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Met het Veiligheid Voorop-programma heeft 
de (petro)chemische sector in 2011 zelf de 
verantwoordelijkheid genomen om gezamenlijk 
de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties 
naar een hoger niveau te brengen. 
De brancheorganisaties VNCI, VNPI, VOTOB, 
VHCP zijn in 2011 samen met VNO-NCW de 
initiatiefnemers en op dit moment ondersteunen 
achttien brancheorganisaties en zes regionale 
veiligheidsnetwerken de kernwaarden van 
Veiligheid Voorop. Samen leren en ontwikkelen 
om door kennis te delen en gemeenschappelijk 
te werken aan veilige oplossingen.
Inmiddels heeft 85% van de BRZO bedrijven in 
Nederland zich aangesloten bij Veiligheid Voorop 
door middel van lidmaatschap van een branche 
vereniging of een regionaal veiligheidsnetwerk. 
Deze gemeenschappelijke ambitie wordt middels 
4 pijlers vormgegeven: ‘betrokken leiderschap’, 
‘excellente veiligheidsbeheersystemen’, 
‘regionale veiligheidsnetwerken en 
competenties’ en ‘veiligheid in de keten’. Zowel 
op milieugebied als op arbeidsongevallen 
is verbetering geboekt en in internationaal 
opzicht scoort de Nederlandse (petro)chemie 
uitzonderlijk goed. De komende tijd wordt 
ingezet op leren van elkaar op bedrijfsniveau, 
maar ook op brancheniveau en tussen 
bedrijfsleven en overheid. Naast betrokken 
zal ook ingezet worden op persoonlijk en 
verantwoord leiderschap. 
Veiligheid Voorop wordt middels een Safety Deal 
ondersteund door het ministerie van I&W. 
De in deze rapportage geformuleerde resultaten 
worden jaarlijks teruggekoppeld aan de Tweede 
Kamer in de Staat van de Veiligheid van het 
ministerie van I&W. 
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Inleiding 
Een goede veiligheidscultuur draagt positief 
bij aan het naleefniveau en de mate van 
risicobeheersing van een bedrijf, en daarmee 
aan de veiligheidssituatie. In 2011 is 
VNO-NCW met een aantal branche-
organisaties in de petrochemie met 
het programma Veiligheid Voorop 
gestart. Inmiddels 
bestaat de stichting 
Veiligheid Voorop uit 
19 brancheverenigingen 
en werkt samen met 6 regionale 
netwerken. Het bestuur wordt 
gevormd door  de VNCI, VNPI, VOTOB, 
VHCP, VNCW aangevuld door VNO-NCW. 
De overige leden zijn: VVVF, NRK, 
Binnenvaart Logistiek NL, Velin, 
World Class Maintenance, 
Vereniging 
Afvalbedrijven, 
NVDO, VOMI, NVVK en 
de SSVV. In 2017 hebben 
zich nieuw aangesloten de 
Nederlandse Organisatie Voor de 
Energiebranche, de Vereniging Industrieel 
Oppervlakte behandelend Nederland, en de 
Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. 
De 6 regionale veiligheidsnetwerken zijn NPAL, 
MVZO, MCV – Zuid West, ORAM, Deltalinqs en 
VNO-NCW Midden.

Gezamenlijk werken zij gericht aan de 
verbetering van de veiligheidscultuur en de 
veiligheidsprestaties binnen Brzo-bedrijven 
(raffinage, (petro)chemie, op- en overslag 
en afvalverwerking). Om deze verbetering 
te realiseren wordt jaarlijks een actieplan 
vastgesteld gebaseerd op de vier pijlers van 
een excellente veiligheidscultuur. Te weten: 
Veiligheid in de keten, Excellente Veiligheid 
Beheersystemen (VBS), Regionale Veiligheid 
Netwerken (RVN) en Betrokken Leiderschap.

Resultaten 2017

VEILIGHEID 
VOOROP 

PROGRAMMA VEILIGHEID
IN DE KETEN

REGIONALE
VEILIGHEIDSNETWERKEN

EXELLENTE VEILIGHEID
BEHEERSYSTEMEN

BETROKKEN
LEIDERSCHAP

De hoogst 
operationeel 
leidinggevende van 
alle BRZO-locaties 
uit de chemieketen 
van Veiligheid 
Voorop voeren per 
31 december 2018 
inspecties uit.

Alle BRZO-locaties uit de chemieketen 
zijn per 31 december 2019 aangesloten 
bij een Regionaal Veiligheidsnetwerk.

Alle BRZO-locaties uit de 
chemieketen van Veiligheid 
Voorop beoordelen per 
31 december 2019 hun kritische 
leveranciers op veiligheid.

Alle BRZO-locaties uit de chemieketen 
van Veiligheid Voorop passen per 
31 december 2019 een vorm van Self 
Assessment Veiligheidscultuur (SAQ) toe.

VEILIGHEID 
VOOROP 

PROGRAMMA VEILIGHEID
IN DE KETEN

REGIONALE
VEILIGHEIDSNETWERKEN

EXELLENTE VEILIGHEID
BEHEERSYSTEMEN

BETROKKEN
LEIDERSCHAP

Op deze 
vier thema’s 
heeft Veiligheid Voorop 
indicatoren (KPI) 
ontwikkeld die 
jaarlijks gemeten en 
uitgevraagd worden 
zodat mogelijke trends 
en ontwikkelingen 
op termijn 
waarneembaar 
zijn. 

▲
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Alle aangesloten leden worden jaarlijks verzocht 
cijfers aan te leveren om inzicht te krijgen in het 
collectief functioneren van de sector. Het aantal 
rapporterende bedrijven neemt door de jaren 
heen toe. Dit jaar zijn de resultaten gebaseerd 
op de cijfers van 145 rapporterende bedrijven. 
De veiligheid prestatie wordt onder meer 
uitgedrukt in het aantal ongevallen met verzuim 
(LTI - Lost Time Injury) en het aantal lekkages 
(LoPC - Loss of Primary Containment) per 100 fte.

Om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van 
het leidinggevend management wordt gekeken 
naar het aantal aantoonbare inspecties door de 
betreffend hoogst operationeel leidinggevende 
van de BRZO locatie. Daarnaast wordt gevraagd 
welke bedrijven periodiek1 een Self Assessment 
Veiligheidscultuur (SAQ)2 uitvoeren. Een 
indicatie voor de mate van inspanningen van de 
organisatie op het gebied van veiligheidscultuur. 

Resultaten

Binnen Veiligheid Voorop wordt de 
veiligheidsprestatie gemeten aan de hand van 
meerdere prestatie indicatoren. De indicator 
voor de effectiviteit van het programma zelf 
wordt geduid met de aansluitgraad. In 2017 is de 
aansluitgraad gestegen tot 82%. Eind 2017 waren 
323 van in het totaal 392 BRZO bedrijven lid van 
Veiligheid Voorop. Ruim 300 bedrijven vallen 
binnen de chemieketen de rest daarbuiten. 

Vorig jaar leek het ledenaantal terug te lopen 
en daar is door het bestuur van het programma 
actief op geacteerd. Persoonlijke inspanning 
van de bestuursleden en collectief optreden van 
de branche organisaties hebben geleid tot dit 
verbeterde resultaat.

Aansluitgraad

2 Zelfbeoordeling van veiligheidscultuur conform de 

SAQ Veiligheid Voorop of een vergelijkbare beoordeling zoals 

Safety Maturity Tool (SMT), Hearts and Minds of een eigen 

corporate systeem.

Het aantal ongevallen met verzuim per miljoen 
gewerkte uren (LTI rate) is ten opzichte van 
voorgaande jaren substantieel gedaald. 
Absoluut is het aantal meldingen van ongevallen 
nagenoeg gelijk gebleven, waarbij het aantal 
gewerkte uren fors is toegenomen.

De LoPC rate is verbeterd. Het programma 
gebruikt vanaf het begin in 2011 deze prestatie 
indicator en baseert zich daarbij op de definitie 
van de CEFIC guideline3. Internationaal zijn 
de criteria medio 2016 aangescherpt en 
internationaal geharmoniseerd en wordt 
sindsdien van een Proces Safety Event (PSE) 
gesproken. Dat houdt in dat er genuanceerder 
gerapporteerd kan worden omtrent de aard van 
het incident. 2017 geldt als een overgangsjaar. 
Het streven is dat in 2018 alle aangesloten en 
rapporterende locaties  op basis van dezelfde 
criteria cijfers aanleveren.

Op basis van deze gerapporteerde cijfers zijn 
analyses van de spills en arbeidsongevallen 
uitgevoerd door de verschillende branches 
gericht op continue verbeteren, het delen 
van informatie en het leren van elkaar. Deze 
informatie is ook onderling tussen de branches 
die aangesloten zijn bij Veiligheid Voorop 
uitgewisseld en gedeeld. Het organiseren van 
het delen van dergelijke informatie vormt een 
belangrijk speerpunt van Veiligheid Voorop en 
wordt de komende jaren voortgezet. Zo is er 
een verdiepingsslag gemaakt met het leren 
van incidenten. Bijvoorbeeld, enkele grote 
incidenten bij diverse (internationale) chemische 
bedrijfscomplexen met verschillende oorzaken 
(o.a. brand, overstroming, uitval elektriciteit) 
zijn geanalyseerd op onderliggende oorzaken. 
Daarbij staat de vraag centraal hoe andere 
bedrijven een herhaling kunnen voorkomen.

Ongevallen en lekkages

3 CEFIC European Chemical Industry Council: 

richtlijn aangepast conform de internationale ICCA criteria, 

waardoor de ‘Europese (CEFIC) en Amerikaanse API’ definities 

in lijn met elkaar zijn.
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Lost Time Injury 
LTI rate

Loss of Primary Containment
LoPC rate

1,62

2011                 2012                   2013               2014

2013            2014            2015             2016             2017

Aansluitgraad (%)
Veiligheid Voorop

1 Periodiek in deze context: minimaal 1 keer in de 3 jaar.

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2013

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2014

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
3% - 2015

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
1% - 2016

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 8
2% - 2017

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2013

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2014

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
3% - 2015

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
1% - 2016

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 8
2% - 2017

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2013

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2014

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
3% - 2015

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
1% - 2016

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 8
2% - 2017

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2013

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2014

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
3% - 2015

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
1% - 2016

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 8
2% - 2017

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2013

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
0% - 2014

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
3% - 2015

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 7
1% - 2016

 VOL. 100% - 2
01

8

     
AANGESLO

TEN

BRZO-BEDRIJVEN V
OL

. 8
2% - 2017

 VOL. 100% - 2
01

8

2017

2013            2014            2015             2016             2017

2013            2014            2015             2016             20172015

2013 2014

2016

201720162015

2013 2014

1,62 1,22

1,03 0,51 0,42

Rapporterende BRZO 
Aantal locaties

2

3

4

2017

2013

2015

2014

2016

105

103

135

119

145

0,18

0,25 0,29

0,25 0,21



De in deze paragraaf gerapporteerde KPI’s zijn 
relatief en zeggen iets over de prestaties van 
de branches afgezet tegen de performance van 
de afgelopen jaren. De resultaten kunnen nogal 
fluctueren. Daardoor lijkt het alsof we het ene 
jaar veel beter scoren dan het jaar ervoor of juist 
andersom. In het algemeen kunnen we zeggen 
dat we het in internationaal Europees opzicht, 
zelfs met die fluctuerende marge, uitstekend 
doen. Zie hiernaast de Concawe4 statistieken 
over de afgelopen jaren afgezet tegen de
Nederlandse cijfers. 

Prestaties in perspectief

Het aantal gemelde aantoonbare inspecties door 
het hoogste management op lokatie is nagenoeg 
gelijk gebleven. Betrokken leiderschap is 
niet alleen het aantal inspecties, maar zeker 
ook de kwaliteit van aandacht. Een betrokken 
leider is de sleutel tot het realiseren van 
een hoog veiligheidsniveau binnen de BRZO 
productielocatie. De sitemanager of plant 
manager  heeft een bepalende rol. 
De RVN zijn in samenwerking met Veiligheid 
Voorop bezig met het ontwikkelen van een 
curriculum om site managers en plant managers 
van BRZO bedrijven kennis en praktische 
handvatten aan te reiken om als betrokken 
leider te acteren, om daarmee de veiligheid op 
productielocaties structureel te verhogen. 

Betrokken leiderschap

Excellente veiligheid 
beheerssysteem (VBS)

4 Concawe: Europees onderzoekscentrum opgericht door de 

oliemaatschappijen om structureel onderzoek te doen naar 

milieu en omgevingsvraagstukken gerelateerd aan de olie 

industrie.
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Brzo-bedrijven zijn wettelijk verplicht om een 
veiligheidsbeheersysteem (VBS) te hebben. 
Certificering is niet verplicht, maar zegt iets over 
de bereidheid en dus de cultuur. Certificatie is 
de minimale borging voor de effectieve werking 
van een VBS. In aanvulling
daarop stimuleren wij onze leden een Self 
Assessment op het VBS te doen waardoor 
inzichtelijk gemaakt kan worden waar de 
organisatie staat en welke acties ondernomen 
kunnen worden om naar een hoger 
ambitieniveau te ontwikkelen.

De Self Assessment Questionnaire, die door 
vele leden al wordt gebruikt, is verdiept 
waardoor intensievere toepassing wordt 
gestimuleerd en benchmarken vereenvoudigd. 
Dat laatste ondersteunt bovendien het leren van 
elkaar en het uitwisselen van kennis omtrent de 
best practices. Niet omdat het moet, maar omdat 
men het wil. De dialoog over het thema veiligheid 
als een fundamenteel onderdeel van de integrale 
bedrijfscultuur wordt dan niet langer als opgave 
gezien maar als uitdaging. 
Dat hier behoefte aan is werd bewezen door de 
drukbezochte partnerbijeenkomst van Veiligheid 
Voorop. Een initiatief dat geïntensiveerd zal 
worden voortgezet in 2018. 

Aantal inspecties 
hoogst leidinggevende site/100 fte Deelname BRZO locaties RNV (%)

SAQ Veiligheidscultuur 
vrijwillig uitgevoerd door BRZO leden

Concawe Safety Performance 
nu in Europees perspectief
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Voor het bereiken van een hoger 
veiligheidsniveau binnen de industrie is het 
uitwisselen van kennis en best practices en het 
leren van (bijna) incidenten van groot belang. Er 
zijn hiervoor zes Regionale Veiligheid Netwerken 
(RVN) actief, die samen een landelijke dekking 
bieden. Voor RVN Midden geldt dat middels een 
Safety Deal een extra ontwikkelingsslag wordt 
gedaan om de RVN te versterken, het aantal
deelnemers te vergroten en te 
professionaliseren. De zes RVN stemmen 
op landelijk niveau hun onderlinge 
samenwerking en programma’s op 
elkaar af onder begeleiding van de 
VNCI. In 2017 zijn zij 5 keer bij elkaar 
geweest. In diezelfde periode 
zijn er enkele tientallen lokale 
bijeenkomsten van RVN 
geweest. 

Regionale Veiligheid 
Netwerken
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Vraag aan de 
voorzitters van 

de Regionale 
Veiligheidsnetwerken: 

Waar zijn 
jullie het 
meest 
trots op?

… en dit is nog maar een selectie! 

De Werkgroep Overheid heeft een 
‘Dialoogmiddag’ georganiseerd waarop de 

veiligheid en gezondheid managers (VGM) in gesprek gingen 
met vertegenwoordigers van de verschillende inspectiediensten. Een 
boeiende en soms pittige discussie waarin het duidelijk werd dat 

deze dialoog door beide partijen als zeer gewenst en 
nuttig wordt ervaren. De Dialoogmiddag 

wordt een vast onderdeel van de 
VGM jaarprogramma’s.

 

Werkgroep Veilige Plant 
– 16 bedrijven werken actief samen 

om een eenvoudige maar doeltreffende 
methodiek te ontwikkelen voor contractor safety, op 
basis van kennis en ervaring van de deelnemers. 

Het initiatief wordt  ondersteund 
door alle Regionale 

Veiligheidsnetwerken.

  
Veiligheidshuis 

Noordzeekanaalgebied 
(NZKG) – oprichting centrum 

voor het op structurele wijze op 
hoger niveau krijgen van veiligheid in het 
Noordzeekanaalgebied (in samenwerking 

met Havenbedrijf Amsterdam en 
de Veiligheidsregio).

Effectievere en efficiëntere 
vergunningverlening, toezicht en handhaving 

(in samenwerking met
Omgevingsdienst NZKG).

 
Congres Innovatieve toepassingen 

sensoren zoals eNoses, wearables en drones, 
mogelijkheden en implicaties voor veiligheidssysteem, 

toezicht en handhaving.

 
Het meest trots ben ik 

op de goede samenwerking tussen de 
6 RVN onderling, en met VV. 

Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de 
ontwikkeling van het Curriculum BRZO 

Top Management.
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VAKMANSCHAP 
ALS SLEUTEL
“Wij hanteren bij gezond en veilig werken een 
leidraad veilig gedrag bij onze vakmensen. 
Mede doordat we deze leidraad op een 
grote onderhoudslocatie steevast hebben 
toegepast, kunnen we nu trots zijn op 
een periode van 8 jaar zonder ongevallen 
met verzuim. Voor mij zijn vakmensen 
medewerkers die vanuit hun specifieke 
expertise effectief gedrag vertonen. 
Vakmanschap omvat: kennis (het geheel van 
wat iemand weet), inzicht (kijk op de zaak, 
besef, bewustzijn), vaardigheden, kunde en 
geschiktheid; en attitude, de manier waarop 
iemand zich gedraagt.”

Rick Gooshouwer 
(manager HSEQ, ENGIE Services)

Bedrijven in de (petro)chemiesector stellen hoge 
eisen aan de opleiding van hun medewerkers. 
Aandacht voor veiligheid is hierin een belangrijk 
onderdeel. Op initiatief van Veiligheid Voorop 
is er voor de opleiding Chemische Technologie 
aan hogescholen een nieuw curriculum 
ontwikkeld om veiligheid als basiscompetentie 
bij (aankomende) medewerkers in de (petro)
chemieketen op een hoger niveau te brengen. 
De modules zijn in het collegejaar 2017-2018 
binnen de Chemische Technologie opleidingen 
ingevoerd. De modules richten zich naast 
technische ‘veiligheidskennis’ met name 
ook op gedrag en eigenaarschap. Ook bij 
MBO-opleidingen bestaat behoefte aan een 
(uitbreiding van een) curriculum veiligheid als 
onderdeel van de technische MBO-opleidingen. 
Dat concludeert het Opleidingsfonds 
Procesindustrie OVP na een onderzoek in 
opdracht van Veiligheid Voorop.

Veiligheid Voorop kreeg vanuit het werkveld 
signalen dat er behoefte zou zijn aan een 
apart curriculum veiligheid voor de technische 
MBO-domeinen die vakmensen leveren aan 
de procesindustrie. Hierbij valt te denken aan 
laboratoriummedewerkers, mechanische en 
elektrotechnische monteurs, operators en 
werkvoorbereiders. Meer dan 80% van de 
bedrijven vinden dat veiligheid een onderdeel 
moet zijn van het curriculum van de 
MBO-opleiding. Veiligheid als integraal 
onderdeel samen met milieu en kwaliteit is de 
wens. Het moet niet alleen gaan over veiligheid, 
maar juist over veiligheidsbewustzijn. Daarom 
wordt in het komende jaar ook voor de reguliere 
MBO opleidingen een dergelijk curriculum 
ontwikkeld in opdracht van Veiligheid Voorop.

Veiligheid vast 
onderdeel in curriculum 
technische hbo- en 
mbo opleidingen

Ketenveiligheid

Leveranciers Beoordelings Systeem
BRZO leden met veiligheid (LBS)

Goed veiligheidsmanagement betekent dat 
bedrijven die grootschalig omgaan met 
gevaarlijke stoffen niet alleen zelf aan 
veiligheid werken maar dit ook vragen van hun 
partners in de keten zoals toeleveranciers en 
contractors. De meeste leden van Veiligheid 
Voorop beschikken over een leverancier 
beoordelingssysteem. En met een aansluitgraad 
van 82% zijn de positieve effecten van deze 
ontwikkeling ook buiten de keten merkbaar. 
De in 2015 en 2016 georganiseerde workshops 
ketenveiligheid hebben in 2017 geleid tot 
een Handreiking Heldere Afspraken in 
samenwerking met SZW, VNPI, SSVV en de 
VOMI. Deze handreiking is in combinatie met de 
OVV publicatie Lessons learned after Odfjell in 
alle regionale veiligheidsnetwerken besproken. 
Bovendien is het toegevoegd aan de toolkit 
Gezond en Veilig Werken middels een webinar 
en verschillende symposia georganiseerd in 
samenwerking met het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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In 2017 zijn er drie aanvragen door het 
programma Veiligheid Voorop via Koninklijke 
Vereniging MKB-Nederland ingediend. 

1 Programma Veiligheid Voorop
2 Leren van incidenten
3 Master class veiligheid Midden-Oost

Voor enkele andere Safety Deals is een 
steunverklaring vanuit Veiligheid Voorop (en 
andere branches en/of organisaties) verstrekt. 

4 VGM in de keten
5 Best practise behavior based safety logistics
6 Kennisverrijking blussystemen PGS15
7 Chemie voor de logistiek
8 Cursus brandveilige PGS15 opslagen
9 Nationale Liquified Natural Gas (LNG)   
 hulpregeling

Safety Deals

Naast de concreet 
genoemde resultaten 
heeft het programma de 
jaarlijkse Veiligheidsdag  
georganiseerd waar ruim 
200 leden de kracht van 
simulatie hebben ervaren 
als mogelijkheid om 
spelenderwijs effectief 
te leren. Geconfronteerd 
met de desastreuze 
effecten van een onveilige 
cultuur heeft astronaut 
André Kuipers de 
deelnemers meegenomen 
in zijn verhaal en 
bedrijfstak waarin 

veiligheid geen optie is maar een voorwaarde. In 
een rollenspel hebben de deelnemers kunnen 
ervaren hoe falend leiderschap in veiligheid tot 
de Apollo-1 catastrofe leidde. 

Veiligheidsdag 2017

Er is een prijsvraag ontwikkeld met 
als thema de relatie tussen contractor 
en asset owner en de landelijke award 
voor de beste Veiligheidscoalitie is 
voor het eerst uitgereikt met het 
oogmerk dit tot de meest prestigieuze 
veiligheidsprijs in de keten te laten 
uitgroeien. Doel van deze award is 
de samenwerking in de keten en de 
integrale verantwoordelijkheid tussen 
beide partijen te benadrukken.

Award Best 
Contractor – Asset Owner

Zoals in de inleidende paragraaf 
staat is het programma Veiligheid 
Voorop in 2011 gestart met als 
doel de veiligheidsprestaties én de 
veiligheidscultuur te bevorderen. 
Niet zonder reden omdat ook toen 
al duidelijk was dat de cultuur van 
een organisatie of branche van 
wezenlijke invloed is op die prestaties. 
De afgelopen jaren is bijzonder 
hard gewerkt aan het onderling en 
samenhangend inzichtelijk maken van 
die prestaties door de bedrijven en 
de branches te verbinden en te laten 
samenwerken. Nu is er een volgende 
fase aangebroken. Nu is het zaak het 
bestaande goud te verzilveren. Met 
andere woorden: kennis en kunde uit te 
wisselen en waar mogelijk te koppelen 
om samen effectiever, efficiënter en 
dus veiliger te worden. De lessen en 
concrete producten zullen ook buiten 
de directe scope van het programma 
integraal beschikbaar worden gesteld. 
De implementatiefocus blijft, maar 
het handelingsperspectief zal worden 
verrijkt. Van Veiligheid Voorop naar 
vóór op veiligheid.

Van Veiligheid Voorop 
naar vóór op veiligheid

Van Veiligheid 
Voorop naar 

vóór op 
veiligheid.
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