De evolutie van
hygiëne en veiligheid
Stof tot nadenken

Een betere hygiëne op de werkvloer verhoogt het arbeidsethos en laat het ziekteverzuim
dalen. Maar de theorie laat zich niet altijd even makkelijk naar de praktijk vertalen. Bedrijven
stellen andere prioriteiten, terwijl het een kleine moeite is om bijvoorbeeld handhygiëne
op de kaart te zetten. Aan schoonmaakorganisaties de taak om bedrijven te adviseren,
vindt Ernst-Jan van der Graaf, directeur van Uniqcare.
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