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Beste Collega’s,

Vlnr: Jan Braber (manager stafburo), Katinka
Bouman (hoofd examenburo), Suzanne van Mil
(secretariaat).

De SIR – stafmedewerkers, bestuursleden, examinatoren, gecommitteerden en
werkgroepleden – werkt hard aan de veiligheid van alle die op een of andere manier
betrokken zijn bij het vak Industriële Reiniging.
Dit kost de werkgevers weliswaar veel geld, maar iedereen binnen het SIR wereldje is ervan
overtuigd dat dit de moeite waard is. Buiten het SIR wereldje is dat natuurlijk niet het
geval, veel bedrijven en instanties weten niet eens van ons bestaan af, laat staan dat ze
weten welke inspanningen wij allemaal moeten verrichten Dààr gaan we nu iets aan doen.
Tijdens de laatste DB vergadering zijn er een aantal besluiten genomen om het PR
beleid anders en beter te structureren. Een van de in het oog springende zaken is een
nieuwe opzet van Sirculair, we gaan niet alleen zorgen voor vaste uitgaven-data maar ook
langzaam evalueren naar een medium waarin veel kennis en informatie over onze branche
wordt gebracht. Nieuws van de SIR, maar ook van de leden, van hun werkzaamheden, van
hun bijzondere prestaties, van nieuwe machines en methoden en vooral van de mensen op
de werkvloer met hd pistool of zuigslang zodat we er allemaal beter door worden en onze
bedrijfstak op een hoger peil wordt gebracht.
De SIR Newsflash krijgt ook een grotere oplage, wij willen graag iedereen bereiken van
directeur tot jongste bediende, er moet een exemplaar op elk buro, in de kantine en
cabine van elke hd of dv wagen liggen. Door de SIR en voor de leden!
Het samenstellen va een tijdschrift kost niet alleen tijd maar ook inspiratie, daarom gaan
we een redactieraad samenstellen die er voor gaat zorgen dat we een breed spectrum
aan informatie krijgen om zodoende uit te groeien tot een professioneel vakblad dat
toegankelijk is voor een breder publiek dan Sirculair dat tot nu toe was. Wat layout en
opmaak betreft worden we bijgestaan door Van Beek & Partners uit Rotterdam.
Kent u in uw bedrijf iemand die ‘goed is met de pen of de camera’ of op de een of andere
manier actief is in redactioneel werk ? Laat hem of haar even een mailtje sturen naar
redactie@sir-safe.nl met de nodige gegevens en motivatie. De redactie gaat werken op
werkgroepnivo, maar de meeste vergaderingen vinden digitaal plaats, dus vanachter de pc.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Hans Buitendijk
Lid Dagelijks Bestuur
Portefeuille Public Relations

Jan Braber
manager stafburo

PS: Bij het ter perse gaan van deze uitgave waren er 4 aanmeldingen binnen, daarmee is
de redactieraad op 1 na compleet. We zoeken nog een goede fotograaf.
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S

amen veilig werken. Gedurende de 15 jaar dat dé SIR
bestaat, hebben honderden mensen zich belangeloos
ingezet om de belangrijkste doelstelling van SIR handen
en voeten te geven. Dagelijkse besturen en hun voorzitters,
deelnemers van werkgroepen, examinatoren, gecommitteerden,
secretaresses, directeuren, managers, hoofden examens en al die
mensen die tijdens de ledenvergaderingen altijd present waren en
hun beste beentje voorzetten.
In die 15 jaar is er veel gepresteerd. Het aantal gecertificeerde
hogedruk spuiters en machinisten, drukvacuüm operators,
chemisch-technisch reinigers en ademluchtspecialisten in
Nederland en België is inmiddels opgelopen tot meer dan
5000! Dàt is een geweldige prestatie, zéker als je daarbij het
uiteindelijke meetbare resultaat bekijkt: minder ongevallen, dus
minder menselijk leed en minder materiele schade.
Radicale veranderingen heeft SIR nooit nagestreefd en dat
hoefde ook niet. Alle aanpassingen werden zorgvuldig en
weloverwogen doorgevoerd zodat er geen fouten werden
gemaakt. Inmiddels heeft SIR de toon gezet en wordt zij door
overheden, organisaties, en internationale concerns gezien als

COLOFON

hèt kenniscentrum voor de industriële reiniging in de Benelux en
ver daar buiten.
Allemaal positief nieuws, maar dringt dat ook voldoende door
tot de basis? Het ideale middel om goed met de basis te
communiceren – ‘Sirculair’ – wordt te weinig en te onregelmatig
uitgebracht om voor een goede informatiestroom te zorgen. Het
Dagelijks Bestuur gaat daar nu wat aan doen in de vorm van
een SIR Newsflash dat wèl regelmatig uitkomt en waarin zaken
staan die de leden en hun werknemers ècht aangaan. Ons plan
daarbij is dat dit medium de komende periode te laten uitgroeien
tot een vakblad voor de industriële reiniging waarin we openlijk
over veiligheid en techniek kunnen informeren. Met nieuws
uit de branche, interviews, rapportages, nieuwe technieken
en materialen. Maar ook met achtergrond informatie over
voorkomingsbeleid, nieuws van werkgroepen en examens, kortom
zaken die jullie dagelijks tegenkomen. Laat ons weten wat jullie
van dit plan vinden op: redactie@sir-safe.nl

Hans Buitendijk

dagelijks bestuur
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Het Dagelijks Bestuur van de SIR. Staand vlnr: Jan Scheele (druk/vacuüm), Hans Buitendijk (PR en
CTR), Jonny Kappen (voorzitter) en Gerard Verberne (examens en opleidingen). Zittend vlnr Dennis
van Iersel (adembescherming), Wim Vos (penningmeester). Op de foto ontbreken René DeBacker
(veiligheid) en Pierre VandenBorne (hogedruk).



nieuws

van de werkgroepen
De SIR werkt met een aantal werkgroepen die de vinger aan de pols houden bij hun
specifieke onderwerp. Elke werkgroep staat onder leiding van een DB lid, de
portefeuillehouder is ook voorzitter. Om de vergaderingen ‘werkbaar’ te houden is elke
werkgroep gereduceerd tot een een aantal kernleden die de werkzaamheden uitwerken en
voorbereiden. Bij de besluitvorming worden alle werkgroepleden betrokken voordat er een
advies naar het DB gaat. Wij stellen kort aan u voor:

WG – hogedruk vloeistof reiniging
Voorzitter:		Pierre van den Borne met 15 leden
Doelstelling 2007: opmaak nieuw handboek waarin onder meer een ‘beslissingsboom’
wordt opgenomen en wordt ingegaan op de nieuwste technieken.
WG – Drukvacuüm reiniging
Voorzitter:		Jan Scheele met 14 leden
Doelstelling 2007: opmaak nieuw handboek voor dit onderwerp, er wordt naar gestreefd
om de opdracht voor de ALV in december klaar te hebben
WG – adembescherming
Voorzitter:		Dennis van Iersel met 14 leden
Doelstelling 2007:	er wordt naar gestreefd om het nieuwe handboek op 01.01.2008
klaar te hebben voor druk.
WG – chemisch/technisch reinigen
Voorzitter:	Hans Buitendijk met 19 leden waarvan 5 in kerngroep
Doelstelling:		ontwikkeling van volledig nieuw handboek dan medio maart 2008 zal
		worden gepresenteerd
WG – Veiligheid
Voorzitter:		René de Backer met 12 leden
Doelstelling:		evaluaties van gemelde ongevallen en bijna-ongevallen. Uitwerken en
		voorstellen van corrigerende maatregelen en aanpassingen in 		
		hand en cursusboeken en te gebruiken materialen.
In de volgende uitgave van SIR NEWSFLASH informeren wij u uitgebreid over
de stand van zaken.
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In deze rubriek maken we kennis
met de hobby’s van prominente en
minder prominente SIR leden.

de hobbies van

jonny kappen - voorzitter

A

ls je directeur bent van een reinigingsbedrijf en daarnaast
nog voorzitter van de SIR, wordt vrije tijd spaarzaam en
wil je deze natuurlijk kwalitief goed besteden. Allereerst
komen de vakanties met het gezin, maar daarnaast heb ik toch
2 passies die ik graag even met u wil delen. 1: Motorrijden, ik
ben de gelukkige bezitter van een BMW motor en maak ieder
jaar een tocht met mijn vrienden. 2 jaar geleden zijn we naar
de Noordkaap geweest en geweldige tocht van 10.000 km. Veel
woeste natuur en 2 weken lang een veilige eenheid vormen met
een stuk techniek, de motorfiets. Verleden jaar naar het zuiden,
via alle binnenwegen naar het zuidelijkste puntje van Spanje en
dit jaar staat het Reuzengebergte op het programma. Dit nog vrij
woeste gebergte ligt op de grens van Polen en Tsjechië. Weer een
mooie trip van een week waar ik naar uit zie. Het mooie van het
motorrijden is, dat als je dit met passie doet, je alles vergeet,
behalve het veilig rijden, je komt dus altijd met een schoon hoofd
terug en dat geeft weer heel veel energie. 2: Duiken, ik ben sinds
2000, Master Scuba Diver en ga altijd samen met mijn 2 zoons
duiken. Heerlijk genieten van het onderwaterleven. Deze hobby
heeft ook alles met veiligheid te maken, goed plannen en duiken
volgens je planning met goed materieel. Lijkt heel erg op de
procedures van de SIR en als ik leiding of lesgeef maak ik vaak
een verband tussen de procedures van de SIR en het duiken.
Duiken is een veilige sport, als je je maar aan de procedures

houdt en zo is het in de industriële reiniging ook. Maar het is ook
een zeer ontspannende sport. Stel je voor: een uur onder water,
geen telefoon, geen mail, niemand die tegen je kan praten, alleen
jij en de onderwaterwereld. Ik merk het al, u krijgt er ook zin in.

Uw voorzitter

Jonny Kappen

rondom de bestuurstafel

Z

o’n acht keer per jaar komt het
dagelijks bestuur van de SIR bij
elkaar. Meestal gebeurt dat op
het kantoor in Maassluis maar soms
ook op ‘locatie’ bij een van de db leden.
Een bestuursvergadering is een serieuze
aangelegenheid die onder deskundige
leiding staat van voorzitter Jonny Kappen.
Hij zet zijn beslissingen en interrupties
kracht bij door gebruik te maken van een
échte voorzittershamer die, naar verluid,
uit het juiste hout is gesneden.
Bestuursvergaderingen beginnen stipt
op tijd, wie te laat komt kan rekenen op
een stevige reprimande van de voorzitter,
of zich veroordeeld horen worden tot

een vrijwillige bijdrage in de boetepot
waar, tot spijt van het ‘goede doel’, niet
veel in zit. Er wordt gewerkt volgens een
vast protocol, eerst worden de notulen
van de vorige vergadering goedgekeurd.
Jonny doet dat zo snel dat je de stukken
zorgvuldig bestudeerd moet hebben om
het risico te vermijden dat je iets goed
of afkeurt wat je niet wilt. Hierna komen
de centen aan de beurt. Menigeen spitst
zijn oren want we passen goed op de
begroting. In 2006 deden we dat zo goed
dat we het lidgeld, als was het maar
voor één keer, konden reduceren met
een leuke creditnota. Afscheidnemend
penningmeester Rein Breeman zag
daarmee een lang gekoesterde wens
in vervulling gaan. Benieuwd of Wim
Vos dat kunstje ook kan uithalen. Na
de centen komen de ledenmutaties en

de mededelingen van de voorzitter en de
secretaris want dit is een serieus onderdeel
van de bijeenkomst. Het geduld van de
andere db leden is nu genoeg op de proef
gesteld want nu zijn zij aan de beurt met
de diverse werkgroepen. René De Backer
informeert ons over de veiligheid, Dennis
van Iersel de adembescherming, Gerard
Verberne doet verslag over de examens
en opleidingen, Pierre vanden Borne over
de hogedruk en Jan Scheele over druk/
vacuüm. Tenslotte rondt Hans Buitendijk af
met chemie, buitenland en public relations.
Vervolgens stevenen we af op de altijd
interessante en levendige rondvraag. Na
afsluiting wenst de voorzitter ons allemaal
een behouden thuisreis en rijden we met
veel genoegen de Rotterdamse avondspits
in. Wees gerust; de SIR is bij deze groep
bijzonder gemotiveerde mensen in goede

luisteren we allemaal aandachtig naar

handen, dàt staat vast!



Belangrijke data
voor sir leden 2007/2008

Algemene ledenveradering:
Vergaderingen Dagelijks Bestuur:
Werkgroep hogedruk:
Werkgroep adembescherming:
Werkgroep druk/vaccum:
Werkgroep veiligheid:
Werkgroep CRT:
Examens:

19 /06 en 12 /12
6/06, 29/8, 17/10, 28/10
31/05, 28/06
17/10, 11/10
29/05
30/05, 05/09, 05/12
29/05
contacteer het examenburo

veiligheidsnieuws
In deze rubriek gaan wij u informeren over belangrijke veiligheidsgebeurtenissen in onze
branche, geven achtergrond informatie over (bijna) ongevallen en laten ‘slachtoffers’ aan
het woord. De eerste uitgave wilden we ‘leuk’ houden, vandaar het volgende onderwerp:
sir safety awards

is kussen veilig? is veiligheid leuk?

Kussen is leuk, maar lang niet altijd veilig.
Telkens als je je lief kust dan veranderen er
ca. 250 verschillende bacteriën van eigenaar.
Als er op school veiligheidsinstructies over
kussen zou worden gegeven dan zou 100%
van de leerlingen dat leuk vinden, vooral de
praktijklessen dan. Helaas zijn de meeste
veiligheidsinstructies saaaaiiii omdat de
meeste instructeurs zich er onvoldoende
bewust van zijn dat veiligheid iets moet zijn
wat mensen moeten doen! In ca. 95% is de
menselijke factor de oorzaak van een ongeval
en dat heeft alles met kennis en gedrag te
maken en dat valt uiteraard te leren.
Maar wat is veiligheid eigenlijk? ‘Veiligheid
is de mate van afwezigheid van potentiële

oorzaken van een gevaarlijks situatie of de
mate van aanwezigheid van beschermende
maatregelen tegen deze potentiële oorzaken’.
Het begrip veiligheid bestaat in zowel
rationele als denkbeeldige toestanden.
Rationeel kan je allerlei berekeningen loslaten
op bepaalde situaties en zo bepalen of deze
veilig zijn. Maar denkbeeldige veiligheid is
iets anders, iemand kan zich perfect veilig
voelen, maar het eigenlijk helemaal niet zijn.
Dit wordt ook wel schijnveiligheid of zo je wil
schijnonveiligheid genoemd.
Arbeidsveiligheid wordt gewaarborgd
door regelgevingen. De SIR en haar leden
hebben heel wat richtlijnen en voorschriften
opgesteld die, bij een consequente
uitvoering, het gevaar op ongevallen
aanzienlijk vermindert. Om veiligheid-in-decleaning leuker te maken worden binnen
het DB voorbereidingen getroffen voor de
invoering van SIR Safety Awards, die jaarlijks
uitgereikt worden aan bedrijf en werknemers
die zich op dit terrein verdienstelijk hebben
gemaakt. Wij houden je op de hoogte.
S.E. Curitee

SIRSHOP
SIR stelt zich als doel om een aantal producten te ontwikkelen die een bijdrage kunnen
leveren aan de realisatie van haar doelstellingen. Op de achterzijde van dit nummer ziet u
de eerste veiligheidsposter. Elk lid ontvangt een exemplaar op ware grote (A1, 60 x 85 cm).
U kunt deze posters bijbestellen voor € 7,50 per stuk excl. verzendkosten. Stuur een mailtje
naar redactie@sir-safe.nl o.v.v. het gewenste aantal en referentienummer VW07.01.
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sir de

A

cht jaar geleden werden Jan Braber (toen secretaris SIR) en
Hans Buitendijk (toen voorzitter ICB) uitgenodigd door het
Franse syndicaat FNSA om in Lyon deel te nemen aan de
oprichtingsvergadering van een SIR-achtig initiatief in Frankrijk. Als
basis dienden daarvoor de goede resultaten die SIR in Nederland
en ICB in België op het gebied van veiligheid in de industriële
reiniging toen al hadden bereikt. Helaas had deze eindeloze treinrit
geen resultaat want het initiatief stierf in schoonheid.
De SIR-werkwijzen worden al enkel jaren door de Total vestigingen
in Antwerpen gehanteerd als standaard norm. Deze multinational houdt de prestaties van al hun vestigingen over heel
de wereld nauwlettend in de gaten. Zij gaan daarbij resoluut
op zoek naar die regionale contractors en hun werkmethodes
die in positieve zin opvallen door hun goede prestaties op het
gebied van veiligheid en performance. Deze methode wordt de
‘Code of best practises’ genoemd en ook aan de industriële
reiniging werd een dergelijke studie besteed. Het is Total daarbij
opgevallen dat de vestigingen in Antwerpen beduidend lagere
ongevallencijfers in cleaning konden voorleggen in vergelijking
met al hun andere vestigingen. René De Backer, werknemer van

france
Total, DB lid van SIR en voorzitter van de ‘werkgroep veiligheid’
is op het hoofdkantoor in Parijs uitleg gaan geven over deze
goede resultaten en vooral hoe die werden bereikt. Daarbij werd
uiteraard een rechtstreeks verband gelegd tussen deze resultaten
en het goede werk van de SIR. De Franse directie was snel
overtuigd van het nut van de SIR regels en normen.
De vraag van de hoofddirectie van Total aan SIR in 2006 om
haar medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een
Franse organisatie analoog aan de SIR, kwam dan ook niet als
een verrassing. Na rijp beraad heeft het Dagelijks Bestuur van
SIR ermee ingestemd om de totstandkoming van een ‘SIR France’
te ondersteunen. Het doet ons als SIR natuurlijk veel deugd te
constateren dat onze inspanningen nu ook over de grenzen heen
worden gewaardeerd. We kunnen dit gerust als een belangrijke
stap in de richting van een globale Europese veiligheidsstandaard
voor onze bedrijfstak beschouwen. Het spreekt vanzelf dat wij u
van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.

René De Backer

nieuws uit de industriële reiniging
In deze rubriek willen wij jullie gaan informeren over belangrijke
gebeurtenissen uit onze werkwereld. Dit kan gaan over nieuwe
producten, nieuwe werkmethodes, bijzondere opdrachten en
nieuwe toepassingen. Deze informatie kan ons toch allemaal
helpen om bepaalde zaken beter en efficiënter te doen of niet?
Eerdere pogingen liepen stuk op de gevreesde neutraliteit.
Soms was die terecht, maar soms ook niet. SIR spant zich
erg in om haar publicaties zo neutraal mogelijk te maken, bij
de samenstelling van een handboek worden hele regimenten
retoucheurs opgetrommeld om alle namen, kentekenplaten,
wagennummers en broodtrommels van de afbeelding weg te
halen. Wat daarbij vaak wordt vergeten is de kleur van het
materiaal, we weten als insiders toch allemaal wie gele, blauwe,
rode, groene of witte units heeft? En vaak weten we toch welke

leverancier een bepaald product heeft geleverd?
Daarom pleit de redactie er vanaf deze plaats voor om deze
voorzichtige instelling geleidelijk op te geven, we leven tenslotte
in een wereld vol open communicatie? De firma ‘A’ zal écht geen
meter meer werk krijgen omdat er een foto van zijn unit in het
SIR nieuws staat afgebeeld ten opzichte van firma ‘B’ die er eens
een keer niet in staat!
Waar het om gaat is dat belangrijke informatie over ons
vakgebied vrij kan worden doorgegeven en welk medium
is daarvoor nou beter geschikt dan SIR Newsflash? Wij zijn
benieuwd naar jullie reacties hierop, stuur deze naar
redactie@sir-safe.nl.

De redactie
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