/producten/ staan de arbocheckbladen voor meer informatie.

Iemand heeft zich bezeerd tijdens de werkzaamheden. Kunnen wij nu aanspraak maken op de verzekering?
De dekking van de verzekering die via De Groene Motor is afgesloten is met name voor de grotere ongevallen. Kleine ongevallen
worden meestal gedekt door de eigen (zorg)verzekering. Voor de kleine ongevallen is de verzekering van de gemeente vaak
klantvriendelijker.
Komt u er via de gemeentelijke verzekering niet uit, neem dan contact op met de medewerkers van De Groene Motor.

De Groene Motor is een programma van de provincie Zuid-Holland, ondergebracht bij
Landschap & Erfgoed Zuid-Holland, een samenwerkingsverband tussen:

Samen zorgen voor behoud
en beleving van natuur,
erfgoed en landschap in
de provincie Zuid-Holland
om er nu en in de toekomst
van te kunnen genieten.

Landschap & Erfgoed Zuid-Holland
Oude Delft 116, 2611 CG Delft
015 215 43 50
degroenemotor@landschaperfgoedzh.nl
www.landschaperfgoedzh.nl
www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl

