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Hoezoveiligheid?
Veiligheid.
Het wordt steedsgevaarlijkerdoordat de veiligheid in de bedrijven vermindert. Hoe snellerde eneveiligheidsmaatregel
de andereopvolgt, hoe groter de risico's worden. Is het nog
bij te benen?Er is net weer eennieuwe regel:de kantoordeur
moet worden vervangenomdat het ventilatorroostervan 10
bij 10centimeterniet deugt.Er zijn security-medewerkers
aan
de poort met veiligheidsschoenen
aanen eenhelm op, geheel
volgensde voorschriften.Sindsde invoeringvan de Arbowet
is er veel verbeterden dit was hard nodig ook. Dat de theoretischebenaderingvan de
praktischeveiligheid somstot problemenleidt, ala.Debedreigingvan de veiligheid door
de regelszit niet in de regelsze1Í.De werkelijkewaan zit veei dieper en is veel ernstiger
van aard.
is de Technische
DienstverantwoorVoorde toepassingvan veelveiligheidsmaatregelen
delijk. De maatregelenploffen gewoonop het bureau iussenhet potje kalmeringspillen
en de maagtabletten.AlsoÍ er niet genoegte doen is. Voor de uitvoering van a1deze
nieuwe regelingenheeft de wetgevervoldoendesanctiesin huis om dat af te dwingen.
Tenkostevan wie gebeurtdit eigenlijkallemaal?
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Voortdurendstaathet onderhoudsbudgetonder druk. Neem bijvoorbeeldeen Íamiliebedrijf dat jaarlijkseenrendementproduceertvan veertienprocent.Na ovemamedoor
Amerikanenwordt de eis veertig procentper jaar en dat zonder investeringen.Het exÍamiliebedrijf mag zelf weten hoe.Budgetverruimingvoor de TechnischeDienst,daar
al helemaalniet. Hoe
zit de directieniet op te wachten.En de anoniemeaandeelhouders
vaak is het net kantjeboord geweestmet ongelukken?En hoe vaak is het wel misgegaan
omdat allesonderte hogedruk staat?Geld voor de uitvoering van alle veiligheidsmaatregelenis een goed argument om budgetverruiming te creërenvoor een Technische
Dienst.
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bij wet
Daaromis het de hoogstetijd voor eenvolgende,nieuwe veiligheidsmaatregel:
wordt het verplicht dat zevenprocentvan de omzetvan elk bedrijf voor de TD beschikbaar is. Om te beginnenin Nederland.Ietsminder mag ook.De overheidkan wel veiligheidswettenblijven produceren,laat ze er dan ook voor zorgendat eenwettelijk kader
ruimte scheptom ze uit te voeren.Het is aan de NVDO om dit voorstel verder uit te
werken en het in te dienenbij de politiek. Dan kunnen de kalmeringspillenook weg.
WimannderHaae,
directeurMTD
(wwru.mtd.nl)
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