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arboprodukten zien g ren zeloze
mogelijkheden
Godfried Korstjens

De'dreiging'van Europa '92 brengt ook
veel moois tot stand. Wat in al de jaren
hiervoor maar niet lukte is met het oog op
1992 simpel te organiseren: de European

Met een vooruitziende blik heeft men
zich niet alleen tot nc-landen be-
perkt, maar zijn ook direct een aantal
nrra-landen als lid geaccepteerd.
Nederland is via de Nvoe vertegen-
woordigd.
De president van deze nog jonge
maat zeer ambitieuze organisatie is
Gilbert Vandeputte, namens FebeÌsa-
fe Belgie, en directeur van het gelijk-
namige bedrijf Vandeputte NV te
Boechout. Met hem hadden wij een
gesprek.
'Veiligheid en gezondheid op de werk-
plek, maar ook thuis, zijn thema's die
in toenemende mate aan betekenis
winnen. De harmonisatie van voor-
schriften, wetten en reglementeringen
binnen de pc wordt per 31 december
1992 van kracht. Het is om die reden
dat het voor ons van belang is een
overkoepelende Europese organisatie
de osr in het leven te roepen. De
leden van het eerste uur zijn afkom-
stig uit 9 ec- en 4 prr,t-staten, allen
met één landelijke organisatie ver-
tegenwoordigd.
'Onze doelstelÌing is het in kwalitatief
opzicht bevorderen van de veiÌigheid.
Deze doeLstelling dient o.i. mede
gerealiseerd te worden via deeiname
aan activiteiten, die vanuit de ver-
schillende ec-commissies worden
ontwikkeÌd in het kader van de zoge-
naamde eru (Personal Protective
Equipment).
De nsr is mede tot stand gebracht
omdat wij het van belang vinden om
met mensen die werkzaam zijn in
dezeÌfde branche de ideiien die er
Ìeven te toetsen en daardoor waar
mogelijk gezamenlijk op een hoger
niveau te komen'.
Behalve gehoord te willen worden in
Brussel is de basis van de federatie
ook een van ideële aard. Die geza-
menlijke basis is er. In de korte tijd
dat de federatie nu actief is de
contacten \Maten er natuurlijk al
hebben wij weinig van cultuurver-
schillen gemerkt. Men werkt op een
zeer rationele wijze samen. Het is
uiterst zelden dat de stereotypen uit
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het verleden gehoord worden zoals:
De Hollander is gierig, de BeÌg is
dom, de Fransman seksist. Ik althans
merk daar maar weinig van. Het
speelt minder en minder. Men kijkt
toch steeds meer naar het positieve,
meer nâar datgene wat vereent, dan
naar het negatieve.
Angst voor het wegvallen van de
grenzen is ook niet reëel. Wij vinden
ons geen concurrenten maar veel
meer coÌlega's. Als de oc-normering
is geaccepteerd voor de verschillende
produkten dan gelden gewoon de
marktwetten; goede kwaliteit, een
vertrouwensrelatie met de klant en
een concurrerende prijs blijft de basis
van een gezond en levenskrachtig
bedrijf. Zeker geen angst voor goed-
kope importen of valse concurrentie.
Maar men moet wel realist blijven.
Er rekening meehouden dat bijvoor-
beeld Griekenland of Portugal, en
misschien morgen Turkije, Ìanden die

Safety Federation - ESF een overkoepe-
lende organ¡satie van fabrikanten en leve-
ranc¡ers van ve¡l¡gheidsartikelen - de ESF
is tot stand gekomen

European Safety Federation ESF opger¡cht

qua koopkracht per uur arbeid achter
ons staan, die zullen uiteraard pro-
dukten kunnen brengen die goed-
koper zijn. Dat kan maar het 'hoeft'
niet. Want als ik mijn bedrijf beter
organiseer en mijn produktiviteit ligt
hoger en mijn afval is minder, dan
kan het zo zíjn dat ik uiteindelijk
goedkoper produceer dan dat lage-
lonen-land. Ons streven in een sociaal
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Europa moet toch zijn dat onze
koopkracht pet uur arbeid overal
even hoog ligt en niet even laag.
'Meer en meer worden de bedrijven
gedwongen het vanaf het begin kwali-
tatief goed te doen. D.w.z. dat er
rond kwaliteit een machtig adagio
ontstaan is. Het is de basis geworden.
Het produkt moet van voldoende
kwaliteit zijn, pas als ik deze zeker-
heid heb ga ik over de prijs praten.
Het is gelukkíg zo dat bij de serieuze
bedrijven de tendens is dat men wel
die kwalitatieve toer op moet, wil
men morgen ook nog bestaan. Het
zuiverste bewijs daarvoor vinden wij
hiervoor in Japan. Daar is men im-
mers begonnen a1s rommelaars,
naäpers en foezelaars. De prijzen
waren daar ook naar. Die reputatie
hebben ze drastisch weten te veran-
deren. Nu leveren ze hoogwaardig
kwaliteit, geven garanties van wel
drie jaar en de prijzen komen al
aardig met de onze overeen'.
De bedoeling achter het psr'-initiatief
is een opwaardering van de branche
in brede zin. Het is zeker niet de
bedoeling om üot prijsafspraken te
komen, kartelvorming of iets derge-
lijks. Zeker niet. Het is echt de be-
doeling om het thema veiligheid, de
zorg voot de werknemer breed uit te
dragen. Het veilig stellen van al de
vitale functies van de mens. Door het
behoud van zijn ogen, vingers, ge-
hoor, van zíjn tasLzin, van zijn reuk-
zin, van de longen, van zijn bloed,
van zijn lichaam en zijn geestes-
gesteldheid. Men gaat daar nog altijd
nog veel te licht overheen. Ik ben
ervan overtuigd dat als dat vleugje
idealisme niet aanwezig is, te weten
'ik zorg voor mensen', als die be-
trokkenheid ontbreekt, dan denk ik
dat men in een slechte branche zit.
Ons voornemen is om deze gedachte
voor het voetlicht te brengen. Via de
podia die te vinden zijn, via de natio-
nale kanalen, als ook de internationa-
Ie. In Brussel heb je vanzelf meer
inbreng namens een internationale
groep dan een nationale organisatie.
De gedachte van de osr en de bij
haar aangesloten leden is bij veilig-
heidsaangelegenheden in de voorste
lijn te opereren, teneinde ongevallen
te helpen voorkomen. De werknemers
vertrouwd te maken met de principes
die bij veiligheid op het werk aan de
orde zijn. Via deze weg, kwaliteits-
bewaking en veiligheidcontroles,
denkt esr haar steentje bij te dragen
aan een verdere verbetering van de
bedrijfsveiligheid en de gezondheid
van de werknemers' besluit Gilbert
Vandeputte zijn gloedvolle en over-
tuigend betoog.
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Arbeidsongesch¡kthe¡d/
re'integratie

Brouwer, J. Centra uoor arbeid,sex-
ploratie in samenhang met elhaar bezien
Amsterdam : Uniuersiteit uan Arnster-
dam (UuA), 1990,51 p., 16 p. bijl.,
wt¿ 45-106
Op een groot aantal plaatsen in Ne-
derland vindt bij revalidatie-instel-
lingen en bij sociale werkplaatsen
onderzoek pÌaats naar arbeidsmoge-
Iijkheden van gehandicapten. Ge-
bleken is dat er onderling grote ver-
schillen bestaan met als gevolg on-
voldoende bekendheid en gebruik van
deze arbeidsexploratiecentra. De
vraag is hoe samenhang en coördina-
tie tussen deze centra kan worden
bevorderd. Aan de hand van een
enquête werd onderzoek naar de
belangrijkste gegevens van de centra
gedaan. In dit werkstuk is dit ge-
beurd voor centra die niet onder de
sociale werkvoorziening vallen. Eén
van de aanbevelingen is dat er een
nationaal netwerk van exploratiecen-
tra opgezet zou moeten worden.

Straling

Deitmers, B.J.M. Extreern lage frequen-
ties (0-300 Hz) een gezondheidsrisico?:
literatuurstudie. Amsterdam : (J niuersi-
teit uan Amsterdam (UuA), Coronel
Laboratoriurn, 1990,65 p. convu
rcLpport; NIA 47-250
De mens en andere levensvormen zijn
onderworpen aan een veranderend
elektromagnetisch milieu met be-
trekking tot de extreem lage frequen-
ties (nr,r). De kans op blootstelling
aan elektromagnetische velden is
sterk toegenomen door onder meer de
aanwas van elektriciteitscentrales en
transmissiesystemen. De extreem lage
frequenties van het totale elektro-
magnetische veld lopen tot 300 Hz,
elektriciteit valt ook in dit gebied.
Dit literatuuronderzoek richt zich op
de vraag of het werk met elektriciteit
risico's voor de gezondheid van de
werknemers met zich meebrengt. Ook
wordt uitgebreid ingegaan op de
fysische aspecten van elektromagneti-
sche velden en de resultaten van
fundamenteel onderzoek.

Gevaarlijke stoffen, an-
organ¡sche verb¡ndingen

An nem a, J. A. Zw au elhexafl uoride :
toepassingen, eleÌ¿trotechnieh, ontledings-

produh,ten, giftigheid, rnilieu-risico's.
Utrecht: Stichting Natuur en Milieu,
1989, 31 p. Nr,+ 45-11
Dit verslag, uitgegeven door Stich-
ting Natuur en Milieu, beschrijft
verschillende aspecten van zwavel-
hexafluoride (SFu). Zwavelhexa-
fluoride is een gas dat relatief veel
wordt gebruikt als isolatie- en/of
blusmedium in schakelinstallaties van
netwerken voor hoogspanning. SFu
blijkt te kunnen ontleden in zeer
giftige ontledingsprodukten, waar-
onder thionylfluoride. De chemische
en fysische eigenschappen, evenals de
toepassingen worden in dit verslag
genoemd. Het ontstaan, de aard en
de hoeveelheden van de ontledings-
producten van SFu wordt uitvoerig
beschreven. Tot slot wordt informatie
gegeven over voorzieningen die geno-
men zijn om het gebruik van SFu zo
veilig mogelijk te laten zijn voor de
mens en milieu.

Bedrijfstakken, gezond-
heidszorg

Gemert, M.J.C. uan, Pluyter, 8., Schoo,
L. ... (et aL) Lasers in de ziehenhuizen:
een uoorlopige trendschets. Utrecht:
Nationaal Ziekenhuisinstituut, I 9Bg, 86
p. NrA 45-115
Dit rapport bevat praktisch georiën-
teerde informatie voor de algemene
en categorale ziekenhuizen die de
laser overwegen in te zetten voor
behandelfuncties. De aandacht richt
zich hierbij op lasers die gebruikt
worden voor het coaguleren en snij-
den van weefsel. Het eerste deeÌ van
het rapport geeft een samenvatting
en beleidsoverwegingen naar aanlei-
ding van een onderzoek door een
werkgroep van de Nationale Zíeken-
huisraad (Nzn). Het tweede deel van
het rapport beschrijft de klinische
toepassingen van lasers, tevens geïllu-
streerd aan de hand van praktijk-
voorbeelden. Bovendien worden
variabelen die de ontwikkelingen van
de medische toepassing van lasers
beinvloeden, aangegeven. Tenslotte
wordt ingegaan op aspecten met
betrekking tot veiligheid, organisatie
en kosten.
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