‘Accent op veiligheid
is doorgeslagen’
THEMA

Michiel de Reus is, naast zijn baan als directeur eigenaar van INT-EXT Glasbewassing, sinds

bij diverse projecten allerlei restricties
gekomen voor glazenwassers, soms

tweeëneenhalf jaar docent bij SVS voor de vakopleiding glazenwasser. Hij geeft onder

zelfs zo veel, dat het werken bijna onmogelijk is geworden. Zo werkte ik vroeger

andere les in arbo en veiligheid. Wat leren de leerlingen precies? Is dat anders vergeleken

voor een organisatie waar interne veiligheid hoog in het vaandel stond. In de

met enkele jaren terug? Hoe vindt De Reus het werken op hoogte in de praktijk?
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