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van innovatieve technologieën. “Daarbij worden de 
ervaringen van ons serviceteam en de mensen die 
daadwerkelijk met de machine werken meegeno-
men. Elke site is anders, met iedere situatie denken 
we mee over de veiligheid. We leveren veel maatwerk 
uit onze eigen werkplaats. Denk bijvoorbeeld aan in-
rijbeveiliging opvoerband. Natuurlijk wordt er van de 
werkgever ook verwacht dat hij verantwoordelijkheid 
neemt maar wij zien het als taak om daarin te onder-
steunen. We hebben al zo veel gezien. Een werkgever 
koopt niet wekelijks een balenpers.“

Veilig gedrag
Bij veiligheid op het werk gaat het natuurlijk niet 
alleen om het werken met veilige en goedgekeurde 
middelen maar veilig gedrag is net zo belangrijk. 
“Wij vinden de informatieoverdracht over de Uno-
Tech machines aan de mensen die er mee gaan wer-
ken daarom heel belangrijk. Heldere voorlichting die 
blijft hangen is van cruciaal belang. Daar nemen we 
dan ook de tijd voor wanneer onze machine geïnstal-
leerd is. Iedereen is anders gebakken, je moet je visie 
kunnen vertalen naar de verschillende profielen bin-
nen organisaties”, zegt Leemans.     ❚

‘Elke site is anders, met iedere situatie denken 
we mee over de veiligheid. We leveren veel 

maatwerk uit onze eigen werkplaats’

DE SLEUTEL NAAR VEILIGHEID 
HEBBEN WE SAMEN IN DE HAND 

De sleutel naar veiligheid hebben we samen in de hand 

Ook al voldoe je aan alle veiligheidseisen, wanneer is het veilig op de werkvloer? Een balenpers die voorzien is van een CE-markering, een 
Verklaring van Overeenstemming (hierin staat aan welke richtlijnen en normen de machine moet voldoen) en die ook nog voldoet aan de 
laatst gestelde eisen.  Volgens MultiNET International is dit nog geen garantie voor een veilige werkplek voor werknemers want veiligheid 
daar zijn we met zijn allen voor nodig. Daar komen verschillende aspecten bij kijken.

Tekst en beeld A. Vermetten

Voor Bas Leemans, directeur van MultiNET, heeft 
veiligheid dan ook hoogste prioriteit. Niet alleen 
voor de UnoTech machines die ze bij MultiNET In-
ternational installeren maar ook voor de mensen 
die er mee gaan werken. Al meer dan veertig jaar 
voert MultiNET reparaties uit aan verschillende 
soorten balenpersen, ook aan machines die niet 
door MultiNET geïnstalleerd zijn.  “Hierdoor heb-
ben we veel gezien, zeker op gebied van veiligheid. 
Machines waarin nauwelijks toegankelijkheden of 

Elke situatie is anders, met iedere situatie denkt 
MultiNET International mee over de veiligheid.

Bij veiligheid gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen. 
Veilig gedrag is net zo belangrijk.

uitwijkmogelijkheden zijn, onbetrouwbare opvoer-
bandbeveiligingen, verkeerd geïnstalleerde op-
voerbanden, gedreven persbedieners die hun leven 
riskeren om een storing op te lossen. Dat willen wij 
niet op ons geweten hebben!”, aldus Leemans.

Maatwerk uit eigen werkplaats
In de samenwerking met UnoTech is MultiNET Inter-
national nauw betrokken bij de productie. Er wordt 
constant geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling 


