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Veiligheidsdag BRZO bedrijven 
 

‘Veiligheid Voorop’  
 
 

6 november 2014 
Conferentiecentrum Groot Kievitsdal in Baarn 

 

Programma  
 
09.30 uur  Ontvangst deelnemers 
  
10.00 uur  Opening dagvoorzitter 
 
Ochtend programma: 
 
Veiligheid en leiderschap 
Inleiding door Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. 
Interview met Anton van Beek, voorzitter Veiligheid Voorop, over activiteiten en resultaten 
van de industrie in het kader van Veiligheid Voorop, en de uitdagingen voor de komende 
jaren. 
Prijsuitreiking essaywedstrijd “Veiligheid en Leiderschap” door Chris Kuijpers en  
Anton van Beek.  
   
De staat van de veiligheid vanuit het perspectief van compliance 
Presentatie door Jan van den Heuvel, directeur DCMR en tevens voorzitter van het landelijk 
overlegplatform BRZO+, waarin de BRZO inspectiediensten samenwerken, over trends en 
uitdagingen op het gebied van veiligheid en compliance performance. 
 
 
12.00 uur Lunch 
 
Middag programma 
  
13.00 uur Parallelsessies (eerste sessie) 

 
 Parallelsessie 

1 Veiligheid bij onderhoudsstops – Contractormanagement –  
Wat is de rol van VCO? ( Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist 
Opdrachtgevers) o.l.v. Richard Jongen, Nyrstar en Arend Profijt, Mourik 

2 Leiderschap en communicatie: hoe ‘verkoop’ je veiligheid binnen een organisatie, 
hoe krijg je het in het systeem van de mensen? 
o.l.v. Clement Saaltink, Euro Tank Terminal Rotterdam 

3 Aanpak near misses, het early warningsystem voor ongevallen  
o.l.v. Corine Baarends, Chemtura 

4 Dialoog n.a.v. essays over veiligheid en leiderschap: winnaars van de 
essaywedstrijd faciliteren een interactieve workshop over leiderschap  

5 Workshop over High Reliability Organisation: HRO gaat verder dan de bestaande 
management systemen, die vooral gericht zijn op controle. HRO richt zich op de 
cultuur en het gedrag in organisaties o.l.v. Frans Scheeren, OCI Nitrogen. 



6 Het delen van ervaringen over het gebruik van Key Performance Indicators (KPI’s ) 
om de (proces)veiligheidsperformance van uw bedrijf te meten o.l.v. een 
vertegenwoordiger van VNPI 

7 'Wishful blindness’ is het verschijnsel, dat we niet meer in staat zijn om voldoende 
zelfkritisch te zijn op onze dagelijkse routine, waardoor risico’s niet meer worden 
opgemerkt of worden ontkend. In hoeverre worden de beslissingen bij u en in uw 
bedrijf geleid door wishful blindness? O.l.v. Mylene Duijvestein en Annemiek 
Boelens, Opteamise. 

 
 
Pauze 
 
 
Tweede parallelsessie 
 
Ranking de stars: Hoe scoort u op veiligheid? 
Op basis van de uitgewisselde informatie en reflectiemomenten van deze Veiligheidsdag is 
de vraag: hoe sta ik er als bedrijf voor, welke uitdagingen zijn voor mij aan de orde en wat 
kunnen we samen doen met onze ketenpartners en veiligheidsnetwerken?  
Interactieve sessie onder leiding van de dagvoorzitter  
 
 
17.00 uur Borrel 
 
 
 
 
 
In de plenaire ruimte staat de hele dag een stand met informatie over de regionale 
veiligheidsnetwerken. 
 


