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Intersafe constant 
in beweging 
CEO mag zich afvragen wat er precies is geregeld 

Veiligheid vraagt om een dynamisch samenspel tussen medewerker, veiligheids

kundige, inkoper, bestuurder en extern specialist, zegt Yves Pétin, CEO van 

Intersafe. Zodra één van de schakels verzaakt, gaat er een stuk veiligheid verloren. 

"Vandaar dat wij met continue innovatie alle onderdelen tegelijk willen laten bewegen. 

Niet alleen productkwaliteit is belangrijk, we denken mee over aansprakelijkheid, 

voorraadbeheer, kostenbeheersing en gedrag." 

^ Nulmeting Q Specificatie en selectie ^ Bestel - en uitgifteproces 

^ Instructie, keuring en onderhoud Q Cultuur en gedrag 

Niemand zal een prijs op een mensenleven durven plakken. Of op een 

ernstige verwonding van een medewerker. Toch wordt er nog te vaak 

voorbij gegaan aan het voornaamste doel, namelijk optimale veiligheid 

binnen een organisatie, vertelt Yves Pétin. "De betrokken partijen bekijken 

veiligheid logischerwijze vanuit hun eigen kennisgebied. Inkoop werkt 

met een bedrijfsspecifieke visie en een opdracht. Medewerkers willen 

veilig, maar ook comfortabel en efficiënt aan de slag. In de boardroom 

heeft men doorgaans een scherp oog voor financiële risico's, maar de 

vraag is of dat ook geldt voor het creëren van een veiligheidscultuur." 

Risico 's beperken 
Te beginnen met de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen 

(pbm's). Deze worden volgens Yves Pétin niet zelden als kantoorartikelen 

beschouwd. "Zo'n basisproduct moet het doen, waar het vandaan komt, 

is minder belangrijk. Maar die benadering past zeker niet bij veiligheids

middelen. De betrouwbaarheid van een helm of bril kan al afnemen bij een 

lichte beschadiging. Veel pbm's hebben tevens een houdbaarheidsdatum, 

ze moeten tijdig worden vervangen. Daarnaast moeten ze zijn voorzien van 

onder andere een CE certif icering en een Conformiteitsverklaring ter con

trole en bewijs of een product aan de juiste normering binnen de Europese 

wet- en regelgeving voldoet. Lang niet iedereen is daarvan op de hoogte." 

Indien er zich een bedrijfsongeluk voor doet, vragen de autoriteiten tijdens 

het onderzoek vaak naar de benodigde certificering van veil igheidsmid

delen. Als werkgever wil je dan de juiste en volledige documenten kunnen 

tonen. "Als de papieren niet in orde zijn, kan een bedrijf wettelijk aanspra

kelijk worden gesteld voor letselschade. De risico's zijn dus groot. Als CEO 

houd ik me actief met veiligheid bezig zodat ik weet welke afspraken er zijn 

gemaakt, waar ik ze vind, welke pbm's de afdeling Inkoop eigenlijk heeft 

aangeschaft en wat er precies is geregeld ten aanzien van de uitgifte." 

Intersafe helpt opdrachtgevers graag te voldoen aan de gestelde wet- en 

regelgeving, stelt Yves Pétin. Zodoende is compliance (voldoen aan wet

en regelgeving) een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Als 

totaalspecialist wil Intersafe alleen producten die de benodigde certificaten 

bezitten leveren en controleert zij regelmatig of de producten nog aan de 

nieuwste normen voldoen. Compliance gaat echter verder. "Je kunt denken 

aan de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Volgens de Arbowet 

moet deze elke keer worden aangepast wanneer de arbeidsomstandig

heden veranderen en dat is vaker dan men denkt. Elke functie, taak of 

locatie brengt ook geheel eigen risico's met zich mee. Zijn de pbm's en 

protocollen daarop afgestemd?" 

Proces optimalisatie 
Alle onderdelen gri jpen in elkaar en het volledige spectrum van "veilig 

werken" wordt samengevoegd in het concept de "Integra! Safety and 



Health Circle" van Intersafe. Dit model bestaat uit tien stappen, verdeeld 

over vijf pijlers: 

1) Nulmeting: 

2) Specificatie en selectie (producten); 

3) Bestel- en uitgifteproces; 

4) Instructie, keuring & onderhoud; 

5) Cultuur en gedrag. 

De stappen volgen elkaar op, maar het proces is nooit af. De cirkel draait 

onophoudeli jk als een carrousel. "Een bedrijf kan al een goed fundament 

hebben, maar veiligheid vereist constant bijsturen, verbeteren en ver

nieuwen. Nu is veilig werken een breed begrip, we hebben daarom een 

geïntegreerde methode ontwikkeld voor opdrachtgevers in de verschillende 

sectoren en branches. Aan elke stap hangen acties waarbij Intersafe des

gewenst kan ondersteunen." Ondernemingen en instellingen kunnen ook 

een online analyse doen, onder de button 'Doe de Risico Analyse' op de 

website van Intersafe www.intersafe.eu. "Deelnemers zien aan de hand 

van de uitkomsten, die per e-mail worden toegestuurd, hoe het bedrijf op 

de verschillende onderdelen scoort", legt Yves Pétin uit, terwijl hij een 

online proeftest uitvoert. "De resultaten zijn concreet. Hier zie je bijvoor

beeld dat de beschikbaarheid van de juiste veiligheidsmiddelen, de product

specificatie en -selectie, voor verbetering vatbaar is." 

Een bedrijf heeft bijvoorbeeld ook geen baat bij een overcomplete range 

aan artikelen, voegt hij toe. "Daarom ondersteunen we onze klanten met 

efficiënte en kostenbesparende keuzes. We streven naar de beste pbm's 

voor het segment waarin professionals werkzaam zijn. Dat is wellicht 

mogelijk met twee soorten helmen in plaats van tien en met vijftig orders 

per jaar in plaats van honderd. Het komt allemaal op maatwerk aan." 

Bewustwording van veiligheid leidt tot innovaties 
Door de verandering van cultuur worden medewerkers zich bewuster van 

risico's en hun gedrag. Dit resulteert in vragen van opdrachtgevers, waaruit 

vaak weer nieuwe productinnovaties ontstaan. Zo creëerde Intersafe 

exclusief voor de bouwsector de Infra-line kledinglijn. "We hebben de 

behoeften, ten aanzien van functionaliteit, veiligheid en draagcomfort 

van professionals bij de negen grootste bouwbedri jven van Nederland, 

gebundeld en de uitkomsten verwerkt in één kwali teitsassort iment, de 

Infra-line. Deze standaardisering draagt ook bij aan de efficiency van 

inkoop en voorraadbeheer." 

Andere opdrachtgevers deelden met ons de uitdaging om hun dragers te 

helpen met vragen als; Welke risico's loop ik bij bepaalde werkzaamheden 

en welke veiligheidsmiddelen horen daarbij? Wat moet ik on site dragen 

bij verschillende bedrijven? En hoe moet een pbm worden toegepast? 

Het zijn vragen die medewerkers zichzelf dagelijks stellen. Voorheen 

moest er een lijvige instructie worden doorgespit. Tijdrovend en risicovol, 

want het is maar de vraag of documenten zijn geactualiseerd. Intersafe 

ontwikkelde de Safety App die de opdrachtgever de gelegenheid geeft 

op basis van drie chteha een persoonsgebonden selectie van pbm's te 

tonen. Zo worden niet alleen papieren catalogussen, maar ook handlei

dingen overbodig. 

"De Safety App is een innovatie die aansluit bij cultuur en gedrag, de 

tiende stap in de Integral Employee Safety Circle. Ook is het mogelijk om 

bijvoorbeeld onveilige situaties te fotograferen en direct door te sturen 

naar de juiste contactpersoon binnen de organisatie. Het uitgangspunt is 

dat problemen worden voorkomen, maar ook dat medewerkers elkaar 

aanspreken op gedrag. De Safety App kan een grote bijdrage leveren aan 

het versterken van de veiligheidscultuur binnen een organisatie." 

IVleer weten? 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met uw 

Customer Service medewerker: T +31 (0)78 618 14 00 of 

E info@intersafe-groeneveld.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen 

via T 4-32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu. 


