
Toespraak Inspecteur-Generaal Inspectie SZW de heer Marc Kuipers uitgesproken 
tijdens boekpresentatie op 19 november 2017 in De Schalm in Veldhoven. 

Beste Karien en Patrick, geachte aanwezigen, 
Dank dat ik bij dit bijzondere moment aanwezig mag zijn om namens de 
Inspectie SZW het eerste exemplaar van jullie boek in ontvangst te nemen.  
Ik doe dat graag en ben zeer vereerd.  
Drie jaar na het dodelijke ongeval van Toon en collega Tonny is dit een heel 
bijzonder moment.  

Voor jullie als familie, voor het bedrijf, voor alle vrienden en collega’s die 
hier aanwezig zijn.  

Het is een ruwe achtbaan waar jullie op 13 augustus 2014 tegen wil en dank 
in terecht komen. Een wilde rit langs leed, diep verdriet en gemis.  

Het ongeval betekent een schrijnend lege plek in het leven van velen. Alle 
rollen die als echtgenoot, vader, familielid, vriend, collega en werknemer 
worden vervult zijn ineens leeg.  

De vanzelfsprekendheid waarmee we iemand in ons leven ervaren blijkt 
ineens heel kwetsbaar. En bijzonder.  

Zoveel nog te zeggen, nog te delen. Wat plots niet meer kan. Nooit meer. Het 
gemis maakt schrijnend duidelijk hoe belangrijk iemand was.  

Maar gaande de rit in die rollercoaster zijn jullie de besturing over gaan 
nemen. Om voor een route te kiezen waarin rechtvaardigheid, dialoog en 
het gemeenschappelijk belang van gezond en veilig werken centraal staan.  

Boosheid en verdriet werden omgevormd. Naar een sterke energiebron 
voor een intensieve dialoog met de werkgever.  

Voor nabestaanden weegt geen enkele straf op tegen het verlies van een 
geliefde. Maar tegelijk realiseerden jullie je dat hoge boetes niets oplossen.  

Dat de andere collega’s daar niet veiliger door gingen werken als er niets 
werd veranderd.  

En dan komen jullie tot het inzicht dat de beste “straf” het zorgen voor een 
hoger veiligheidsniveau is.  
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In gesprek met het moederbedrijf in Duitsland worden daar afspraken over 
gemaakt. Jaarlijks wordt er nu op de vestiging in Helmond minimaal 
20.000 euro in veiligheidsprogramma’s geïnvesteerd.  

En ieder jaar wordt 1 dag de productie stilgelegd. Om die uren te besteden 
aan veiligheid. Brandoefeningen, leren reanimeren, lezingen.        

Het is ronduit inspirerend hoe jullie door het ongeval heen zijn gekomen. 
Hoe jullie vanuit een enorme innerlijke drive hebben gekozen voor deze 
constructieve lijn.  
In het belang van zoveel anderen. En met grote meerwaarde voor bedrijf en 
werknemers. 
Ik ben blij dat jullie daarbij steun hebben gehad aan het zeer uitgebreide 
rapport van mijn inspecteurs over het ongeval. 1041 pagina’s telt het.  
“Misselijkmakend zorgvuldig”, noemden jullie het als familie.  
Gedetailleerd is uitgewerkt hoe Toon en Tonny vermoedelijk om het leven 
zijn gekomen. En wat daarbij allemaal fout ging.  
Rapporten die we als Inspectie schrijven zodat anderen er van kunnen 
leren. Herhaling wordt voorkomen.  
Ieder slachtoffer van een ongeval heeft recht op een onafhankelijk 
onderzoek. Was dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden of een 
te vermijden situatie? 
Jaarlijks stellen we als Inspectie tientallen rapporten op over dodelijke 
arbeidsongevallen.  
Dat aantal zien we de laatste jaren helaas alleen maar toenemen. In 2015 
waren er 51 doden, vorig jaar 70. Het aantal arbeidsongevallen dat we 
onderzochten was circa 2500.  
Steeds meer inspectietijd gaat daarmee noodgedwongen op aan onderzoek 
wat we doen naar arbeidsongevallen. Omdat het bij veel bedrijven veiliger 
kan en moet. Maar men vaak dat inzicht nog mist. 
In dit geval hebben de uitkomsten van ons inspectiewerk door jullie 
inspanningen een enorme impact gehad op de veiligheidscultuur bij het 
bedrijf.  
En dat is nodig ook. Want van die 2500 arbeidsongevallen die we 
onderzochten, was er in 38 procent van de gevallen een oorzakelijk verband 
te leggen met de veiligheidscultuur. In de manier waarop mensen binnen het 
bedrijf met elkaar omgingen met die veiligheid. 
Een goede werkcultuur betekent dat je korte metten maakt met patronen 
die onveilig gedrag in stand houden. Dat je die vervangt door nieuwe en 
veiligere.  
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En jullie verhaal en dat van anderen, zoals Laura Brugmans,  maken 
duidelijk dat het van binnen moet komen.  
Het zijn voor ons als Inspectie inspiratiebronnen. Hoe het is voor 
nabestaanden. Voor de mensen die achterblijven als iemand slachtoffer 
wordt van een arbeidsongeval. En hoe belangrijk die menselijke kant is. 
Om dat te snappen, te doorleven. Hoe het in elkaar zit. 
Jullie verhaal is ook een inspiratiebron geweest voor ons als Inspectie om - 
samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - een 
project op te zetten wat het hele jaar heeft gedraaid en waar we mee door 
zullen gaan.  
Het gaat over een cultuur van gezond en veilig werken. Hoe belangrijk dat 
is. Samen met werkgevers en werknemers. Om met elkaar te bekijken hoe 
het beter kan.     
Belangrijk is dat iedereen doorheeft dat veranderen gaat door inzicht. Niet 
omdat het moet. Of omdat de overheid dat wil.  
Jullie boek is geschreven ter inspiratie en steun van andere mensen.  

Vanuit de perspectieven van verschillende mensen lezen we wat de impact 
van dit ongeval was. 
  
En het neemt ons mee in de zakelijke kant van het ongeval.  

Hoe bedrijfsbelangen zich verhouden ten opzichte van die van de 
individuele werknemer.  

Ik hoop dat de lessen uit dit boek velen zullen bereiken. En dat er ook veel 
van wordt geleerd.  

Want op veiligheid mag nimmer worden afgedongen. Productie en winst 
zijn nooit belangrijker dan mensen.  

Bedrijf en werknemers hebben hier een gemeenschappelijk belang. Dat 
besef moet er voortdurend zijn.  

Het gaat om gezond en veilig werk voor iedereen. Iedere dag, iedere week, 
elk jaar.  

Zodat anderen die wilde rit in de achtbaan wordt bespaard. 

Dank voor jullie aandacht.    
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