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Chemtura Corporation

• Wereldwijd een van de grootste 
producenten van speciale 
chemicaliën

• Producten vlamvertragers, 
gewasbescherming , olie additieven 
en  metal alkylen

• Wereldwijd meer dan 3,500 
medewerkers 

• Productie locaties, research centers 
en verkoopkantoren over heel de 
wereld.

Corporate Headquarters: 

Philadelphia, Pennsylvania, USA
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Chemtura visie-een cultuur zonder incidenten

All employees 
actively leading the 
journey of living 
incident free.

 Risico’s herkennen, evalueren en 
elimineren

 Eigenaarschap voor eigen en 
andermans veiligheid

 Leren, delen en coachen

 Heldere verwachtingen begrijpen

 Zowel op het werk als thuis
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Chemtura safety strategie

Een lerende organisatie

 Safety Leadership

Menselijk gedrag

Near miss rapportage
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Safety Leadership

Safety leadership training

• Iedereen een leider in veiligheid

• Alle medewerkers

• Focus 
veiligheidsbewustzijn
gevaarherkenning
soft skills

• Brede betrokkenheid  

• Meer aandacht veiligheid 

• Leren van elkaar

• Duurzaam programma 
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Menselijk gedrag

Waarom zo belangrijk?

Mensen zijn niet perfect.  Gemiddeld 80% 
betrouwbaar. 

Veel chemische processen vragen een menselijke 
inbreng/handeling om een belangrijke taak of stap uit 
te voeren. 

Zelfs de beste en meest ervaren medewerkers maken 
fouten.

De menselijke handeling is vaak de laatste barrière 
om te waarborgen dat een taak of stap juist wordt 
uitgevoerd. 

Mensen moeten hun beperkingen kennen en acties 
nemen om meer “lagen van bescherming” op te 
nemen om belangrijke fouten te vermijden
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Menselijk gedrag- wat betekent dat allemaal?

Het feit dat mensen werken in een 
chemische fabriek geeft niet het recht om 
fouten te maken

• Meerdere lagen van bescherming 
noodzakelijk

• Technieken om betrouwbaarheid te 
verhogen

• Alert zijn voor afleiders
• Actie – Corrigeer en rapporteer fouten 

als near misses
• Invloed leidinggevende is groot-

shortcuts
• Veiligheid is geen kwestie van geluk 

hebben.
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Near miss reporting

• Incident rapportage 2009
Causal mapping
Lagging indicator
Leermomenten delen

• Near miss rapportage  2010
Meer leermomenten
Conversatie medewerker
Discussie Safety Team
Feed back
Communication

• SharePoint rapportage

• Risico beoordeling NM 2011
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Near miss reporting-risico beoordeling

• Start 2011

• Rood- hoog risico

• Geel– gemiddeld risico

• Groen – laag risico

• Potentiele risico 

• Rode near misses: 
diepgaand onderzoek
safety alert 
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Near miss reporting-oorzaak analyse

• Start in  2012

• Fishbone

• 18 categorieën

• Site/regionaal/corporat
e level

• Continue verbetering

• Grootste oorzaken:
Machine/equipment
Menselijk gedrag
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Near miss rapportage resultaten

• Stijgende lijn near miss 
rapporten

• Dalende lijn recordable
incidenten

• Betrokkenheid medewerkers 
op elk niveau beter

• Risico beoordeling in team 

• Communicatie verbeterd

• Leading KPI – NM/emp/mth

• Basis oorzaken evalueren

• Training menselijke factor 
2014

•
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Near miss rapportage – de waarde

• Neemt (potentiele) 
oorzaken van incidenten 
weg

• Delen van ervaringen en 
leermomenten 

• Medewerkers herkennen 
risico’s en willen en 
kunnen rapporteren 

• Ondersteund continue 
verbetering.
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Near miss rapportage - de toekomst

• Waarborg rapportage in 
iedere categorie- veiligheid-
milieu-proces veiligheid-
schade-beveiliging.

• Waarborg rapportage vanuit 
gehele organisatie  dus alle 
afdelingen en alle niveaus 

• Hou systeem levend en pas 
aan indien nodig
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De beste resultaten in veiligheid worden bereikt wanneer
allen samen werken en hun verantwoordelijkheid 
als leider in veiligheid nemen. 


