YOUNG PROFESSIONAL

In deze rubriek komen professionals aan het woord over hun
opleiding, carrière, vakgebied en ambities. Ook meewerken aan
deze rubriek? Meld je dan aan via: info@nibhv.nl, o.v.v. Young
Professional en laat in je e-mail weten waarmee jij organisaties
op het gebied van bewust veilig werken kunt inspireren.
Persoonlijk
Ik woon in Zuid-Holland. Mijn hobby’s zijn houtbewerking,
klussen in huis en films kijken in mijn privé bioscoopje.
Daarnaast probeer ik regelmatig te sporten.

Opleidingen
Om te komen waar ik nu sta heb ik eerst mavo en havo
afgerond, gevolgd door de opleiding algemeen opsporingsambtenaar bij de Koninklijke marechaussee. Daarna heb ik
een hbo-opleiding voor docent Biologie 2e graad afgerond.
Met de biologiekant heb ik nooit veel gedaan, met het lesgeven
des te meer. Na mijn diensttijd ben ik opgeleid tot allround
docent bhv en heb ik de opleiding Hogere Veiligheidskunde
afgerond. De interesse voor veiligheid is na mijn schooltijd
ontstaan. Bij de Kmar was het sociale veiligheid. Pas toen ik
bhv-docent werd, zag ik dat er ook zoiets als Arboveiligheid
bestond. Dit vond ik interessant en daarin wilde ik doorgroeien.
Inmiddels ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor
Veiligheidskunde en de vakgroep Young NVVK.

Carrière
Ik heb 13 jaar als opsporingsambtenaar bij de Kmar gewerkt,
daarna 6 jaar als bhv-docent, en inmiddels ben ik alweer
meer dan een jaar werkzaam bij Kader. Ik geef les en begeleid
studenten (BVK, MVK, HVK, arbeidshygiëne) bij hun scriptietraject. Tevens ben ik als Hoger Veiligheidskundige actief
als adviseur: ik maak RI&E’s en begeleid bedrijven bij
opzetten en uitvoeren van hun Arbobeleid.

Bas Wolvers
LEEFTIJD:
FUNCTIE:
OPLEIDING:

38 jaar
Docent/Adviseur HVK bij Kader Bureau voor kwaliteitszorg
Opleiding: Hogere Veiligheidskunde

Grootste succes?
Ik vind het geweldig dat ik op hbo-niveau mag lesgeven.
Het is mooi om studenten verder te helpen. Met name het
‘aha’ moment dat zij ervaren inspireert mij dagelijks. Als ik
op LinkedIn een trotse student zie die is geslaagd, geeft dat
weer energie om de volgende club studenten te begeleiden.

Bewust veilig werken…

Trends

Veel mensen zijn ‘onbewust onbekwaam’ op dit gebied.
De wetgever legt dit probleem bij de werkgever en de werknemer neer, die daar dan zelf iets op moeten verzinnen. Ik ben al
blij als iemand ‘bewust onbekwaam’ is en beseft dat zijn acties
en werkzaamheden bepaalde risico’s met zich meebrengen.
Want pas dan ga je er bewust naar kijken. Vervolgens moet je
nadenken over de manier waarop je de risico’s het beste kunt
verkleinen. Je wordt dan al ‘bewust bekwaam’. Het ultieme doel
is ‘onbewust bekwaam’ worden, maar dat is een grote uitdaging voor de meeste personen en bedrijven. Veiligheid blijft
veel tijd, geld en energie kosten, zonder dat je direct resultaat
ziet.

• Risicodenken. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor
bedrijven om anders om te gaan met beheersmaatregelen,
bijvoorbeeld door een goede mix maken tussen de
Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische
(BIO) maatregelen. Dit biedt kansen om te ‘spelen’ met hun
bhv-organisatie.
• De rol van de preventiemedewerker en ondernemingsraad.
Ik verwacht dat zij een groter stempel gaan drukken op
de manier waarop met beleid wordt omgegaan.
Bhv moet organisatiebreed worden aangepakt.
• De risico’s van deze tijd. Veel bedrijven worstelen met de
manier waarop zij met bijvoorbeeld terroristische dreigingen
om moeten gaan, of hoe de bhv bij plaatsonafhankelijk
werken geregeld moet worden. Bhv-beleid zal dan ook
nooit af zijn.

Bewust veilig werken in de praktijk
Mijn hele werkzame leven draait om veiligheid. Het is leuk om
te zien hoeveel verschillende manieren er zijn om een doel
veilig te bereiken. Maar ook privé ben ik ermee bezig. Bij mijn
klussen thuis werk ik zoals de wetgeving en normen voorschrijven. Ook als ik iemand inhuur let ik erop dat er veilig wordt
gewerkt. Toch betrap ik mijzelf weleens op onveilig handelen.
De kunst is dat je daarna je best doet om te leren van je fouten.
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Over vijf jaar ben ik…
Wellicht nog steeds in mijn huidige rol werkzaam, maar
dan hoop ik wel meer en grotere verantwoordelijkheden te
hebben. Maar ik blijf zeker lesgeven en werkzaam als adviseur.
Hoe langer je dit werk doet, des te meer uitdagingen je krijgt. //

I

NIBHV VEILIGHEID 72 2018

