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Voorwoord van Jurgen Hoekstra – voorzitter Veiligheid Voorop 
Actief kennis delen en samenwerken zijn nog belangrijker dan voorheen’, met deze boodschap sloot ik het 
voorwoord van de vorige nieuwsbrief af. Niet wetende wat voor een impact de Covid-19 pandemie op ons leven 
zou krijgen. En hoe bepalend deze boodschap zou worden voor onze toekomst. De vele initiatieven in alle 
sectoren van onze maatschappij om elkaar in deze moeilijke periode te helpen en om gezamenlijk oplossingen 
te vinden, tonen dit al aan. Naast de inzet voor het grotere maatschappelijke belang, zien we tegelijkertijd in 
onze sector ook hoe EHS managers, operators en contractors alles uit de kast halen om de bedrijfsvoering op 
verantwoorde wijze te continueren. Alle lof voor deze collega’s. Want juist procesveiligheid kan en mag in deze 
veranderlijke tijden niet minder aandacht krijgen. We moeten als sector proactief blijven acteren. Gezien de 
interesse en het animo voor SDN is er binnen onze sector een enorme commitment om, door nog meer 
kennisuitwisseling en echt te ‘connecten’, het proactieve verschil te maken. En dat maakt dat ik met vertrouwen 
ook dit voorwoord afsluit met de boodschap: ‘actief kennis delen en samenwerken zijn nog belangrijker dan 
voorheen.  
 

 

 

Seveso Top Leadership 
Het curriculum voor het programma ‘Seveso Top Leadership’ wordt ontwikkeld 
door de regionale veiligheidsnetwerken. Het doel is om te komen tot een 
opleiding voor operationeel leidinggevenden van BRZO-locaties, om hen kennis 
en inzicht te geven in het managen veiligheidsaspecten waar zij als hoogste in 
rang verantwoordelijk voor zijn. Het eerste deel van de opleiding is gericht op 
‘betrokken leiderschap’. Dit onderdeel wordt getoetst in twee pilots met 
managers van BRZO bedrijven. In deel twee en deel drie van het programma 
zullen met name de wet- en regelgeving, en de proces technische 
veiligheidsaspecten aan de orde komen. Voor de ontwikkeling van dit deel van 
het curriculum is onlangs een subsidie toegekend door de overheid.  Voor 
verdere informatie over het programma en eventuele deelname aan pilots, 
kunt u contact opnemen met Corine Baarends (Masterclass Veiligheid Midden) 
of Wil Ernes (Masterclass Veiligheid Zuid Oost). 
 

 

Leren van Incidenten 
Binnen de (petro)chemische industrie, staat ‘leren van (bijna-) incidenten’ al 
jaren hoog op de agenda. Daarom heeft de VNCI samen met de regionale 
veiligheidsnetwerken en Veiligheid Voorop het initiatief genomen om met een 
aantal BRZO-bedrijven via een Safety Deal een project ‘leren van incidenten’ 
op te starten. Onderzoeksbureau Crisislab was uitvoerder van dit project. Het 
eindresultaat is een handreiking waarin op drie niveaus (organisatie, 
individueel en sector) praktische ontwerpprincipes worden beschreven voor 
het (beter) leren van incidenten. In het bij deze handreiking 
horende achtergronddocument wordt een gedetailleerde verantwoording 
gegeven van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 
De handreiking en het achtergrond-document kunt u vinden op 
de website van Veiligheid Voorop. 
 

  



 

Nieuw project SAQ 2.0 
In het kort is het doel van dit project om het bestaande instrument (Self 
Assessment Questionnaire – SAQ) dat in 2015 door Veiligheid Voorop is 
ontwikkeld aan te passen naar de laatste regelgeving en wetenschappelijke 
inzichten. Verder komt er een quick-scan, waarmee u met het beantwoorden 
van een kort aantal vragen een eerste indruk kan krijgen over het 
veiligheidsniveau. Ook zal het instrument gedigitaliseerd worden om het 
laagdrempelig en makkelijk toepasbaar te maken. Het project zal worden 
uitgevoerd in samenwerking met Royal HaskoningDHV.  Voor dit project zal 
een subsidie bij de overheid worden aangevraagd. Deelname van bedrijven 
aan dit project is essentieel om een instrument te ontwikkelen dat aansluit bij 
de behoefte van de bedrijven in onze sector. Door deelname aan dit project 
kunnen bedrijven een self-assessment uitvoeren van hun veiligheidssysteem 
onder professionele begeleiding van Royal HaskoningDHV. Wilt u meer weten 
over dit project of bent u geïnteresseerd om deel te nemen, neem dan contact 
op met een van de projectmanagers van Veiligheid Voorop.  
 

 

Safety Delta Nederland 
In september 2018 is een ambitiedocument ondertekend door de 
(petro)chemische industrie, wetenschap en overheid om onder de noemer van 
Safety Delta Nederland (SDN) gezamenlijk als 3-helix partners te werken aan 
de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. SDN is een voorzetting van 
het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030), en richt zich naast 
samenwerking tussen de partners op innovatie en het delen van kennis. In 
eerste instantie zal de focus hierbij liggen op menselijk handelen, ageing assets 
(met corrosie onder isolatie als eerste thema) en te late lekdetectie. Veiligheid 
Voorop is gevraagd om het kenniscentrum verder te ontwikkelen, dat o.a. zal 
bestaan uit een online kennisplatform. Met toekomstige gebruikers van het 
SDN kenniscentrum zijn daartoe in de afgelopen periode diverse workshops 
georganiseerd om de functionele eisen en specificaties voor dit online platform 
vast te stellen. Het verslag van dit project kunt u vinden op onze website en zal 
met betrokken partners in SDN verband worden besproken om het online 
platform en het kenniscentrum verder vorm te geven.   

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten waar Veiligheid Voorop 
bij betrokken is. Verdere verspreiding naar de bij u aangesloten bedrijven wordt zeer op prijs gesteld. Meer 
informatie over Veiligheid Voorop kunt u ook vinden op onze website.  

Mocht u naar aanleiding van de onderwerpen in de nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact 
opnemen met een van de projectmanagers van Veiligheid Voorop. Heeft u suggesties voor verbetering of wilt u 
een bijdrage leveren aan onze nieuwsbrief, laat het ons weten! 
 
Den Haag, 25 mei 2020 
Leantine Mulder & Paul Rocchi – project managers Veiligheid Voorop 
 

 

 


