
Op donderdag 7 november heeft de Stichting Veiligheid Voorop haar
inmiddels 8de veiligheidsdag georganiseerd. In samenwerking met
Chemelot is een prachtig programma neergezet dat bovendien op
Chemelot in Geleen heeft plaatsgevonden. Het thema van dit jaar was
SHIFTING GEAR – oftewel schakelen. Onder de gerichte leiding van Bas
van Werven en met als hoofdgast voormalig autocoureur Robert
Doornbos zijn de deelnemers veilig alle bochten van het programma
doorgekomen en hebben ze het uitdagende parcours met goed gevolg
afgelegd!

Bas van Werven opent en nadat de veiligheidsregels zijn doorgenomen en
benadrukt krijgt de voorzitter van Veiligheid Voorop Anton van Beek.
‘Veiligheid is niet sexy – dat heb ik altijd gezegd, maar het is wél een
thema dat ons allemaal bezighoudt en raakt.’ Met meer dan 300
aanmeldingen en een opkomst van bijna 250 mensen een terechte
conclusie. Het thema van de dag was er later dan de ‘gast’, maar eerder
dan het besluit dat Anton heeft genomen om te stoppen met het
voorzitterschap van Veiligheid Voorop. Een vorm van schakelen is ook
afremmen, en in sommige gevallen gewoon stoppen. Jurgen Hoekstra
(CEO BASF NL) neemt het stokje over.
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CHEMELOT SAMEN BEWUST VEILIG

Anton van Beek treedt terug als 
voorzitter en Jürgen Hoekstra 
neemt het over. Op de vraag wat 
betekent VEILIGHEID voor jou 
laat hij onderstaande foto zien….

Loek Radix is sinds 
ruim een maand 
trotse directeur 
van CHEMELOT. 
‘Derde generatie’ 
en veiligheid zit ‘m 
in het bloed. 

Robert Doornbos

If things seem under control,
you are not going fast enough.

Bas van
WervenVeiligheid is nooit af…





Bestuur van Veiligheid Voorop schittert in een eigen productie 
VEILIGHEID VOOROP SHIFTING GEAR. Te zien op 
https://youtu.be/RLKBjPRKp_A

Sjoerd Visser benadrukt de noodzaak van 
een goede begeleiding en opleiding voor 
de Operationeel Top Manager.
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13 inhoudelijke workshops 
voorbereid en begeleid door 
medewerkers van bedrijven op 
Chemelot. Reacties: 
INTERESSANT, BOEIEND, NOOIT 
GEWETEN… HADDEN WE VEEL 
EERDER MOETEN DOEN, WIST 
NIET DAT SCHAKELEN ZO 
INGEWIKKELD KON ZIJN, WIST 
NIET DAT SCHAKELEN ZO 
EENVOUDIG WAS, BEN ENORM 
GEHOLPEN MET DE PRAKTISCHE 
TIPS DIE IK HEB MEEGEKREGEN, 
DOOR DE INITIMIEIT HEB IK 
VRAGEN DURVEN STELLEN DIE 
IK ANDERS NOOIT HAD 
GESTELD…
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£ 40.000,- WINST: 80% techniek en 20% talent…

F1 =TEAMWORK



Was de reis meer dan waard * Leuke en leerzame dag gehad
* Misschien wordt veiligheid dan toch nog wel sexy… * ….
Nog beter dan vorig jaar! * Doornbos: TOPPER! * Mooie en
zinvolle dag * Top event * Bijzonder leerzaam met
vakgenoten en gelijkgestemden * Goed georganiseerd *
Prachtig en leerzaam event * Inspirerende dag *

Dank voor de samenwerking!
Stichting Veiligheid Voorop in samenwerking met CHEMELOT


