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Veiligheid. Hoezo veiligheid?
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Het wordt steeds gevaarlijker doordat de veiligheid in de be-
drijven vermindert. Hoe sneller de ene veiligheidsmaatregel
de andere opvolgt, hoe groter de risico's worden. Is het nog
bij te benen? Er is net weer een nieuwe regel: de kantoordeur
moet worden vervangen omdat het ventilatorrooster van 10
bij 10 centimeter niet deugt. Er zijn security-medewerkers aan
de poort met veiligheidsschoenen aan en een helm op, geheel
volgens de voorschriften. Sinds de invoering van de Arbowet
is er veel verbeterd en dit was hard nodig ook. Dat de theoretische benadering van de
praktische veiligheid soms tot problemen leidt, ala. De bedreiging van de veiligheid door
de regels zit niet in de regels ze1Í. De werkelijke waan zit veei dieper en is veel ernstiger
van aard.

Voor de toepassing van veel veiligheidsmaatregelen is de Technische Dienst verantwoor-
delijk. De maatregelen ploffen gewoon op het bureau iussen het potje kalmeringspillen
en de maagtabletten. AlsoÍ er niet genoeg te doen is. Voor de uitvoering van a1 deze
nieuwe regelingen heeft de wetgever voldoende sancties in huis om dat af te dwingen.
Ten koste van wie gebeurt dit eigenlijk allemaal?

Voortdurend staat het onderhoudsbudget onder druk. Neem bijvoorbeeld een Íamilie-
bedrijf dat jaarlijks een rendement produceert van veertien procent. Na ovemame door
Amerikanen wordt de eis veertig procent per jaar en dat zonder investeringen. Het ex-
Íamiliebedrijf mag zelf weten hoe. Budgetverruiming voor de Technische Dienst, daar
zit de directie niet op te wachten. En de anonieme aandeelhouders al helemaal niet. Hoe
vaak is het net kantje boord geweest met ongelukken? En hoe vaak is het wel misgegaan
omdat alles onder te hoge druk staat? Geld voor de uitvoering van alle veiligheidsmaat-
regelen is een goed argument om budgetverruiming te creëren voor een Technische
Dienst.

Daarom is het de hoogste tijd voor een volgende, nieuwe veiligheidsmaatregel: bij wet
wordt het verplicht dat zeven procent van de omzet van elk bedrijf voor de TD beschik-
baar is. Om te beginnen in Nederland. Iets minder mag ook. De overheid kan wel veilig-
heidswetten blijven produceren, laat ze er dan ook voor zorgen dat een wettelijk kader
ruimte schept om ze uit te voeren. Het is aan de NVDO om dit voorstel verder uit te
werken en het in te dienen bij de politiek. Dan kunnen de kalmeringspillen ook weg.

Wimann der Haae,
directeur MTD
(wwru.mtd.nl)
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Groep uitgevers voor
vak en wotenschap
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