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0p de Bewust VeiLig-dag, dit jaa r op 24 maart,

wordt stilgestaan b'ij veil.igheid op de werkvtoer.

Vo[gens Tonny Grotenhuis, adviseur social support

van Bouwend Neder[and, kun je daar niet vaak

genoeg op hameren. AL is hij dankbaar voor het

werk dat hij mag doen als het wéL misgaat.
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Als adviseur sociaI support komt ïonny bij

(werknemers van) leden over de vtoer om ze te

hetpen bij probtemen in de privésfeer.'Je moet

dan denken aan bijvoorbeetd een overlijden

of scheiding en financiën. Maar ik ben ook de

contactpersoon binnen Bouwend Nedertand ats

er een bedrijfsongevaI bij een tidbedrijf heeft

ptaatsgevonden, aI komt dat geLukkig minder

vaak voor.'

Vinger aan de pols

Tijdens het gesprek ziet Tonny hoe het met

de mensen gaat.'Dat geeftvaak een eerste
jndicatie hoe de votgende dagen bij hen de

verwerking verder zal gaan vertopen. Vervol
gens bel ik de medewerkers etke twee dagen.

Gewoon om te vragen hoe het gaat. Mensen die

na vertoop van tijd nog steeds vastzitten, raad

ik aan verdere hulp te zoeken. EMDR-therapie

hetpt in veel gevatlen. In vier tot acht sessies

kan met deze therapie de heftige emotie

vervtakken en vervagen. Mensen kunnen er

dan op terughjken zonder de pijn te voeten. In
sommige gevalten komen we na 6-8 weken nog

eens samen om het erover te hebben. Dan zieje

dat bij het gros van de mensen het ongeval al

op de achtergrond is geraah. En dat is goed.'

Bewustwording
Hoewel Tonny at bijna zijn hete werkende leven

doorbrengt in de bouw- en infrasector, is hij

niet inhoudeLijk op de hoogte van de wettelijke

verp [i chti n gen met betrekki n g tot bedrijfsvei-

tigheid.'Ik kom pas in beetd ats het ongeva[

heeft plaatsgevonden en dan voegt die kennis

mijns inziens ook niets toe aan wat ik voor men-

sen kan doen. We[ ben ik soms zijdetings, vanuit
mijn expertise, betrokken bij projecten waarbij

bewustwording centraaI staat. 0ok is er binnen

Bouwend Nedertand een speciate TasKorce die

zich hiermee bezig houdt, maar de praktijk van

attedag is weerbarstig. Je kunt veel voorkomen

doorje te houden aan de veitigheidsvoor-

schriften, maar we weten ook altemaal dat een

ongetuk in een ktein hoe$e zit.'

Hoewel Tonny trauma hulpverleni ng vah n-

houdetijk een zeer interessant onderdeel van

zijn werk vindt, wens hij niemand trauma toe.

'Watik er mooi aan vind is datik kan bijdragen

aan het herstetvan mensen en informatie kan

aanreiken die ze verder helpt. Maar liever kom

ik niet in actie. Daarom is het goed dat onze

afdetingen en onze tidbedrijven zorgen voor

bewustwording ats het om veitigheid gaat.'f

dit deed was dat deels op gevoel. In mijn vak

word je beter naarmateje ouder wordt en

meer levenservaring op doet. Ik ben opgeteid

aLs sociaal maatschappelijk werker en heb

daarnaast extra opteidingen gevotgd op het

gebied van traumahulpvertening, (famiLie)

mediation en schutdhutpverlenin g. Daardoor

kan ik zo'n gesprek ook praktisch insteken. Wat

ik heb geLeerd neem ik mee in de praktijk. Met

de meeste mensen gaat het na 3-5 dagen weer

goed. Dan is de heftigheid weg, stapen ze weer

goed en raakt het beetd van zo'n ongeval op de

achtergrond. Dat vertel ik ook tijdens zo'n ge-

sprek, zodat mensen weten dat wat ze hebben

meegemaakt erg is, maar niet onoverkometijk.'
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BedrijÍsongevat

0p het moment dat er een bedrijfsongevaI

heeft ptaatsgevonden bij een tidbedrijfgaat

bij Tonny, na onderzoek door de regiomanager,

aI sne[ de tetefoon. 'Ik ben er dan om ze te

adviseren en vraag of er behoefte is aan onder-

steuning. ALs die behoefte er is, ga ik zo snel

mogetijk naar het bedrijf toe. Samen praten

we dan over het ongevat. Ik observeer tijdens

dat groepsgesprek hoe het met mensen gaat en

vraag hoe ze zich voeten. Aandacht geven aan

wat gebeurd is, is betangrijk. Er met etkaar over

praten draagt bij aan de verwerking.'

Naast een luisterend oor, biedt Ton ny ook

praktische informatie: 'De eerste keer datik
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