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De laatste jaren zijn medewerkers steeds 
alerter op risico’s geworden. Ze denken  
beter na over de risico’s en willen vooral  
’s avonds gezond naar huis kunnen. Daarom 
wordt vaker een Taak Risico Analyse (TRA) 
uitgevoerd om vooraf risico’s in kaart te 
brengen en maat regelen te beschrijven die, 
mits uitgevoerd, deze risico’s naar  
acceptabele proporties terugbrengen. Bij  
de TRA verleent de QESH-afdeling onder-
steuning. 

Jack Janse (QESH): “Als de risico’s bij een 
klus niet door een standaardprocedure 
gedekt worden, dan heb je een gap. In zo’n 
geval moet je samen met alle mensen die 
de werkzaamheden gaan uitvoeren een TRA 
uitvoeren: wat zijn de gevaren en – vooral – 
wat zijn daar dan de risico’s en gevolgen 
van? En welke maatregelen zijn nodig om 
de risico’s te elimineren? Zo’n TRA dient 
schriftelijk te worden vastgelegd, want áls 
er iets gebeurt, moet je kunnen aantonen 
wat er is gedaan. Als je bijvoorbeeld hebt 
afgeweken van een procedure en het 
gaat mis, dan wordt wel gevraagd welke 
afspraken er vastgelegd zijn.”

Risicoanalyse meer maatwerk
De standaardprocedures en richtlijnen 
van de Inspectie SZW – voorheen de 
Arbeidsinspectie – zijn tegenwoordig 
geen middelenvoorschriften, maar 
doelvoorschriften. Het zijn adviezen en best 
practices. Je mag het best anders doen, als 
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je dat beter vindt, want het gaat om het 
doel, niet om het middel. Het middel moet 
dus in relatie staan tot de risico’s. Daarmee 
is veiligheid steeds meer maatwerk 
geworden. En dat geldt ook voor het werk 
van QESH.
Jack: “Wij zijn steeds vaker in het veld om 
mee te denken en te adviseren bij het 
maken van de TRA.” Ron Willems: “In het 
verleden werd niet snel om advies van QESH 
gevraagd, omdat de adviezen werden gezien 
als kritiek op werkmethoden. Nu halen we 
QESH er steeds vaker bij. Niet bij activiteiten 

die passen binnen de kaders van wet- en 
regelgeving, maar daar waar maatwerk 
nodig is, bijvoorbeeld bij het werken achter 
één afsluiter.” 

Bewustwording en alertheid
Mensen denken niet in gevaren, maar in 
risico’s, dus in de mogelijke gevolgen van 
het gevaar, de ernst. Als we denken dat 
de risico’s groter zijn, dan nemen we ook 
sneller maatregelen. Het is belangrijk dat 
medewerkers alert zijn op risico’s. Jack: 
“Alhoewel het een langzame ontwikkeling 
is, geldt toch dat mensen meer alert zijn  
en hun verantwoordelijkheid nemen.  
Met name de jongere generatie werknemers 
neemt minder risico’s.” Ron: “Ook de 
commitmenttrainingen en Guidance & 
Control hebben daarbij geholpen.  
De bewustwording is echt aan het groeien.”

Overdone
Toch zijn er nog steeds medewerkers die 
het overdreven vinden als er bepaalde 
maatregelen worden genomen. Ze denken 
dat EdeA dat alleen doet om ingedekt te 
zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Een mooi 
voorbeeld zijn de vluchtwegen in het 
paviljoen op Swentibold. Daar komt  
weer een nieuwe unit bij, waardoor de 
vluchtweg aan het eind van de gang langer 
wordt en zelfs tijdelijk geblokkeerd is.  
De werkorganisatie heeft nu een vluchtweg 
bedacht waarbij zelfs rekening is gehouden 
met stootgevaar. Ron: “Een prachtige 
oplossing. Als er brand zou uitbreken, kun 
je zó weg. Sommige mensen vonden het 
in het begin overdone, maar inmiddels is 
het geaccepteerd.” Jack vult aan: “Als je ooit 
een brand hebt meegemaakt of een film 
ervan hebt gezien, krijg je een heel andere 
risicoperceptie!”
Een ander voorbeeld is het schoonmaken 
van EPT3-leidingen. Ron: “Om die leidingen 

met een diameter van 60 centimeter 
schoon te maken, zou er een schoonmaker 
in moeten kruipen. Samen met alle 
betrokkenen en QESH hebben we tijdens de 
TRA gediscussieerd over de vraag of we daar 
wel iemand moesten insturen. Uiteindelijk 
hebben we een alternatieve oplossing 
geadviseerd. Je ziet dus dat het vertrouwen 
in QESH de laatste jaren sterk is gegroeid.  
En dat is goed, want we willen allemaal 
gezond ouder worden.”
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