
vmt | 4 februari 2011 | nr 3/4

InhoudBespiegelingen

Transparante rook
Torenhoge vlammen streden met elkaar om wie het 
dichtst bij de hemel zou komen. Alsof er kleine kern-
explosies plaatsvonden. Een maalstroom van enorme, 
gitzwarte wolken die pas na enkele uren oplosten in 
nachtelijke duisternis. Chemie Pack. Moerdijk. 5 janu-
ari 2011. 
Dergelijk onheil zal maar op uw bedrijf ontstaan. Het 
zal uw bedrijf maar overkomen. Liggend naast de ramp-
plek, op hetzelfde industrieterrein, in het nabijgelegen 
dorp of windstreek. Verschrikkelijke rampspoed. En 
dus duiken media er met volle kracht bovenop. Wereld-
nieuws.
Vrijwel automatisch schoot het rampenmanagement in 
de modus ‘niets aan de hand’, ‘maakt u zich geen zor-
gen’, ‘u loopt geen enkel gevaar’. Op de achtergrond 
‘bewezen’ vlammenzee en rookgordijn stilzwijgend en 
als vanzelfsprekend het tegendeel.
Een dergelijke brand. Bij een chemisch bedrijf. 
CHEMISCH! Voeg daar nog aan toe dat lijsten met 
schadelijke stoffen in beslag werden genomen en niet 
direct openbaar werden gemaakt. Ik verzeker u: voor 
heel veel minder gaat het journaille direct op pad en 
aan het graven.
Wat leert dit ons nu? Dat u en uw bedrijf op het erg-
ste moeten zijn voorbereid. Dat geldt voor potentieel 
onheil in eigen bedrijf, maar zeker ook voor onheil dat 
over de grond, via het water of de lucht uw bedrijf kan 
bereiken. Is uw bedrijf begrensd, welke bedrijven zit-
ten er bij u in de buurt, ten noorden, oosten, zuiden, 
westen? Wanneer stuurt u uw personeel naar huis? 
Hebt u beschermende kleding voor hen die op hun 
post blijven? Hebt u direct alle potentiële gevaren in 
uw bedrijf in beeld. En ook niet onbelangrijk: hebt u als 
ondernemer een goed verhaal richting bestuurders en 
maatschappij. Twee zaken zijn daarbij weer eens erg 
duidelijk geworden. Voorkomen van onvolkomenheden 
in de bedrijfsvoering is beter dan het euvel verhelpen 
en goed betekent bovenal transparant. 
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Risk Plaza breidt uit

‘Het is de 
gezamenlijke 
waarheid geworden’ 
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