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Voorwoord

Intelligente lockdown. 
Anderhalvemetersamenleving. 
Balkonbezoek. Begrippen die 
inmiddels bij het nieuwe normaal 
horen. Een week voor de aftrap van 
deze TechCrossOver ging Nederland 
vol in de thuiswerkmodus. Ook 
CrossOver. Binnen een paar dagen 
stond er een TechCrossOverThuis in de 
steigers.

Geen kijkjes in de keuken, geen 
gezamenlijke lunches, maar samen 
achter een beeldscherm. “Best 
vermoeiend en heftig, want ik zit 
eigenlijk nooit achter de computer”, 
was de feedback na een belrondje 
achteraf. “Normaal werken we met 
onze handen, niet de hele dag achter de 
laptop.” 

Het was wennen, zo op afstand. Niet 
alleen voor de deelnemers, ook voor 
de teamcoaches. Maar omdat iedereen 
het een kans gaf, ontstonden er mooie 
dingen. Brainstormsessies met digitale 
post-its. Een-op-eengesprekken 
aan de telefoon die leidden tot een 
buddysysteem voor de opdrachten. 
En wanneer de pauze te lang op zich 
liet wachten, werd ik daar heel subtiel 
aan herinnerd via een foto van een kop 
koffie in de groepsapp.

Als team met het thema “Bewust 
Veilig op je Werk” besloten we dat 
we ons zouden richten op het delen 
van kennis, ervaringen en inzichten, 
om zo het bewustzijn over veiligheid 
te vergroten. Want de procedures, 
daarvoor bestaan binnen ieder bedrijf 
al duidelijke richtlijnen. 

Het resultaat ligt voor jullie. Stay 
Safe is een magazine boordevol 
waardevolle tips, ervaringsverhalen en 
interviews van Richard (Waterbedrijf 
Groningen), Jan (VodafoneZiggo), 
Hasko (Feenstra), Wim (Vitens) 
en Stijn (Enexis). Vakmensen die 
vanuit hun eigen expertise al lang 
weten dat je moet handelen naar 
de omstandigheden, ook al gaan de 
dingen anders dan gedacht. 

Om de schermtijd te beperken ontvang 
je dit blad niet digitaal, maar lekker 
op papier. Ideaal met een bakkie in de 
zon!

Annette van Soest
annette@projectcrossover.nl

#StaySafe
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OVER
STEKEND 

WILD
OP PAD MET VODAFONEZIGGO IN DE NACHTDIENST 

TEKST: JAN KLOUWER

VodafoneZiggo heeft een betrouwbaar 
netwerk, zowel vast als mobiel. Om de 
diensten voor iedereen beschikbaar 
te houden, worden in de ruggengraat 
van het bedrijf grote werkzaamheden 
of werkzaamheden die veel impact op 
klanten kunnen hebben vooral ’s nachts 
uitgevoerd. Senior Technician Build Jan 
Klouwer neemt ons mee de nacht in. 

“Nachtelijke werkzaamheden zijn 
nooit verplicht bij ons. Gelukkig komen 
wij hier op onze afdeling samen altijd 
wel uit. Het begint natuurlijk met een 
plan van aanpak. Het belangrijkste is 
dat we een toegangsnummer krijgen 
voor de werkzaamheden op de locaties. 
Zonder dit kunnen en mogen we niets 
doen. Het nachtwerk valt binnen een 
service-window, van 01.00 uur tot 
07.00 uur. Soms, als het werkzaamhe-
den voor VodafoneZiggo Office betreft, 
mogen we beginnen na sluitingstijd 
om 22.30 uur. Dan zijn de callcenters 
gesloten.
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Meestal weten we ver van te voren dat er 
een nachtdienst is gepland. Erg prettig, 
want ’s nachts werken heeft niet alleen 
impact op jezelf maar ook op je gezin en 
sociaal leven. Dat wordt vaak vergeten.”

Voorgerecht
“Als ik een nachtdienst heb, zorg ik dat 
ik van tevoren mijn rust heb gehad. Ik 
ga ’s avonds om 19.00 uur op bed. Mijn 
voordeel is dat ik makkelijk in slaap 
val. Afhankelijk van de reisafstand ga ik 
tussen 23.00 uur en 00.00 uur van huis, 
zodat ik vier uur slaap heb gekregen. Er 
zijn ook collega’s die dit niet kunnen. 
Meestal gaan die wat chillen op de bank.

Tijdens de rit naar de locatie zet ik een 
lekker muziekje aan en rijd ik met de 
cruise control erop naar de site. Maar 
vergeet niet, eenmaal in de auto moet je 
al scherp zijn. Het lijkt rustig op de weg 
maar de gevaren zitten nu in moeder 
natuur. Herten, uilen, vossen… Alles 
wat loopt en vliegt, kom je tegen tijdens 
zo’n nachtrit, vooral in Drenthe waar 
ik woon. Vaak heb ik ook een uitwijk-
manoeuvre moeten doen om mezelf 
en/of dier te sparen. In zo’n geval weet 
je zeker dat je helemaal wakker bent 
geworden.”

Hoofdgerecht
“Aangekomen op de locatie kijk ik of 
het rondom veilig is. Sommige sites zijn 
afgesloten met een hekwerk, andere 
bevinden zich in open gebied. In Gro-
ningen maakte ik eens mee dat het er al-
lemaal prima uitzag, totdat er plotseling 
een zwerver de hoek om kwam zetten. 
Het was geen agressieve man, maar ik 
schrok me rot. De zwerver lag achter 
onze site met een matras in het najaar, 

omdat daar de warme lucht wordt afge-
voerd. Zo kon hij lekker warm slapen. 

Er zijn locaties die meer afgelegen 
liggen en waar drugsdealers zaakjes 
doen of andere dingen gebeuren die het 
daglicht niet kunnen verdragen. Wij 
kunnen dit altijd melden bij Security 
Control, de afdeling bij VodafoneZiggo 
waar wij ons moeten aan- en afmelden 
om een site te betreden. Als de situatie 
ons niet veilig lijkt, kunnen we een be-
waker laten komen. In de praktijk heb 
ik nog maar één keer gehoord dat dit is 
gedaan bij een vrouwelijke collega.

Vaak duurt het wel een tot anderhalf 
uur voordat een bewaker ter plekke is, 
dus wordt daar meestal niet op gewacht. 
Meestal kiezen mensen toch al voor het 
hazenpad als ze een auto zien aanko-
men. Persoonlijk heb ik nooit echt te 
maken gekregen met agressieve men-
sen die rondhingen bij een site. Vaak 
is een ‘goedesmorgens’ en een praatje 
voldoende om mij en de personen in 
kwestie gerust te stellen.

Voordat je daadwerkelijk bent be-
gonnen met je werk, kunnen er dus al 
een paar potentiële gevaren op je pad 
komen.” 

Buttons en apps
“Ik houd mijn VodafoneZiggo-pas voor 
de paslezer. Eenmaal binnen, ben ik 
automatisch aangemeld bij Security 
Control. Dan wordt ook de onwel-mel-
ding actief. Dit betekent dat er een 
melding naar Security Control gaat als 
er ongeveer 20 minuten geen bewe-
ging wordt gedetecteerd. Eerst gaat er 
een ‘vooralarm’ af. Beweeg je dan nog 
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niet, dan gaat Security je bellen. Als 
je niet reageert worden hulpdiensten 
ingeschakeld. Dat geeft een gevoel van 
veiligheid. 

Het gebeurt tegenwoordig niet altijd 
meer dat er hulpdiensten komen. Dit 
is een punt van aandacht dat ik heb 
aangekaart bij de betrokken afdeling. 
Een nieuwe oplossing zit nu in de pilot 
app ‘Man Down’. Met deze app kan dit 
ook allemaal worden afgevangen. Er 
doet een aantal technicians mee aan deze 
pilot. Ook komt er een ‘onwel-button’ en 
een button voor als je je bedreigd voelt, 
zodat er snel een surveillant ter plekke 
kan komen.”

Bij de les blijven
“De werkzaamheden worden regelmatig 
met twee personen uitgevoerd, maar 
dan zitten die personen niet op dezelfde 
site. Het kan zijn dat er iemand in Zwolle 
en iemand in Sneek zit. Ik sta veel of 
continu in contact met de platform-
eigenaar die dat stukje netwerk beheert. 
Dat kan via de telefoon maar gebeurt 
ook vaak via Teams of Skype. De meeste 
werkzaamheden worden overdag 
voorbereid, zodat we in de nacht minder 
hoeven te doen. 

De klussen variëren. Soms ben ik na 
een uur al klaar, maar meestal moet 
ik toch de hele nacht door. Er zijn ook 
werkzaamheden die wat complexer zijn, 
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waardoor ik drie nachten in de week 
mag. Dit gebeurt gelukkig niet erg vaak; 
persoonlijk kan ik er niet goed tegen. 

Ook kan het zijn dat ik meerdere loca-
ties in een nacht bezoek. Dit vind ik wel 
fijn: dan blijf ik beter bij de les, omdat ik 
dan even weer in een andere omgeving 
ben.”

Lasers
“Wat er op de site kan gebeuren qua 
onveilige situaties in de nacht is niet zo 
heel spannend. Je kunt je hoofd stoten 
of enkel verzwikken. Echt heel ge-
vaarlijk is het niet. Wel is er een aantal 
locaties waar veel apparatuur staat te 
draaien. Daardoor is er erg veel lawaai. 
Als je te lang in deze ruimtes werkt, kun 
je gehoorbeschadiging oplopen. Ge-
lukkig hebben we van onze werkgever 
optoplastieken en hoofdtelefoons met 
noise cancelling. 

Wat ook een gevaar kan zijn, is dat we 
met lasers werken. Je mag nooit in een 
optische module kijken als deze in een 
apparaat zit. De lasers kunnen erg sterk 
zijn. Als je er in kijkt en de laser staat 
aan, kun je dit niet zien. De laserstra-
len die wij gebruiken kunnen wel tot 
120 kilometer ver komen. Heel sterke 
lasers dus. Als je hierin kijkt, word je 
blind of krijg je een flinke oogbeschadi-
ging. Hiervoor hebben wij dan ook een 
speciale laserbril. VodafoneZiggo doet 
er alles aan om alle directe gevaren voor 
ons weg te nemen.”

Weersomstandigheden
“Het grootste gevaar van in de nacht 
werken, zit hem meestal in persoonlijk 
falen of invloeden van buitenaf. Per-

soonlijk falen kan bijvoorbeeld zijn dat 
de concentratie weg ebt, dat iemand 
anders een onveilige situatie heeft ach-
tergelaten of dat je de regels niet volgt. 
Tot invloeden van buitenaf behoren 
bijvoorbeeld weersomstandigheden, 
kwaadwillende personen rond een site 
en overstekend wild.

Nadat de werkzaamheden zijn afge-
rond, melden wij ons af bij Security 
Control, zodat ze daar weten dat er 
niemand meer in de site aanwezig is. 
Het afmelden doe ik als ik van de site 
wegloop. Eventueel wacht ik in de auto 
tot er akkoord is.”

Nagerecht
“Naar mijn beleving is de terugreis naar 
huis het meest risicovol. Na een lange 
nacht ben je toch uit je ritme. Ook gaat 
de vermoeidheid een rol spelen. Hier 
kan je weinig aan doen, behalve rust ne-
men de avond ervoor. Wat ik wel altijd 
doe als we met meerdere collega’s heb-
ben gewerkt, is elkaar nog even bellen 
op de terugweg. Zo blijft de concentratie 
goed en kunnen we meteen alles even 
evalueren.

Eenmaal thuis, duik ik snel mijn bed in. 
Wat ik zelf als regel heb, is dat ik niet 
lang in bed blijf. Ik probeer in totaal 
acht uur slaap te krijgen. De avond er-
voor heb ik al vier uur slaap gehad, als ik 
thuis kom van mijn nachtdienst lig ik er 
om ongeveer 06.00 uur in en sta ik om 
10.00 uur weer op. Zo haal ik minimaal 
de acht uur slaap. In mijn geval werkt 
dit prima. Ook zit ik dan meteen redelijk 
weer in het normale ritme. Doe ik dit 
niet, dan komt de man met hamer al 
snel.”
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“Ik ben al 20 jaar werkzaam bij VodafoneZiggo. 
Veilig werken betekent voor mij met een gerust 

hart naar je werk gaan.”
JAN KLOUWER, SENIOR TECHNICIAN BUILD VODAFONEZIGGO
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VALKUILEN 
TOPVIJF

HOE ONTSTAAN ONVEILIGE SITUATIES EN ONGELUKKEN?
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HOE ONTSTAAN ONVEILIGE SITUATIES & ONGELUKKEN?  

Dit zijn volgens de makers van dit magazine 
de meest voorkomende oorzaken.

1. Even vlug iets doen 

2. Niet de juiste procedures volgen

3. Vermoeidheid

4. Er met je hoofd niet bij zijn

5. Afgeleid worden (op je telefoon kijken)
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AGRESSIE 
DE BAAS

OMGAAN MET BOZE KLANTEN
 TEKST: RICHARD KOOPMANS 

Onder werktijd kun je te maken krijgen 
met agressie. Dat is voor niemand leuk en 
je lost er niks mee op. Richard Koopmans, 
monteur bij Waterbedrijf Groningen, geeft 
handvatten om escalatie te voorkomen.

“Agressie begint meestal verbaal maar 
kan fysiek worden. Daarom is het be-
langrijk te weten wat er achter agressief 
gedrag schuilt. Klanten kunnen bijvoor-
beeld gefrustreerd raken door overlast 
die je bezorgt, of door slechte communi-
catie vanuit het bedrijf. Maar ook als je 
ze moet afsluiten omdat ze hun reke-
ningen niet betalen. Dat gebeurt echt 
pas in het uiterste geval, na een paar 
aanmaningen. 

Ik zit nu net een jaartje in het afsluit-
team. Een keer in de zes weken draai 
ik daar een dag mee. Vaak doet er 
niemand open als je aanbelt. Totdat je 
een schep in de grond zet, dan komt er 
opeens iemand naar buiten. Een colle-
ga heeft wel eens een klap gehad.

Als we binnen komen, ligt de vloer 
vaak bezaaid met blauwe envelop-
pen. Er gaat een hele wereld achter 
schuil. Deze mensen hebben schul-
den, komen er niet uit en dan hebben 
ze opeens ook geen water meer. De 
frustraties komen er op dat moment 
natuurlijk uit. 

Toon dan altijd begrip, stel vragen 
zodat diegene zijn verhaal kwijt kan 
en vat alles nog eens goed samen om 
misverstanden te voorkomen. Pro-
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beer vooral samen tot een oplossing te 
komen. Ga niet in discussie.

Ook heb je doelbewuste agressie: 
mensen die intimiderend overko-
men, je tot bepaalde dingen dwingen 
en daarbij manipulatief overkomen 
door bijvoorbeeld te schreeuwen. Een 
gepaste aanpak is dan om te benoemen 
dat je het niet accepteert dat er tegen je 
geschreeuwd wordt, zodat diegene zich 
bewust wordt van zijn gedrag. Bied de 
keus: of we praten normaal, of ik beëin-
dig dit gesprek.

Het is belangrijk om altijd rustig en 
beleefd te blijven. Houd oogcontact. 
Ga ook hierbij niet in discussie en laat 
weten dat iemand te ver gaat. Zorg altijd 
voor een vluchtweg.

Ik heb mezelf gelukkig nog nooit onvei-
lig gevoeld. Als je er goed mee omgaat, 
voorkom je vaak ook agressief gedrag. 
Natuurlijk maak ik wel eens mee dat 
klanten raar reageren als ik tijdens mijn 
werk een leiding dichtzet vanwege een 
lekkage. Mensen staan onder de douche 
of hebben de wasmachine aan. Ze ko-
men dan boos naar buiten om te vragen 
waarom we het niet gemeld hebben. 
Maar bij een lekkage kunnen wij niet 
eerst bij vijf mensen aanbellen. Als je de 
situatie uitlegt, hebben ze er vaak wel 
begrip voor.

Samengevat: blijf beleefd, heb respect, 
benoem gedrag, stel grenzen, ga niet in 
discussie en houd vooral afstand.”
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“Veilig werken is van levensbelang,  
ik ga er dan ook elke dag voor om mijn verstand te 
gebruiken en situaties te overzien zodat ik weer 

veilig thuis mag komen.”

RICHARD KOOPMANS, MONTEUR WATERBEDRIJF GRONINGEN
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1,5 M 
KAN NIET 

ALTIJD
VEILIG WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA

TEKST: STIJN ROVERS

Het coronavirus dwingt veel bedrijven 
en werknemers hun werk anders in te 
richten. Ook voor Stijn Rovers, uitvoerder 
herinzet bij Enexis Netbeheer, is het even 
omschakelen begin maart. Hoe doet hij 
veilig zijn werk in tijden van corona? 

“Team herinzet heeft normaal gespro-
ken heel Nederland als werkregio. De 
grootste verandering was dat we opeens 
niet meer buiten onze standplaats Bra-
bant mochten werken. Dat betekende 
ook dat Limburgse collega’s niet meer 

konden aanhaken. De planning moest 
dus meteen worden aangepast. 

Alleen voor storingen mochten we nog 
de provinciegrens over. Puur omdat we 
zo’n specifiek werk hebben. Team herin-
zet is binnen Enexis het enige team dat 
de mogelijkheden en knowhow heeft 
om middenspanningsschakelaars van 
10.000 volt te onderhouden en storin-
gen op te lossen. Daarom werken we 
ook landelijk. 

Inmiddels zijn de regels weer wat ver-
soepeld; we mogen weer buiten Brabant 
aan het werk. Wel werken we nog in 
vaste duo’s. Dat kan ook niet anders. 
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Met onze onderhoudswerkzaamheden 
konden we de anderhalve meter niet 
garanderen. De middenspanningsscha-
kelaar waarmee we werken, móet je wel 
met zijn tweeën onderhouden. Ik werk 
dus al twee maanden met een vaste col-
lega. Gelukkig kunnen we het goed met 
elkaar vinden, anders was het wel een 
hele uitdaging geweest.

Ook in de werkplaats werken we met 
vaste koppels. Daar doen we voorbe-
reidend werk op het onderhoud. Als er 
een aanvraag komt voor een uitbreiding 
of vervanging, reviseren we bestaande 
onderdelen. Zo besparen we een hoop 
geld. 

Sinds de uitbraak van corona komen 
we alleen voor storingen nog bij de 
mensen thuis. Onderhoud is uitgesteld, 
omdat het wel heel vervelend zou zijn 
voor thuiswerkers als we ze daarvoor 
van de stroom af halen. Omdat iedereen 
thuiswerkt, zijn mensen nóg afhanke-
lijker van de levering van energie. Wij 
hebben een vitaal beroep, dat voelt heel 
speciaal.

Als ik een storingsdienst draai in de 
regio, vraag ik voordat ik naar binnen ga 
altijd eerst of mensen ziekteverschijn-
selen hebben. Bij ziekteverschijnselen 
werken wij met volledige asbestbepak-
king aan. Mondkapjes, handschoenen, 
alles. We willen geen risico lopen op 
besmetting. 

Laatst zaten 25 klanten zonder stroom. 
Om te meten waar de fout zit, moet je bij 
alle klanten de hoofdschakelaar uit-
zetten. Daarvoor moet je binnen in de 
meterkast zijn. We moeten dan dus bij 

25 mensen aankloppen. Wat ik dan doe, 
is vragen of ze in de woonkamer willen 
gaan zitten, zodat wij de meterkast in 
kunnen. 

Er zit trouwens ook een voordeel aan 
de coronacrisis. Omdat bijna iedereen 
thuis werkt, scheelt dat ons een heleboel 
tijd en werk.”
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“Veiligheid is zeker de moeite waard om serieus 
mee om te gaan, want we willen uiteraard 

allemaal weer veilig thuis komen.”

STIJN ROVERS, UITVOERDER HERINZET ENEXIS
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ONGEVALLEN 
DIE JE BIJ
BLIJVEN

INTERVIEW MET ROB BONGERS, 
ADVISEUR VEILIGHEID & GEZONDHEID VITENS

TEKST: WIM RIPHAGEN

Wat gebeurt er eigenlijk nádat er een 

ongeval is gemeld? En hoe werkt Vitens 
aan het nog verder verbeteren van de 
veiligheid? Storingsmonteur Wim  
Riphagen vroeg het zijn collega  Rob  
Bongers, Adviseur Veiligheid & Gezond-
heid. Bongers werkt al meer dan veertig 
jaar bij Vitens en diens voorgangers.

Hoe ziet uw gemiddelde werkdag 
eruit?

“Dat verschilt per dag en soms heb 
ik er weinig invloed op. Als eerste 
neem ik ‘s morgens mijn mail en de 
VGM-app-meldingen door en werk 
deze indien nodig in de incidentendata-
base bij. Ik ben de hele dag telefonisch 
bereikbaar. 

Ik kijk of er overleggen die dag of 
verderop in de week zijn gepland. Deze 
bereid ik dan voor. Er is een jaarpro-
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gramma met audits en inspecties die 
voorbereid en uitgevoerd moeten 
worden. Er wordt dan ook regelmatig 
gebeld voor advies of een uitleg over een 
werkwijze of iets dergelijks. De vragen 
kunnen enorm verschillen. Vaak kun-
nen ze direct beantwoord worden maar 
soms moet ik het uitzoeken en dat kost 
meer tijd. 

Bij bouw of verbouw van objecten ben 
ik vanaf het ontwerp tot de oplevering 
betrokken. Ik kijk dan vooral hoe het 
onderhoud in de toekomst veilig kan 
worden uitgevoerd. Regelmatig moet 
ik dan ook een locatie bezoeken om de 
situatie ter plekke te beoordelen. 

Als er een ongeval met verzuim is 
gebeurd, voer ik zo snel mogelijk een 
ongevalsonderzoek uit. Verder beheer 
ik de intranetpagina van V&G en lever ik 
een bijdrage aan de kwartaalrapportage 
van diverse afdelingen. Daarnaast maak 
ik presentaties en toolboxen voor de 
afdelingen en geef deze ook op verzoek 
van de teammanagers. Door het grote 
werkgebied en de vele locaties heb ik 
ook veel reistijd.”

Bent u alleen werkzaam op een afde-
ling of doet u dit samen met meerdere 
collega’s?

“Veiligheid & Gezondheid (V&G) valt 
onder de afdeling Human Resources. Ik 
werk samen met twee collega’s: een vei-
ligheidskundige en een teammanager.”

Welk ongeval is u het meest bijgebleven 
als Adviseur Veiligheid & Gezondheid 
binnen Vitens en waarom? 

“Een ongeval met natronloog. Een 
medewerker wilde een kleine lekkage 
verhelpen. Bij het herstellen liep er on-
gemerkt toch natronloog in zijn schoen. 
Na verloop van tijd begon het te jeuken. 
Toen hij ’s avonds thuis zijn schoen 
uittrok, zag hij dat de huid tot op het bot 
was aangetast.

Sommige ongevallen blijven je altijd bij 
door de vervelende impact die dat voor 
de medewerker heeft gehad. Dit is er 
daar een van. Gelukkig valt het aantal 
ernstige ongevallen met langdurig ver-
zuim bij Vitens mee.”
 
Hoe denkt u dat de veiligheid binnen 
Vitens gewaarborgd kan blijven?

“De directie moet continu aandacht 
hebben voor veiligheid en het veilig-
heidsbewustzijn en dit ook actief blijven 
uitstralen. Het veiligheidsbewustzijn 
moet van hoog tot laag in de organisatie 
worden uitgedragen en bij alle werk-
zaamheden de hoogste prioriteit heb-
ben. De veiligheidskundigen moeten 
binnen de organisatie ook bij iedereen 
bekend, zichtbaar en goed benaderbaar 
zijn. 

Bij vragen over risico’s moet bij het 
oplossen hiervan naast preventieve 
middelen – aanpassingen en persoonlij-
ke beschermingsmiddelen (PBM)– ook 
meer worden gekeken naar houding en 
gedrag.

Leidinggevenden moeten de V&G-advi-
seur niet zien als een lastige controleur. 
Ze moeten het gevoel hebben dat de ad-
viseurs hen kunnen ondersteunen, dat 
ze met vragen bij hen terecht kunnen. 
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Zij kunnen objectief adviseren hoe risi-
covolle werkzaamheden op een veilige 
en gezonde manier door bijvoorbeeld 
aanpassingen of met de juiste PBM 
uitgevoerd kunnen worden. 

Als medewerkers bij hun werkzaam-
heden veiligheidsissues al succesvol 
hebben verbeterd, stimuleren wij ze om 
dit ook kenbaar te maken zodat anderen 
hier ook van kunnen profiteren.”

Hoe worden de (bijna) ongevallen 
gemeld en geregistreerd?

“Medewerkers kunnen ongevallen, 
gevaarlijke situaties en bijna ongevallen 
op verschillende manieren melden. Bij 
ongevallen is het het beste om dit eerst 
telefonisch te doen. Bijna ongevallen 
en gevaarlijke situaties kunnen op een 
simpele manier via een VGM-app op de 
telefoon gemeld worden, waarbij tevens 
foto’s van de situatie toegevoegd kun-
nen worden. Uiteraard kan het ook via 
de mail of een beschikbaar formulier.”

Is het aantal ongevallen binnen Vitens 
de afgelopen jaren gestegen of juist 
verminderd? En is het soort ongeval-
len ook veranderd? Op welke manier 
draagt het veiligheidsbeleid hierbij 
aan?

“Dit is lastig te beantwoorden. Er wordt 
de laatste jaren een goede registratie 
bijgehouden van bedrijfsongevallen 
met gegevens uit SAP en verwerkt in een 
incidentendatabase. Voorheen werden 
ongevallen ook vaak als ziekteverzuim 
geregistreerd en niet als arbeidsongeval 
met ziekteverzuim. Vanuit het (verre) 
verleden is het dus niet meer te herleiden. 

Als we naar de laatste vijf jaar kijken, 
zien we dat de registratie in de inciden-
ten database volledig is. Maandelijks 
wordt er over (bijna) ongevallen en 
gevaarlijke situaties gerapporteerd en 
dit is voor iedereen inzichtelijk. We zien 
dat het veiligheidsbewustzijn is toege-
nomen en de ongevallen met verzuim 
uitgedrukt in Lost Time Injury Frequen-
cy (LTIF) op jaarbasis dalend waren. 
Het LTIF-cijfer drukt de personeelsvei-
ligheid uit in het aantal ongevallen met 
verzuim per 1 miljoen gewerkte uren. 
Dit kan nu lichtelijk variëren, maar 
blijft nagenoeg constant. 

Het veiligheidsbeleid en de aandacht 
van directie en leidinggevende en de 
inzet van de adviseurs V&G hebben 
het veiligheidsbewustzijn aantoonbaar 
vergroot. Van ongevallen kunnen we le-
ren. Dat merken we onder andere door 
de openheid bij het melden van (bijna) 
ongevallen en gevaarlijke situaties. 
Melden wordt nu gezien als een leermo-
ment. Verbetermogelijkheden toepas-
sen en implementeren, draagt bij aan 
een hoger veiligheidsniveau. Zo kunnen 
we samen soortgelijke ongevallen in de 
toekomst voorkomen.”
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“Ik denk bij veilig werken aan verantwoordelijk 
omgaan met de risico’s en gevaren die er zijn 
tijdens mijn werkzaamheden. Het is voor mij 
belangrijk om de veiligheid van anderen en 

mezelf te waarborgen.”
WIM RIPHAGEN, STORINGSMONTEUR VITENS
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Hoe help jij collega’s veiliger te werken?
1. Door samen de last minute  

risico analyse door te nemen 
2. Samen met collega’s procedures doorlopen,  

zo kunnen er geen misverstanden ontstaan
3. Door elkaar aan te spreken op de gevaren

Hoe kun je hier directe collega’s, teamleiders, human 
resources en directie bij betrekken?
1. Trainingen over veiligheid geven waar nodig
2. Toolbox meetings
3. Ongewilde gebeurtenissen samen doorlichten en bij de 

bron aanpakken
4. Vaak ontstaan fouten omdat mensen onder druk staan om 

iets snel af te maken. Die druk moet eraf. 
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Ieder jaar gaan er tien tot vijftien mensen 
dood aan koolstofmonoxidevergiftiging. 
Hasko Schiltman, service monteur bij 
Feenstra, doet al achttien jaar service en 
onderhoud van grote cv-installaties. Hij 
wil mensen bewust maken van het gevaar 
van deze stille sluipmoordenaar, om zo 
ongelukken te voorkomen.

“In mijn werk moet ik alert zijn op 
verschillende gevaarlijke gassen. Riool-
gassen bijvoorbeeld, maar ook aardgas 
en freons. Freons zijn drijfgassen die in 
koelmachines zitten. Als daar een vlam 
bij komt, kan het giftig worden. Als ik 

gas ruik, weet ik dat ik het licht niet 
moet aandoen. Maar koolstofmonoxide 
ruik en zie je niet. Daarom is het ook zo 
gevaarlijk.

Koolstofmonoxide ontstaat bij on-
volledige verbranding. De installaties 
waar ik als servicemonteur aan werk, 
bevinden zich in ziekenhuizen, ver-
pleegtehuizen, flatgebouwen en scho-
len. Het vermogen van die installaties 
is veel hoger dan de gemiddelde huis-, 
tuin- en keukeninstallatie. Als zo’n 
grote installatie verkeerd staat afgesteld 
en er koolmonoxidevorming ontstaat, 
gaat het rap mis. Ik draag dus een grote 
verantwoordelijkheid.

Een verkeerde afstelling, onwetendheid 
van een monteur of omstandigheden 
van buitenaf, zoals een rookkanaal 

DE GEVAREN VAN

KOOLSTOF
MONOXIDE

TEKST: HASKO SCHILTMAN
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waar de wind in slaat... Er zijn zo veel 
verschillende oorzaken van koolmo-
noxidevergiftiging. Wij moeten daarom 
aan allerlei voorwaardes voldoen: vol-
doende gas, voldoende ventilatie, een 
goed rookkanaal, zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Ik ga pas weg als ik helemaal 
klaar ben, alles heb gecheckt en een 
rookgasanalyse heb gedaan.

Zitten de ketels onder het maaiveld, 
in de kelder dus, dan hebben we daar 
gasdetectie zitten. Als er een gaslek is, 
wordt er automatisch een klep dichtge-
zet, zodat er geen toevoer meer is naar 
de ketels.

Wat ik doe om veilig te werken, is 
continu mijn meters checken. Als ik in 
een gesloten ruimte hoofdpijn krijg, 
doe ik dat ook meteen, maar meestal 
zijn mijn meters dan al afgegaan. De 
koolmonoxidemeter aan mijn gordel 
gaat bij 25 parts per million keihard 
loeien. Dan moet ik wegwezen, het gas 
afsluiten, de hoofdschakelaar uitzetten, 
ventileren en zoeken waar het euvel zit. 
Mijn advies is dus: zorg ervoor dat je je 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
altijd in orde hebt. 

Gelukkig ben ik zelf nog nooit out 
gegaan. Ik heb in twintig jaar gelukkig 
nog maar twee keer meegemaakt dat er 
koolstofmonoxidevorming was in een 
ruimte waarin ik moest werken. Een 
keer schoot het rookkanaal eruit, en 
blies er gas rechtstreeks het ketelhuis in. 

De andere keer was het, heel stom, een 
zeemeeuw die in het rookkanaal van een 
wooncomplex was gevallen. Het beestje 
had zichzelf proberen te bevrijden. Dat 

was niet gelukt. Wel had ie allemaal ga-
tjes in het membraan van het inspectie-
luikje aan de zijkant van het rookkanaal 
gepikt, waardoor het gas de ruimte in 
stroomde.”

Hasko heeft een presentatie gemaakt 
om de bewustwording omtrent kool-
stofmonoxide te vergroten. Hierin 
vind je allerlei tips en weetjes. Scan de 
QR-code en bekijk hem hier!
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“Veilig werken vind ik het belangrijkste  
wat er is. Ik wil ’s avonds weer naar mijn gezin toe, 

en mijn collega’s ook.”
HASKO SCHILTMAN, SERVICE MONTEUR U&S FEENSTRA
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STAY SAFE
www.projectcrossover.nl www.deslimstehanden.nl


