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NIEUWSBRIEF No. 1 - 2021 

 
Voorwoord van Jurgen Hoekstra – voorzitter Veiligheid Voorop 
Herinnert u zich het incident bij Chemie-Pack in Moerdijk nog? Begin januari las ik in de media enkele berichten 
over het incident, dat plaatsvond op 5 januari 2011 met koppen zoals: ‘’Gevolgen Chemie-Pack na tien jaar nog 
steeds zichtbaar”. Tien jaar geleden brak er een grote brand uit bij Chemie-Pack in Moerdijk. Een medewerker 
poogt met een gasbrander een bevroren pomp te ontdooien. De pomp vat vlam en een vuurzee verspreidt zich 
razendsnel over het terrein, dat vol staat met chemicaliën en andere brandbare producten. Het was destijds de 
aanleiding om Veiligheid Voorop op te richten en we hebben daarmee de afgelopen tien jaar als (petro)chemische 
industrie en ketenpartners samen de verantwoordelijkheid genomen om de veiligheidscultuur en de 
veiligheidsprestatie binnen onze sector te verbeteren. 
 
Leren, luisteren en leiden in veiligheid 
Actief samenwerken en kennisdelen zijn voor mij dan ook sleutelbegrippen als er wordt gevraagd waar Veiligheid 
Voorop voor staat en wat wij doen. Veiligheid Voorop maakt leren, luisteren en leiden in veiligheid toegankelijk 
voor de hele sector én verzamelt en deelt informatie over veiligheidsprestaties met de buitenwereld met als doel 
om samen te bouwen aan een nog veiliger Nederland.  
 
Het vinden en delen van kennis 
Het nieuwe jaar zijn wij weer daadkrachtig van start gegaan met een vervolg van de Veiligheidsdag en een 
interactief webinar met Ira Helsloot over leren van incidenten. Uiteindelijk gaat het erom dat onze bedrijven al die 
beschikbare kennis en informatie vertalen naar concrete verbeteracties met betere veiligheidsprestaties als gevolg. 
Om leren toegankelijk te maken is het van groot belang dat er we de juiste kennis en informatie kunnen vinden en 
delen. Samen met Safety Delta Nederland maken wij dit mogelijk. Recent hebben zij het gebruikersportaal en de 
website gelanceerd. Over al deze onderwerpen kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief.  
 
Voor Veiligheid Voorop wordt het een spannend jaar met diverse verbeterprogramma’s die afgerond worden of 
een vervolg moeten krijgen en een heroriëntatie van onze kernactiviteiten zodat we in 2022 financieel op eigen 
benen kunnen staan. Ik voorzie een mooi jaar – het voorjaar begint – er komt licht in de tunnel. Dus de mouwen 
opstropen en samen aan de slag!  
  

 

Safe Start - follow-up Veiligheid Voorop Veiligheidsdag 
In navolging van de succesvolle digitale veiligheidsdag DARE to CARE! gaan we 
voor Veiligheid Voorop komend jaar door met het organiseren van informatieve 
webinars en workshops met een lerend aspect. Op basis van de terugkoppeling op de 
vraag waarover deelnemers meer willen weten, is als eerste onderwerp gekozen voor 
een informatief webinar over Safe Start. Tijdens de workshop op 21 januari vertelde 
Mark Beckers van DSM over dit veiligheidstrainingsprogramma dat zij hebben 
toegepast binnen hun bedrijf. Tijdens het webinar over Safe Start zal worden 
ingegaan op de doelstelling van het programma en de diverse onderdelen waar het 
programma uit bestaat. Dit zal worden toegelicht met voorbeelden uit de praktijk en 
de behaalde resultaten. De digitale bijeenkomst is op 8 april van 15:00 – 16:30. Een 
uitnodiging voor dit webinar volgt. Save de date!  
 

 Oprichting International Foundation for Chemical Logistics 
De IFCL is een internationale stichting met als primair doel het vergroten van de 
veiligheid binnen de chemische logistiek. De secundaire doelen welke moeten 
bijdragen aan die veiligheid, zijn het streven naar internationale normen, bieden van 
certificeringsstandaarden en het verspreiden van kennis. Meer informatie over de IFCL 
kunt u vinden op de VV website.  
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Seveso Top Leadership 
Het curriculum voor het opleidingsprogramma ‘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, dat gericht is op 
‘betrokken leiderschap’, is gereed en getoetst in pilots met de doelgroep. Ook de 
verkennende studie naar deel 2 en deel 3, gericht op respectievelijk specifieke wet- en 
regelgeving voor Brzo-locaties en de proces technische veiligheidsaspecten, is 
afgerond. Er wordt thans gewerkt aan een voorstel om onder andere deel 2 en 3 te 
ontwikkelen op basis van de resultaten van de verkennende studie en deze te integreren 
met deel 1 om te komen tot een compleet en volwaardig curriculum.  
  

 

Vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid via het 
gebruikersportaal van SDN 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd heeft Safety Delta Nederland (SDN) 
de afgelopen maand veel stappen ondernomen. Vanaf 19 februari staan het 
gebruikersportaal en de website open voor gebruikers. Safety Delta Nederland levert 
laagdrempelige toegang tot kennis en ervaringen van gebruikers over 
veiligheidsconcepten, zowel op het terrein van de hard-, mind- als software. Hierbij 
staan vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid centraal. Via het SDN 
gebruikersportaal krijgt u toegang tot een Kennisbank en een Technology Catalogus 
met gratis informatie over veiligheidsconcepten en de toepassing hiervan. Benieuwd 
wat SDN voor uw bedrijf bij kan dragen of heeft u vragen over veiligheidsconcepten, 
kijk dan voor meer informatie op www.safetydelta.nl  
 

 

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid (Safety Deals) en 
evaluatie van DV2030 
Door het Ministerie van I&W is een evaluatie uitgevoerd van de Subsidieregeling 
Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (Safety Deals). Op basis 
hiervan heeft de Staatssecretaris van I&W besloten om met inachtneming van enkele 
verbeterpunten de subsidieregeling te continueren voor een periode van 5 jaar. Ook is 
er een evaluatie uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
programma Duurzame Veiligheid 2030. De lessen uit deze evaluatie zullen worden 
meegenomen in de recent gelanceerde Safety Delta Nederland (SDN). Meer informatie 
en achtergrond over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Tweede Kamer.  
 

 

Process Safety Fundamentals 
In december ’20 werd door Deltalinqs een webinar georganiseerd over Process 
Safety Fundamentals (PSF) met presentaties van diverse bedrijven. Klik op de 
toegevoegde link als u deze bijeenkomst heeft gemist heeft of nogmaals wil bekijken. 
De PSF zijn een set van principes om operators, aannemers, supervisors en het 
operationele management te ondersteunen bij een veilige bedrijfsvoering. De PSF 
leggen nadruk op kritische taken in operatie die kunnen leiden tot ongecontroleerde 
emissie van gevaarlijke stoffen en benadrukken veilige werkwijzen om dergelijke 
incidenten te voorkomen. Toepassing van de PSF maakt procesveiligheid onderdeel 
van het dagelijkse gesprek in operatie en helpt om risico normalisatie en ondermaats 
opereren te voorkomen. Er zijn diverse publicaties in het publieke domein 
beschikbaar over PSF. Voorbeelden kunt u onder andere vinden op de websites van 
het European Process Safety Centre en IOGP (The International Association of Oil & 
Gas Producers).  
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Leren van Incidenten 
Binnen de (petro)chemische industrie, staat ‘leren van (bijna-) incidenten’ al jaren 
hoog op de agenda. Daarom heeft de VNCI destijds samen met de regionale 
veiligheidsnetwerken en VV het initiatief genomen met een aantal Brzo-bedrijven en 
onderzoeksbureau Crisislab het project ‘leren van incidenten’ uit te voeren. Het 
eindresultaat dat eind vorig jaar is gepubliceerd omvat 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. Door de regionale veiligheidsnetwerken 
en diverse branche organisaties is middels presentaties en workshops onder hun leden 
veel aandacht aan dit onderwerp gegeven. Recent is door VV een digitale workshop 
georganiseerd met Ira Helsloot waarin met name leren op sector niveau centraal stond. 
Het materiaal van deze workshop kunt u downloaden via de VV website. De komende 
tijd zal er gewerkt worden aan een voorstel hoe o.a. leren op sector niveau verder vorm 
gegeven zou kunnen worden. Wordt dus vervolgd!  
 

 

Just Culture 
In de vorige nieuwsbrief zijn we al ingegaan op dit onderwerp. Just Culture: een 
rechtvaardige cultuur waarbinnen mensen niet bang zijn om ongewone of onveilige 
situaties te melden. Klinkt goed, maar werkt het in de praktijk? Vier bedrijven namen 
grondig de proef op de som. Hun ervaringen kunt u lezen in dit rapport. Verder is er 
een handreiking opgesteld om op een praktische manier te starten met het bouwen 
aan Just Culture. 
 

 

LinkedIn 
VeiligheidVoorop en Safety Delta Nederland hebben hun eigen LinkedIn pagina. 
Hierop zullen actuele berichten en publicaties van VV en van SDN worden 
gepubliceerd. Door ons te volgen, kunt u ons helpen het bereik van VV en SDN te 
vergroten: 
 
VV - https://www.linkedin.com/company/71520966/admin/ 
 
SDN - https://www.linkedin.com/company/safety-delta-nederland-sdn/ 
 

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 en de LinkedIn pagina.  

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! 
 
26 februari 2021 
Leantine Mulder & Paul Rocchi – Projectmanagers Veiligheid Voorop 

 


