
 
NIEUWSBRIEF No. 5 - 2020 

 
Voorwoord van Jurgen Hoekstra – voorzitter Veiligheid Voorop 
December – voor velen altijd een maand voor reflectie. Wat waren de ‘highlights’ van het afgelopen jaar en wat 
willen we in 2021 bereiken? Ik weet niet hoe u dit beleeft, maar bij mij overheerst nu nog het gevoel van alleen 
willen vooruitkijken en niet te veel achteromkijken in de hoop dat we deze periode snel achter ons kunnen laten.  
 
Corona was natuurlijk het alles overheersende thema in het afgelopen jaar. Je kon geen krant openslaan of radio of 
televisie aanzetten. Het leek maar over een onderwerp te gaan. En begrijpelijk. Wereldwijd zijn en worden nog 
steeds door deze pandemie mensen, gezinnen en bedrijven zwaar getroffen. Het leed is nog niet voorbij al gloort 
om de hoek weer licht in de tunnel met diverse vaccins die in een zeer korte tijd ontwikkeld en getest zijn. Een 
knappe prestatie die laat zien hoe innovatief de mensheid kan zijn als het er werkelijk omgaat. En filosoferend 
vraag ik mij wel eens af waarom we dit ook niet zouden kunnen doen voor andere problemen die op wereldschaal 
spelen. U mag ze zelf invullen.  
 
Bewonderenswaardig vind ik ook de veerkracht die onze bedrijven het afgelopen jaar hebben getoond, waarbij in 
korte tijd het nieuwe normaal eigenlijk ‘normaal’ is geworden. We zullen dit strakke regime met beperkte vrijheden 
ongetwijfeld nog geruime tijd moeten zien vast te houden. Wel ben ik benieuwd hoe los de teugels worden als we 
weer mogen. Het afgelopen jaar heeft immers laten zien dat excellent functioneren en een goede bedrijfsprestatie 
ook bereikt kunnen worden met minder reizen en meer thuiswerken en beeldbellen. Het zoeken naar een juiste 
balans is hier het devies.  
 
In mijn eerste jaar als voorzitter heb ik met velen van u kennis gemaakt en gezien hoe u met passie en op 
verschillende wijze invulling geeft aan het onderwerp veiligheid. Onze Stichting Veiligheid Voorop heeft naar mijn 
mening hierin een unieke positie door bedrijven over de hele keten heen met elkaar te kunnen verbinden. Door ons 
programma van activiteiten stimuleren wij samen werken, delen en leren met als resultaat samen sterker en veiliger. 
Dit zijn de punten waar ik mij met het bestuur ook in het komende jaar voor wil blijven inzetten. De oprichting van 
de Safety Delta Nederland sluit hier naadloos op aan. Achter de schermen wordt veel werk verricht om begin 
volgend jaar life te gaan met het SDN KennisCentrum en om invulling te geven aan de SDN innovatiepoot.  
 
Op 5 november hadden wij onze eerste bijeenkomst van de digitale Veiligheidsdag met boeiende en inspirerende 
bijdragen van onder andere Arjan Littooij, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en lid van 
de Stuurgroep DV2030 en Arjan van Dijk, Programmadirecteur SDN. Het nieuwe jaar willen wij goed aftrappen 
met twee vervolg workshops in januari. Meer details hierover vindt u in deze nieuwsbrief. Wij hopen u en andere 
medewerkers in uw bedrijf van harte te mogen verwelkomen op deze bijeenkomsten.  
 
Rest mij nog om u allen mooie dagen toe te wensen in de laatste weken van dit jaar. Voor menigeen zal het 
ongetwijfeld een puzzel worden hoe de ‘blokjes’ kunnen worden gerangschikt om familie en vrienden te kunnen 
zien, rekening houdend met de restricties die nog steeds gelden. Maar bovenal wens ik u en uw naasten vooral een 
gezond en veilig 2021! 
 

 

Vervolg Veiligheid Voorop Veiligheidsdag 
Op 5 november vond de digitale aftrap plaats van de Veiligheidsdag van Veiligheid 
Voorop met als thema ‘Dare to care’, waaraan 131 personen aan hebben deelgenomen. 
Het evenement is opgenomen en kunt u rechtstreeks bekijken via YouTube. Op 19 en 
21 januari volgen er nog twee digitale workshops. De eerste workshop gaat in op het 
(h)erkennen van risico’s en de tweede workshop op leiderschap interventies. Beide 
workshops hebben een lerend karakter. Onderlinge interactie wordt mogelijk gemaakt 
door break-out sessies. De workshops zijn gericht op managers uit operatie, 
onderhoud, projectmanagement en EHS. U kunt zich voor een of beide workshops 
aanmelden via de website van de Veiligheidsdag  of via de VV website.  
 

 



 
 

 

Veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie 
In het kader van het project ‘Knelpunten in Innovatieve Oplossingen’ (KIO), waarvoor 
een safetydeal met de overheid is afgesloten, heeft branchevereniging VNCW diverse 
knelpunten binnen de chemische keten geïnventariseerd. Eén van de knelpunten betreft 
het veilig vluchten uit een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waar een hoog risico 
blusinstallatie aanwezig is. Dit knelpunt is samen met diverse experts nader onderzocht 
en het rapport met de bevindingen is zojuist beschikbaar gesteld. Meer weten over dit 
onderzoek en de resultaten hiervan? Kijk dan op onze website. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Digitale workshop corrosie onder isolatie (COI) 
Om corrosie onder isolatie (COI) te voorkomen en/of beter op te sporen heeft World 
Class Maintenance (WCM) met een groep bedrijven een gezamenlijk project 
uitgevoerd. Het doel hiervan was het voorkomen van incidenten door selectie van 
geschikte coatings en tijdige detectie van COI door adequate non destructive testing 
(NDT) technieken en inspectie monitoring systemen. Het project heeft een aantal good 
practices opgeleverd op het gebied van non destructive testing (NDT), Coating en Risk 
Based COI beslismodellen. Over dit project werd door WCM op 25 november een 
digitale workshop georganiseerd in samenwerking met de Regionale 
Veiligheidsnetwerken, Safety Delta Nederland (SDN) en het Kennis- en 
Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (Ki<|MPi).  

Interesse in het vervolg?  
Heeft u interesse in het vervolg van het project corrosie onder isolatie of heeft u vragen 
naar aanleiding van de workshop? Neem gerust contact op met de Regionale 
Veiligheidsnetwerken en/of met World Class Maintenance. Op de website van WCM 
kunt u alle informatie vinden over de workshop en de set van tools die ontwikkeld zijn.  
  

 

Safety Delta Nederland  
Vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht over de oprichting van Safety Delta 
Nederland (SDN). SDN komt voort uit het dit najaar afgesloten programma Duurzame 
Veiligheid 2030 en is een samenwerkingsverband tussen overheid, wetenschap en 
industrie. SDN staat voor vinden, verbinden en vernieuwen in veiligheid. SDN 
verbindt mensen die dagelijks bezig zijn met veiligheid met collega’s, experts en de 
nieuwste betrouwbare kennis via een (digitale) community. SDN vervult een 
vliegwielfunctie waar het gaat om het verbinden van kennis, en het aanbrengen van 
vernieuwende kennis. Achter de schermen wordt er nu hard gewerkt om SDN 
operationeel te maken. Dit betekent zichtbaar worden voor en verbinding zoeken met 
gebruikers over een beperkt aantal onderwerpen. Hierbij zal SDN de volgende 
onderwerpen uit het DV2030 programma voortzetten, zodat deze beschikbaar komen 
met een hoge waarde voor gebruikers: 

• Asset Management: Corrosie onder Isolatie 
• Menselijk Handelen: Just Culture, Leren van Incidenten, 

Veiligheidsopleidingen, Cluster Best Practices. 

Vanaf januari 2021 zal meer informatie beschikbaar gemaakt worden, of kunnen 
vragen over onderwerpen worden gesteld, via www.safetydelta.nl. 
 

 

Prestatie-indicatoren  
Jaarlijks verzamelt VV via de brancheorganisaties en de regionale 
veiligheidsnetwerken (RVN) gegevens over de veiligheidsprestatie van Brzo bedrijven 
in de (petro)chemische sector en haar ketenpartner. Het afgelopen jaar hebben hier 197 
Brzo bedrijven aan meegedaan. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en 
geaggregeerd gerapporteerd in het VV jaarverslag. Dit jaarverslag wordt integraal 
opgenomen in de Staat van de Veiligheid, waarmee de verantwoordelijke 
Staatssecretaris de Tweede Kamer informeert over de veiligheid in de Brzo bedrijven.      
De gegevens geven een uniek overzicht over de veiligheidsprestatie in de gehele keten 
en het spreekt vanzelf dat de rapportage van de gegevens accuraat en betrouwbaar dient 
te zijn. In januari zullen de brancheorganisaties en de RVN weer benaderd worden om 
de voorbereidingen te treffen voor het verzamelen van de gegevens over 2020. Wilt u 
meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met een van de projectmanagers 
van Veiligheid Voorop.  
 

 

 
 

 



 

Just Culture 
Elk bedrijf heeft te maken met onveilige situaties en onveilig gedrag. De vraag is: is 
dit bespreekbaar en wordt er echt van geleerd? In een bedrijf met een “Just Culture” is 
er geen angst of belemmering om onveilige situaties of onveilig gedrag te bespreken. 
Dit wordt aangemoedigd en omarmd, omdat dit het startpunt kan zijn van leren en 
verbeteren. Mensen vertrouwen erop dat leidinggevenden en collega’s zorgvuldig en 
rechtvaardig met de vertelde verhalen omgaan. 
 
Hoe ontwikkel je zo’n Just Culture? In het kader van een project van Duurzame 
Veiligheid 2030 gingen vier Brzo bedrijven deze uitdaging aan. Als inspiratie werd 
gebruik gemaakt van het gedachtegoed ontwikkeld door DEGAS. DEGAS is een 
zelfstandig adviescollege met wortels in de luchtvaart. Volgens DEGAS zijn een hoge 
veiligheid en hoge kwaliteit het resultaat van een lerende organisatie en de luchtvaart 
kan met haar via vallen en opstaan gegroeide veiligheidscultuur een effectief rolmodel 
zijn voor de ontwikkeling van zo'n lerende organisatie. DEGAS laat zien welke zes 
elementen in de luchtvaart zorgen voor een lerende cultuur en helpt organisaties in 
andere domeinen bij de vertaling van die elementen naar de eigen situatie. 
 
Wilt u meer weten over hoe u op praktische wijzen een inspirerende leeromgeving in 
uw bedrijf kunt creëren? Tijdens de digitale veiligheid voorop workshop op 21 januari 
delen twee deelnemende bedrijven graag hun ervaringen over dit onderwerp. U kunt 
zich voor deze workshop inschrijven via www.veiligheidsdag.org. Meer informatie 
over de veiligheidsdag en de workshops in januari kunt u vinden in deze nieuwsbrief.  
 

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! 
 
18 december 2020 
Leantine Mulder & Paul Rocchi – Projectmanagers Veiligheid Voorop 

 


