Alleen het bezit van een AED
maakt u

nog niet veilig

Het (glazenwassers)
arbeidsmarktdilemma
COLUMN

Stof tot nadenken

Dat apparaat met een afbeelding van een hart erop dat bij de brandblusser hangt, in de
centrale hal of achter de receptie: u hebt het ongetwijfeld een keer gezien. De bhv’er
gebruikt het als iemand in elkaar zakt, maar zelf durft u het niet te gebruiken omdat u geen
enkele sjoege hebt van de werking, laat staan hoe te gebruiken in een noodsituatie.
We werken door tot 67 jaar, er is een loondoorbetaling bij ziekte van twee

O

jaar en de Wet werk en zekerheid (Wwz) is in 2015 gefaseerd ingevoerd. De
eerste ervaringen zijn bekend en er wordt veel over geschreven én gesproken. Aan
de werkgeverszijde is er veel kritiek. En nu de verkiezingscampagne begonnen is, opent

m de AED hangt een beetje een rare sfeer. Wellicht

slagingskans: vijftien procent minder per minuut om precies

de VVD frontaal de aanval: de wet is mislukt. Minister Asscher, de geestelijk vader van

zelfs wat schimmig. Het apparaat brengt u op een

te zijn. Dat zijn natuurlijk ernstige getallen.

deze wet, vindt dit ongeloofwaardig en ziet vooralsnog geen reden om de wet aan te
passen. Maar wat betekent dit voor de glazenwassersbranche?

vreemde manier dichtbij andermans leed. Of misschien

wel dichter bij het uwe? U weet het maar nooit: honderd procent

Iedereen kan het

zekerheid over uw gezondheid hebt u niet en een ongeluk zit

Omdat mensen van nature – door de adrenaline die vrijkomt

in een klein hoekje.

– in een panieksituatie een vecht-of-vluchtreactie ervaren, is

Het is bekend dat, even plat gezegd, ons verdienmodel gebaseerd is op het leveren van

Die rare sfeer is natuurlijk onterecht. Erg onterecht zelfs. De

de kans groot dat men niet weet hoe te handelen. Terwijl het

uren. Mensen zijn onze corebusiness. Dat is precies de reden dat wij goed zijn voor onze

AED is namelijk een levensreddende module die bij snel ingrij-

bij een calamiteitensituatie juist belangrijk is dat alle mede-

mensen. Zorgen dat er gezond en duurzaam gewerkt wordt en dat langdurige dienstver-

pen de kans op een geslaagde reanimatie van een collega fors

werkers – niet alleen het hoofd bhv – weten wat ze moeten

banden worden gekoesterd.

vergroot. Elke minuut die wordt gemist, gaat ten koste van de

doen. Dat betekent: zonder enige aarzeling 112 bellen, de

Hier zit ook meteen het dilemma. Ons werk is fysiek zwaar en de vraag is hoeveel mede-

AED ter hand nemen en de kostbare tijd daadwerkelijk goed

werkers er tot 67 jaar kunnen doorwerken. Als een werknemer onvoldoende functioneert,

De voor- en nadelen

moeten er dikke dossiers worden aangelegd. De risico’s van het hebben van mensen in

Om dit te realiseren, is er een bewustwordingsmodule die al

vaste dienst lopen zeker voor mkb-ondernemers dus flink op. Tegelijkertijd kunnen we niet

het personeel tot gebruiker mobiliseert. Aan de hand van ge-

zonder mensen en de glazenwassersbedrijven bestaan bij de gratie ervan. Tussen hamer

sproken instructies en visuele ondersteuning wordt u door de

en aambeeld, zou je kunnen zeggen.
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gebruiken.
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procedure geloodst. Zo eenvoudig als de kopieermachine en
het koffieapparaat wordt bedient, zo makkelijk wordt de AED

Werk aan de winkel!

dan ingezet. Een uiterst geruststellende gedachte dat u weet

Zijn er dan helemaal geen keuzes? Wat mij betreft wel. Probeer continu na te denken over

dat iedereen u kan helpen in een panieksituatie, want misschien

het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Investeer in opleiding en training. Kijk of

overkomt het u wel.

er arbeidsmiddelen zijn die het werk gezonder maken. Wissel het werk af. Selecteer aan

In het kader van een veilige werkomgeving en goed werkgever-

de voordeur goed wie je binnen wilt hebben als medewerker en wie niet. Werk aan dos-

schap is het van belang dat u uw eigen organisatie kritisch

siervorming en start verbetertrajecten als mensen minder goed functioneren. Denk na

bekijkt en aan werknemers vraagt wat ze daadwerkelijk doen

over meerdere diensten, zoals schoonmaakonderhoud bij VvE’s, zodat glazenwassers

als u of een collega wordt overvallen door hartfalen. En wat

kunnen doorstromen naar lichtere functies.

zou ú doen, werkelijk?

Is dat eenvoudig? Zeker niet, maar vanuit noodzaak ontstaan soms de mooiste dingen.

Geen enkel risico nemen is het devies. De waarde van partici-

Dus, aan het werk en laten we ondertussen hopen dat de politiek inziet dat de risico’s

perend personeel bij een calamiteit waarbij AED-inzet vereist

op arbeid echt minder moeten.

is, is immers niet in geld uit te drukken.
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