NIETS AAN DE HAND TOCH?
(of: “de komedianten trekken voorbij”)
Vorige maand onderzocht ik mijn achtste ongeval van dit jaar; een havenmedewerker was
overreden door zijn collega en had het niet overleefd...
Stel je eens voor, je werkt in een team van zo’n man of veertig. Dat doe je al twintig jaar, er is
weinig verloop dus je kent elkaar van haver tot gort. Het slachtoffer had de naam een
veiligheidstik te hebben. Hij checkte altijd de hijsverbindingen en hield jongere collega’s in de
gaten en sprak ze toe als ze te veel risico namen. Op de ochtend van het ongeval liepen de
mensen naar de kantine, want het was koffietijd. Het slachtoffer liep wat achter de groep. De twee
heftrucks reden achter elkaar in dezelfde richting. Het slachtoffer moest het pad van de heftrucks
kruisen, hij zag en hoorde de eerste heftruck. De tweede heftruck heeft hij noch gehoord noch
gezien. Het slachtofer liep in de blinde hoek van de chauffeaur. Die heeft hem nooit gezien. Hij
begreep pas wat er was gebeurd toen zijn heftruck over een hobbel reed...
Zoals gezegd: ik heb het ongeval als onafhankelijke buitenstaander onderzocht.
En ik ben me rot geschrokken. Het bedrijf is ISO-9000 en -14000 gecertificeerd en heeft 80
pagina’s aan risico-inventarisaties en –evaluaties. Gebaseerd op een door de arbodienst
geleverde standaard-invul-oefening met 280 vragen. Die arbodienst heeft het natuurlijk ook
allemaal getoetst en goedgekeurd. Een tien met een griffel!
Maar geen woord over heftrucks, hijskranen, trailers, schepen, en andere door het bedrijf
gebruikte levensgevaarlijke attributen.
Dat kan dus blijkbaar in Nederland. En iedereen weet het. Maar iedereen houdt ook zijn mond...
Ongevalsonderzoek is de laatste jaren zo’n beetje mijn hoofdactiviteit. Je zou kunnen zeggen dat
ik leef van ernstige ongevallen. Er zijn er namelijk genoeg en het is dankbaar werk.
Sterker nog, er zijn er zoveel dat ik heb alleen niet meer aan kan. Daarom hebben we inmiddels
een Flying Squad geformeerd, waarin zes onderzoekers op afroep de industrie in trekken om op
verzoek van werkgevers te analyseren hoe die onverwachte, vaak verschrikkelijke,
gebeurtenissen toch konden plaatsvinden.
Op grond van mijn persoonlijke ervaring kan ik u vertellen dat ik nimmer veel moeite moet doen
om de onderliggende, met name organisatorische oorzaken boven water te krijgen. En ook al
betreft het vaak een door het betrokken bedrijf onmogelijk geachte toevallige samenloop van
omstandigheden, toeval bestaat niet! Na realisatie van het ongeval blijkt het beheersbare vaak in
het geheel niet beheerst. En mijn bevindingen worden zonder uitzondering door de operationeel
betrokkenen herkend, alleen in de directiekamer voelt men zich vaak verrast.
In al mijn analyses wordt klip en klaar duidelijk dat industriële ondernemingen hun risico’s
belabberd op hun netvlies hebben. En waar het Nederland betreft: RI&E’s dragen 0,0 bij aan het
oplossen van dat probleem. De arbowet is een blok aan het been en verlichting van
administratieve lasten staat vaker op de politieke agenda dan de beangstigende vermeerdering
van ernstige ongevallen en bijna ongevallen. Daar hoor ik, behalve de gefrustreerde collega’s
veiligheidskundigen en de operationele medewerkers, helemaal niemand over.
Dat kan dus blijkbaar in Nederland. En iedereen weet het. Maar iedereen houdt ook zijn mond...
Volgens mij zijn we in veiligheidsland dan ook al decennia getuige van de ineenstorting van het
rijk. Het overheidsbeleid om de arbodiensten op de markt te zetten heeft prima gewerkt, maar
daardoor is het veiligheidsniveau van de industrie wel in elkaar geklapt, want veiligheid was zeker
geen speerpunt; RI&E’s copiëren is namelijk veel winstgevender. De zware industrie heeft zich
gigantisch uitgebreid en tegelijkertijd is er even gigantisch gereorganiseerd. Minder mensen
werken in grotere installaties. Het collectieve geheugen is daarmee naar huis gestuurd en de
risico’s keurig uitbesteed aan bodyshops, die mensen die de nederlandse taal soms niet eens
machtig zijn in sneltreinvaart in hun vrije tijd door VCA-cursussen jagen en ze daarna tegen
bodemtarieven aan de operationele risico’s blootstellen. Vleesverwerkende industrie noem ik dat.
Het verwondert me dan ook niets dat de slachtoffers vaak medewerkers van aannemers
betreffen.
Wat dat betreft kun je dus stellen dat de afstand tussen de mensen die het risico nemen en zij die
het risico lopen zo groot is geworden dat zij die het risico nemen niet eens weten waar het over

gaat. Return of investment is hun ding. Dat anderen daar risico’s voor moeten lopen is hen niet
eens bekend, laat staan dat we het hen kunnen aanrekenen. Arbo-beleid wordt geregeld door de
personeelsafdeling die de administratieve verplichtingen keurig in hun Microsoft Outlook-kalender
hebben geagendeerd, waardoor het bedrijf alle ISO- en VCA-certificaten houdt en daardoor ook
bij de volgende ronde weer mee mag bieden op de door de industrie op de markt gebrachte
projecten.
Dat kan dus blijkbaar in Nederland. En iedereen weet het. Maar iedereen houdt ook zijn mond...
Veiligheid is een administratief element geworden. De HVK-er is gecertificeerd, hetgeen verplicht
is gesteld, dus die is een gewild object geworden. Ik heb destijds vanuit de NVVK nog bij de SER
gepleit voor het erkennen van de middelbaar veiligheidskundigen, maar dat was een doodlopende
weg. In de buitenwereld, maar zeker ook bij de overheid was daar helemaal geen interesse in.
En inmiddels zijn we dus weer terug bij af; De dokter, toch al de baas in arboland, blijkt het
allemaal prima in zijn eentje te kunnen en de veiligheidskundige komt in de wet niet meer voor. Zo
zijn we in 70 jaar weer gewoon waar we waren vóór de veiligheidswet van 1934. De aan het eind
de
van de 19 eeuw beschreven sociale questie is weer uiterst actueel.
Geen veiligheidsbeleid, maar een door de werkgevers omarmde lastenverlichtende ‘arme-wet’,
waarbij de uitzonderingssituatie voor ondernemers zo’n beetje de norm lijkt te gaan worden. De
markt moet zijn werk maar doen zeggen ze in Den Haag. En wie legt dat uit aan de volgende
weduwe van een havenarbeider? Ik ben bang dat dat een klusje voor de veiligheidskundige is...
En dat hebben we met zijn allen mooi ZELF laten gebeuren!
En iedereen weet het. Maar iedereen houdt zijn mond...
Van Socrates zijn de woorden: “Athene is als een lui paard en ik ben de horzel die het weer laat
springen.”
Ik vind dat deze woorden van toepassing zijn op de toestand van de veiligheid in Nederland.
Behalve Pieter van Vollenhoven is Nederland schijndood waar het de bescherming van mensen
tegen ongevallen betreft. Brandweerlieden overlijden op hun werkplek, Politieauto’s en
ambulances verongelukken op weg naar een noodsituatie, patiënten in ziekenhuizen overlijden
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als gevolg van medisch falen en over de industrie heb ik het al gehad.
Ik denk dat iedereen in zijn leven wel de nodige bijnamen is toebedeeld en voor mijzelf geldt dat ik
door velen word gezien als het ‘enfant terrible van de nederlandse veiligheidswereld’. Ik
beschouw dat als een eretitel, want ik ben mij ervan bewust dat ik in mijn doen en laten deze
bijnaam volledig verdien. Vandaar dat ik in de geschetste situatie niet onder het maaiveld wil
blijven. De NVVK staat ergens voor en als het zwaar weer wordt op de veiligheidsoceaan, wil ik
het risico wel lopen zeeziek te worden. Dus vind ik dat de vereniging geen vluchthaven moet
opzoeken in de hoop dat de bui wel overwaait, want ik denk dat we dan veel kostbare tijd
verspillen en veel te laat op onze bestemming aankomen, terwijl de potentiële slachtoffers iedere
dag aan risico’s worden blootgesteld.
Traditioneel is de veiligheidkundige met name veilig voor zichzelf; hij beweegt zich in de buurt van
het management (als hij daar niet zelf deel van uit maakt) en wordt voortdurend in verlegenheid
gebracht bij zijn pogingen om de veiligheid op de werkvloer op aanvaardbaar niveau te houden,
terwijl de personeelsafdeling vol trots kan melden dat er nu een arbodienst is die nog maar 11
per werknemer per jaar vraagt en volledig aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Daar lust de
directie wel pap van!
Veiligheid is in de afgelopen twee decennia gedegenereerd tot handelswaar. De markt waar
men in Den Haag zo warm voor loopt, is in werkelijkheid geen luxe winkel waar men het grootste
goed op deze aarde, gezondheid, kan kopen. Nee, het is een vlooienmarkt, waar reïntegratiegeneesmiddelen worden aangeprezen als preventieve biologische gezondmakers.
Ingenieursbureaus produceren tonnen papier aan zorgsystemen en procedures voor in de kast
van de productie-manager en het wemelt complimenten van de overheid. In de praktijk verandert
er niets, behalve dat de werknemer er weer een formulier bij heeft waar hij zijn handtekening op
1

Precieze getallen zijn niet bekend, schattingen lopen uiteen van 1500 tot 6000, maar als de
waarheid in het midden ligt, praten we toch over zo’n 4000 slachtoffers van beroepsfouten,
hetgeen een veelvoud is van de 1500 verkeersslachtoffers per jaar.

moet zetten om aan te tonen dat hij het allemaal begrepen heeft. De inhoud van de glimmende
plastic klapper is zelden bekend.
Bij mijn ongevalsonderzoeken moeten mensen vaak uren zoeken naar een procedure, waarvan
men stelt dat de werknemer die had moeten volgen, maar die geheel schijndood en in een
verouderde versie in de verkeerde klapper zit. Maar de operator heeft er voor getekend, dus die
hangt...
Leve de markt! En de koopman met het mooiste praatje is heeft de meeste handel. Dat is de
wereld van vandaag en daar hoeven we niet trots op te zijn.
Op operationeel niveau heeft het veiligheidsbeleid zich met name ontwikkeld in de richting van
een ‘nalevingscultuur’. Als we zouden uitrekenen hoeveel bomen er gekapt moeten zijn om het
papier te produceren voor de overdaad aan procedures en instructies, zouden we waarschijnlijk
ontdekken dat de drang om werknemers met administratieve middelen tegen de hen omringende
gevaren te beschermen inmiddels ongemerkt een kleine natuurramp heeft veroorzaakt.
Werkvergunningen zijn daarvan het meest prominente voorbeeld. Op dat gebied doen de mooiste
geautomatiseerde systemen opgang, aan alles is gedacht en de werknemer die het gevaarlijke
werk moet uitvoeren wordt uitvoerig geïnformeerd en tekent voor het feit dat hij het allemaal
begrepen heeft. Alleen jammer dat de werkzaamheden inmiddels in een zodanig complexe
context en onder een dusdanige tijdsdruk moeten plaats vinden dat het helemaal niet vreemd
gevonden mag worden dat de mensen die fysiek het risico lopen blind varen op de bescherming
van hun werkvergunning en zelf onvoldoende alert zijn op de mogelijk over het hoofd geziene
gevaren die hem bedreigen.
Ik beschouw werkvergunningsystemen dan ook als een lekke parachute, waarvan je pas weet
hoe groot het lek is als je er al aan hangt.
In dit verband ben ik van mening dat we zijn doorgeschoten met het beleid om veiligheid te
integreren in de operationele functies. Operationeel leidinggevenden zijn m.i. terecht volledig
verantwoordelijk voor de veiligheid van hun ondergeschikten, maar dat houdt niet in dat zij
daarmee over de vereiste kennis en ervaring beschikken om de betrokken risico’s juist te kunnen
inschatten. Als ik zeg dat we daarin zijn doorgeschoten, bedoel ik dat een dergelijke functionaris
bij problemen aan een technische installatie al snel de leverancier consulteert of een helpdesk
belt, maar gebreken in de beheersing van risico’s zelf probeert op te lossen. Die houding is met
ons beleid om veiligheid door de lijn te laten behandelen ook enthousiast gestimuleerd. Op grond
van wat ik bij ongeval-analyse tegenkom denk ik echter dat we de operationele leidinggevenden
hebben opgezadeld met een reuzenachtige strijdige doelstelling; aan de ene kant moet hij in
steeds smallere marges zorgen dat steeds meer productie wordt geleverd en aan de andere kant
moet hij er zelf voor zorgdragen dat de veiligheidsrisico’s worden beheerst.
Naar mijn mening is dat een onredelijke opdracht. Je mag niet van iemand die productie moet
leveren, verwachten dat hij gelijke aandacht heeft voor de veiligheid van zijn medewerkers. Hij wil
het wel, maar hij kan het niet! Dat ligt niet aan zijn motivatie of, nog erger, zijn
veiligheidsbewustzijn, maar de mens stelt prioriteiten op basis van zijn beloning en bonussen zijn
nou eenmaal meer gekoppeld aan economische resultaten dan aan sociale resultaten. Daarnaast
zijn mensen gewoon niet goed in ‘multi-tasking’.
Een leidinggevende die op de werkplek gaat kijken naar een operationeel probleem, kijkt niet met
gelijke aandacht naar de veiligheidsaspecten van dat werk. Hij is gefocuseerd op het operationele
probleem. En als je je focus op een bepaalde afstand hebt ingesteld, zie je de rest van je
omgeving slechts onscherp. Het bovenstaande geldt trouwens niet alleen op operationeel niveau,
maar ook in de directiekamer. En zeker niet in mindere mate!
Ik ben van mening dat de veiligheid van mensen op die manier vaak ‘out of focus’ is en dus niet
scherp in beeld is. Dat doe je niet bewust, daar moet je op gewezen worden door iemand die wél
op veiligheid is gefocuseerd. En dat is misschien wel de belangrijkste taak van de
veiligheidskundige: er voor zorgen dat de lijn weer ‘in focus’ komt waar het de veiligheid betreft.
Maar iedere realist zal mij vertellen dat dat geen redelijke eis is; operationele mensen hebben
gewoon een andere prioriteit, daar is niets mis mee, maar het wordt tijd dat de met reclamekreten
als ‘safety first’ omklede komedie nu eindelijk eens ontmaskerd wordt.
Eigenlijk weet iedereen dat ook wel, maar iedereen houdt zijn mond...
En ook de veiligheidskundige houdt zich koest, want hij heeft principes EN een hypotheek...

Daar heb ik geen last van. Mijn hypotheek is al jaren geleden afbetaald, ik barst van de principes
en ik ben op dit gebied alleen verantwoording verschuldigd aan de leden van de NVVK. Ik verkeer
dus in een ideale positie om mij in mijn huidige rol te vermommen als horzel en het luie paard
eens een flinke prik te geven!
Om te beginnen zal deze horzel proberen door middel van samenwerking niet solitair op het luie
paard af te vliegen. In dit kader heeft de NVVK zich verzekerd van representatieve medestanders,
met de beroepsverenigingen van de arbeidshygiënisten, de A&O-ers en ook de bedrijfsartsen
bestaat inmiddels een actieve relatie en de eerste samenwerkingsprojecten zijn al voltooid en
bijzonder geslaagd verlopen.
Waar wij ons zorgen over maken is het feit dat de wereld waarin wij moeten opereren door de
veranderde wetgeving er nu heel anders uitziet dan een jaar geleden, terwijl op geen enkele wijze
aandacht wordt besteed aan het vraagstuk hoe de inhoud van de taak van de betrokken
deskundigen (en dus de inhoud van zijn opleiding) er in de toekomst uit gaat zien. Op Sociale
Zaken hebben ze inmiddels hun eigen Haarlemmer Olie uitgevonden en wel in de vorm van een
veelvuldig uitgesproken stelling: ”Dat moet de markt maar zelf regelen.”
Met andere woorden, we ontwierpen twintig jaar geleden een model, daaruit ontstond een niet
functionerend arbodienstenstelsel en daarna zetten we het model zodanig op zijn kop dat de vier
betrokken beroepsgroepen in een volledig andere context terechtkomen, zonder dat we daarbij
aandacht besteden aan de ongetwijfeld ingrijpende wijziging van de rol van deze
beroepsgroepen... Maar wél blijven certificeren op basis van eisen die stammen uit het
arbodiensten-model! En in geval van ongevallen vooral de naleving van de administratieve eisen
controleren; dat is simpel te verifiëren en dus vrij risicoloos aan de rechter voor te leggen. Met
betrekking tot de effectiviteit van die administratieve eisen, zeg maar wat er werkelijk op de
werkvloer van te merken is, komt niet aan de orde, want de werkgever is vrij om zijn eigen beleid
te voeren en maakt zelf wel uit wanneer er deskundige hulp wordt ingeroepen.
Dat vind ik dus een flutbeleid en ik ben dan ook van mening dat de beroepsverenigingen deze
ontwikkelingen niet kunnen toestaan. Maar zoals gezegd; op Sociale Zaken vindt men dat de
markt het allemaal maar zelf moet uitzoeken. Slechts als werkgevers en werknemers aangeven
dat ze de beroepsverenigingen ondersteunen bij hun idee om te onderzoeken in welke richting de
taak van de deskundigen zich moet ontwikkelen, wil Sociale Zaken erover nadenken of ze een
dergelijk onderzoek willen subsidiëren. We lopen daar al meer dan een jaar over te lobbyen, maar
zijn nog geen steek verder. Ga maar naar de markt en zoek het maar uit is de boodschap.
Volgens mij had de overheid gewoon zelf moeten bedenken dat de wijziging van de arbowet wel
eens enige invloed zou kunnen hebben op de inhoud van de taak van de deskundigen. Ik vind dat
men dat domweg vergeten is en dat wij nu dus in feite bezig zijn om het daardoor veroorzaakte
probleem aan te pakken.
Want inmiddels is al duidelijk dat ‘de markt’ helemaal geen zin heeft om zich daar druk over te
maken; het interesseert de werkgevers geen snars! Wij hebben daar luid en duidelijk met de pet
in de hand op de deur geklopt, zijn op de drempel te woord gestaan en als antwoord gekregen dat
men niets voelt voor een dergelijk onderzoek. Nee, stel je voor dat er uit zou komen dat de
inbreng van de deskundigen als toegevoegde waarde wordt ervaren, dan heb je toch een groot
probleem als je je verantwoordelijkheid net voor 11 p.p. hebt afgekocht.
Dat geldt natuurlijk niet voor de FNV, die zijn vierkant voor en hebben ons dan ook direct hun
steun toegezegd. Ziedaar, de sociale questie weer levensgroot op tafel en de afstand tussen zij
die het risico nemen en zij die het risico lopen is weer overduidelijk en beregroot...
Het moge duidelijk zijn, de NVVK is in politiek vaarwater terecht gekomen, maar daar zijn we niet
onbekend en hetzelfde geldt voor de andere beroepsgroepen, waardoor we met de vier
verenigingen nu zo ongeveer in 4-ploegendienst aan het probleem kunnen werken. En dat moet
ook wel, want eigenlijk zijn de arbeidsomstandigheden zo ongeveer vogelvrij verklaard.
Het is overigens wel duidelijk dat onze inzet tot goede resultaten kan leiden, want de opmerkingen
die de NVVK naar aanleiding van de concept-arbowet aan de SER heeft gezonden zijn in zijn
geheel overgenomen. Daar had onze werkgroep wet- en regelgeving maandenlang keihard aan
gewerkt, maar het had wel resultaat!
Kortom: als we willen werken, kunnen we iets moois bereiken.
Dat brengt me bij de kern van ons werk; het op een hoger plan brengen van de veiligheid.

In Den Haag is men gelukkig, want het ziekteverzuim is de laatste jaren sterk gedaald. Maar er is
ook zoiets als een Wet Poortwachter gekomen en ziektedagen mogen tegenwoordig gewoon in
verband worden gebracht met vakantiedagen. Dan laat je het wel uit je hoofd om je ziek te
melden, ook al voel je je nog zo belabberd!
Volgens Sociale Zaken is dat flauwe kul, maar ik geloof niet dat in de afgelopen jaren de
arbeidsomstandigheden dusdanig zijn verbeterd dat daarmee de reductie van het ziekteverzuim
te verklaren is.
Dat is dan het resultaat van enkele decennia arbowet; ontstaan uit het europees beleid om van
middelvoorschrijvende op doelstellende wetgeving over te gaan, maar objectieve aan
operationele veiligheid gerelateerde doelstellingen heb ik nog niet kunnen ontdekken. We denken
nog steeds in ongevallenstatistiek en ziekteverzuimcijfers.
En dan houden we vol dat we de mate van veiligheid meten. Ik ben van mening dat het daarbij,
om met Susanne Piët te spreken, “meer gaat om de echtheid van de gevoelens dan om de
echtheid van de prikkel die die emotie oproept”.
En iedereen weet het. Maar iedereen houdt zijn mond...
En daar liggen dus onze kansen!
Nu is het moment om als gezamenlijke beroepsgroepen het initiatief te nemen tot de volgende
verbeterslag in de preventie van ongevallen en beroepsziekten. Te beginnen met het actualiseren
van de inhoud van de opleidingen van deskundigen, waarbij de overheid zoals in andere
europese landen best eens mag nadenken over financiële ondersteuning van opleidingen, die
tenslotte gericht zijn op het gezond houden van onze samenleving. Het is toch van de zotte dat
steeds meer nederlanders een kwalitatief uitstekende opleiding in België volgen, omdat die daar
voor een fractie van de kosten wordt aangeboden?
Overigens komt uit datzelfde België het initiatief om een europese opleiding op master-niveau te
ontwikkelen, waar wij als vereniging door middel van de European Network for Safety and Health
Professionals bij betrokken worden.
Daarnaast is het de hoogste tijd om het hele denken over de kwaliteit van de veiligheidszorg in
Nederland eens op de onderzoekstafel te leggen. Einstein is daar heel duidelijk over geweest
toen hij zei: “Je kunt problemen niet oplossen met hetzelfde denken waarmee je deze problemen
hebt gecreëerd.”
Laten we maar eens alle stakeholders om de tafel zetten en met een blanco vel als uitgangspunt
het Nieuwe Denken over de kwaliteit van de veiligheidszorg ontwikkelen. Ik denk dat ik met dit
publiek zo ongeveer de best denkbare doelgroep in één keer te pakken heb. Wat ik dus voorstel
is een brede maatschappelijke discussie, waarbij alle deelnemers zonder enige beperking hun
ideeën spuien ten aanzien van dit onderwerp. Overheid, wetenschappers, werknemers,
werkgevers, leden van de beroepsverenigingen, en welke boeren, burgers en buitenlui ook maar
in het onderwerp zijn geïnteresseerd. Het betreft dus een discussie, waarbij vanuit een compleet
chaotische situatie nieuwe inzichten worden gegenereerd en desnoods revolutionaire oplossingen
voor zich al jaren voortslepende problemen worden bedacht. Structuur is niet nodig, remmen los
voor het nieuwe denken!
Het zou toch prachtig zijn als we op het volgende congres van nu nog onbekende chaoten
lezingen kunnen aanhoren die een geheel nieuwe benadering van ons vakgebied inhouden? En
als ik zie hoe de actieve kern van de NVVK zich aan het verjongen is, belooft dat een weelde aan
vernieuwing.
Dán hebben we dus eindelijk weer iets om trots op te zijn!
Eindhoven, 29 september 2005

