
Verliest inspecteur creativiteit door Arbo 91?

‘Omgaan met bedrijven is
een complex proces’

De laatste keer dat hij het bedrijf bezocht wordt gewerkt met chemicaliën waarvan
was oktober 1989. Opgeroepen door een niet helemaal duidelijk is welke effecten ze
verontruste medewerker. In de fabriek hebben op de gezondheid.

Theo Schrijver, arbeidsinspecteur in
Amsterdam: ‘Er wordt de laatste tijd
veel over chemische middelen gepu
bliceerd, waardoor werknemers wel
eens een beetje paniekerig kunnen
reageren. Natuurlijk zijn die produk
ten niet onschadelijk, maar paniek is
ook niet altijd op z’n plaats.’
Als hij het gebouw van de Arbeids
inspectie in het zesde district uit
loopt, op weg naar een vervolgbezoek
aan een metaalbedrijf, merken onder
getekenden op dat de buitendeuren
naar binnen openen. Geen goede zaak
als de ‘bewoners’ van het pand plot
seling het hazepad moeten kiezen. ‘In
dit gebouw klopt wel meer niet’,
mompelt de inspecteur. De over
plaatsing van Haarlem naar Am
sterdam, gevolg van de fusie tussen
een aantal districten, zit hem nog
niet echt lekker.

Steekproef
Schrijver stelt zich een beetje af
standelijk op als hem gevraagd wordt
of een inspectie eigenlijk wel zin
heeft. Een ronde door het bedrijf
geeft toch eigenlijk een tijdsbeeld.
‘Een inspectie heeft inderdaad een
zekere betrekkelijkheid. Je leert de
situaties op een werkplek pas echt
kennen als je er zelf werkt. Een in
specteur loopt één, twee uur rond en
merkt een aantal dingen op. Het is
een steekproef, meer niet. Toch pro
beer ik mij tijdens mijn bezoeken zo
volledig mogelijk in te zetten. Ik
praat niet alleen met de directie en de
OH, maar ook met de mensen op de
vloer. Juist zij moeten actief bij het
VGW-beleid worden betrokken. Maar
als je hen adviseert de VGW-commis
sie te benaderen, dan hoor je vaak:
“Hebben we die dan?” Ze weten
vaak de weg niet te vinden. Ook de
rol van het middenkader is niet altijd
duidelijk. Hen ontbreekt vaak de
kennis waar naar te kijken. Zien ze
iets dat niet klopt, dan lopen ze
direct naar de veiligheidskundige en
proberen daar hun eigen verant
woordelijkheden aan af te schuiven.’

‘Een inspectie heeft
inderdaad een zekere

betrekkelijkheid’

Bed
In het bedrijf wordt Schrijver ont
vangen door de chef van de lasserij,
tevens voorzitter van de OH. De
directie laat het die middag afweten.
De inspecteur vraagt hoe het met de
werkzaamheden van de VGW-com
missie gesteld is en krijgt als ant
woord dat die in de versukkeling zijn
geraakt. ‘Binnenkort nieuwe OH-
verkiezingen’, zo verontschuldigt de
voorzitter zich. Ook de uitbreidings
plannen van het bedrijf en de zwaar
vervuilde grond rond het fabrieks
terrein houden om een of andere
reden de werkzaamheden van de
commissie op. Alleen de controles in
het bedrijf vinden nog eens in de
zoveel tijd plaats. Schrijver knikt
enkel.
‘Maar’, zo haast de voorzitter te
melden, ‘de dokter en andere mede
werkers van de BGD komen regelma
tig op bezoek. Met de dokter hebben
we een goede relatie.’
Vervolgens wil de inspecteur weten of
er veel Machten over veiligheid,
gezondheid en welzijn van het perso
neel binnenkomen. ‘Valt mee’, stelt
de voorzitter optimistisch. Maar wat
hem enigszins dwars zit is dat slechts
de helft van de produktiemedewer
kers persoonlijke beschermingsmidde
len draagt. ‘Wat kan ik daar nou aan
doen?!’, roept hij bijna vertwijfeld.
Schrijver merkt nuchter op dat de
verantwoordelijkheid voor het dragen

van PBM’s niet bij de voorzitter van
de OH ligt, maar bij de mensen zelf.
Voordat de Al-man samen met de
voorzitter aan een ronde door de
fabriekshal begint, merkt laatst
genoemde op dat hij behoefte heeft
aan regelmatiger bezoek van de in
specteur. Met de voorganger van
Schrijver had hij zo’n goed contact.
De inspecteur kwam eens in de zes
zeven weken langs. Gebeurde er iets
of had men advies nodig, dan kon de
voorzitter de man bij wijze van spre
ken uit z’n bed bellen. Schrijver zegt
dat het gezien zijn werkzaamheden
(het accent ligt voor hem op Schip-
hol) niet mogelijk is z6 vaak langs te
komen. ‘Maar twee keer per jaar
moet mogelijk zijn, wat toch meer is
dan de zes of zeven jaar waarover De
Roos het heeft.’

Beunhaas
In de enorme fabriekshal ligt het
geluidsniveau op een aantal plaatsen
ver boven de 85 dB(A). Schrijver
heeft tijdens zijn vorige bezoek op
merkingen over het lawaai gemaakt,
maar moest zelf constateren dat het
niveau niet of nauwelijks omlaag te
krijgen is. ‘Rubber aanbrengen op
machines waar stalen platen en meta
len buizen uitrollen heeft geen zin.
Het slijt door al dat vallend mate
riaal zo snel, dat er geen beginnen
aan is.’
Vandaag dan ook geen opmerkingen
over lawaai. Wel over de los op de
vloer staande boormachine die bedie
ningsloos een flink aantal toeren staat
te draaien. Wat als iemand tegen de
machine oploopt of met een vork
heftruck een ongecontroleerde ma
noeuvre maakt? De OH-voorzitter
zegt niet te weten hoe hij de boorma
chine aan de vloer moet bevestigen.
Met bouten gaat niet, de machine
wordt ingezet op tijdelijke werk
plekken. Kans bestaat dat het appa
raat morgen weer ergens anders in de
hal nodig is. En vorkheftrucks, die
komen niet op deze werkplek.
Schrijver zal aan het eind van zijn
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bezoek laten weten dat hij niet geluk
kig is met deze losse en geïmprovi
seerde opstelling en van het bedrijf
aandacht voor dit soort problemen
verwacht. Vooralsnog legt hij de
boormachine niet stil.
Niet ver van de boormachine houdt
Schrijver opeens in om vervolgens
recht op een machine af te stevenen.
‘Dit kan niet. Wie is hier voor ver
antwoordelijk?’ Aan de machine
horen normaliter staalborstels te
draaien, nu zit er echter een slijp
schijf aan. Een strookje karton dient
als beveiliging tegen vonken. ‘Hier is
een beunhaas aan het werk’, stelt

‘De voornemens uit
Voorburg zijn niet altijd

even duidelijk’

Schrijver met zekerheid. De voorzit
ter onderstreept zijn woorden. De
chef wordt erbij gehaald. Hij weet
niet wie de borstel vervangen heeft
door een slijpschijf, maar het onding
zal onmiddellijk vervangen worden.
Schrijver knikt tevreden en dankt de
man voor de medewerking.

Geachte collega
In de ruimte aangekomen waar men
met chemicaliën werkt, lijkt de in
specteur zijn wat losse manier van
inspecteren (rustig gangetje, handen
op de rug) aan de kant te zetten. In
dit gedeelte van de hal is het warm
en er hangt een weeïge lucht. Vanaf
deze plek kwamen eind vorig jaar de
klachten.
Met de afdelingschef loopt hij naar
de chemicaliênopslag en wijst direct
op een groot vat waar niet meer
opstaat dan de naam van de leveran
cier. Volgens de afdelingschef bestaat
de mogelijkheid dat de stof niet
etiketteringsplichtig is. Kan wel zijn,
zegt Schrijver, maar hij gaat er toch
eens achterheen. De chef meldt dat
de BGD al bezig is met het samen
stellen van een aantal chemiekaarten.
Zelf lukt het hem nauwelijks in
formatie over stoffen bij leveranciers
te krijgen. Ook andere vaten worden
geïnspecteerd, de etikettering blijkt
voldoende. Schrijver speurt naar
beschermingsmiddelen. De afdelings
chef zegt dat zijn mensen weten met

welke stoffen ze werken en dat ze wel
degelijk handschoenen dragen. Na
het inspecteren van de vaten wast
Schrijver uitvoerig zijn handen. ‘Je
weet maar nooit waarmee je in con
tact bent gekomen.’ Vervolgens trekt
een laswagentje de aandacht van de
inspecteur. Het schot tussen de twee
gasflessen is niet hoog genoeg. De
OR-voorzitter kijkt Schrijver stom-
verbaasd aan. De vorige inspecteur
vond het eerste schot juist te hoog!
Vandaar dat het ding nu wat lager is.
Schrijver merkt droog op dat hij ‘het
niet met zijn geachte collega eens is.’

‘Opgeruimd’
In de lasruimte blijft de inspecteur
een tijd stilstaan bij een gdimprovi
seerde werkplek. Zes jonge knapen
werken aan een speciale order uit
Duitsland. Ze dragen allemaal een . -

zonnebril èn een laskap. Nergens een
afzuiginstallatie, geen lasgordijnen
om anderen te beschermen tegen het
felle licht. Vragend kijkt Schrijver
naar de voorzitter. Die antwoordt
dat hij ervaren mannen aan de klus
heeft gezet die zelf zeggen geen moei
te met het werk te hebben en dat het
project (dat hooguit nog een week in
beslag neemt) nergens anders in de
fabriekshal is onder te brengen. On
danks dat de voorzitter op de hoogte
was van de komst van de Al heeft hij
de werkplek niet ‘opgeruimd’. Open
kaart spelen, dat is zijn motto.
Schrijver zegt die openheid te waar
deren, maar dat hij een volgende keer
zal ingrijpen. Volgens de OR-man
komt er geen volgende keer, want de
fabriek verdient niets aan een derge
lijke order.

Creativiteit
Terug in de ontvangstkamer. Op
nieuw begint de OR-voorzitter over
een regelmatige bezoekfrequentie van
de Al. Het blijkt echt niet mogelijk.
‘De tijd die een inspecteur in een
bedrijf kan doorbrengen, is sterk
verminderd door onder andere allerlei
cursussen’, legt Schrijver uit. ‘Vroe
ger zat ik een dag per week op kan
toor, nu twee. Dat komt door die
reorganisaties. Als je weinig tijd hebt
voor bedrijfsbezoeken, kan je ook
geen goede relatie met bedrijven
opbouwen. Het vertrouwen is er niet
zo een-twee-drie. Daar is echt een
paar jaar voor nodig. Omgaan met
bedrijven is een complex proces.’
Schrijver lijkt niet echt optimistisch
over de Al nieuwe stijl. Met name
over het kweken van specialisten is
hij ontstemd. ‘Specialisatie zal zeker
zijn voordelen hebben, maar voor mij
overheersen de nadelen. Specialisatie
houdt volgens mij in dat ik wel ge
schikt ben voor de metaal, maar dat

ik straks niet op een ander onderwerp
inzetbaar hen. Wat Arbo 91 betreft
heb je denk ik als uitvoerend perso
neel niet veel keus meer. Nu wordt er
nog een beroep op de creativiteit van
de inspecteurs gedaan, over niet al te
lange tijd werken we met een check
list. Daar zit ik, en met mij meerdere
collega’s, niet echt op te wachten. Er
komt naar mijn mening een zekere
uniformiteit, misschien kan je wel
stellen dat we robotachtig te werk
gaan. De nieuwe aanpak is ingesteld
omdat het beleidskader in Voorburg
wil zien wat er nu precies achter de
poorten van de bedrijven afspeelt. Ik
moet nog maar zien hoe het allemaal
uitpakt. De voornemens uit Voorburg
zijn niet altijd even duidelijk. Dat is
de laatste jaren wel vaker gebleken.’

Monique van Blijswijk
Erik Pennekamp
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