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“IK WERK 
       VEILIG!”

Als procesoperator bij een chemisch bedrijf in de Antwerpse haven,  waakt Matthew over het  goede verloop van een 
aantal complexe productieprocessen. Zowel in de controlekamer als bij de installaties zelf houdt hij alles nauwlettend 
in de gaten en voert hij optimalisaties door waar mogelijk. 

“We werken hier eigenlijk een beetje in een omgekeerde wereld”, licht Matthew toe. “Als de productie vlot draait is het 
voor ons, de procesoperators, vrij rustig. We voeren dan onze routinecontroles in de plant uit, houden alle parameters 
in het oog en controleren op regelmatige basis productstalen. Pas wanneer we de productie moeten stilleggen, wordt 
het echt hectisch. Elke minuut dat de plant stil ligt kost handenvol geld, en het is onze taak om zo snel mogelijk alles 
weer operationeel te krijgen. Qua tijdsdruk kan dat wel tellen.”

Het is erg belangrijk om tijdens deze stressmomenten het hoofd koel te houden, en het aspect “veiligheid” nooit uit 
het oog te verliezen. We zijn op dat moment immers niet alleen verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid en 
die van de collega’s. Ook het welzijn van de omgeving en het milieu moet in overweging genomen worden. Ondanks 
de enorme tijdsdruk, kunnen we het ons niet veroorloven om kleine zaken uit het oog te verliezen, zoals bijvoorbeeld 
een gevaarlijk product na gebruik niet meteen weer terug weg te zetten in de daarvoor voorziene kast.

Een tijdje terug maakte Matthew aan den lijve mee waartoe een kleine onvoorzichtigheid leiden kan. “Niet op het 
werk, maar gewoon thuis”, steekt Matthew van wal: “Een paar weken geleden liet ik thuis een fles schoonmaakmid-
del op tafel staan, terwijl ik even wat anders aan het doen was. Vijf minuten later was mijn dochtertje bellen aan het 
blazen met het spul. Gelukkig is er niets ergs gebeurd, maar het had anders kunnen uitdraaien. Sindsdien ben ik nog 
meer alert wanneer het gaat om gevaarlijke producten.” 

Het voorval met zijn dochtertje heeft ervoor gezorgd dat Matthew ook op het werk extra voorzorgsmaatrege-
len treft: “Ik ga ervan uit dat mijn collega’s geen flessen met gevaarlijke producten zullen leegdrinken, maar lek-
ken, morsen of inademen kan steeds gebeuren, zeker als alles snel moet gaan.” Daarom controleert Matthew 
elke avond de inhoud van de veiligheidskast. Elk product wordt gescand vooraleer iemand het mee kan nemen. 
“Op die manier weet ik wie welk product ontleent heeft en kan ik de juiste persoon aanspreken mocht er iets  
ontbreken. De kans op ongevallen verkleint via deze methode drastisch en het is ook mooi meegenomen dat we op 
elk moment een up-to-date inventaris voorhanden hebben. “, luidt de conclusie.

Heeft u ook een inspirerend verhaal – groot of klein – dat u met ons wil delen? Contacteer ons. Wij verzamelen uw 
verhalen graag op onze website, zodat ze ook andere ondernemingen stimuleren te werken aan veiligheid.

Deze brief maakt deel uit van een complete motivatiecampagne met als slagzin “Ik werk veilig”. Meer weten? Surf naar 
www.vdp.com of spreek je preventieadvsieur aan.


