
Gargill speelt met veiligheid

Erik Pennekamp

Actieve benadering werkt

Vergeelde veiligheidsaffiches en de sticker met de
tekst 'deze man zorgt voor uw veiligheid' op oog-
hoogte op een spiegel geplakt een oubollig beeld van
de manier waarop Gargill in het Amsterdamse haven-
gebied met veiligheid bezig is. Ten onrechte. Sinds
een paar jaar is gekozen voor de spelvorm. Het hele
personeel strijdt mee.

Met koolzuur krijg je een
houtbrand niet uit.
Foto: Kaz de Jong

'Vroeger behandelden we het Veilig-
heidshandboek, we deden daar een
videotje bij, een lezing van een Ar-
beidsinspecteur of iemand van het
Veiligheidsinstituut en klaar waren
we weer voor een jaar.' Rob Rappa,
produktie supervisor van de soja-
olie-raffrnaderij, kijkt met enige ver-
bazing terug naar het recente verle-
den. 'Niet zo gek dat de mensen zon-
der interesse, of zeÌfs met tegenzin,
zo'ndag passiefondergingen. En er
nauwelijks iets van opstaken.' Toch
verplicht het algemene veiligheids-
beleid van Cargill tot het trainen
van het personeel om noodsituaties
het hoofd te kunnen bieden. Pro-
bleem was alleen dat een aanspre-
kende vorm moest worden bedacht.
De video is gebleven, maar dan om
direct de leuke en soms spectaculai-
re spellen vast te leggen die rond
het thema Veiligheid worden ge-
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speeld. Een Veiligheidsdag is geen
sportdag, maar het competitie-ele-
ment zorgt wel voor de nodige span-
ning. Van tegenzin is zeker na af-
loop van de vijfde Veilig'heidsdag
van dit jaar bijna niets te merken.
Eén werknemer moppert een beetje
dat hij om drie uur niet naar huis
kan. 'Hij had zijn dag leuker kunnen
besteden', vindt hij. Zelfs een chef
die door zijn toedoen drijfnat is ge-
worden, heeft daar niets aan kun-
nen veranderen. De andere achttien
deelnemers zTjn zonder uitzondering
positief tot laaiend enthousiast. 'Om
lang over na te praten', is de reactie
die het dichtst komt bij het doel van
de dag: Veiligheid tot een levend on-
derwerp maken.

Zes spellen
Bert de Raaf en Johan Hoogerheide
van het bureau De Raaf en Van der

MeuÌen uit Heiloo tekenen voor op-
zet en uitvoering van de Veiligheids-
dagen. Samen ontwikkelden zlj aan
de hand van hun eigen risico-inven-
tarisatie op basis van het noodplan
van Cargill zes spellen en wat in het
survival-j argon een'basiskamp-op-
dracht'is genoemd. De spellen ha-
ken in op wat zij, niet gehinderd
door bedrijfsblindheid, als veilig-
heidsknelpunten zien. Vijftien
teams van zes tot acht man/vrouw
hebben verdeeld over vijf dagen om
de punten gestreden. Uitgangspunt
bij eÌke opdracht was: wat moet je
doen in verschillende situaties, hoe
goed kenje de fabriek en hoe goed
werk je samen.
Hoogerheide had nog een spel in zijn
hoofd, maar dat is niet doorgegaan.
'Ik had de mensen graag willen la-
ten ervaren dat in panieksituaties
de normale regels plotseling niet
meer gelden. Een groep is bijvoor-
beeld best in staat om uit een vier
meter hoge container te klimmen.
Met een beetje overleg en een paar
hulpmiddelen gaat dat prima. Maar
als ze willen beginnen en je zet de
brandspuit erop, dan is het plotse-
ling ieder voor zich, ondanks aÌle
plannen en afspraken. Maar helaas,
het kon niet doorgaan', zegt hij met
enige spijt in zijn stem.
De opdrachten die zijn overgebleven
zijn er niet minder leuk om. Alle
zintuigen moeten daarbij worden ge-
bruikt. Zo is q de Geluidenroute,
waarbij het afte leggen traject eerst
aan de hand van geluiden op een
cassettebandje moet worden gevon-
den en daarna gelopen; de afsluiting
van deze opdracht ligt op een donke-
re zolder: 48 veiligheidsartikelen
mogen dertig seconden lang worden
bekeken en onthouden. Elk voor-
werp levert twee punten op.
Voor de Fotoroute zijn smalle stro-
ken van foto's van blusapparaten ge-
bruikt. De eindopdracht is hier een
stuk spectaculairder: zorg datje bo-
ven op een twintig meter hoge silo
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een brandslang met maximale wa-
terdruk hebt. Het team dat geen le-
den van de bedrijfsbrandweer telde,
ging grote slangen omhoog slepen,
hoewel ook zij dejuiste procedure in
ieder geval een keer gelezen hadden
moeten hebben: Een brandkraan
waar lJ-water onder een druk van
tien bar opstaat moet via een slang
aan de waswater-installatie worden
gekoppeld en de warmtewisselaar
moet worden ontkoppeld van het
waswater-net. Eén slang en een
mondstuk worden dan bovenop de
silo aan dejuiste kraan gekoppeld;
kranen open, alle leden van de groep
erbij en spuiten maar. Een Polaroid-
foto dient naast het verslag van het
juryÌid als onomstotelijk bewijs van
de geleverde prestatie. De vraag of
deze procedure op zich niet onveilig
is omdat hij zo ingewikkeld is, komt
alleen bij buitenstaanders op.

Slachtoffers
De slotopdracht van de Geurenrou-
te, waarbij potjes met onwelrieken-
de stofies uit het produktieproces de
deelnemers over het hele terrein
voeren, levert ook de nodige discus-
siestof. In een afgesloten hok waarin
opslagvaten met chemicaliën liggen,
bevinden zich twee'slachtoffers' van
de stichting Lorus. Het technische
deel van de aanpak verloopt geolied:
portier en chefvan de wacht bellen
en laten een ambulance komen, één
man blijft op de ambulance wachten,
twee man gaan perslucht halen, ri-
oolpompen worden uitgeschakeld in
verband met weglekkende chemica-
liën, de omgeving wordt afgezet.
Maar als er echt iets gebeurd zou
zijn, dan waren er echte slachtoffers
gevallen: niemand kwam op het idee
om meteen in ieder geval de deur
even open te zetten, niemand pro-
beerde de bewusteloze bij kennis te
krijgen, en het controleren van de
hartslag door de halsslagader te zoe-
ken verliep dermate rigoureus dat
het slachtoffer even uit haar rol viel
en de hand driftig wegduwde. Daar
kwam nog bij dat de opmerking van
een (niet-meespelende) omstander
dat er ongetwijfeld alcohol in het
spel was haar al behoorlijk had geïr-
riteerd. Maar Amsterdammers blij-
ven Amsterdammers.

Vorig jaar al zijn een man of twintig
op EHBo-cursus gestuurd, omdat het
gebrek aan deze hulpverleners bij
eerdere noodplan-oefeningen duide-
lijk was geworden. De brandweer
vond het gebrek aan communicatie-
apparatuur eveneens een ernstig
minpunt. Assistent plant superin-
tendent Henk Beukers vindt het on-
danks het verloop van dit spel geen
reden om het initiatief te nemen nog

meer EHBo-ers op te leiden. 'Maar
Cargill legt niemand die een oplei-
ding op het gebied van veiligheid wil
volgen iets in de weg. Dat is be-
drijfsbeleid, al kijk ik natuurlijk weÌ
een beetje met een scheefoog naar
de kosten. In iedere shift (Cargill
kent een vijf-ploegendienst, red.) is
de helft EHBo-er. Dat is volgens mij
voldoende.'

Oriëntatie
Op het eerste gezicht is het Video-
spoor een onbenullig spelletje. Vi-
deo-opnames van de grond hebben
echter wel degelijk een serieus vei-
ligheidsaspect: bij hevige rookont-
wikkeling is de grond dikwijls de
enige mogelijkheid tot oriëntatie. De
route die uiteindelijk op de kaart ge-
tekend is, moet daarna ook worden
gelopen. Via een loopbrug bij een
kooiladder aangekomen, spoort spel-
leider Bert de Raaf de deelnemers
tot grotere haast aan, daarbij de
kantoormensen uit het team verÌei-
dend om met meer dan één man te-
gelijk af te dalen. Op de handen
trappen van degene onderje, ofeen
angstwekkend domino-effect bij een
onverhoedse valpartij kan het resul-
taat zijn.'Dat levert toch geen straf-
punten op?'is de eerste reactie van
de schuldigen. Maar vergeten doen
ze het nooit meer.
De brandblusoefening aan het eind
van het spel zorgt naast de onver-
wachte aandacht van een boot van
de Havendienst voor sommigen voor
verrassingen. Een houtbrand krijg
je met poeder of koolzuur schijnbaar
heel snel uit; maar als je je omdraait
blijkt het nutteloze van die actie.
Ook hier wordt weer de portier ge-
waarschuwd (met het toevoegsel'co-
de groen'om vals alarm te voorko-
men) en wordt de rest van de proce-
dure soepel doorlopen. Uiteindelijk
krijgt ook de traagste groep de slan-
gen uitgerold, gekoppeld en aange-
sloten op de brandkraan. Blussen is
daarna zo gebeurd.

Risico-inventar¡sat¡e
De basiskamp-opdracht is een be-
langrijke, zowel voor het puntenaan-
tal als voor het bereiken van het
doel van dit soort dagen. 'Zoek min-
stens één gevaarlijke situatie, be-
denk een plan van aanpak en pre-
senteer dat. Noem ook minstens één
onderwerp waarop Cargill uitblinkt
op veiligheidsgebied.' De meeste
teams kunnen bij dit Ìaatste de ver-
leiding om 'het organiseren van Vei-
ligheidsdagen' te noemen (terecht)
niet weerstaan. Bij het eerste deel
van de opdracht moet ook een foto
worden gemaakt.
De stelling dat je risico-inventarisa-
tie niet aan experts maar aan men-

sen die dagelijks ter plekke werken
moet overlaten, wordt ook hier weer
bewezen. De operators hebben geen
moeite om min of meer gevaarlijke
situaties op te noemen: de staat van
het wegdek op sommige plaatsen, de
ongelukkige plaatsing van een trap
naast een brandkraan, Iosliggende
roosters op soms duizelingwekkende
hoogte, een kooiladder die alleen
met een flinke stap kan worden be-
reikt; iedereen weet wel wat voor de-
ze vorm van risico-inventarisatie.
Eén team gaat echter in zijn enthou-
siasme te ver. Het losliggende roos-
ter dat zij hebben gefotografeerd ligt
in een zone van het bedrijfwaar fo-
tograferen offrcieel verboden is. Niet
vanwege bedrijfsgeheimen, maar
vanwege het theoretische explosie-
gevaar door de nabijheid van
hexaan.
Het enthousiasme van de chef die
toch al nat was en daarom zonder
nadenken gekleed te water ging om
een weggedreven roeibootje terug te
halen, deed daar niet voor onder.
Dai hij geen zwemvest droeg, toont
aan, dat zelfs aan het eind van een
Veiligheidsdag de knop op cruciale
momenten niel, altìjd om is.

Voorwaarde
De Raafvindt het een absolute voor-
waarde voor succes dat Cargill iets
met de suggesties doet. Anders kan
je wel stoppen met dit soort activi-
teiten; dan hebben de mensen het
gevoel niet serieus te worden geno-
men. Juist de betrokkenheid bij vei-
ligheid is essentieel.'
Als bijna iedereen weg is, komt een
portier nog even benadrukken dat
ook de door hem ingebrachte risico-
volle situatie aandacht verdient. 'Als
we portofoons zouden hebben, dan
verliep de communicatie veel mak-
kelijker. Nu moeten we steeds heen
en weer lopen. Als het echt een keer
misgaat, dan kanje dat niet hebben.
Kunnenjullie er niet voor zorgen
dat dat nu eens echt gebeurt?'De
Raafverzekert hem dat het zeker
serieus zal worden besproken. In-
middels zijn vier portofoons aange-
schaft.
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