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Voor de vereniging Facility Management Nederland (FMN) was de nieuwjaarsreceptie op 
20 januari 2005 in Den Bosch een start voor het tienjarig bestaan. 
Voor de redactie en het bladmanagement van het verenigingsblad was het een start van 
een vernieuwde uitgave van de ‘facility management informatie’ (fmi). 
Nico Lemmens reikte het eerste exemplaar uit aan de voorzitter Hidde van der Kluit.  
 
Naast de nieuwe lay-out en druktechniek zijn er een aantal onderwerpen gewijzigd en 
bijgekomen. Onder andere start het blad nu met een woordje van de kernredactie. 
Onderstaand vindt u de eerste uitgave. Eén om zeker te overdenken. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Een nieuw verenigingsjaar. Een nieuwe lay-out en druktechniek. Een nieuwe redactierubriek. 
Het thema Riskmanagement: veiligheid en beveiliging. 
 
Verdorie, wat moet je daarover schrijven na 2004? Premier Jan Peter Balkenende laat via de 
media weten: “Het afgelopen jaar is een bitter jaar geweest”. Een oranje armband steekt fel af 
tegen zijn donkere colbert. De premier wil ‘zeker nadenken’ over een speciaal ministerie van 
veiligheid. In de tweede helft van dit jaar moet het kabinet hierover een besluit nemen. 
Angst is één van de grootste stressfactoren van de mens! Helpen een plastic armbandje en een 
‘zeker nadenken’ de veiligheid en vooral het veiligheidsgevoel? Zijn de dijken en duinen echt 
hoog genoeg? Mmmmm..... Daar kunnen we eens (on)rustig over nadenken! 
 
Voor de facilitaire dienst bestrijkt riskmanagement een breed gebied. Zorg voor de persoonlijke 
veiligheid & gezondheid van medewerkers en bezoekers en het beveiligen van bedrijfs- en 
persoonsgegevens/-eigendommen. Privacy versus criminaliteit. Beveiliging versus 
toegankelijkheid, enzovoort. 
 
Is een manager te respecteren als hij 25% onder de m2-norm van de arboregels zijn 
medewerkers huisvest? Is er medelijden nodig als hij door justitie opgehaald wordt voor letsel 
en/of dood door schuld? Bedenk eens of u zou reageren op de vraag waarom een vluchttrap is 
verwijderd, de vluchtdeur is dichtgemetseld en het informatiebordje vluchtweg nog in de gang 
hangt! 
 
Er wordt geklaagd over te veel regelgeving en administratieve rompslomp. Terecht! Het zou 
simpeler kunnen. Bedenk gewoon dat uw kinderen of ouders op uw terrein aan het werk zijn en 
uw portemonnee op uw bureau ligt. Dan zijn regels overbodig. Dan is de veiligheid en 
beveiliging vanzelfsprekend. 
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