
Instructie Bedrijfsbezoeken 
 

Wees je bewust van je rol en verantwoordelijkheden wanneer je een bedrijf betreedt. Je bent te gast 

en vertegenwoordigt de provincie, dat is bepalend voor je opstelling. Algemeen geldt dat je je houdt 

aan de huisregels van het te bezoeken bedrijf. Maak vooraf een afspraak, zodat geregeld kan worden 

dat er een begeleider beschikbaar is. Een goede voorbereiding is niet alleen een kwestie van goede 

omgangsvormen, maar ook van belang voor je eigen en andermans veiligheid. 

In deze Instructie onderscheiden we drie situaties: 

Chemische bedrijven 

Op chemische bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt, er gelden daarom strikte regels voor 

de toegang en eventueel benodigde beschermingsmiddelen. Zorg dat je van tevoren weet wat er van 

je verwacht wordt, zodat je niet voor een dichte deur komt te staan.  

De kans dat je wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen is niet groot, behalve als er sprake is van 

een calamiteit. Volg altijd de instructies van de bedrijfs-BHV op. 

Bouwplaatsen en productiebedrijven 

Veel bedrijven hebben een controle aan de poort, maar niet altijd. Betreedt nooit zelfstandig een 

bedrijf of een bouwlocatie. Meld je altijd eerst bij een receptie, portier of andere verantwoordelijke. 

Blijf op veilige afstand van werkzaamheden en machines, klim nergens op of in zonder toestemming, 

respecteer afzettingen. 

Als er looppaden zijn afgebakend, gebruik deze dan. Wees alert op waarschuwingen voor overig 

verkeer, zoals heftrucks.   

Agrarische bedrijven 

Een uitbraak van besmettelijke dierziekten op agrarische bedrijven brengt hoge kosten, schade en 

leed met zich mee. Om insleep van ziekten te voorkomen moet je de juiste voorzorgsmaatregelen 

nemen bij het betreden van een erf van een veehouder. Dit geldt nog meer als je meerdere bedrijven 

moet bezoeken. Daarbij speelt ook het risico op besmetting voor jezelf een rol. 

Volg de instructies op bijvoorbeeld voor het gebruik van ontsmettingsmiddelen voor je auto of je 

laarzen. Gebruik voor elk bezoek schone kleren of overall.  

Betreedt stallen alleen met toestemming van de bedrijfsleider. Maar het is beter stalbezoek bij een 

bezoek te vermijden. 

Bij bezoek aan een agrarisch bedrijf loop je kans op blootstelling aan stof en planten die allergische 

reacties kunnen veroorzaken. 

Verder is er een kans op besmetting met enkele ziektes die van dier op mens kunnen overgaan. Dit 

betreft bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, Q-koorts en de MRSA-bacterie.   

Agressie en geweld 

Tijdens een bezoek kun je worden geconfronteerd met een boze eigenaar. Dit kan gaan over het doel 
van het bezoek zelf, maar soms ook over frustraties uit het verleden of ervaringen met andere 
overheden.   



Door goede training moet je in staat zijn te herkennen of het gaat om frustratie, of dat men probeert 

je te dwingen een andere beslissing te nemen. 

 


