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Wat doe jij in tijden van corona? 

Je hoort deze dagen overal ‘de wereld is compleet veranderd’, maar is dat ook zo 
voor de veiligheidskundigen? Zitten zij werkeloos thuis of vinden zij oplossingen die 
het werk mogelijk blijven maken? De Veiligheidskundige laat de komende tijd (op 
gepaste telefonische afstand) verschillende veiligheidskundigen aan het woord. Wie 
weet zit er een creatieve werkvorm bij die ook voor anderen nuttig is. 
 
Maurits de Haan, QHSE-manager bij Nijman / Zeetank, had 
gelukkig begin maart net alle externe audits en BRZO-
inspecties afgerond en was begonnen met zijn jaarplanning 
om een grote revisie in het totale systeem op te gaan 
starten, met name in de documentatie en procedures. ‘En 
daar heb ik nu meer tijd voor dan gedacht.’ 
 

Updates op afstand 
Maurits werkt niet thuis, maar op een kantoor. ‘Ik werk in 
de logistiek en wil ook ter plaatse zijn als er vragen zijn 
rondom werkomstandigheden en maatregelen vanwege  
corona. Daarnaast houd ik de ontwikkelingen in de gaten en 
stuur bijvoorbeeld regelmatig updates naar mijn collega’s 
die onderweg zijn. De veranderingen in het internationale 
verkeer wijzigen (zeker in het begin) per uur/dag. Bij ons is 
de kantooromgeving aangepast en zijn afdelingen uit elkaar 
gehaald om de onderlinge werkafstand te vergroten.’ 
 

Crisisstand  
Maurits vindt het wel prettig dat hij de update van de systemen nu makkelijker kan 
doen, omdat er minder externe afspraken zijn. ‘Maar je staat wel eigenlijk continue in 
een soort crisisstand door de constante aanpassingen aan nieuwe inzichten.’ 
Hij houdt updates en liveblogs in de gaten om wijzigingen in regelgeving te kunnen 
communiceren.  ‘Zo hou ik iedereen op de hoogte, zowel intern als extern naar de 
collega’s onderweg en naar andere vestigingen (UK en Polen). Ook geef ik gevraagd 
en ongevraagd advies aan de directie.’ 
  

Door: Janneke Reijseger 
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Winnaar 
Maurits heeft het natuurlijk wel enorm getroffen dat hij begin 
april de winnaar van de puzzelprijs van De Veiligheidskundige 
was. Het lezen van de spannende thriller van Tamara Onos – 
Onder invloed – gaf hem in de vrije uurtjes wat afleiding. 
‘Bijzonder om op deze manier je vakgebied in een spannend 
boek te kunnen verwoorden, erg (ont)spannend om te 
lezen…’ Aldus Maurits toen hij zijn prijs uit had. 
 

Perspectief 
‘Ik zit gelukkig bij een financieel stabiel bedrijf met een vast contract. We zien in 
Nederland nog geen extreem grote omzet- of orderterugval, al is de verwachting dat 
dat nog wel zal komen. Maar… ook na een crisis is iedereen weer nodig om door te 
gaan. Op dit vlak maak ik mij geen grote zorgen, uiteindelijk ging er aan de huidige 
situatie ook geen economische crisis vooraf. Ik hoop wel dat we snel uit deze 
situatie zijn, voor iedereen in de BV Nederland.’ 
 
 
 
 

Aan het woord was: 

 

Maurits de Haan 
QHSE-manager 
bij Nijman / Zeetank 
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