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Van een tijdelijke baan naar een vast dienstverband. 

 
Geachte medewerkers, 
 
Hierbij ontvangen jullie het infobulletin van juni  2015. 
 
TIJD VOOR VEILIGHEID.  

  
  

Veilig en Gezond werken op Daken 

Werken op daken is een gevaarlijke activiteit, zo blijkt keer op keer. Jaarlijks gebeuren er nog steeds 
talrijke ongevallen, waarvan sommige met dodelijke afloop, doordat werknemers tijdens het werk van het 
dak vallen. Onderstaand een opsomming van de activiteiten en ontwikkelingen inzake veilig en gezond 
werken op hoogte, uitgevoerd door Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en SBD in de periode 
2000-2012. 

Tijdens de operatie Stofkam (in het najaar 2000 uitgevoerd door de Arbeidsinspectie) werd vastgesteld 
dat valgevaar in de bouw en bij renovatiewerk nog steeds een van de grootste problemen is, onder andere 
door het veelvuldig ontbreken van valbescherming. De praktijk is dat werkgevers en werknemers 
onnodige risico's nemen door onjuiste, onvolledige of zelfs in het geheel geen maatregelen en 
voorzieningen tegen valgevaar te treffen. 
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Ook in 2003 en 2004 heeft de Arbeidsinspectie in het kader van de Europese campagne grootscheepse 
controleacties opgezet voor het voorkomen van valgevaar. Met de slogan "e bent SPIDEY niet" werden 
werknemers en werkgevers extra op hun verantwoordelijkheden gewezen. Ook de opdrachtgevers werden 
in deze campagne gewezen op de door hen te nemen arbomaatregelen bij ontwerp, beheer en onderhoud 
van gebouwen. 

Uit een voorzichtige inventarisatie blijkt dat er in meer dan 20% van de projecten in uitvoering 
onvoldoende rekening gehouden is, of wordt, met het risico van vallen van hoogte. Dit betreft niet alleen 
die projecten waar de standaard dakrandbeveiliging geen directe uitkomst biedt. Ook daar waar deze zeer 
gemakkelijk plaatsbaar is, wordt door onbenulligheid (te weinig hekwerken op het werk, hekwerken niet 
verplaatsen want het is zo lastig, verschillende systemen door elkaar, gebreken aan het hekwerk van 
bevestigingsmiddelen, verkeerde ballast blokken enz., enz. ) onveilig gewerkt. 

Het gevolg is dat werknemers en werkgevers tegen de lamp lopen en geconfronteerd worden met 
stillegging van werkzaamheden door de Arbeidsinspectie, processen verbaal en persoonlijke boetes aan 
werknemers en/of onderaannemers. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ZZP’er MAAKT VAKER BROKEN 
 

Tijdelijke arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten en ZZP’ers, zijn vaker slachtoffer van 
ongevallen dan vaste werknemers, vooral in de bouw. Risicovolle werkzaamheden worden steeds 
vaker uitbesteed aan ZZP’ers. Dat constateert de Inspectie SZW in zijn jaarverslag. In Nederland 
daalt het aantal werknemers met een vaste baan, terwijl het aantal uitzendkrachten en ZZP’ers 
juist stijgt.  

 

 

 
• ZZP’er investeert te weinig in eigen veiligheid 
• Veel buitenlanders slachtoffer 
 
ZZP’er investeert te weinig in eigen veiligheid 
Vanwege de beperkte marges voor ZZP’ers investeren die vaak te weinig in hun eigen arbeidsveiligheid. 
De Arbowet geeft de Inspectie echter beperkte mogelijkheden om op te treden tegen onveilige 
werksituaties bij ZZP’ers. De Inspectie ziet regelmatig dat werkgevers hun verantwoordelijkheid 
ontlopen voor arbeidsongevallen waarbij ZZP’ers zijn betrokken.  
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Veel buitenlanders slachtoffer 
Uit een nadere analyse van ongevallen blijkt dat in minstens 12 procent van de gevallen het slachtoffer 
niet de Nederlandse nationaliteit had. Een mogelijke verklaring is het gebrek aan kennis en vaardigheden 
bij tijdelijke arbeidskrachten met een andere nationaliteit. Opvallend is dat het percentage buitenlandse 
slachtoffers dat overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval bijna twee keer zo groot is als bij 
slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit. Zoals te verwachten wordt bij slachtoffers met een niet-
Nederlandse nationaliteit ook vaker melding gemaakt van ‘onvoldoende kennis van de voertaal’. 
 
 
FAILISSEMENT TECHNICALL INTERIM B.V. 
 
Op 18 augustus is TechniCall Interim failliet verklaar omdat we niet meer aan onze betaling 
verplichtingen konden voldoen voor deze B.V. Dit alles heeft geen gevolgen voor TechniCall Weert 
B.V. , TechniCall Industrial Services B.V. en WEMON B.V. 
De oorzaak lag in de terug lopende opdrachten en minimale marges. Hierdoor hebben we afscheid 
moeten nemen van mevrouw van Wel. 
 
 

MARKTONTWIKKELINGEN PERIODE 8   2015 

  
Periode 8 2015  
  

1 sep 2015 

In periode 8 (week 29 – 32) is het aantal uitzenduren met 9% 
toegenomen en de omzet is met 10% gestegen ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal 
werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er 
is dus geen correctie toegepast. 

 De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 
10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ook 
de omzet nam toe met 10%.  

 De uren in de industriële sector vertoonden een 
stijging van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar, de omzet nam toe met 6%.  

 Het aantal uren in de technische sector is toegenomen 
met 23% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, 
de omzet nam toe met 20%.  
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Grafieken 
 

 

 

 

  

 
KERMIS IN WEERT 
 
Het laatste weekend van september is er weer de Weerter Kermis in onze vestiging stad. Het behoort tot 
de grootste kermissen en gezelligste van het land. Maar zeker is het de goedkoopste en kun je hier voor 
nog weinig geld met het gehele gezin op bezoek. 
 
Ons kantoor zal de maandag en de dinsdag niet met de volle bezetting werken wij hopen voor jullie 
begrip. De kermis is van vrijdag 25 september tot en met woensdag 30 september. 
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Een weetje voor de tijd van het jaar 
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Rigger een vak waar je met recht trots op kunt zijn 
 

 
Je zou het op het eerste oog niet zeggen, maar een Rigger is iemand met een beroep waar een enorme geschiedenis aan hangt. 
Rigging verwijst oorspronkelijk naar de tijd van de zeilschepen. Riggers waren de matrozen die het “tuigage” van het schip in 
orde maakte. Denk daarbij aan de zeilen, de touwen masten en de dwarsverbindingen. Een beroep met een roemruchte 
geschiedenis dus; want zowel koopmannen als piraten maakten dankbaar gebruik van de diensten en kunde van een Rigger. 
Tegenwoordig is een Rigger iemand die werkt met touwen, gieken, liften, takels en katrollen. Meestal doen ze dit voor een 
podiumproductie, een film, een theatervoorstelling, of voor live muziek. Een Rigger kan een aantal verschillende dingen doen, 
afhankelijk van in welke branche hij of zij werkzaam is. Tal van sectoren maken inmiddels gebruik van de kunde en het 
vakmanschap van deze personen: entertainment, industrie en  productie, en de militaire sector hebben vacatures die bekend 
staan onder naam "Rigger".  
 
Eén ding hebben de verschillende sectoren echter gemeen. Alle betekenissen van het woord Rigger hebben hun oorsprong in 
de dagen van het zeilvaren. De Riggers waren de matrozen die verantwoordelijk waren voor het instellen en handhaven van de 
zeilen. 
Ze werden vernoemd naar het tuigage dat werd gebruikt om de zeilen omhoog houden en te beheersen. Deze unieke kennis 
leverde zeilers met een reeks vaardigheden die erg nuttig bleken; ook op het land. Als deze zeelieden niet op de vaart zaten 
gebruikten ze hun kennis en ambacht op tal van andere plaatsen op het land. 
 
Industrie 
In de industrie is een Rigger iemand zware lasten verhuist of verplaatst met behulp van hijs- of hef technieken. De 
werkterreinen omvatten bouwplaatsen en alle andere mogelijke takken van industrie. Zelf zeer gespecialiseerde omgevingen 
zoals ziekenhuizen. Denk aan het plaatsen van gevoelige medische apparatuur zoals MRI-machines. Het werk vereist fysieke 
fitheid, een hoge mate van motorieke vaardigheid, inzicht en het vermogen om samen te werken. 
 



 

 7

Entertainment 
De entertainmentindustrie heeft ook een plek voor Riggers. Hier werken ze aan de installatie van sets. Zowel voor als tijdens, 
als na een voorstelling. Riggers kunnen deel uitmaken van de bemanning die reist met een productie, maar ze kunnen ook een 
vast staanplaats hebben. 
 
Defensie 
In het leger, staan de Riggers onder andere bekend als “parachute Riggers”. Ze  zijn verantwoordelijk voor het verpakken van 
parachutes en de keuringsmethoden. Deze functie vereist een uitgebreide opleiding en een scherp oog voor detail, omdat de 
veiligheidsrisico's moeten worden geïdentificeerd voordat een parachute wordt gedistribueerd en gebruikt. Verder worden 
Riggers in alle andere onderdelen van defensie; het verplaatsen van materieel en het instellen van militaire installaties. 
In Nederland bestaat een belangenvereniging voor Riggers en grounders: Argh!  
De vereniging werd in maart 2000 officieel opgericht door een aantal vaklui. Op de website staat het volgende te lezen: 
Argh! stelt zich het volgende tot doel: 
“Het verenigen van een ieder die werkzaam is binnen of nauw betrokken is bij het vakgebied van Rigging in Nederland, het 
behartigen van en opkomen voor hun belangen, het standaardiseren van werkwijzen en methoden, het bevorderen van 
veiligheid en veilige werkomstandigheden, het verkrijgen van erkenning voor de beroepsgroep, en voorts al hetgeen met één of 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 
 
Wat is Rigging? 
Rigging is door ons geformuleerd als: "het plaatsen van tijdelijke (hangende) hijs- of hefinstallaties ten behoeve van de 
entertainment industrie". In zijn oorspronkelijke betekenis omvat het woord "Rigging" veel meer, maar Argh! beperkt zich tot 
hijswerkzaamheden in de entertainment- industrie, die zich uitstrekt van theater, televisie, concerten en evenementen tot 
beurzen, productpresentaties en amusementsparken. 
Kijk voor meer informatie op de site: http://www.argh.nl/ 
Als je denkt dat je een vervelende baas hebt en zo nu en dan onrechtvaardig behandeld wordt; hier heb je een paar lijfstraffen 
waar de Riggers vroeger op de grote vaart mee te maken konden krijgen. En vakbonden om je belangen te verdedigen 
bestonden niet! 
 
Kielhalen was een van de lijfstraffen die op zee gegeven konden worden. Deze straf komt uit de Griekse tijd. 
Het bemanningslid werd aan een touw bevestigd, soms werden zijn armen aan zijn lijf vastgesnoerd, overboord gegooid en 
onder de kiel van het schip doorgetrokken. Als je een officier had bedreigd onderging je dit 3x! 
Een alternatief was het slachtoffer van voor naar achter te slepen, maar dat duurde meestal 3 minuten of nog meer, dus werd 
meer als een doodstraf gegeven. 
Vaak namen de touwen eenden mossels of zeepokken mee welke aan de kiel vastzaten, deze zijn zo scherp dat ze de kleding en 
de huid van het slachtoffer openhalen. 
In veel gevallen was dit niet de officiële straf maar eentje die de kapitein had uitgezocht. Men neemt aan dat deze straffen 
vaker bij piraten voorkwamen, maar dat is niet bewezen. Kielhalen als straf was alleen legaal in de Nederlandse marine tussen 
1560 en 1853. 
 
De plank 
Dit is een vorm van executie. Het slachtoffer wordt gedwongen een plank af te lopen die uitsteekt over de zee. Men dacht dat 
het "plank lopen" veel bij piraten voorkwam, maar dit is onjuist (het is meer een mythe bedacht door Hollywood). Piraten 
gooiden hun slachtoffers men z'n allen gewoon overboord ! 
Cat-o'-nine tails (Karwats) 
Een heel bijzondere zweep van koeien- of paardenleer; het had negen strengen met knopen erin. Het was tegen de regels deze 
strengen te verzwaren met stenen of scherpe voorwerpen. Tussen de afstraffingen door werd deze geolied en schoongemaakt, 
helaas wist men toen nog niet van het bestaan van bacteriën. Om de straf nog erger te maken kon men zeewater (zout) over de 
wond gooien. Dit werd door de kapitein of de bemanning van een piratenboot gekozen als straf als een medebemanningslid de 
code had gebroken (zie code). 
In het liedje "What do you do with a Drunken Sailor" zit een zin "geef het bemanningslid aan de dochter van de kapitein 
("Captain's Daughter")"; dit klinkt niet erg, maar dit is een andere term voor de "Cat-o'-nine tails"  
 
En natuurlijk mag dus ook deze klassieker in het verhaal dan ook niet ontbreken, want Rigging heeft een rijke geschiedenis en 
dus ook een eigen cultuur opgebouwd. Een zeemanslied hoort daar zeker bij! 
 
"Drunken Sailor" 
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What do you do with a drunken sailor, 
What do you do with a drunken sailor, 
What do you do with a drunken sailor, 
Earl-eye in the morning! 
Chorus: 
Way hay and up she rises 
Way hay and up she rises 
Way hay and up she rises 
Earl-eye in the morning 
Shave his belly with a rusty razor, 
Shave his belly with a rusty razor, 
Shave his belly with a rusty razor, 
Earl-eye in the morning! 
Chorus 
Put him in the hold with the Captain's daughter, 
Put him in the hold with the Captain's daughter, 
Put him in the hold with the Captain's daughter, 
Earl-eye in the morning! 
Chorus 
What do you do with a drunken sailor, 
What do you do with a drunken sailor, 
What do you do with a drunken sailor, 
Earl-eye in the morning! 
 

OUD MEDEWERKER IN DAGBLAD 
DE LIMBURGER woensdag 2 september 2015 

 
Hij valt op, meer zijn piercings en tatoeages uit strips als South Park 
en Scoobydoo en zijn sjofele aura. Andreas Hesse (37) wil vooral 
niet standaard zijn, maar geaccepteerd worden als goede 
echtgenoot, lieve vader en harde werker. De drijfveren van een 
Oost-Duitse vluchteling die in alles vrij wil zijn. 
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INFORMATIEBULLETIN, WERKBRIEFJES EN VEEL MEER ZIJN OOK OP 

ONZE INTERNETSITE TE DOWNLOADEN KIJK HIER GEREGELD OP!! 
 

www.technicall.nl 

info@technicall.nl 

www.facebook.com/TechniCall.Weert 

Met vriendelijke groeten, het team van 
TechniCall Weert B.V. 

TechniCall Industrial Services B.V. 
Wemon B.V. 

 
William Luijs, Joop Faessen, Ruud Kollee, 

Marlie Peerlings, Marcus Lewendon,  
Bert Luijs 

 

 


