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Stop de versnippering
We zouden gezamenlijk zoveel meer kunnen bereiken en deze kans laten
we onbenut. Investering in preventie is niet vanzelfsprekend. De middelen
voor advisering, maatregelen en onderzoek om veiligheid, gezondheid &
welzijn in Nederland te verbeteren en te monitoren zijn relatief schaars. Ik
kan me niet voorstellen dat we elkaar ervan moeten overtuigen dat ons
werk nog steeds nodig is, met meer dan 200.000 ongevallen, zo’n 3.000 doden en 50.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten in Nederland per jaar en
de vele vraagstukken rondom werkstress en duurzame inzetbaarheid.
Het zou toch niet meer dan logisch zijn om al onze schaarse middelen samen te voegen om gezamenlijk de beste instrumenten en oplossingen te
ontwikkelen. Alleen al het hebben van één database in Nederland (waar we
allemaal aan meebouwen en ook allemaal gebruik van kunnen maken) zou
een wereld van verschil maken. We moeten ophouden met dingen dubbel
doen en steeds opnieuw het wiel uitvinden.
We kunnen een ongelooflijk goede bijdrage leveren aan gezonde, gemotiveerde medewerkers en daarmee de concurrentiepositie van de BV Nederland verhogen. Hiervan zijn ook de nieuwe generatie economen overtuigd.
Zo meldt ook Erasmus-econoom Guy van Liemt in Trouw van 14 april 2014:
“Het werknemersgeluk beïnvloedt de winst van een onderneming; ondernemers staren zich vaak blind op winstoptimalisatie”.
Ons antwoord als professionals en als markt is in mijn ogen teleurstellend.
We trekken ons terug in onze eigen onderneming, in ons eigen mono-disciplinaire samenwerkingsgroepje, en richten ons vooral op het goed uitvoeren van ons eigen werk en het behalen van onze eigen omzet. We ontwikkelen bij voorkeur onze eigen instrumenten. Het ‘not invented by
me-syndroom’ bevindt zich op een hoogtepunt, zowel bij professionals als
bij onze kennisinstituten. Een snelle zoektocht op internet leert dat er alleen
al meer dan tien varianten zijn op de WAI. Deze zijn ontwikkeld door verschillende kennisinstituten en vervolgens geheel afgeschermd met licenties
en opbouw van eigen databases. Het aantal verschillende digitale RI&E-methodieken is al helemaal niet meer te tellen.
Het wordt tijd dat we ons beraden op hoe we deze tendensen kunnen
doorbreken. Hoe we als professionals kunnen gaan samenwerken over alle
muren heen. Denk hierbij aan de muren tussen privaat-publieke gezondheidszorg, praktijk en wetenschap en die tussen de verschillende disciplines.
Dat betekent uit je comfort zone komen, samenwerken, zorgen dat de klant
de best passende adviseurs krijgt voor zijn vraagstuk en alleen die dingen
doen die daar echt aan bijdragen. Dit alles om gezamenlijk het beste te bereiken voor werkend Nederland. Was dat niet waarvoor we ooit dit mooie
vakgebied zijn ingestapt?
Drs.ing. Jolanda Willems MBA is bestuurder en adviseur bij PreventPartner,
jolanda.willems@preventpartner.nl, www.preventpartner.nl.
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