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WERKPROGRAMMA VEILIGHEID VOOROP ‘19- ‘21   ACTIVITEITENTABEL 

 

De Stichting Veiligheid Voorop heeft als doel de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van BRZO bedrijven in de chemieketen te stimuleren en 
respectievelijk te verhogen. Het door de stichting uitgevoerde gelijknamige programma kent vier aandachtsgebieden op basis waarvan de voorgenomen 
activiteiten worden gestructureerd. Deze zogenaamde pijlers zijn gevormd rondom het thema betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, 
veiligheid in de keten en regionale veiligheidsnetwerken. De stichting of programmabureau zorgt voor de continuïteit en de integrale samenhang van de in 
het programma gestelde ambities. Interne en externe communicatie zijn daarbij van essentieel belang. Het netwerk van de aangesloten branches en de leden 
die zij vertegenwoordigen is de kraamkamer van effectieve kennis en kunde die in collectieve samenhang een potentiele bron aan kennis en ervaring ontsluit 
waarmee de volledige sector verrijkt kan worden. Het motto van de komende beleidsperiode is dan ook implementatiefocus. In de tabel hieronder staat 
allereerst voor de stichting in het algemeen en daarna per pijler aangegeven waar in de komende periode (‘19-‘21) de nadruk op zal liggen, welke doelen 
nagestreefd worden en de specifieke activiteiten die daarmee samenhangen.    

 

VEILIGHEID VOOROP ALGEMEEN   

 
Algemene zaken die de stichting organiseert, oplevert of faciliteert en die niet specifiek vallen onder een bepaalde pijler. Allereerst de 
programma organisatie, de interne coördinatie en samenhang. Het faciliteren van kennisverbreding en het uitwisselen van ervaringen 
tussen leden en niet-leden. De platformfunctie van Veiligheid Voorop, interne en externe communicatie, de website, programma 
aansturing – en verantwoording,  positionering en stakeholdermanagement. 
 

 

ONDERWERP OMSCHRIJVING DOELSTELLING KPI 
    

Voortgangsrapportage Jaarlijks verslag betreffende voortgang en resultaten input voor 
Staat van de Veiligheid. 
 

Jaarlijks 1 

Veiligheidsdag Jaarevenement voor leden van Veiligheid Voorop waarin 
actueel thema aantrekkelijk wordt belicht. 
 

Jaarlijks 1 
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Aansluitgraad Percentage leden gerelateerd aan totaal aantal BRZO 
bedrijven. 
 

85% in ’19 en daarna 
stabiliseren 

85% 

Kennisuitwisseling 
deelnemende organisaties 

Twee of drie keer per jaar wordt een bijeenkomst gehouden 
met en voor de deelnemende organisaties van VV over 
veiligheid (externe spreker, presentatie door een deelnemende 
organisatie en/of bespreking onderdeel programma Veiligheid 
Voorop). 
 

Minimaal 2 bijeenkomsten voor 
alle aan VV deelnemende 
organisaties 

 

Communicatie  Intern: gestructureerde communicatie rondom het thema 
veiligheid; continue actuele newsfeed;  
 
Extern: website met platformfunctie; mogelijkheid om op 
laagdrempelige manier  kennis en ervaringen uit te wisselen. 
Verkennen nieuwe communicatiemiddelen, social media, apps. 
 

- Bestuurlijke Kwartaal 
update 

- Jaarverslag  
- Laagdrempelig 

uitwisselingsplatform 
- Beschikbaar stellen 

bewezen tools en 
technieken ter bevordering 
van de veiligheid (bijv. SAQ) 
 

4 
 

1 

Alg. Veiligheidsprestaties Jaarlijkse registratie van onder andere Lost Time Injury (LTI) en 
Proces Safety Event (PSE). Evaluatie en zo nodig aanpassen of 
aanvullen van de bestaande KPI’s om prestaties inzichtelijk te 
maken.  

Alle aangesloten branches en 
RVNen leveren relevante cijfers 
aan voor Staat van de Veiligheid 
 

LTI 
PSE 
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BETROKKEN LEIDERSCHAP   

 
Een veiligheidscultuur is het resultaat van de manier waarop er met elkaar wordt samengewerkt. De waarden en normen die ten 
grondslag liggen aan de bedrijfscultuur en de mores op de werkvloer. De directie en het management heeft daarin een voorbeeldfunctie. 
Maar leiderschap is niet voorbehouden aan het leidinggevend gremium; iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag als het gaat 
over veiligheid. 
 

Aantal mngt. 
Inspecties 

hoogst 
leidinggevende 

ONDERWERP OMSCHRIJVING DOELSTELLING KPI 
    

BRZO Rijbewijs ‘Vaardigheidsbewijs’ waarin basiskennis op het gebied van 
BRZO en leiderschap worden toegelicht en getoetst gericht op 
de eindverantwoordelijke van de BRZO bedrijven. De resultaten 
die voortvloeien uit de Pilot Curriculum BRZO top management 
(zie RVN) zullen mede bepalend zijn voor de inrichting van dit 
initiatief.  
  

2019 pilot BRZO Top 
Management 
2020 toetsen en evt. bijstellen 
2021 uitrollen en 
implementeren 

25 deelnemers 
 

Integraal persoonlijk 
leiderschap 

Leiderschap is niet voorbehouden aan enkel het management 
van de organisatie. Betrokken leiderschap betekent persoonlijk 
leiderschap en dat geldt voor alle medewerkers. Profiel zal 
ontwikkeld worden met inachtneming van de eventueel reeds 
bestaande competentieprofielen. 
 

2019 inventarisatie bestaande 
criteria cq. profielen 
2020 ontwikkelen integraal 
competentieprofiel 
2021 implementatie 
competentieprofiel 
  

Uniform profiel 
industrieel 
leiderschap 

Leiders voor leiders Stimuleren en waar nodig faciliteren van peer-to-peer learning 
tussen leiders in de petrochemische sector. BRZO, branche, 
regio en/of keten georiënteerd met als doel van en met elkaar 
te leren. Reeds bestaande initiatieven zullen gerespecteerd 
worden in de opzet 

2019 inventarisatie bestaande 
intervisiepraktijk 
2020 opzet structurele intervisie 
2021 implementatie intervisie 
routine 

Structurele 
peer-to-peer 

routine 
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EXCELLENTE VEILIGHEIDSBEHEERSSYSTEMEN   

 
Alle BRZO bedrijven hebben een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Maar de ‘uitkomsten’ zijn onderling moeilijk vergelijkbaar omdat er 
geen uitwisselingsstandaard is. De branches, die deelnemen aan VV hebben veelal een branche monitoringssysteem, dat gericht is de 
veiligheidsperformance. Ook deze branchesystemen zijn lastig onderling te vergelijken. Doel is om een ‘adapter’ te ontwikkelen zodat 
bedrijven niet aanvullend moeten registreren maar dat de bestaande veiligheidsresultaten wél met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Dat betekent dat bestaande uitkomsten integraal gelezen en geduid kunnen worden middels een algemene standaard waardoor in eerste 
instantie binnen de branche vergeleken kan worden en daarna sector breed. De focus richt zich op de uitwisseling van de 
veiligheidsperformance. Onderdeel van een kwalitatief hoogwaardig (lees: excellent) VBS is het toepassen van een continue 
verbeterroutine door zelfassessment. De zogenaamde Self Assessment Questionnaire (SAQ) is een effectief hulpmiddel om een dergelijke 
routine te ontwikkelen. VV zal de inzet van de SAQ blijvend stimuleren en promoten door een online versie te ontwikkelen; bovendien een 
‘light’ variant beschikbaar stellen zodat ook kleinere bedrijven of bedrijven die niet de middelen of noodzaak hebben toch aan 
zelfonderzoek kunnen doen. 
 

% VBS 
+ toepassing 

SAQ 
Online versie 

SAQ 

ONDERWERP OMSCHRIJVING DOELSTELLING KPI 
    

VBS ‘Adapter’ Algemene uitwisseling tussen verschillende VBSen mogelijk 
maken.  
 

2019 ontwikkelen VBS 
uitwisselingsstandaard 
 

VBS 
uitwisselings- 

standaard 

Toepassen per branche  
stimuleren 

Iedere branche heeft uitwisselingsstandard beschikbaar op 
basis waarvan intern vergeleken, uitgewisseld en geleerd kan 
worden. 
 

2020 stimuleren toepassen 
standaard binnen branche 

Aantal 
 branches met 

standaard 

Toepassing sector breed 
stimuleren 

Stimuleren uitwisseling tussen branches door actief te 
onderzoeken welke gegevens functioneel uitwisselbaar zijn. 

Stimuleren sector brede 
uitwisseling van VBS uitkomsten 
om kennisdeling en het leren 
van elkaar te faciliteren en te 
bevorderen.  

Aantal  
deelnemende 

branches  
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VEILIGHEID IN DE KETEN   

 
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ketenpartners in alle fases van de opdracht. Dat betekent dat men samen de 
onderlinge en wederzijdse verantwoordelijkheden bespreekt en hoe wordt omgegaan met de veiligheid en de betreffend vastgestelde 
procedures. Vertrouwen is een wezenlijk uitgangspunt. VV stimuleert dat kleine bedrijven leren van grote bedrijven en omgekeerd – 
implementatie van ‘Best known practises’ voor de hele keten cq sector. VV heeft samen met opdrachtgevers en -nemers een handreiking 
en tools (samengevat als een Klant Beoordeling Systeem KLB) ontwikkeld om de ‘veiligheid in de keten’ te versterken. Implementatie en 
toepassing van de betreffende afspraken wordt gestimuleerd.  
 

% KLB 

ONDERWERP OMSCHRIJVING DOELSTELLING KPI 
    

Vertrouwens‘schakel’ Zelfreinigend vermogen van de sector faciliteren door 
onafhankelijke melding van (vermeende) misstanden mogelijk 
te maken. 
 

2019 oriëntatie mogelijkheden 
ombudsfunctie binnen sector 
2020 uitwerking ombudsfunctie 
 

Go/no go 
voorstel 
Pilot met 

ombudsfunctie 

Handreiking modelcontract In de onderlinge contract clausules wordt veiligheid genoemd 
maar aandacht zou expliciet gemaakt moeten worden. 
Specifiek gericht op de inkoop en contractfuncties van 
bedrijven. 
 

2020 Ontwikkeling handreiking 
modelcontract 
2021 uitrol handreiking ism RVN 
(thema agenda) 
 

Handreiking 
modelcontract 

 
 

Keten Award ism VOMI Safety eXperience + Keten Award gaan in 2019 samen een prijs 
ontwikkeling waarin samenwerking in de keten op het gebied 
van veiligheid centraal staat. 

Jaarlijkse uitreiking award 1 AWARD 
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REGIONALE VEILIGHEIDSNETWERKEN en COMPETENTIEVERSTERKING 
 
Intensiveren en professionaliseren van de samenwerking. Onder de noemer ‘think global, act local’ wordt de autonomie van de 
netwerken maximaal gerespecteerd; dát is de kracht van de regio en de legitimatie van het netwerk. Op basis van een 
gemeenschappelijke thematische agenda zal die lokale kracht door een landelijke resonantie verder versterkt worden. De basis hiervoor is 
reeds gelegd in de gezamenlijke samenwerking tussen de RVN’s. Hierdoor komen kennis, kunde en ervaring op nationaal niveau samen 
om zo integraal te kunnen worden ingezet en uitgewisseld. Streven is om alle BRZO bedrijven op lokaal niveau te laten samenwerken: 
iedere BRZO locatie is aangesloten bij een RVN. Daarnaast wordt gewerkt aan integrale competentieversterking op het gebied van 
veiligheid. Streven is naar consistente reeks van veiligheidscurricula voor het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs.  
 

% BRZO locaties 
lid van RVN 

ONDERWERP OMSCHRIJVING DOELSTELLING KPI 
    

Gemeenschappelijke thema  
agenda 

Naast de regionaal georiënteerde programma’s een thematisch 
opgestelde jaaragenda met gemeenschappelijke 
veiligheidsonderwerpen  voor alle RVNen. 
 

2019 opzetten agenda  

MBO curriculum implementeren Het curriculum MBO wordt in 2018 ontwikkeld in 2019 getoetst 
en eventueel aangepast en in 2020 geïmplementeerd. 
 

2018 ontwikkelen  
2019 toetsing en aanpassing 
2020 curriculum implementeren 
 

MBO curriculum 
 

 

HBO evaluatie Evaluatie van het reeds ingevoerde HBO curriculum 
 

2018 evaluatie 
2019 eventueel aanpassen 
bestaand curriculum 
 

Evaluatie en 
aanpassing 

WO curriculum  
 
 

 
 

Inventarisatie bestaande WO aanbod op het gebied van 
veiligheid. Ontwikkeling WO curriculum en op basis van 
concrete actuele en toekomstige behoefte stelling ontwerp 
integrale leerlijn veiligheid. 

2019 inventarisatie WO aanbod 
veiligheid 
2020 ontwikkelen WO 
curriculum 
2021 implementatie WO 
curriculum en mogelijke 
integratie bestaande curricula 

Inventarisatie 
onderwijs 

aanbod 
WO curriculum 

Integrale leerlijn 
veiligheid 
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SCHEMATISCH OVERZICHT PER PIJLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


