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Thema: Veiligheid op de werkvloer

Tal van systemen, apparaten en dienstverleners 

staan bedrijven bij om veilig voedsel te produceren, 

maar uiteindelijk zijn het klimaat en de cultuur in 

het bedrijf bepalend.
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Veiligheidscultuur

Veiligheid op de werkvloer is het thema van dit zomer-

nummer. Lichtverteerbare zomerkost was het idee, 

maar de rode draad blijkt allesbehalve luchtig. Die luidt: 

de voedingsmiddelenketen heeft haar zaken wat betreft 

voedselveiligheid onvoldoende op orde. Voorbeeldje? 

Ria Westendorp, hoofd Toezichtsontwikkeling bij de 

NVWA, die in het artikel vanaf pagina 38 opmerkt: 

“Op papier denkt u dat u de traceerbaarheid goed 

heeft geregeld, maar weet dat er nog geen incident is 

geweest waarbij het systeem zo werkte als een bedrijf 

zich van tevoren had bedacht. Niet één!”  

Haar hoogste baas, inspecteur-generaal Harry Paul, 

deed daar onlangs nog een fl inke schep bovenop. Op 

de CBL-haringparty liet Paul weten de borging van de 

keten helemaal niet zo goed op orde te vinden als de 

sector graag wil doen geloven. “De kwaliteitssystemen 

zijn zo lek als een mandje.”  Daarmee herhaalde hij in 

feite enkele conclusies van de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid uit zijn zalm- en vleesonderzoek. 

Ruim een jaar eerder waarschuwde Paul de sector al. 

In het Financieele Dagblad zei hij dat het aantal voed-

selincidenten ‘verontrustende proporties’ aannam. Ook 

signaleerde hij soms een gebrek aan ethisch besef.

De NVWA lijkt zich harder op te gaan stellen. Dat is 

even wennen, gezien alle commotie. Tegelijkertijd 

bevreemdt die ophef en dringt zich de vraag op of de 

sector zichzelf en zijn ambities niet te veel in slaap 

heeft gesust met de wetenschap dat ons voedsel nog 

nooit zo veilig is geweest. Dat is des te jammer omdat 

de voedselveiligheid volgens de Universiteit Gent in 

belangrijke mate wordt bepaald door de verwachtingen 

die de werkvloer heeft van leiddinggevenden en de 

normen van het bedrijf.
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