De Seveso Top Manager speelt een cruciale rol in het bereiken
en behouden van een hoog veiligheidsniveau van een BRZO
bedrijf.

Curriculum
Seveso Top Leadership
TOGETHER LEADING

IN SAFETY

In Nederland staan deze bedrijven voortdurend in de
aandacht. Zowel interne als externe stakeholders verlangen
dat er gewerkt wordt op een hoog veiligheidsniveau.
Er zijn, vooral extern, aanzienlijke veiligheidsrisico’s en het is
niet eenvoudig deze te managen tezamen met de andere
belangen van het bedrijf. De Seveso Top Manager is hiervoor
de eindverantwoordelijke binnen het bedrijf en wordt hier
zowel juridisch als persoonlijk op aangesproken.
Met het Curriculum Seveso Top Leadership wordt de Seveso
Top Manager voorbereid om zich te ontwikkelen tot een
competente Seveso Top Manager met een goed moreel
kompas die de aanzienlijke (externe) veiligheidsrisico’s
zodanig kan managen dat de veiligheid van medewerkers,
contractors en omwonenden steeds geborgd is.

integrale opleiding
voor de
Seveso Top Manager

Contactinformatie

M E E R

GERARD KEIJZER, Site Manager
Synthomer Middelburg
“Wat het curriculum Seveso Top Leadership zo
goed maakt is de mix van kennisaanbod, leren van
elkaar en werken aan je persoonlijke
ontwikkelingsplan. De kennis en inzichten die
aangereikt worden, de ervaringen die onderling
uitgewisseld worden zijn direct toepasbaar in de
dagelijkse praktijk van het managen van een
Seveso bedrijf. Daarnaast helpt het persoonlijke
ontwikkelingsplan niet alleen jezelf maar ook de
organisatie te groeien en op een hoger plan te
komen."

MARK BRAMER, Site Director
Netherlands KLK Kolb
"Door het curriculum wordt er een
duidelijke spiegel voorgehouden met betrekking
tot de verantwoordelijkheden en eigenschappen
die je als leider in een BRZO bedrijf moet hebben.
De onderwerpen en de gedeelde expertervaringen
triggeren een zelfreflectie over je eigen manier
van leiding geven en wat je kan overkomen in een
verantwoordelijke positie. Door deze
bewustwording heb ik mijn leiderschapsstijl
aangepast en het verwachtingspatroon van mijn
managementteam aangescherpt."

informatie

Wilt u meer weten over het curriculum?
Neem contact met ons op!

‘Een competente Seveso Top
Manager met een goed moreel
kompas voor veiligheid is cruciaal
voor een veilige en gezonde BRZO

Corine Baarends-Facilitator &
Coach Curriculum Seveso Top Leadership
corine@quirineconsulting.nl
Paul Rocchi - Programma Manager
Veiligheid Voorop
paul@veiligheidvoorop.nu
https://www.veiligheidvoorop.nu

chemiesector’
Het Curriculum Seveso Top Leadership is ontwikkeld is op
initiatief van de Regionale Veiligheidsnetwerken in Nederland
en wordt door de Stichting Veiligheid Voorop aangeboden.
Seveso Top Managers uit de chemiesector hebben actief
meegewerkt aan de ontwikkeling van het Curriculum.

MIGUEL ANENTO, Site Manager
Arlanxeo op de Chemelot Site in Geleen
"Op de eerlijke vraag: Kun je aangesteld worden als
verantwoordelijke van een Seveso bedrijf zonder hiervoor
het Curriculum Seveso Top Leadership te hebben
gevolgd? Is mijn eerlijke antwoord: NEE.
De belangrijkste punten zijn voor mij de duidelijke kaders
ten aanzien van verantwoordelijkheid en de
bewustwording van de wettelijk aansprakelijkheid, het
leren met elkaar maar nog belangrijker het leren van
elkaar. Maar vooral de aandacht voor wat ikzelf kan doen
om mijn Seveso leiderschap te verbeteren, want wij
hebben als Seveso Top Leaders de verantwoordelijkheid
voor ons bedrijf, medewerkers en omgeving om in
control van veiligheid te zijn en blijven.

VOOR WIE?

HET
PROGRAMMA

Het Curriculum Seveso Top Leadership is bedoeld
voor de operationele Top Manager (Plant Manager,
Site Manager, Terminal Manager en Locatiedirecteur)
van een Seveso bedrijf uit de chemiesector met,
bij voorkeur, minimaal 1 jaar ervaring.

RESULTATEN
Een professioneel netwerk aan ‘peers’ van
Seveso Top Managers uit vergelijkbare bedrijven
waarmee ervaringen in het dagelijks omgaan
met leiderschapsdilemma’s uitgewisseld worden;
Een door u zelf opgesteld Persoonlijk
Verbeterplan ter versterking van uw betrokken
leiderschap in veiligheid waaraan u uitvoering
geeft binnen uw eigen organisatie.
Certificaat Seveso Top Leadership voor
competent leiderschap in veiligheid met een
goed moreel kompas namens de Stichting
Veiligheid Voorop.

OPLEIDINGSINFORMATIE
Studiebelasting De studiebelasting bedraagt
totaal circa 170 uur, waarvan 60 uur
opleidingsdagen, 30 uur zelfstudie, 30 uur
huiswerkopdrachten en 50 uur voor het
opstellen van het persoonlijk verbeterplan en
presentaties.
Personal Coaching In de opleiding krijgt u 9 uur
persoonlijke coaching door een ervaren coach uit
de BRZO chemiesector.
Opleidingsdata Er starten in principe 2 groepen
per jaar, in het voorjaar en najaar. Kijk op onze
website voor de actuele data.
Duur 6 opleidingsdagen gedurende 1 jaar
Kosten (mei 2022): € 3.300,- ex. BTW

BETROKKEN LEIDERSCHAP
Door gerenommeerde trainers krijgt u de meest
actuele theoretische kennis over Betrokken
Leiderschap aangereikt waarmee u uw eigen stijl
in Betrokken Leiderschap versterkt als leider van
een risicovol bedrijf. Samen met uw collega
deelnemers ontwikkelt u de Menukaart
Betrokken Leiderschap waarmee u direct in uw
organisatie aan de slag kunt om de
veiligheidsprestatie in uw bedrijf structureel te
verbeteren. Zeer ervaren storytellers uit de
BRZO chemiesector vertellen u hoe zij zijn
omgegaan met de dilemma’s waar de Seveso Top
Manager mee te maken heeft. De
beheersfactoren productie, organisatie,
cultuur, en risico’s komen in dit onderdeel van
het Curriculum uitgebreid aan bod.

WET- EN REGELGEVING EN
EXTERN STAKEHOLDER
MANAGEMENT
BRZO wet- en regelgeving en Extern Stakeholder
Management zijn belangrijk en vormen de basis
voor het veilig kunnen managen van een BRZO
bedrijf. U krijgt de basis kennis aangereikt en er
wordt ingegaan op de beheersfactor Omgeving.

OPERATIONELE
PROCESVEILIGHEID
Externe veiligheid heeft alles te maken met
procesveiligheid: de gevaarlijke stoffen moeten in
de installaties blijven en niet tot brand, explosie of
gifwolk leiden. In deze module wordt specifiek
voor u als de Seveso Top Manager de
noodzakelijke kennis van de belangrijke
elementen van Operationele Procesveiligheid
behandeld door zeer ervaren
procesveiligheidsdeskundigen van bedrijven uit
de BRZO chemiesector.

PERSOONLIJK VERBETERPLAN
In het Curriculum staat het Persoonlijke
Verbeterplan centraal. U ontwikkelt uw eigen
plan op basis van de vergaarde kennis samen met
ondersteuning van uw persoonlijke coach.
Vervolgens presenteert u het plan aan uw collega
deelnemers en coach die u suggesties voor
verbetering geven voor uw definitieve plan.
Daarna gaat u aan de slag met de uitvoering van
uw Persoonlijke Plan in uw organisatie. Het
Curriculum wordt afgerond met een presentatie
en bespreking van de door u behaalde resultaten
samen met de collega deelnemers en coach.

