Rondetafelgesprek

Ondernemers en experts over schijnveiligheid, bewustwording en ondersteuning

Veiligheidsbesef vergt tijd
ARBO, milieuwetgeving, VCA in al zijn varianten, ISO 14001, MVO en de CO2-prestatieladder. Nederland barst van de veiligheidbevorderende en milieubeschermende maatregelen. Het hoeft dan ook niet eens mis te gaan om groot nieuws te zijn. Een tankopslagbedrijf heeft zijn zaakjes niet op orde en komt meteen in de problemen. Maar kijken we altijd op de juiste wijze naar veiligheid,
vragen deelnemers aan het rondetafelgesprek van Het Ondernemersbelang zich af? Of zijn sommige bedrijven te veel met de buitenkant bezig? Neem je medewerkers aan de hand om ze veiligheidsmores te leren? Treden we af en toe niet al te beschermend op?

V

an der Valk Hotel Ridderkerk leent
zich graag voor een stevige discussie. De setting in de moderne
vergaderruimte Boardroom 1 is perfect:
negen ondernemers, veiligheidsexperts,
consultants en specialisten in certificering,
één royale tafel plus het thema arbeidsveiligheid en milieu. De eerste ronde vangt
aan met de stelling ‘veiligheid voor alles’.
Geen medewerker met een sneetje in z’n
duim of een stofje in z’n oog de deur uit”,
opent Koos van Wanum het gesprek. Hij is
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> Joris Bracke, Elektromotoren Bracke BV

veiligheidskundige voor Imtech Industrial
Services in de petrochemie. “Dat is in een
notendop ons uitgangspunt. In eerste
plaats worden we gedreven door de
organisatie waarvoor we werken, maar we
hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Met trainingen willen we bijdragen
aan een veiligheidscultuur. Veilig werken
moet als het ware in het DNA van het
bedrijf gaan zitten.”
De theorie is mooi, maar de praktijk
laat iets anders zien, vindt een aantal

tafelgasten. Grote bedrijven in onder meer
de petrochemische industrie tonen vooral
interesse in het voorkomen van claims en
imagoschade en stapelen derhalve regel
op regel. De vraag is of de arbeidsomgeving daar écht veiliger van wordt.
De helmen gaan op maar ondertussen kan
er een onzichtbare tijdbom tikken”, zegt
Joris Bracke van Elektromotoren Bracke
BV uit Clinge. “Iedereen is gefocust op
de veiligheid die je ziet, maar hoe zijn de
installaties achter de wand eraan toe? We
komen wel eens verontrustende gebreken
tegen. Een opdrachtgever moet daarnaar
willen luisteren. Stel je voor dat hij weigert,
dan moet je sterk in je schoenen staan en
de opdracht terug durven geven.”
Remko Mol, directeur van Mol Verhuur,
onder andere in Dordrecht gevestigd,
spreekt van een spanningsveld. “Veiligheid is relatief. Wij leveren ons materieel
standaard voorzien van alle veiligheidsmiddelen, maar de gebruiker bepaalt of hij
deze middelen toepast. Onze verantwoordelijkheid is in elk geval om klanten daarop
te attenderen. Een ander voorbeeld is het
verankeren van bouwliften. Er zijn soms
situaties waar je met de klant in gesprek
moet gaan, omdat een veilige verankeringswijze aanpassingen aan bouwwerk of
steiger vereist.”
Veilig, anders niet

Het volgen van de eigen veiligheidsnormen is volgens Gert Griffioen, hoofd
corporate veiligheid bij Joh. Mourik & Co.
holding uit Groot-Ammers, essentieel.
Mourik hangt naar zijn zeggen het credo
‘we doen het veilig of we doen het niet’
aan. “Voorheen bepaalde de opdrachtgever”, zegt Gert Griffioen. “Hij gaf de bandbreedte aan. Daar zijn we lang geleden
vanaf gestapt. We voeren ons eigen beleid,

> Hans Schutte, GEKA Bouw
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daar gaan we niet onder zitten.”
Hans Schutte, directeur van het Dordtse
GEKA Bouw, onderschrijft het belang van
vasthouden aan eigen inzicht. De medewerkers van zijn bedrijf beoordelen de
omstandigheden van project tot project.
“We hebben geen veiligheidskundige van
een opdrachtgever nodig om te weten
hoe we moeten werken. GEKA heeft VCAcertificering tot op het hoogste niveau.
We verstrekken trainingen en tools, maar
het is uiteindelijk aan de medewerker zelf
om veilig aan de slag te gaan. Hij maakt
de keuze. We zeggen: als het niet goed is,
begin er dan niet aan. Onze medewerkers
zijn daarvan doordrongen.”
Nu spreken we over grote bedrijven, maar
hoe werkt dat in het midden- en kleinbedrijf”, vraagt Menno Broere, directeureigenaar van adviesbureau Lemniscaat
Consultants & Engineers uit Dordrecht
zich af. “Je zult toch via het management
de bal moeten laten rollen.” Dik Roeland,
managing director van certificeringbedrijf
QualityMasters, schakelt grootbedrijf en
mkb wat veiligheidscultuur betreft gelijk.
“Zowel Menno als ik vragen iets van een
directie. Lemniscaat begeeft zich aan de
voorzijde, onder andere met de ontwikkeling en implementatie van managementsystemen. Wij komen in beeld op het
moment dat er al veel op de rails staat.
Als externe partners zetten we beide een
proces van bewustwording in gang.”

voorbeeldfunctie. Leidinggevenden zijn er
tevens om werknemers aan te spreken als
ze regels aan hun laars lappen. Controleren, consequenties verbinden aan onveilig
gedrag, of veilig gedrag juist waarderen,
dat zijn de instrumenten waarover je
beschikt.”
“Ik geloof niet in straffen en belonen”,
reageert Hans Schutte. “Een bedrijf is verantwoordelijk als er een ongeluk gebeurt,
maar de medewerker moet uiteindelijk
zelf voor een veilige situatie zorgen. Als
hij ’s ochtends in zijn auto stapt, zorgt hij
er ook voor dat hij heelhuids op zijn werk
belandt. Bovendien legt de overheid al
allerlei verplichtingen op. Als je ziet wat
we allemaal in het kader van veiligheid en
milieu moeten doen, daar krijg ik af en toe
het heen en weer van.”
Over straffen gesproken, de Arbeidsinspectie kan er volgens enkele discussiepartners
ook wat van. Waar Joris Bracke de feedback
van inspecteurs nog op prijs kan stellen,
irriteren Gert Griffioen en Ronald Rietdijk,
QHSE Manager bij Imtech Industrial
Services, zich voornamelijk. “Er is een
verschuiving van controleren en adviseren
naar uitsluitend beboeten waarneembaar”,
zegt Ronald Rietdijk. “De inspectie komt nu
niet verder dan handhavend optreden.”
Onze zwakheden

Jaarlijks vinden honderdduizenden bijnaongelukken plaats. Situaties waarbij een
voet net niet beklemd raakt of een vinger
juist op tijd voor een zaagblad wordt weggetrokken. Geen haan die ernaar kraait,
het werk gaat door en een directie weet
niet beter of alles is veilig verlopen. Pas
als het mis gaat, rinkelen de alarmbellen.
Gedragstrainingen kunnen volgens Koos
van Wanum en Ronald Rietdijk de schijnveiligheid wegnemen.
Van Wanum wijst op de afname van
ongevallen op de locatie waar hij als veiligheidskundige werkzaam is. “We werken
al drieënhalf jaar ongevallenvrij. Dat was
voorheen niet het geval. Mede door de gedragstraining is het onderwerp veiligheid

> Remko Mol, Mol Verhuur

Straffen en belonen

Trappen veeg je van boven naar beneden”,
vult Gert Griffioen aan. Leidinggevenden
bepalen volgens hem de standaard.
“Medewerkers spiegelen zich aan directie
en management, zij hebben dan ook een
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> Koos van Wanum, Imtech Industrial Services

gaan leven. Werknemers krijgen uitleg aan
de hand van acht toolboxes. Daarnaast is
er ondersteuning op de werkplek. Ik loop
tussen de mensen, fungeer als vraagbaak
en schroom niet de directie om een
bijdrage te vragen. Zo houd je veiligheid
continu in de spotlight.”
En veiligheid stopt niet bij de spreekwoordelijke bedrijfspoort”, stelt Koos van
Wanum. Ook thuis moet eraan worden
gedacht. Het is van de zotte dat veiligheid
op het werk prioriteit heeft en dat er in
huis maar wat wordt aangerommeld.”
Hans Schutte: “Dat is het kromme. Als een
werknemer thuis onderuit gaat, ben je ‘m
voor drie weken kwijt.”
“Elkaar aanspreken is een methode die zijn
vruchten afwerpt”, vindt Ronald Rietdijk.
De trainingen die hij geeft, zijn deels op
dit onderdeel gericht. Een ander op zijn
gedrag wijzen, vereist durf. “De meeste
mensen zijn dat niet gewend, maar het
is uitermate belangrijk om zelf te blijven
nadenken. Zie je iets wat niet in de haak
lijkt te zijn, geef het dan aan. Zelfs als het
een ervaren collega betreft. In wezen
hebben we allemaal onze zwakheden.
Zelf ben ik ooit bijna verongelukt met een
sportvliegtuig, omdat ik mijn oren naar een
vlieginstructeur liet hangen. Nooit doen.
Blijf er zelf bij.”

> Nico Doolaard, Doolaard Bedrijfswagens
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Geld verdienen

Ervaringsdeskundigen

Certificering is in het leven geroepen om
processen te stroomlijnen en problemen
zodoende voor te zijn. Bedrijven die risicovolle werkzaamheden verrichten, roepen
met de juiste certificaten vertrouwen op.
“Zo heeft bijvoorbeeld Dow Chemical het
minder bekende VCO (Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Opdrachtgevers)
behaald”, zegt Gert Griffioen. “Er is vastgesteld dat 30 procent van de onveilige
situaties door toedoen van opdrachtgevers
ontstaat. Daaruit is VCO voortgekomen,
een checklist die de samenwerking met
VCA-gecertificeerde aannemers verder
moet verbeteren.”
Joris Bracke lobbyde in de hoedanigheid
van voorzitter van de Vakgroep Elektromechanisch Onderhoud voor de inzet van
ATEX-gecertificeerde bedrijven. ATEX is
een Europese richtlijn op het gebied van
explosieveiligheid. De lobby moet uiteraard
resulteren in betere en veiliger prestaties
van leveranciers. Het is tegelijkertijd een
mooi uithangbord richting opdrachtgevers.
Certificering is ook gewoon een middel om
geld te verdienen, merken deelnemers aan
het rondetafelgesprek op. Remko Mol:
“Zie de levendige handel in certificaten
voor steigerbouwers. Heeft niets met veiligheid van doen, alleen met de verplichting
een papiertje te kunnen overleggen.”
Ook VCA biedt niet altijd de garantie dat
veiligheid voorop staat. Het is echter een
nadeel als het ‘stickertje aan de muur’
ontbreekt. “VCA kent natuurlijk verschillende gradaties, maar in principe is het een
veiligheidssysteemcertificaat waarover
heel veel bedrijven beschikken”, vertelt
Menno Broere. “Opdrachtgevers als UWV
en KPN rekenen hun leveranciers echter op
dergelijke certificering af. Zeker bij maatschappelijk verantwoord ondernemen telt
het voor zo’n 6 procent mee in tenders.”
Opdrachten binnen halen was voor
GEKA Bouw een reden om zich in VCA
te verdiepen. Het zorgde er evenwel
voor dat het veiligheidsbesef binnen het
bedrijf groeide. Hans Schutte: “In eerste
instantie heerste er een houding van ‘moet
dat nu allemaal?’ Maar nu, zoveel jaren
later, kunnen we concluderen dat het
veiligheidsbesef er geleidelijk aan groter
door is geworden. Dat heeft gewoon even
tijd nodig.”
Volgens Dik Roeland heeft VCA direct
invloed op de ongevallencijfers. “De
checklist levert een wezenlijke bijdrage
in het totale spectrum aan maatregelen.
In 2003 kwamen er volgens de Monitor
Arbeidsongevallen van TNO 98 dodelijke
bedrijfsongevallen voor, in 2010 waren dat
er 75. Het aantal ongelukken met dodelijke
afloop daalt gestaag: de sector heeft zich
goed ontwikkeld. De uitdaging is nu om
veilig werken nog meer tussen de oren van
werknemers en werkgevers te krijgen.”

ARBO-catalogus, certificering, controles
van apparatuur en materialen, toolboxmeetings en veiligheidsmiddelen voor
machines, de lijst met maatregelen is
eindeloos. De nieuwe generatie professionals krijgt veiligheid ook nog eens met
paplepel ingegoten, want VCA maakt deel
uit van de opleidingen.
Joris Bracke vraagt zich af of we té beschermend kunnen optreden. “De aandacht kan
verslappen, mensen voelen zich immers te
allen tijde veilig. Medewerkers mogen best
ontdekken wat het betekent om onveilig
te werken. Krijgen ze een schokje omdat
ze vergeten te ontladen. De impact van
zo’n ervaring is veel groter dan wanneer je
uitlegt wat er kan gebeuren.”
Ook Nico Doolaard, directeur van Doolaard
Bedrijfswagens, gevestigd in Dordrecht,
creëert liever ervaringsdeskundigen.

> Ronald Rietdijk, Imtech Industrial Services

“Uiteraard op verantwoorde wijze, maar
wij vinden het letterlijk van levensbelang
dat medewerkers zien wat de risico’s
inhouden. In de werkplaats wordt dagelijks
aan vrachtwagens gewerkt. Het leed is niet
overzien als een gekantelde cabine onverwachts terugkomt. Dan ben ik er allang
onderuit, zeggen sommige jongens, wat
kan mij gebeuren? Wel, kijk maar eens hoe
dat gaat. Een cabine valt met een enorme
knal terug. Pas dan realiseren ze zich wat
er kan gebeuren en nemen ze veiligheid
serieus.”
Competitieverband

In het woud van wetten, regelgeving en
normering voor veiligheid en milieu dat

> Dik Roeland, certificeringbedrijf QualityMasters

in de loop der jaren is ontstaan, weten
ambtenaren vaak niet eens de weg, stellen
de aanwezigen. De overheid komt desondanks keer op keer met nieuwe eisen op de
proppen.
“Het wordt aan bedrijven opgelegd”, zegt
Menno Broere. “Kennelijk hebben we nog

niet genoeg richtlijnen. MVO lijkt nu het
toverwoord, wie er niets aan doet, loopt
opdrachten mis. Maar maatschappelijk
verantwoord ondernemen is nu wel heel
breed geformuleerd. Dusdanig breed dat
het een ver-van-mijn-bedshow voor het
midden- en kleinbedrijf is. Als we sec naar
milieumanagement kijken, kan ISO 14001
zeker uitkomst bieden. Daarmee brengt
een bedrijf de risico’s, waaronder milieurisico’s, zorgvuldig in kaart.”
Mourik beschikt over een MVO Prestateladdercertificaat, gebaseerd op ISO 26000.
Het bedrijf neemt daarnaast deel aan de
CO2 Prestatieladder, een systeem dat op
diverse facetten van de bedrijfsvoering,
-van CO2-emissie tot eerlijk zakendoenwordt toegepast. Ook GEKA Bouw gebruikt
de CO2 Prestatieladder. Hans Schutte: “Hoe
hoger op de ladder, des te beter de uitgangspositie bij aanbestedingen. De vraag
is of je MVO in zo’n competitieverband
moet brengen.”
Schutte uit daarnaast zijn zorgen over de
internationale concurrentiepositie van
Nederlandse bedrijven. “We lopen jaren
voor in Europa. Je denkt toch niet dat buitenlandse bedrijven die meedoen met Europese aanbestedingen zoveel investeren

> Menno Broere, adviesbureau Lemniscaat Consultants & Engineers

in veiligheid en milieu? En neem ISO-9001,
wat is dat nog waard? Ik vind dat we ons
moeten concentreren op de normen die
wel iets toevoegen.”
Dik Roeland spreekt liever van richtlijnen
dan van normering. ISO en andere certificeringen geven naar zijn mening stof
tot nadenken over de prestaties van een
bedrijf. “Certificering is niet het eindpunt,
maar juist het startschot voor verdere
verbetering. Als ondernemer wil je ook
niet anders dan telkens vooruit kijken en
nieuwe mogelijkheden aanboren.”
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