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Aansturen en organiseren, Lesboek 1
Bij aansturen en organiseren maken we kennis met de brancheorganisatie FNRS, het veiligheidscertificaat, maatregelen voor hygiëne en brandveiligheid, Risico inventarisatie en Evaluatie, BHV en EHBO
humaan, voorraadbeheer Kantine. Studenten niveau IV: met de administratie en de boekhouding en
het lezen van jaarcijfers en kengetallen. Een klein deel van deze kaarten is bedoeld voor niveau II,
meerdere kaarten zijn voor niveau III en IV (applicatie voor ondernemers).
Leerlijn niveau II
De student niveau II maakt kennis met de organisatie, hygiënemaatregelen, veiligheidsprotocollen
en de risico’s de we niet willen lopen..
Leerlijn niveau III
De student niveau III stelt protocollen op, stuurt medewerkers aan, is bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor het beheer van de kantine voorraad en verricht al diverse licht administratieve taken.
Leerlijn niveau IV
Is voor de ondernemer en bespreekt management zaken, boekhouden, plannen maken en bijvoorbeeld cijfers ‘lezen’.
Leerdoel
De student die ’iets wil doen met paarden’ komt er in dit eerste Lesboek al achter dat er veel papierwerk komt kijken bij een ‘eigen bedrijf’. Stap voor stap nemen we de student mee, steeds dieper in
de organisatiestructuur: van de medewerkerstaken, via zelfstandig werken naar de verantwoordelijkheden van de ondernemer.
Student
Het Lesboek aansturen en organiseren is voor de student niveau II en III huiswerk om op het thuis of
leerbedrijf te beoefenen.
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Leerdoel
De student realiseert zich dat er regels zijn waar iedereen zich aan moet houden. De gevolgen van
het niet naleven van de regels kunnen zijn: boetes, aansprakelijkheidsstelling, strafrechtelijke vervolging. Regels zijn iets anders als richtlijnen. Een richtlijn is een handvat dat duidelijkheid moet scheppen, een regel is een voorschrift dat opgevolgd moet worden.
Overzicht gebieden wet- en regelgeving
Een overzicht van de belangrijkste gebieden waar wet- en regelgeving voor bestaat waaraan een
ondernemer zich moet houden:
> RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie, onderdeel arbowetgeving).
> Arbowetgeving.
> Bestemmingsplan.
> Bouwregelgeving (bouwbesluit).
> Wet Dieren en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (uitgewerkt in Gids
		
Goede Praktijken).
> Beleidsregels gemeente over paardenhouderij (rijbakken, schuilstallen enz.).
> Regelgeving diergeneesmiddelen en Regelgeving geneesmiddelen voor paarden die naar
		
de slacht gaan.
> Ingrepenbesluit.
> Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
> Meststoffenwet.
> Wet milieu beheer.
> Hygiënewetgeving.
> Europese Transportverordening.
> Besluit Landbouw Milieubeheer.
> Identificatievoorschriften voor paarden en ezels.
> Belastingwetgeving.
Verzekeringen waaraan gedacht kan/moet worden:
>
>
>
>
		
>
>

Paarden verzekeringen (ziekte/dood van de paarden).
Opstalverzekering (brand/water/stormschade).
Inboedel verzekering (brand/water/stormschade).
Bedrijfsverzekeringen (aansprakelijkheid, rechtsbijstand, loonkosten langdurig zieke
werknemers).
Ongevallen (arbeidsongeschiktheid, ziekte).
Vervoermiddelen (auto, trailer).
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Aansprakelijkheid bij verwijtbaar handelen
Helaas ontstaat er ook in Nederland steeds meer de tendens om bij ongevallen naar de rechter
te stappen. Dit maakt dat de ondernemer niet alleen alles wat in zijn macht ligt moet doen om de
accommodatie zo veilig mogelijk te maken, maar dit ook goed moet registreren. Het is immers niet
alleen de klant of de werknemer die naar de rechter kan stappen, het kan ook zijn dat diens verzekeringsmaatschappij dit doet. Er zijn zoveel regels, dat er al snel iets over het hoofd gezien wordt,
waardoor de aansprakelijkheid bij de ondernemer kan komen te liggen.
Een bij een brancheorganisatie zoals de FNRS aangesloten ondernemer heeft hierbij een voorsprong
ten opzichte van niet georganiseerde ondernemers. Ieder FNRS bedrijf heeft immers in ieder geval
een veiligheidscertificaat waardoor duidelijk is dat de ondernemer een veilige accommodatie en
werkwijze heeft, dat er met veiligheidshelm gereden wordt, dat er gediplomeerde instructeurs zijn,
dat harnachement goed onderhouden wordt en dat er een vlucht- en calamiteitenplan aanwezig is.
Ook heeft een FNRS bedrijf de FNRS als organisatie achter zich die de ondernemer kan helpen in de
weg door de wet- en regelgeving.
Ook heeft de FNRS ondernemer een goede lesovereenkomst met zijn/haar klant waarbij ook aandacht is geschonken aan bijvoorbeeld de veiligheidsregels en aansprakelijkheid. De regels met betrekking tot het rijden in de baan en buiten zijn aangegeven, waardoor hier ook duidelijkheid over is.
Daarnaast heeft elke, ook de niet georganiseerde ondernemer de wettelijke plicht om een RI&E in
te vullen inclusief het plan van aanpak. Ook moet de Arbocatalogus (hulpmiddel om een RI&E te
maken) in acht genomen worden. Dit om medewerkers tegen arbeidsrisico’s te beschermen.
Door het nemen van deze maatregelen, en dit ook goed te archiveren kan de ondernemer laten zien
dat hij alles gedaan heeft binnen zijn macht om ongelukken te voorkomen.
Ondanks alle maatregelen is 100% veiligheid niet mogelijk. Simpelweg omdat er altijd onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden waar niemand eerder aan heeft gedacht. Maar ook omdat
fouten maken menselijk is en er soms dus dingen gebeuren waar gevaarlijke situaties uit kunnen
ontstaan. Helemaal omdat paarden zich niet altijd aan de door ons mensen opgestelde protocollen
houden Het is dan ook zaak dat iedere ondernemer een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering
afsluit. Deze verzekering dekt de schade indien de ondernemer alsnog ergens aansprakelijk voor
gesteld wordt.
Naast de aansprakelijkheidsverzekering is het verstandig om ook een rechtsbijstandsverzekering te
nemen, bij voorkeur bij dezelfde verzekeringsmaatschappij als waar de aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten (zo voorkom je dat de verzekeringen naar elkaar gaan wijzen). De rechtsbijstand
verzekering zorgt voor gedegen advies mocht er een juridisch gevecht ontstaan. Kies daarbij voor
een verzekeringsmaatschappij die ervaring heeft in de hippische sector.
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Verwerkingsvraag: Waarover beschikt een bij de FNRS aangesloten bedrijf in ieder geval als het
over veiligheid gaat?
A) Een EHBO doos.
B) Een RI&E.
C) Een toezichthouder.
C) Een veiligheidscertificaat.

Verwerkingsvraag: Waarom is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten?
A) Zodat je niet aansprakelijk gesteld kan worden.
B) Om ongelukken te voorkomen.
C) Om bij aansprakelijkheid de kosten die daarmee gepaard gaan niet te hoeven betalen.
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