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ADVERTORIAL

E D ITO R IAL

NIET ALLEEN PRATEN
OVER AUTO’S EN VOETBAL,
MAAR OVER VEILIGHEID

Risico’s bestaan, gebruik dus je verstand
“Of het nu om de burger, het bedrijfsleven of de overheid gaat, je moet er
natuurlijk op kunnen vertrouwen dat
je veilig bent omdat regels zijn
nageleefd. Zeker als het veiligheid is
die je zelf niet zomaar kunt beoordelen. Maar we moeten ook durven
accepteren dat je niet alle risico’s kunt
uitsluiten. Soms gaat het nu eenmaal
mis. En dat laatste lijken we maar niet
meer te willen inzien, sterker nog, bij
een incident geven we al gauw een
ander de schuld.
om de
risico’s te kennen. Dat geldt op alle
terreinen van veiligheid, en dat zijn er
veel. Veiligheid (safety & security)
beslaat een zeer breed terrein; van
brandpreventie, beveiliging, arbeidsveiligheid en crisismanagement tot
IT-security. En daar begint ook de
verwarring en het kolomdenken.
Want het vraagt om moed om over je
eigen muren heen te kijken en te
erkennen dat risico’s van ITsecurity soms dezelfde zijn als die van
fysieke beveiliging.

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

zijn juist aanbodgestuurd en niet gebaseerd op de risico’s.
Er worden bijvoorbeeld camera’s opgehangen zonder stil te staan bij het doel
ervan. Soms nemen organisaties slechts
maatregelen om zich in te dekken. Dat

kunnen niet zonder veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie.
Dus betrek zoveel mogelijk mensen
(medewerkers, omwonenden,
toezichthouders) bij het waken over
die veiligheid. Dat vraagt om samenwerking, voorlichting en herhaling.
Want veiligheidsbewustzijn en eigen
verantwoordelijkheid zakken snel weg.
Na de terroristische aanslagen in
Madrid in 2004 lette iedereen op
onbeheerde koffers. Merkt u daar nu
nog wel eens iets van?

OF DE MAATREGELEN

DE EERSTE STAP IS ALTIJD

veiligheid zijn
kennis en inschatting van risico’s het
uitgangspunt. Daarop baseer je je
maatregelen, maar dat betekent ook
dat je soms op basis van je risicoinschatting niets doet. Dat is prima, als
het maar een bewuste keuze van de
organisatie is.

OP ELK TERREIN VAN

Erik de Vries, CPP
Chairman ASIS International
Benelux Chapter

we vaak het
tegenovergestelde. Organisaties
nemen soms geen maatregelen omdat
ze niet de tijd nemen risico’s te kennen
en begrijpen. Of men redeneert risico’s
weg: ‘Hier gebeurt nooit iets’ of ‘Een
incident overkomt een ander, niet mij’.

IN DE PRAKTIJK ZIEN

‘Alleen via
samenwerking kan
een cultuur van
veiligheidsbewustzijn
ontstaan’
geeft minder gezeur dan onderbouwen
waarom niets doen gewoon een kwestie
van gezond verstand was.
Een serieuze security aanpak richt
zich op organisatorische, fysieke en
mensgerichte maatregelen. De
organisatorische kant is van deze drie
de belangrijkste. Je kunt nog zo’n veilige
deur hebben, als je niet bewaakt dat hij
dicht gaat, heb je geen maatregel.

ER IS AL LANGER EEN TREND om meer
een beroep te doen op de eigen
verantwoordelijkheid. Dat is alleen
maar toe te juichen op voorwaarde dat
regels worden gecontroleerd en er een
gedegen handhaving is. Dat mag zowel
door de overheid als het bedrijfsleven,
bijvoorbeeld via keurmerken. Maar
dan moet wel duidelijk zijn wie dat
doet en moet er krachtig ingegrepen
worden als dat nodig is. Een situatie
zoals recent bij tankopslagbedrijf
Odfjell in de Botlek is dan natuurlijk
geen goed voorbeeld.

een
schakel tussen partijen op het gebied
van veiligheid. Voor ons is dan ook
een belangrijke rol weggelegd om de
samenwerking en informatieuitwisseling tussen overheid en
bedrijfsleven te bevorderen.”
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Ieder jaar worden 230 duizend werknemers getroffen
door een ongeval op het werk. Toch wordt er door
werknemers te weinig over arbeidsveiligheid gesproken.
En dat terwijl juist zij essentieel zijn bij het terugdringen
van arbeidsongevallen.
Een chauffeur die met volle snelheid
door het magazijn rijdt, een metaalwerker die de beveiliging van een
machine overbrugt, een bouwvakker
die even snel een steiger op wil die
nog niet af is, of een uitzendkracht
die niet goed is ingewerkt aan een
gevaarlijke machine.
Het zijn voorbeelden van situaties
waarin niets mis hoeft te gaan - maar
waar het wel kan. Door ongelukken
op het werk vallen zo’n 230 duizend
slachtoffers per jaar. Er zitten dagelijks
750 mensen thuis of in het ziekenhuis
die door een arbeidsongeval een vervelend verhaal te vertellen hebben.
‘Een bedrijfsongeval ontstaat vaak
niet door onverwachte situaties of
gevaarlijke machines. Het zijn meestal
de werknemers die zich onveilig
gedragen’, zegt Jan Hijn ter Steege,
projectleider Arbeidsveiligheid bij
het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Ze realiseren
zich onvoldoende wat de risico’s zijn
als ze snel een klus afmaken, of zijn
nonchalant bij het naleven van de veiligheidsinstructies. ‘De leidinggevende
en collega’s zien het gebeuren, maar
doen er vaak niets mee.’
En dat is zonde, want het kan veel
beter. De werknemer speelt daarin
de belangrijkste rol. Die moet vaker
betrokken worden bij het bespreken
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We leven steeds meer
in een risicomijdende
maatschappij. En denken
al gauw dat iemand anders
wel over onze veiligheid
heeft nagedacht. Maar je
moet natuurlijk ook gewoon
je gezonde verstand
gebruiken en je bewust zijn
van risico’s. Samenwerking
en informatie-uitwisseling
tussen bedrijfsleven en
overheid zijn dan wel een
voorwaarde.

van de veiligheid op de werkvloer.
Niet wachten tot de Inspectie SZW
langskomt, maar vragen stellen als
een collega met volle snelheid op een
heftruck door het magazijn rijdt.
De directeur niet alle veiligheidsproblemen laten oplossen, maar
zelf aangeven wat er mis gaat. De
werknemer ziet tenslotte zelf elke dag
wat er goed- en minder goed gaat
op de werkvloer. Ter Steege: “Vaak
komen werknemers met heel goede
ideeën hoe op een creatieve manier
bedrijfsveiligheid onder de aandacht
kan worden gebracht.”
Voorbeelden van succesverhalen
waarin werknemers betrokken werden bij de veiligheid zijn er genoeg. Bij
bierbrouwer Bavaria kregen werknemers in de fabriek fototoestellen
waarmee ze veilige, en minder veilige
situaties mochten fotograferen. In
een heftruckheldencampagne werden
collega heftruckhauffeurs genomineerd
om hun vakmanschap en veiligheid. In
de bouw loopt een timmerman samen
met een opperman de bouwplaats
langs om te kijken wat beter kan en
wat fout gaat, om van elkaar te leren.
Dat is niet makkelijk, zeker niet in
zware beroepen en sectoren. “Bouwvakkers worden gezien als stoer en
sterk. Elkaar feedback geven en met
elkaar praten is zweverig en soft”,
zegt Ter Steege. Het gaat beter als

de werknemer actief bij de veiligheid
betrokken wordt, want die kent de
situatie en de eigen taal. Tijdens het
werk moet het niet alleen over mooie
vrouwen, auto’s en voetbal gaan,
maar over problemen en hoe die het
best opgelost kunnen worden. “Uiteindelijk moet er een cultuuromslag
binnen het bedrijf plaatsvinden.”
Dat de gezamenlijke aanpak werkt is
wel duidelijk. Uit een eerder project
met 22 bedrijven werd het aantal

Een gepantserde auto is lang niet altijd nodig
de vraag naar beveiliging groeit. Niet alleen van mensen
en apparatuur, maar ook van advies. interseco helpt klanten
met beveiliging op al deze gebieden.
Gevoelige informatie die door een
lek in het bedrijfsnetwerk zo op
straat komt te liggen, een directeur

die zich na een dreigbrief plotseling
onveilig voelt, of een frauduleuze
werknemer die het bedrijf ongemerkt

veel geld kost.Voor advies- en
onderzoeksbureau Interseco is het
aan de orde van de dag. Al 25 jaar
helpt het bedrijf klanten bij hun
beveiliging. “En de vraag groeit”,
aldus Gert Jan Schol.
Die vraag is er op allerlei gebieden.
“Interseco kijkt naar alle aspecten
van beveiliging die nodig zijn”, zegt
Schol van Interseco. De toegang tot
het kantoor kan bijvoorbeeld nog zo
goed zijn beperkt met pasjes voor
het personeel, maar als het bedrijfsnetwerk op internet niet is beveiligd,
dan kan het nog mis gaan.
Het zijn verschillende vormen van
beveiliging, waar uiteenlopende
specialisten voor nodig zijn. “We
hebben al die mensen in huis”, aldus
Schol. “Van onderzoek tot training,
van consultancy tot beveiliging. We
kunnen een klant in de breedte

helpen. Dat is niet alleen prettig,
maar ook goed voor de discretie.”
De eerste stap is altijd inventariseren
en analyseren. Wordt Intersecco
gebeld dat een lid van de raad van
bestuur van een bedrijf bedreigd
wordt, dan vindt er altijd eerst een
gesprek plaats. Wat is de persoonlijke
situatie? Wat is er gebeurd? Wie
vormen mogelijk een risico? Soms
vraagt een grote multinational direct
om gepantserde auto’s, een grote
groep beveiligers en cameratoezicht.
“Dan gaan we toch rustig zitten en
komen met een voorstel dat
gebaseerd is op het werkelijke risico.”
De klant heeft altijd een belangrijke
rol. Die kan vertellen over de onderneming en aangeven wat belangrijk is
voor de continuïteit van zijn bedrijf.
Interseco kan daarna meedenken
en inschatten wat die continuïteit

zou kunnen verstoren en welke
beveiliging nodig is om dat te
voorkomen. “Door eerst te luisteren
willen we voorkomen dat je direct
met oplossingen komt en producten
laat aanschaffen die misschien
helemaal niet nodig of functioneel
zijn.” Want een kantoor hoeft
misschien niet overal even zwaar
beveiligd te worden.
Pas na zulke gesprekken wordt een
samenhangend beveiligingsconcept
doorgevoerd. Maar ook dan denkt de
klant mee. Is de verhuizing naar dat
grotere, maar afgelegen kantoorpand
wel zo’n goed idee? Hoe is de buurt
waar werknemers naar toe moeten?
Door die risico’s vooraf in te
schatten, kunnen incidenten zo veel
mogelijk voorkomen worden. Schol:
“Wij helpen een klant nadenken over
voorspelbare risicomomenten. Dan is
hij zelf veel meer in controle.”
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bedrijfsongevallen met 50 procent
teruggedrongen. Bij één bedrijf nam
het aantal ongelukken zelfs met 90
procent af. Werknemers wezen elkaar
dagelijks op ongewenst en onveilig
gedrag, gaven suggesties en raadden
verbeteringen aan. Sterker nog: een
werknemer die dit niet deed werd
erop aangesproken. ‘Als er dan iets
mis gaat voelt iedereen zich schuldig
omdat ze het niet hebben zien aankomen’, aldus Ter Steege. Bedrijven
moeten soms geholpen worden om
de juiste aanpak te vinden. Ze weten
misschien alles over bouwen, maar
zijn geen psycholoog. Daarom heeft
het Ministerie van Sociale Zaken
samen met verschillende branches een
Actieplan Arbeidsveiligheid opgezet.
Handvatten voor iedereen die optimale veiligheid op de werkvloer wil,
direct uit de praktijk, na te lezen op
de website samenveiligwerken.nl
Bedrijven leren met trainingen hoe ze
werknemers mee laten praten, chefs
op de werkplaats krijgen tips over hoe
ze het best feedback kunnen geven.
Maar ook bedrijven en organisaties
delen hun ervaringen met andere
bedrijven. Zo kan in de metaalsector
iedereen een verbetercoach inschakelen, die werkgever en werknemer
gratis van advies voorziet. Uit een
inspectieproject van het ministerie
blijkt dat deze bedrijven het ook beter
doen. In alle aanpakken staat een ding
centraal: betrokkenheid van iedereen op de werkvloer. Want, zegt Ter
Steege, samen praten over veiligheid en
gezond werken, dat is essentieel. “We
moeten elkaar (willen) helpen.”

