
Op de werkvloer van HSM is veel lawaai: 

 lassen, slijpen, tikkende hamers en 

 draaiende motoren van vrachtwagens. Tel 

daar het geluid van de radio bij op, die 

 keihard staat te schetteren, en je begrijpt 

dat je hier gehoorbescherming nodig hebt.

Erfelijk
‘Als jongetje wilde ik al iets met techniek. 

Het zit in de familie. Alle mannen van 

mijn vaders kant doen iets met auto’s of 

vrachtwagens. Ik haalde vroeger alles uit 

elkaar: van skelter tot fiets, van bromfiets 

tot auto.’

Vervelende kinderen
‘Ik vind het niet erg dat er lawaai op mijn 

werk is. Ik heb alleen een hekel aan het 

geluid van jengelende kinderen. Vroeger gaf 

het geluid van een voorbijdenderende trein 

mij een gigantisch gevoel. Daar was ik echt 

van onder de indruk. Ik hou ook erg van 

muziek: ik luister er de hele dag naar.’

Stalen neuzen en oorplastieken
‘Ik zorg ervoor dat mijn mensen zich goed 

beschermen op de werkvloer. Ze dragen 

veiligheidsbrillen, werkschoenen met stalen 

neuzen en gehoorbescherming. Ze kunnen 

kiezen uit een koptelefoon, zachte oordoppen 

of op maat gemaakte oorplastieken. Mensen 

met gevoelige oren vinden die oorplastieken 

niet fijn. Ze irriteren het oorkanaal, maar 

ze geven wel de beste demping van geluid.’ 

Goede tip
‘Ik draag zelf alleen gehoorbescherming 

 wanneer ik de hele dag herrie maak. Bij 
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Lassen en slijpen – Hans van Ekris 

is directeur van HSM, een reparatie-

bedrijf voor hydraulische systemen. 

Dat is een moeilijk woord voor een 

aandrijftechniek die gebruikmaakt 

van vloeistoffen. HSM repareert 

vuilniswagens, autolaadkranen en 

containersystemen, maar ook met 

een gebroken bagagedrager van 

je fiets kun je er terecht. 

kleine klusjes, die maar twee tellen duren, 

doe ik het niet. Mijn oorplastieken? Die lig-

gen vandaag thuis. O ja, nog een goede tip: 

als je oren beginnen te hangen, moet je ze 

water geven.’

Je moet ook uitkijken voor je ogen!

Oorplastieken

Hans van Ekris

Ik ga niet voor gek lopen!

Herrie op de werkvloer – Paul van der 

Schaft is uitvoerder bij KWS (Koninklijke 

Wegenbouw Stevin), een grond- en wegen-

bouwbedrijf dat ongeveer 20 procent van 

het Nederlandse asfalt legt. Zijn asfalt-

ploeg maakt drempels, rotondes, parkeer-

plaatsen en snelwegen. 

Test

Gevaarlijk

Bellen of beschermen?

Welterusten!
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