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Lever deze week je Berden aankoopbon in en maak
kans op een cadeaubon van 200, 100 of 50 euro.
Actie geldig van 24 november t/m 1 december.
Zie actievoorwaarden in de winkel.

MAASTRICHT - Bezoekers van boekhandel Polare smullen van stukjes vlaai. In de voormalige
kerk werd donderdagavond 'Het Maastrichts Kookboek' gepresenteerd. In het boek geven 34
Maastrichtenaren hun keukengeheimen prijs. Er staan foto's en bereidingswijzen van gerechten in het boek, evenals de bereiders ervan. Het eerste exemplaar werd symbolisch overhandigd aan leden van de Jongerenraad Maastricht, zodat het Maastrichts culinair erfgoed wordt
overgedragen op de jongere generatie. Meer informatie: www.hetlekkerstevantoen.nl

Zondag koopzondag in Sittard en Heerlen van 12.00-17.00 uur

Zondag 24 november 2013WWW.BERDEN.NL

A2-arbeiders krijgen
hun huurgeld terug
zaak in de toekomst wordt geregeld, kan Avenue2-directielid
Bauke Lobbezoo nog niet aangeven. "We weten nog niet hoe
de regelgeving voor huisvesting
voor de werknemers na 1 januari eruitziet. Als die bekend is,
komen we met een nieuwe
regeling."
De expertcommissie oordeelt dat er geen sprake is van
uitbuiting. "Niet in strafrechtelijke zin en niet in sociaal-maatschappelijke zin", aldus expertgroep-voorzitter Paul Smeets, .
"De werknemers werken niet
De maatregel is er één met onder dwang en het loon en de
terugwerkende kracht. Hoe de overuren worden conform de
MAASTRICHT
De Portugese werknemers
die worden ingezet bij de
bouw van de A2-tunnel in
Maastricht krijgen de ruim
900 euro per maand die ze
moesten betalen om in een
sloopwoning te wonen
terug. Die maatregel neemt
aannemer Avenue2 naar
aanleiding van de conclusies
en aanbevelingen van de
expertgroep die de mogelijke uitbuiting van de A2arbeiders onderzocht.

en
enten
u
het
ken van
zekeraars

rg.gezien.nl »

Tot ziens op

PROMENADE 12 HEERLEN
RAADHUISSTRAAT 23-25 GELEEN
STEENWEG 12-16 SITTARD

Ook extra
controle op
overuren

cao uitbetaald."
Wel constateert de expertgroep een aantal zaken dat verbeterd moeten worden. Het
bedrag van 968,75 euro dat de
medewerkers
ingehouden
wordt van hun bruto-maandsalaris om in een sloopwoning te
wonen behoort daartoe. Ook
kunnen de werknemers niet
zonder daarvoor te betalen
over hun veiligheidspasje of
een kopie daarvan beschikken
en maken ze volgens de regels
teveel uren, ook al maken ze
deze uren uit vrije wil.
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Volgens Paul Smeets biedt de
wetgeving geen aanknopingspunten om iets aan de situatie
te veranderen. "Het contract
biedt geen basis om juridisch in
te grijpen", aldus Smeets. "We
spreken de aannemer aan op
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid."
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Het woord wordt wereldwijd gebruikt
als er sprake is van misbruik in arbeidsrelaties. Als mensen onder dwang arbeid verrichten spreken we zelfs van
moderne slavernij. Maar ook slechte arbeidsomstandigheden worden gezien als een aantasting van de
menselijke waardigheid. Gelukkig is dát in strikt juridische zin allemaal niet het geval gebleken bij de
bouw van de A2-tunnel in Maastricht, heeft een expertcommissie gisteren geconcludeerd.
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Op bouwplaatsen moet bijvoorbeeld één cao gelden, die voor iedereen in de sector geldt, vindt
Smeets. Dat is helder en voorkomt duistere en oneerlijke constructies waarbij buitenlandse werknemers het kind van de rekening zijn. Want van regelrechte uitbuiting mag in Maastricht dan wel geen
sprake zijn geweest, het kwam wél akelig dichtbij.

‘E E N

O

HEFTIGE

“

periode’
Smeets: „Avenue 2 en Rimec hebben
schriftelijk verklaard dat er geen represailles volgen. Dat lijkt me ook logisch.
Avenue2 heeft ze hard nodig. De tunnelbouw is opgeschaald en er zijn juist
meer mensen nodig. Deze mannen zijn
onmisbaar met hun ervaring. Iedereen
is tevreden over hen. Maar garanties
kan ik niet geven. Als ze toch gestraft
worden, is dat in elk geval niet in de
geest van het rapport.”
Tijd heeft de commissie wel parten
gespeeld. Smeets: „Dat was de beperkende factor. Ik had het graag dieper
willen onderzoeken. Maar met een
maand hebben we er eigenlijk al te lang
over gedaan. Alle betrokkenen willen
snel een oplossing.”
Smeets heeft over de kwestie ook
contact gehad met de Belastingdienst,
de inspectiedienst van Sociale Zaken en
TBB, dat toeziet op de cao in de bouw.
Veel wijzer is hij daarvan niet geworden. De fiscus geeft standaard geen in-

formatie, de inspectiedienst zweeg ook.
„Ik heb niet ervaren dat die een tandje
hebben bijgezet naar aanleiding van deze zaak”, zegt hij cynisch.
„Het was een heftige periode”, blikt
Smeets terug op de onderzoeksmaand.
Maar het was ook een leuke tijd. Hij
vond het een eer dat hij gevraagd werd
en prijst de commissieleden. „Hun inbreng zorgde voor veel dynamiek en
heeft tot een beter product geleid.” De
opdracht was ook een kolfje naar zijn
hand. Het onderwerp is maatschappelijk relevant, en het gaat om het oplossen van een acute crisissituatie in de
bouw. Zijn specialisme, moeten we weten.
De zaak in Maastricht is nu opgelost,
maar de problemen als zodanig niet. De
grootste voldoening put hij evenwel uit
één feit: „Dat de Portugezen terugkrijgen wat ze is afgepakt en waar ze recht
op hebben. Dat verschaft mij het meeste plezier.”

Het A2-onderzoeksrapport werd
gisteren in
Maastricht
aan de pers
gepresenteerd.
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“Ik wil het nooit me

Het ene moment nog ‘Manager van het Jaar”, het volgende moment in de beklaagdenbank. Het overkwam
mr. Paul Smeets, ooit directeur van Smeets Bouw in Maastricht, tegenwoordig eigenaar van Paul Smeets
Bureau voor Conflictmanagement. Op 24 april 2003 stortten vijf balkons van het appartementencomplex
Patio Sevilla naar beneden. Twee bewoners kwamen om het leven. Hoofdaannemer van het complex was
Smeets Bouw. Het ongeluk leidde voor Paul Smeets tot een nieuw bestaan.
“Het vervelendste was wel de ramp na de ramp. Dan heb je alles
opgelost: de schade is hersteld, de bewoners hebben een schadevergoeding gehad, de zaken zijn afgewikkeld met de gemeente
en de projectontwikkelaar, noem maar op. En dan komt justitie.
Terwijl je bij het zoeken naar oplossingen zelf de leiding hebt, word
je ineens een beklaagde in een strafrechtprocedure. Ik begrijp
dat natuurlijk wel, maar het heeft een enorme emotionele impact
gehad. Want ik hoorde justitie denken: Allemaal mooi, maar hij zal
wel iets te verbergen hebben. Het hoort bij hun werk, maar voor
mij was het ongelooflijk moeilijk. Dat blijft dan ook nog eens vier
jaar boven je hoofd hangen. Ik begrijp het systeem, maar heb er
geen begrip voor.”
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Inmiddels heeft de rechtbank het bouwbedrijf vrijgesproken van
dood door schuld. Persoonlijk was Smeets geen partij, maar het
blijft een bijzonder negatieve ervaring voor hemzelf, voor zijn
gezin en voor het bedrijf. Het ongeluk heeft geleid tot een wending
in zijn leven. Hij verliet het familiebedrijf, dat al sinds 1922 bestaat,
en vestigde zich als ‘conflictmanager’.

Versnippering
“Na het ongeluk kwamen er kwaliteiten in me boven waarvan ik
me eerder niet bewust was dat ik ze had. Ik had rechten gestudeerd, wist dus juridisch hoe de zaak in elkaar stak, en kon dat

combineren met mijn praktische ervaring als aannemer: niet lullen
maar poetsen. Ik was vooral blij dat ik kon doen wat ik doen moest:
een crisis oplossen, schade herstellen. Ik heb van alle bewoners
positieve reacties gehad. Ik heb me kunnen identificeren met de
getroffenen: dat is het wezen van crisismanagement.”
Bouwfouten met meer of minder ernstige gevolgen komen helaas
de laatste jaren veelvuldig voor: instortende platte daken, loslatende gevelplaten, een parkeergarage die op instorten staat. De
afwikkeling van dergelijke zaken behoort intussen tot de dagelijkse
bezigheden van Smeets. Op de vraag waar nu de oorzaak van
dergelijke fouten ligt, zegt hij onomwonden: “In de versnippering
van het bouwproces. Met onderaannemers, nevenaannemers,
allerlei verschillende adviseurs. Een versnippering bovendien die
niet gebaseerd is op het bouwproces als zodanig. Die versnippering
is ontstaan op basis van bedrijfseconomische overwegingen van
de verschillende partijen. En vooral niet op de gedachte hoe je een
optimaal bouwproces kunt organiseren. Elke schakel in het proces
kan aanleiding zijn tot een breuk. Een breuk die alleen te herstellen
is met communicatie. En daarin is de bouw niet best.”

|interview|

t meer meemaken”
Paul Smeets, Bureau voor Conflictmanagement

punten waar, als er een fout wordt gemaakt, veel kosten uit voortvloeien. Daar zet je 100 procent controle op. Dan heb je bijna 90
procent in de vingers. Risico is kans maal kosten. Als het ergens
gaat lekken, is dat vervelend, maar de kosten van de reparatie
vallen mee. Als de balkons naar beneden komen, is het een ander
verhaal.”

Bos en Lommer
Smeets heeft van conflict- en crisismanagement zijn dagelijks werk
gemaakt. “Er zit een wezenlijk verschil tussen. Bij een conflict zijn
de partijen en het probleem bekend. Bij een crisis komen er steeds
meer partijen bij en ken je aard en omvang van de problemen
aanvankelijk niet.”
Als illustratie gebruikt hij het Bos en Lommerplein in Amsterdam,
waar hij als crisismanager optrad. “Ik was al conflictmanager tussen
belegger Fortis, ontwikkelaar Multi Vastgoed en aannemer Hillen
& Roosen nadat het plein in februari vier centimeter gezakt was.
Ik werd tevens crisismanager toen de gemeente het gebouw liet
ontruimen. Toen kwamen er tal van partijen bij: 191 bewoners, 28
winkeliers met uiteenlopende belangen, het stadsdeelkantoor, de
maatschappelijke dienstverlening, de bibliotheek, de exploitant van
de parkeergarage, de gemeente Amsterdam, allerlei onderzoekers
en niet in de laatste plaats de media.”

‘

Voorlopig zijn er genoeg conflicten op te lossen

Risicomanagement
Het bouwproces moet net zo georganiseerd worden als auto’s
worden geproduceerd. Maar ieder bouwproject is toch uniek?
“Gelul”, zegt Smeets. “Wat er uiteindelijk tot stand komt mag
uniek zijn, de weg erheen is altijd hetzelfde. Althans: zou altijd
hetzelfde moeten zijn. Wat meestal ontbreekt is één partij die het
hele bouwproces in z’n vingers heeft. Kijk, de Japanners hebben
alles van ons gekopieerd. Ook in het bouwen. Alleen waren ze niet
zo stom dat ze ons bouwproces hebben gekopieerd: zij houden alles
in één hand.”
Smeets ziet al partijen in de bouw die die kant op willen, maar het
zijn er niet veel. De bouwfraude werkt naar zijn mening katalyserend. “Voor de parlementaire enquête hadden bouwers meer met
elkaar dan met de markt. Dat kan niet meer. Dus wil je onderscheidend in de markt zijn, dan moet je met innovatieve oplossingen
aankomen.”
Eén van de onderwerpen die bouwers nu snel moeten oppakken
is risicomanagement. “Dat is niet meer dan de vijf of tien belangrijkste risicofactoren in ontwerp en uitvoering identificeren als

’

Er zijn in het geval van een crisis twee mogelijkheden, aldus
Smeets. Óf je gaat op de toer van schuld en aansprakelijkheid óf je
neemt je verantwoordelijkheid en werkt aan een snelle oplossing.
“Die principiële keuze is allesbepalend. In het geval van Bos en
Lommer was het kiezen tussen een batterij juristen die de onbewoonbaarverklaring zou aanvechten, of de gemeente vragen
wat wij zouden moeten doen om een oplossing te vinden voor de
‘slachtoffers’. Dat is een wezenlijk andere benadering.”

Winnen of verliezen
Het is bij een crisis niet altijd even gemakkelijk om partijen er van
te overtuigen dat het oplossen van het probleem een betere weg
is dan uitvoerig de schuldvraag aan de orde stellen. “Mensen zijn
gewend te denken in winnen en verliezen. Dat leidt bijna automatisch tot escalatie van een conflict. En je laat intussen degenen om
wie het gaat in de kou staan. Met alle negatieve gevolgen van dien,
bijvoorbeeld in de media.”
Door identificatie met de slachtoffers stelde Smeets zich voor wat
het voor hem zou betekenen als hij bewoner van Bos en Lommer
was. Hij concludeerde: bezorgdheid over de waarde van de woning
en een gevoel van onveiligheid. “Daarom heb ik voorgesteld aan te
bieden om de woningen terug te kopen. Aanvankelijk hielden mijn
opdrachtgevers me voor gek. Maar ik heb duidelijk kunnen maken
dat je daarmee de angel uit het probleem haalt. Je maakt immers
duidelijk dat je zelf alle vertrouwen hebt in het herstel.”
Smeets is ervan overtuigd dat als op het project Bos en Lommer
adequaat risicomanagement had plaatsgevonden, de cruciale

punten waren komen bovendrijven en op tijd aangepast.
“Wapening is één van die onderdelen die altijd voor risicomanagement in aanmerking komt.” Zijn inschatting is dat er in de
bouw nog heel weinig aan écht risicomanagement wordt gedaan,
terwijl het een relatief kleine inspanning is en weinig geld kost. “En
kom me niet aan met ISO: dat is gecertificeerd zijn voor hoe je het
consequent, maar ook consequent verkeerd kunt doen.”

Incidenten
Architecten, constructeurs, ontwikkelaars en aannemers zijn
zich onvoldoende bewust van de risico’s die ze elke dag lopen, is
Smeets’ analyse. “Het was voor mij de reden om uit Smeets Bouw
te stappen. De kans dat er morgen weer zoiets gebeurt bij dat
bouwbedrijf is even groot als bij ieder ander. Maar ik wil het nooit
meer meemaken!”
Te gemakkelijk worden bouwfouten als incidenten afgedaan, vindt
hij. Ze vormen eerder het topje van de ijsberg. Het is geen kwestie
van slechte mentaliteit of onwil, het is een kwestie van ‘systeemfouten’. Moeten er dan weer strengere regels komen? “Ik geloof
meer in zelfreinigende effecten. Je kunt aannemers beter bewust
laten worden van de risico’s die ze lopen. Bij die bewustwording
zou Bouwend Nederland een nadrukkelijker rol moeten spelen.”

Oplossen
Voorlopig zullen er voor Smeets nog genoeg conflicten op te
lossen zijn. “Ik heb een andere rol dan een mediator of een
arbiter, hoewel ik zelf wel beide ben. Ik ben geen kinderjuffrouw in een klas volwassenen; ik ben ook niet iemand die een
oordeel uitspreekt op basis van stukken die iemand anders heeft
aangereikt. Ik neem alle facetten van het conflict mee om tot een
oplossing te komen waar alle partijen mee kunnen leven. Niets
blijft liggen. Ik zit er ook niet in het belang van één partij, maar
van allemaal. Belangenbehartiging leidt altijd tot een escalatiespiraal, onwrikbaarheid, hoge kosten en een lange doorlooptijd. Conflictbemiddeling zorgt ervoor dat de eigenaar van een
probleem ook de eigenaar wordt van de oplossing. De bedrijfstak
bouw leent zich daar uitermate goed voor. Als je althans de verhoudingen tussen de partijen kent. Die bepalen namelijk de kijk op
de zaken. Ik heb ook nog geen enkel conflict gehad dat ik niet heb
opgelost. Dat is iets dat geen enkele advocaat kan zeggen. Ik wel,
want ik ga niet om te winnen, maar om het op te lossen.” •
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