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‘ Eerst zien,  
dan geloven’

Tjibbe Joustra, voorzitter Onderzoeksraad,  
over voedselveiligheid

tjibbe Joustra is 8 april key note spreker op het Vmt Food 
event. als geen ander kan de onderzoeksraad voor Veiligheid 
de situatie over sectoren vergelijken. hoe staat de voedings-
middelensector er in zijn ogen voor en welke lessen kan deze 
leren van bijvoorbeeld de bouw of luchtvaart? een ding hebben 
deze sectoren zeker gemeen: het toezicht verscherpt. 

geerden bij het terughalen van producten. 
Het was een redelijk diffuse situatie waar-
van we het goed vonden dit nader te onder-
zoeken. Hoe zijn zaken gelopen en welke 
lessen kun je daaruit trekken. De belang-
rijkste onderzoeksresultaten heeft project-
leider Erik Moonen in het rapport en ook 
in VMT beschreven” (VMT 26, 2013 pag. 
10-12, red.).

Administratieve systemen
“Waar het bij rampen als de Bijlmer, Moer-
dijk, Odfjell, salmonella, enzovoorts vaak 
mis gaat, is wat wij noemen de menselijke 
factor. Tweede belangrijke factor die door 
alle sectoren heen speelt, is dat wij veilig-
heid langzaam maar zeker zijn gaan verta-
len in allerlei administratieve systemen als 
certificering, accreditatie en dergelijke. In 
deze systemen wordt veel beschreven, veel 
vastgelegd. In die zin zijn ze zeker nuttig. 
Maar vaak worden deze ook gebruikt om 
aan te tonen dat de veiligheid op orde is. En 

juist in dat opzicht 
zijn het vrij zinloze 
systemen. Als 
Onderzoeksraad 
constateren wij een 
te groot geloof in 
deze ‘papieren wer-

kelijkheid’, ook bij inspecties. Als we er in 
duiken, dan blijkt er vaak niet zo veel van te 
kloppen. Blijken er soms accreditaties te 
zijn ingetrokken … Bijna overal, ook in de 

Tjibbe Joustra: “De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid verricht onafhankelijk onderzoek 
naar incidenten. We bestaan in 2015 tien 
jaar en komen voort uit de transportsector, 
met name de scheeps- en luchtvaart. De 
Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid 
verplicht ons bijvoorbeeld om alle inciden-
ten in de luchtvaart en zware chemie te 
onderzoeken. De laatste jaren zijn we steeds 
breder gaan kijken, denk aan de vreemde-
lingenketen, Diginotar, het schietincident 
in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn 
of zeer recent de veiligheid in het Groning-
se wingebied van aardgas.”

Voedingsmiddelenindustrie
“Met het onderzoek naar salmonella in 
gerookte zalm, vrij snel gevolgd door fraude 
met paardenvlees, hebben we ons voor het 
eerst op de voedingsmiddelenketen gericht. 
Laat ik voorop stellen dat het onze mensen 
meteen opviel dat in deze sector veel zaken 
goed zijn geregeld. Dat veiligheid daar wel 
leeft en men vaak de zaken op orde heeft. 
Als je dat ziet, valt op dat in de zware che-

mische industrie de helft van de 400 zoge-
heten BRZO (Besluit Risico Zware Onge-
vallen, red.)-bedrijven niet voldeed aan hun 
vergunning. Andere sectoren kunnen een 
voorbeeld nemen aan de voedingsmidde-
lensector.”

Diffuse oorzaak reden onderzoek
“Directe aanleiding voor het zalmonder-
zoek was A, dat dit in Nederland het groot-
ste incident met voedsel was van de afgelo-
pen tien, twintig jaar waarbij zich serieuze 
problemen met de volksgezondheid voor-
deden; B, dat niet helemaal duidelijk was 

hoe zaken geregeld zijn; C, dat zowel RIVM 
als NVWA hierover communiceerden en 
we de onderlinge samenhang wilden weten 
en D, hoe supermarkten verschillend rea-

‘ Er is dus meer nodig  
dan certificering en  
accreditaties’
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gezondheidszorg en zware chemische 
industrie, kom je dit soort situaties tegen. 
Veiligheidsbesef. Als dat niet echt levend is, 
niet echt door de mensen in de organisatie 
wordt gedragen, maar alleen voor het 
papiertje aan de muur is, om te zeggen ‘kijk 
eens hoe wij het op orde hebben’, dan werkt 
het niet.”

De laatste schakel
“Er is dus meer nodig dan accreditaties en 
certificatie, zowel bij bedrijven als inspec-
ties. Op systeemniveau controleren kan erg 
nuttig zijn, alleen moet er af en toe ook 
eens iemand komen – als dat nog kan – die 
er verstand van heeft en kijkt naar hoe 
zaken gaan. Die laatste schakel is beslist 
nodig; dat iemand vraagt waarom zaken zo 
gaan als ze gaan. Een voorbeeld. Onderzoek 
naar het instorten van een vloer in de 
B-tower in Rotterdam wees uit dat slechts 4 
van de benodigde 59 schoren (buizen die 
diagonaal zijn aangebracht tussen verticale 
stutten, red.) waren aangebracht. Tijdens 
een presentatie over dit onderzoek zei een 

aannemer dat als hij daar had rondgelopen 
en al die schoren had zien liggen, hij aan 
iemand gevraagd zou hebben waar die voor 
waren. Die laatste schakel is – ondanks dat 
alles is gecertificeerd – dus wel nodig. Dat 
een vakbekwaam iemand met gezond ver-
stand er naar kijkt en zegt: hé, waarom is 
dat zo. Dat kun je nooit met allerlei papie-
ren ondervangen. Ook bij Odfjell waren 
heel veel mensen, maar kennelijk weinig 
die konden vaststellen: deze situatie is 
gevaarlijk.”

Intrinsieke wil 
“Managementsystemen voor voedselveilig-
heid zijn er op gebaseerd dat er bij het 
bedrijf een intrinsieke wil is om veilig te 
produceren. Je zult risico’s zelf moeten vin-
den; zelf moeten weten. Kijk naar de lucht-
vaart. Daar meldt de bemanning zelf zaken 
die tijdens de vlucht zijn misgegaan. Ver-
volgens wordt zo’n situatie in een simulator 
nagespeeld om te kijken wat er nu precies is 
gebeurd. Als piloten dat zelf niet melden, 
komt er vaak nooit iemand achter. Toch 

melden zij dit omdat er het algemene besef 
is dat de luchtvaart veilig moet zijn en blij-
ven. Die intrinsieke veiligheid moet ook 
voor voedingsmiddelenfabrikanten leidend 
zijn bij wat zij doen en laten.”

Onaangekondigd auditten
“Of ik daarmee deze sector niet door een te 
roze bril bekijk? Dat vraag ik me af. 
Natuurlijk moeten inspecties en toezicht-
houders hun kennis en ervaring op peil 
houden. Zij moeten echte inspecties blijven 
die af en toe onaangekondigd bedrijven 
bezoeken en daar rondkijken hoe zaken 
gaan, hoe de hygiëne is, enzovoorts. 
Als ik over alle sectoren heen kijk, zie ik 
toch wel dat meerdere inspecties aan het 
nadenken zijn, sommigen handelen al zo, 
om hun inspecties toch een meer klassieke 
inhoud te geven. Een keerpunt in het over-
heidstoezicht is misschien een groot woord, 
maar je ziet wel een golfbeweging die nu 
weer meer gaat naar: eerst zien dan gelo-
ven. Dat de helft van de top 400 chemische 
bedrijven niet aan de wetgeving voldoet, 

tjibbe Joustra: “het delen van kennis tussen bedrijfsleven en toezichthouder wordt nog niet als vanzelfsprekend ervaren.”
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daan komen. Het werken met een vaste 
leverancier en niet gaan voor dat dubbeltje 
goedkoper, kan veel onheil voorkomen, bij 
een individueel bedrijf, maar feitelijk de 
gehele sector waar de financiële schade 
soms veel groter is. Er is dus een enorm 
eigen belang om de NVWA te informeren 
over verdachte partijen die in de markt cir-
culeren. Verder kun je als sector over 
bedrijven heen allerlei informatie met 
betrekking tot de voedselveiligheid van 
grondstoffen en eindproducten verzamelen 
en anoniem met elkaar delen. Je krijgt daar-
mee meer zicht op mogelijke problemen en 
waar je als bedrijf zelf staat. Dergelijke 
zaken zijn te organiseren, kijk naar de 
bestrijding van salmonella en campylobac-
ter in de pluimveeslachterijen. Ook wordt 
het delen van kennis tussen bedrijfsleven en 
toezichthouder nog niet als vanzelfsprekend 
ervaren.”

Vleesonderzoek op Food Event
“Uw vraag of er veel parallellen zijn tussen 
de onderzoeken naar zalm en paardenvlees, 
kan ik niet beantwoorden. Het conceptrap-
port over de vleesfraude is gereed. De wet 
verbiedt mij echter nu al iets over het vlees-
onderzoek te zeggen. We hopen dit onder-
zoek in maart af te ronden. In dat geval zal 
ik de resultaten op 8 april tijdens het VMT 
Food Event (www.vmt.nl/foodevent, red.) 
zeker in mijn key-note speech verwerken. 
Ook overwegen we dan om ’s middags een 
extra sessie te organiseren over de belang-
rijkste lessen die we uit deze affaire kunnen 
leren. Uiteindelijk is dat primair waarvoor 
wij bijna tien jaar geleden zijn opgericht.”

• Hans Damman •

heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat DCMR 
Milieudienst Rijnmond voor het eerst weer 
onaangekondigd is gaan inspecteren. Dat 
had toch wel bijzondere gevolgen. 
Ook de Inspectie Gezondheidszorg voert al 
een veel stringenter nalevingsbeleid. In het 
geval van het Ruwaard van Putten zieken-
huis, dat toch jaren een accreditatie had, 
waren veel kanttekeningen te plaatsen. De 
inspectie heeft daar een verscherpt inspec-
tieregiem ingesteld waaronder het aanstel-
len van een speciale functionaris die per-
manent verscherpt toezicht op dat zieken-
huis uitoefent.”

Teruglopende kennis bedrijfsleven
“Wat zorgen baart, is dat in vrijwel alle 
sectoren de kennis terugloopt, zowel bij de 
toezichthouder als in de bedrijven zelf. 
Mensen blijven niet langer hun hele leven 
bij hetzelfde bedrijf werken. Je ziet ook in 
deze sector relatief veel jonge, hoog opge-
leide mensen rondlopen, maar dat er min-
der werknemers zijn die kunnen bogen op 
een lange ervaring binnen het bedrijf en 
daardoor het bedrijfsproces van haver tot 

gort kennen. Datzelfde geldt ook voor cer-
tificatie-instellingen; het moet niet het 
afvinken van een rijtje worden. Begrip en 
kennis hebben van de sector zijn onont-
beerlijk.
Voor die teruglopende kennis en ervaring 
zal een oplossing moeten worden gevon-
den. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar 
behoort wel tot de verantwoordelijkheid 
van het bedrijfsleven. Welke opleiding 
vraag je, hoe train je mensen, zijn er veilig-
heidsinstructies in andere talen.
Daarnaast zie je een tendens dat de functie 
van voedingsmiddelentechnoloog opschuift 
naar die van fooddesigner, en daarnaast heb 

je een kwaliteitsman nodig. Ook daar zie je 
dus steeds meer specialisatie. Daardoor 
heeft niet iedereen altijd door wat voor pro-
bleem iemand voor anderen creëert. Hoe 
zorg je er nu als bedrijf voor dat mensen die 
samenhang nog zien; want veiligheidsbe-
wustzijn is ook samenhang herkennen. We 
denken te snel met specialisten alle risico’s 
te hebben afgedekt. De som is meer dan de 
afzonderlijke delen.”

Verantwoordelijkheid
“In al onze onderzoeken constateren wij dat 
bij een incident bedrijven een lichte neiging 
hebben om de toezichthouder te verwijten 
onvoldoende toezicht te hebben uitgeoe-
fend. Dat kan zo zijn, maar deze is hooguit 
ondersteunend; zij kunnen nooit alles in de 
gaten houden.
Zoals eerder gezegd: de producent is ver-
antwoordelijk voor zijn product en de 
grondstoffen die hij daarvoor inkoopt. Wel-
iswaar lopen voedselstromen inmiddels 
zeer complex, maar als bedrijf en feitelijk 
als sector, kun je je niet langer veroorloven 
om niet te weten waar je grondstoffen van-

tjibbe Joustra: ‘dat een 

vakbekwaam iemand er met 

gezond verstand naar kijkt 

en zegt: hé, waarom is dat 

zo? dat kun je nooit met 

allerlei papieren systemen 

ondervangen.’

‘ Je kunt je niet langer veroorloven  
om niet te weten waar je  
grondstoffen vandaan komen’


