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REPORTAGE
Brezan Automaterialen brengt veiligheid in de werkplaats

Aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen

“Handschoenen zijn voor

watjes”, zegt de stoere au-

tomonteur met de zwarte

handen. Heeft hij gelijk? 

Of helpen veiligheidsbril, 

gehoorkap, reflecterende

jas en andere persoonlijke

beschermingsmiddelen de

goede autotechnicus om

prettiger én productiever

te werken? Brezan meent

van wel, en bezoekt de

werkplaatsen.

Het is klokslag 12 uur. Steef Siebelink parkeert
de Brezan PBM-bus voor het pand van Auto
Kemp in Keijenborg. Steef is specialist in Per-
soonlijke Beschermings Middelen (PBM). Zijn
metgezel, Ron Stark, is bedrijfsleider van het
Brezan-verkooppunt in Doetinchem. Beide
mannen hebben een afspraak met Jan Kemp.
Ze treffen hem aan de boterhammen op de re-
ceptie van het autobedrijf. Samen lopen ze
terug naar de bus. Achter de schuifdeur gaat
een compacte showroom schuil. Meteen rechts
sieren 20 soorten veiligheidsschoenen de wand,
tegenover de ingang hangt de werkkleding, de
ruimte achterin de bus is gevuld met schoe-
nendozen in een eindeloze range van maten en
meteen links zijn lades met brillen, oordoppen,
oorkappen, mondkapjes en EHBO-kisten.

Brilletjes kijken
“Welkom in de PBM-bus”, zegt Steef. Hij haalt

soort brilletjes? Kan hij zich niet beter verdie-
pen in een slimme bandenwisselaar, een ruim-
tesparende hefbrug of in andere equipment die
zijn werkplaats productiever maakt? “Onder-
schat het belang van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen niet”, waarschuwt Kemp. “lk

De Brezan PBM-bus brengt veilig, 
prettig en productief werken aan huis.

Auto-ondernemer Jan Kemp verdiept zich in veilig-
heidsbrillen: “Als een van mijn jongens bij het slij-
pen een staalsplinter in zijn oog krijgt, ben ik hem
twee dagen kwijt”.

Veilig werken = 
Productiever sleutelen

een hele reeks veiligheidsbrillen uit een la en
begint Kemp uitgebreid te informeren over ver-
stelbare veren, krasvaste glazen, zijbescher-
ming en bescherming tegen accuzuur. Kemp
luistert geboeid en probeert de verschillende
modellen. Is hij werkelijk geïnteresseerd in dit
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kan nog zulke mooie machines in mijn werk-
plaats hebben, maar als een van mijn jongens
bij het slijpen een staalsplinter in zijn oog
krijgt, ben ik hem twee dagen kwijt. Dan ben
ik mijn productiviteitswinst weer kwijt.”

Levering vanuit Brezan-verkooppunt
Als Siebelink overstapt naar de veiligheids-
schoenen roept Kemp zijn jongste leerling
erbij. Vanmorgen begonnen. Op sportschoenen
met de veters los en naar binnen. “Zoek maar
een paar veiligheidsschoenen uit”, zegt Kemp,
“Ik betaal”. Aanvankelijk met tegenzin kijkt de
jongen naar de wand met veiligheidsschoenen.
Als hij ontdekt dat een veiligheidsschoen niet
altijd saai en zwart hoeft te zijn, draait hij bij.
En als hij de Jalas-schoenen met ademende
Geox-zolen eenmaal aan zijn voeten voelt, trekt
hij ze niet meer uit. “Dat is eigenlijk niet de be-
doeling”, zegt Siebelink tegen Kemp. “In de bus
maak je kennis met de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen van Brezan. Alles wat je bij mij
bestelt, wordt zo snel mogelijk geleverd door
het dichtstbijzijnde Brezan-verkooppunt. In
jouw geval dus door Ron van Brezan-Doetin-
chem. Als ik rechtstreeks uit mijn bus lever,
sta ik aan het eind van de middag met een lege
showroom bij mijn laatste klant.”
Maar goed, Siebelink wil Kemp’s leerling ook
niet op zijn losse gympen terug de werkplaats

in sturen. Dus strijkt hij met zijn hand over
het hart.

Verbandkoffer bijhouden
Ook Kemp’s ruim een jaar oude veiligheids-
schoenen zijn aan vervanging toe. “Schoenen
zijn voor mij heel belangrijk”, zegt hij. “Ik loop
er zes dagen per week op, dus ze moeten niet
alleen zware of scherpe voorwerpen buiten
houden, maar ook lekker zitten.”
Uiteindelijk kiest Kemp voor een laag model
S3-schoen van het merk Gri-sport. “De Vibram-
zool is hittebestendig tot 300°C”, licht Siebe-
link toe. “Wel zo veilig als er bij laswerkzaam-
heden een gloeiend deel op de vloer valt.”
Met de bedrijfsverbandkoffer toont Siebelink
niets nieuws voor Kemp: “Mijn buurman heeft
een café. Een klant kwam met zijn hoofd tegen
een rand van de bar en bloedde boven zijn oog.
Ik heb EHBO, dus hij riep mij te hulp. Ik
schrok me wild toen ik zijn verbandtrommel
zag, vrijwel leeg! Zo’n verbandtrommel is wél
een wettelijk vereiste. Die moet je fatsoenlijk
bijhouden en je moet nabestellen wat je er uit
gebruikt”.

“Verrassend goed”
De dunne nitril-gecoate handschoenen met
ventilerende rug uit de volgende la hebben
Kemp’s volledige aandacht. “Van al dat han-
denwassen krijg ik enorme kloven in mijn han-
den. Zeker met dit weer, heel pijnlijk. Maar als
ik met handschoenen werk mis ik het gevoel.”

“Met deze niet”, verzekert Siebelink. “Tot een
M4-moertje pak je hier gewoon mee op.” Op
dat moment steekt een van Kemp’s autotech-
nici zijn hoofd om de hoek van de bus. “Sjoerd,
probeer die handschoenen eens”, roept Kemp
hem toe. “Handschoenen zijn voor watjes”, is
het antwoord. “En bovendien: je kunt er niet
mee sleutelen.” Toch wil Sjoerd best even pas-
sen en hij moet toegeven: “Verrassend goed”.
Over de veiligheidsjassen is Sjoerd meteen al
enthousiast: “Als je met de autoambulance een
gestrande auto ophaalt, is ref lecterende kle-
ding verplicht. En dat is geen overbodige luxe.
Ze rijden de vouwen uit je broek. Maar een jas
is een stuk handiger dan dat gedoe met die hes-
jes”. Siebelink geeft ter overweging dat er mo-
dellen zijn met uitneembare voering: “Dat
maakt ze geschikt voor zomer en winter”. En
dat er verschillen bestaan in het profiel van de
reflecterende strepen: “Kijk deze heeft de ‘H’
die voor de medewerkers van Rijkswaterstaat
verplicht is”.

De bus vertrekt
Eén uur, de tijd vliegt. Jan en Sjoerd moeten
terug naar de werkplaats, Ron Stark belooft de
bestellingen zo snel mogelijk te leveren en
Steef maakt de bus klaar voor vertrek. Oké, de
lunchpauze bij Auto Kemp was een beetje
vreemd, maar wel productief. ●

Erwin den Hoed
Foto’s: Jan Lieftink

Met de bedrijfskleding is het prima voor elkaar bij
Auto Kemp: “Heel belangrijk voor de uitstraling
van het bedrijf”. Toch wil Jan Kemp de kleding van
Brezan-merk My-T-Gear wel even passen.

“Ik loop er zes dagen per week op, dus ze moeten
niet alleen zware of scherpe voorwerpen buiten
houden, maar ook lekker zitten.”

“Een lashandschoen, oké. Maar zo’n nitril-gecoat
werkhandschoentje, is dat niet voor watjes?”

Mocht er toch iets misgaan, dan is een verband-
koffer onmisbaar bij eerste hulp. Belangrijk: bestel
na wat gebruikt is!

Oorkappen, is dat nodig? Boven de 80 dB wel ja.
Een truck produceert stationair al 89 dB. Slijpen,
schuren of boren kan nog meer lawaai maken.

Nog geen afspraak met de PBM-bus? Geen punt.
Op steeds meer filialen richt Brezan PBM-shops in.
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