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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. 
 
Sander Kraaijenbrink studeerde Integrale 
Veiligheidskunde en deed daarna de masteropleiding 
Bestuurskunde met als specialisme Besturen van 
Veiligheid. Op dit moment werkt hij als Integraal 
verbetercoach bij VolkerWessels Telecom en is hij 
voorzitter van de Young NVVK. 
 

Wat waren jouw omstandigheden toen de 
coronacrisis uitbrak? 
‘Er stonden een aantal belangrijke werkafspraken in 
de agenda die opeens niet meer door konden gaan. 
Zo stond op 18 maart jl. de jaarlijkse landelijke 
Veiligheidsdag gepland, waarbij alle collega’s in 
teamverband een interactief veiligheidsspel met 
elkaar zouden spelen. Deze is tot nader orde 
uitgesteld. Ook Young NVVK activiteiten die op het 
programma stonden, zoals unieke bedrijfsbezoeken 
bij Ajax en de Efteling, moesten worden 
opgeschoven naar een nog onbekend later moment.’ 
 

Hoe ziet je werk als veiligheidskundige er in deze periode uit? 
‘Vanaf het begin van de Coronacrisis maken we op het werk gebruik van de digitale 
werkomgeving Microsoft Teams. Ik vind dit een mooie uitkomst en ik ben zeker niet 
de enige. We hebben binnen het team al tegen elkaar gezegd “hadden we dit 
programma maar eerder gehad!”. Het biedt ontzettend veel interactieve 
mogelijkheden. Je kunt samenwerken in bestanden, extra toelichting geven met 
behulp van PowerPoint-sheets door je scherm te delen en met je team to the point 
te vergaderen.’  
  

Maakte de nieuwe digitale wereld je werk makkelijker of juist moeilijker? 
‘Een beetje een flauw antwoord: beide. Enerzijds is er veel minder reistijd, waardoor 
je effectiever bent en meer kunt doen op een dag. Ik merk ook dat iedereen  
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creatiever wordt en adequatere oplossingen kan vinden door nog sneller met elkaar 
te schakelen in vergelijking met de situatie onder “normale” omstandigheden. 
Anderzijds is het juist voor een veiligheidskundige belangrijk om je gezicht op de 
verschillende (project)locaties te laten zien en leidinggevenden te ondersteunen op 
veilige werkomstandigheden. Dat kun je nou eenmaal niet vanaf de laptop in de 
woonkamer doen. Het is daarom juist nu extra belangrijk om verbonden te blijven 
met de collega’s, bijvoorbeeld door regelmatig belrondes te maken.’ 
 

Welke taken kreeg je erbij door corona? 
‘Samen met collega’s heb ik geadviseerd over het verantwoord uitvoeren van 
werkplekinspecties en toolboxmeetings, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen 
(1,5 meter samenleving). Onze Toolbox-app helpt ook daarbij doordat we een 
gevolgde toolbox digitaal kunnen registreren. Contactmomenten door papieren 
registratielijstjes aan elkaar door te geven zijn daarmee verleden tijd. Ook heb ik 
meegeholpen met het opstellen van interne richtlijnen voor de BHV-organisatie en 
andere collega’s die levensreddende handelingen kunnen verrichten, zoals 
EHBO’ers. We maken hierbij (zoveel mogelijk) gebruik van officiële en primaire 
bronnen, zoals de NIBHV en de NRR. Voor de Young NVVK gaan we in deze periode 
een aantal gezellige en leerzame digitale bijeenkomsten organiseren, waaronder een 
digitaal groepsgesprek over ‘de gevolgen van de coronacrisis voor het vakgebied 
veiligheidskunde’. Ik denk dat we, ondanks dat de coronacrisis velen negatief raakt, 
er ook verschillende positieve leerpunten uit zullen halen waarmee we ons mooie 
vakgebied veiligheidskunde verder kunnen ontwikkelen.’ 

Wat is jouw persoonlijke ervaring met deze nieuwe omstandigheden? 
‘Gelukkig zijn de telecomwerkzaamheden die onze organisatie uitvoert aangemerkt 
als vitaal proces. Juist tijdens deze coronacrisis is de digitale verbondenheid met 
elkaar nóg belangrijker geworden. Eigenlijk is er momenteel niet zozeer sprake van 
social distancing, maar van physical distancing. Er zijn tegenwoordig heel veel 
mogelijkheden om op veilige afstand met elkaar sociaal verbonden te blijven. En daar 
draag ik graag een steentje aan bij.‘ 
 

Aan het woord was: 
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