
Coronavirus
COVID-19

Volg ons op

NOODPLAN
VOOR COVID-19

Als je als boer niet meer in staat bent om 
je taken binnen het bedrijf uit te voeren, 

is het belangrijk dat iemand anders deze taken
op zich kan nemen.  

Het is goed om jezelf en je vervangende personeel 
voorbereiden op zo'n situatie. Dit formulier kan 
daarbij helpen, zeker als je nog geen noodplan 
vanuit bijvoorbeeld een keten of een keurmerk 
hebt. Door de vragen die op jouw bedrijf van 
toepassing zijn in te vullen heb je, samen met 
gebruiksaanwijzingen en andere belangrijke 

documenten, in een handomdraai een noodplan 
voor als je ziek bent. 
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Persoonlijke gegevens

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Contactpersoon 1

Contactpersoon 2

UBN-nummers en/of andere relevante bedrijfsnummers

Werkzaamheden

Welke werkzaamheden moeten altijd doorgaan? Welke kunnen wachten? 
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Vaste bedrijfshulp
Naam

Telefoonnummer

Bedrijfsverzorgingsdienst
Naam

Telefoonnummer

Uitzendbureau
Naam

telefoonnummer

Loonwerker
Naam

Telefoonnummer

Belangrijke aanspreekpunten
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Dierenarts
Naam

Telefoonnummer

Service- en onderhoudsmonteurs
Naam

Telefoonnummer

Landbouwadviseur/consultant
Naam

Telefoonnummer

Voeradviseur
Naam

Telefoonnummer

Teeltadviseur
Naam

telefoonnummer
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Adviseur gewasbeschermingmiddelen
Naam

Telefoonnummer

Afnemer/handelaar
Naam

Telefoonnummer

Transporteur
Naam

Telefoonnummer

Overige aanspreekpunten
Naam

Telefoonnummer
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De boerderij in kaart:
Breng uw bedrijf in kaart, eventueel ook met percelen waar
koeien worden geweid.

 Breng de boerderij in kaart, eventueel ook met percelen waar dieren
worden geweid en teeltplan.

 Tip: gebruik een screenshot van Google Maps!
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Belangrijke voorzorgsmaatregelen: 

 Leg reservesleutels klaar

 Label elke sleutel

 Vul de gecombineerde opgave voor 2020 in

 Maak een lijst met drachtige dieren en verwachte bevallingsdata

 Maak een planning voor het verplaatsen van dieren

 Controleer of je werkgeversverzekering ook uw vervanger dekt

 Maak een medicatieregister en een overzicht van behandelplannen

 Maak een gewasbeschermingsmiddelenregister en een overzicht van 
spuitplannen
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Geautomatiseerde machines:

Maak duidelijke gebruiksinstructies voor geautomatiseerde 
machines.

ebruiksaanwijzingen voor de melkstal of melkrobot

Gebruiksaanwijzingen voor de bediening van landbouwvoer-
tuigen en andere voertuigen zoals heftrucks en loaders

Gebruiksaanwijzingen voor voedersystemen
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Gebruiksaanwijzingen voor andere machines

Meest voorkomende defecten en oplossing

Andere bijzonderheden
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Vragen, meldingen of signalen over het coronavirus 
en uw bedrijf?

Vragen over werkgeverschap en arbeid?

 088 888 66 88
 info@werkgeverslijn.nl

	073 217 33 33
 info@zlto.nl

 06 837 76 001
 info@ltbn.nl

 088 888 66 66 (kies 2)
 info@ltonoord.nl

 06 837 76 001
 info@ltbn.nl

 088 888 66 66 (kies 2)
 info@ltonoord.nl

Zeeland & West Brabant 
	06 285 20 242

 willem.leys@zlto.nl

Midden/Oost Brabant & Zuid Gelderland 
	06 212 12 447

 willem.leys@zlto.nl

Behoefte om uw hart te luchten?
Of zorgen te delen in een
vertrouwelijk gesprek

Ledenzorg
tijdens de

coronacrisis
lto.nl/ledenzorg

https://twitter.com/ltonederland
https://nl-nl.facebook.com/LTONederland/
https://www.linkedin.com/company/lto-nederland
http://info@zlto.nl
http://info@zlto.nl
http://info@zlto.nl
http://info@zlto.nl
http://info@zlto.nl
http://info@zlto.nl
http://info@zlto.nl
http://info@zlto.nl
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