Verbijsterd
Toen ik onderstaand persbericht van Rijkswaterstaat las, waarin door een overheidsinstantie hobby fotografen
worden gevraagd, was ik verbijsterd en wel om de volgende reden: In de politiek wordt regelmatig gediscussieerd
over zogenaamde wurgcontracten, de inzet van stagiaires op echte banen en het onterechte gebruik van ZZP
ers. Met zo’n oproep als deze (onderstaand) wordt de vakfotograaf niet meer serieus genomen. Dit is een
beroepsgroep die het al heel zwaar heeft. Of de aannemer er blij mee is, is ook maar de vraag.
Ambtenaren doen nu hetzelfde blijkt uit onderstaande oproep, die vast wordt ingezet uit verkeerde
bezuinigingsdrang. Wat zou het inschakelen van een vakfotograaf nu schelen op de totale kosten van dit project?
Ik dacht altijd dat de overheid sociaal en maatschappelijk verantwoord moest werken, maar kennelijk heb ik dat
niet goed begrepen. Steeds vaker krijgt de lezer ook “goodfeeling” persberichten in combinatie met gratis foto’s te
zien in media. Nu dus ook deze foto’s, die door betreffende overheidsorgaan rechtenvrij worden verkregen . In
deze eigen gemaakte persberichten wordt over missers bij projecten uiteraard niet gesproken. De pers wordt
gemeden of op afstand gezet. Of de controle op de overheid daarmee is gediend is maar de vraag.

Bouwplaatsen vol veiligheidswaarschuwingen Chaos, grote paniek, groot, door kennis en rust van chauffeur gebeurd hier niets.

Deel dan ook deze blog met de waarschuwing om ongelukken te voorkomen. Twee vliegen in één klap, want dan
wordt ook meteen voldaan aan onderstaande oproep van Rijkswaterstaat om te delen.
Naast dat langzaam aan een beroepsgroep, de “fotografen”, om zeep wordt geholpen, krijgt de aannemer ook
een probleem. Wat dacht je van het gevaar dat hobbyfotografen opleveren die, zich van geen kwaad bewust,
tussen vrachtverkeer en kranen proberen te komen om een mooie foto te maken. Zij roepen daarbij vast: “Ik ben
fotograaf voor Rijkswaterstaat”. Zij hebben geen ARBO kennis, geen VGA of andere veiligheidskennis. VGA
betekent VGM Checklist Aannemers. De letters VGM staan op hun beurt weer voor Veiligheid, Gezondheid en
Milieu.
Een vakfotograaf moet meestal een cursus doen voor hij op of maar in de buurt van een bouwterrein mag komen,
een eis die door datzelfde Rijkswaterstaat wordt gesteld. Ik heb onlangs nog een KARGO veiligheidstraining
gehad. Ik hoop niet dat het gebeurd, maar de kans is veel groter dat er ongelukken gebeuren als mensen zonder
veiligheidstraining tussen de werkzaamheden in lopen. Vervolgens krijgt vast de aannemer de zwartepiet
toegespeeld bij een incident. Die zit niet op dit soort oproepjes te wachten, de toeloop naar het bouwterrein wordt
hierdoor groter, waardoor de aandacht voor veiligheid en bijbehorende personeel moet toenemen. Dus ook de
kosten.
Onze overheid beseft duidelijk niet dat door deze verkeerde bezuiniging, een oproep voor hobbyfotografen, een
belastingbetalende beroepsgroep stuk gemaakt wordt. Uitgevers en bedrijven zeggen immers, de overheid doet
het zelfs, en ook zij zetten steeds meer hobbyfotografen in, in plaats van beroepsfotografen. Als er zo meer
mensen in de bijstand komen zullen er minder zijn die bijdragen aan het salaris van de ambtenaar, ofwel een
vicieuze cirkel.
Voor informatie over het gebied en de link naar het nieuwsbericht: Afferense en Deetse Waarden
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HET PERSBERICHT
Hobbyfotografen gezocht
Binnenkort start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Afferdense en Deestse Waarden. We
zijn zeer geïnteresseerd in foto’s van het werk en zoeken dan ook enthousiaste hobbyfotografen die foto’s willen maken van
alle ontwikkelingen en veranderingen in het gebied.
Rijkswaterstaat is zeer geïnteresseerd in foto’s van het werk.
Hebt u foto’s die wij rechtenvrij mogen gebruiken? Wij ontvangen ze graag. Wij delen deze foto’s dan weer met anderen via
onze website, social media en deze nieuwsbrief.
Contact
Bent of kent u een lokale, enthousiaste fotograaf? Of wilt u meer informatie? Stuur ons dan een e-mail onder vermelding
van ‘fotograaf’, on-fb-krwvr@rws.nl Let bij het maken van foto’s wel op uw eigen veiligheid door op de toegankelijke paden
te blijven en de werkzaamheden niet te storen.

