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Praktisch en realistisch werken
Optimale arbeidsomstandigheden en veiligheid in en rond de kerk
Tekst: May-lisa de Laat

DB Arbo Advies heeft de missie om klanten volledig te ontzorgen als het gaat om
arbeidsomstandigheden en veiligheid. Dat doen wij via professioneel, onafhankelijk en praktisch
advies en begeleiding. Net als bij andere organisaties, zijn optimale arbeidsomstandigheden en
veiligheid ook bij kerkgebouwen, opstallen en gronden van belang. “Monumentale panden hebben
altijd een grote aantrekkingskracht op mij gehad. Bovendien ben ik overtuigd Christen. Ik zet daarom
graag mijn talenten in voor de gemeenschap in rol als partner van deze vereniging”, aldus Dirk Bok.
Dirk is directeur en eigenaar van DB Arbo Advies B.V. in Bleiswijk. Hij studeerde Arbeidshygiëne en
Hoger Veiligheidskunde. “Het is niet alleen mijn deskundigheid, maar ook mijn passie om
organisaties te helpen een veiligere werkomgeving te bereiken en daarmee de kans op risico’s en
eventuele claims bij calamiteiten te verminderen.”
In de geest van de wet
Met praktische onderzoeken en inzichtelijke rapportages adviseert en begeleidt Dirk bedrijven en
organisaties naar optimale veiligheid en gezondheid. Daarbij zoekt hij steeds de juiste balans tussen
de wettelijke eisen en de mogelijkheden van een organisatie. “Ik denk altijd in de geest van de wet,
want zaken moeten vooral werkbaar blijven.” Ook diverse certificeringstrajecten zoals VCA- en VCU
behoren tot Dirks dagelijks werk. Dirk heeft veel kennis van machineveiligheid. Directies benaderen
Dirk steeds vaker als sparringpartner, omdat hij arbeidshygiëne en hoger veiligheidskunde
combineert én zeer ervaren is in zijn werk. Zijn kennis draagt Dirk graag over door het trainen en
opleiden van preventiemedewerkers, hoofden BHV en heftruckchauffeurs. Dirk is bovendien auteur
van het boek ‘Ins & Outs, Opslag en intern transport’, een uitgave van de Nederlandse Vereniging
Bedrijfshulpverlening.
Deskundig en praktisch advies
Dirk: “Wat ik verwacht te kunnen betekenen voor de leden van de VKB? Voor kerkgemeenschappen
en kerkgebouwen gelden dezelfde voorschriften als voor andere organisaties en gebouwen. Als
specialist kan ik de verantwoordelijken adviseren over het opzetten van een arbo- en
veiligheidsbeleid en de laatste ontwikkelingen. Aan de hand van een grondige risico-inventarisatie
tijdens een visuele rondgang en gesprekken met betrokkenen, stel ik een pragmatische en
overzichtelijke inventarisatie met plan van aanpak op. Daarmee kan heel praktisch gewerkt worden
aan optimale arbeidsomstandigheden en veiligheid. In het hele land adviseer en begeleid ik op die
manier allerlei soorten organisaties. Ook diverse geloofsgemeenschappen maken inmiddels dankbaar
gebruik van mijn diensten, zoals in Zwolle, Heerhugowaard en in Bleiswijk.“
Ter illustratie van mogelijke risico’s in de praktijk noemt Dirk de opstelling van kerkstoelen in relatie
tot de voorschriften van de brandweer bij het vrijhouden van vluchtwegen. Losliggende bekabeling,
brandvertragende vloerbedekking en de opslag van allerlei artikelen in de kerktoren zijn ook
frequent voorkomende voorbeelden. “Het gaat erom de veiligheid van gebruikers en bezoekers te
waarborgen, ook op een begraafplaats, in de kapel of in een ander bijgebouw.”
Dirk Bok is zestig jaar, getrouwd met Larinda en trotse vader van drie kinderen en opa. Op vrijwillige
basis is Dirk actief als partner van Dorcas Hulp en ontwikkeling. Dirk is een fervent
modelspoorliefhebber en in zijn vrije tijd fietst en leest Dirk graag.

