NIEUWSBRIEF No. 4 - 2020
Voorwoord van Jurgen Hoekstra – voorzitter Veiligheid Voorop
In mijn vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat in de zomerperiode de Covid-19 maatregelen weliswaar zijn versoepeld,
maar dat waakzaamheid en het strikt naleven van de basisregels absoluut geboden blijft. Helaas lijken we met de
onlangs afgekondigde maatregelen weer terug te zijn bij af. Dit is een bittere boodschap voor de samenleving, maar
ook voor veel ondernemers die hierdoor wederom hard zullen worden getroffen. Zoals verschillende
werkgeversorganisaties hebben aangegeven zullen we nu echt alles op alles moeten zetten om met elkaar deze
pandemie te bedwingen om zodoende een totale lockdown te voorkomen. Ik heb het volste vertrouwen dat wij in
onze sector het voorbeeld kunnen geven hoe er op veilige en verantwoorde wijze met elkaar kan worden
samengewerkt en welke praktische en innovatieve maatregelen genomen kunnen worden om de verdere
verspreiding van het virus een halt toe te roepen.
Safety Delta Nederland
Gelukkig is er ook veel positief nieuws te melden. Tijdens een digitale bijeenkomst op 5 oktober jongstleden met
vertegenwoordigers van de industrie, overheid en wetenschap werd het startschot gegeven voor de lancering van
Safety Delta Nederland. Ik heb daar namens Veiligheid Voorop en als vertegenwoordiger van de (petro)chemische
industrie het convenant getekend met de andere partners. De ambitie is hoog met als doel om onze sector in 2030
de veiligste ter wereld te doen zijn. Meer over deze bijeenkomst, SDN en onze rol daarin kunt u lezen in deze
nieuwsbrief.
Werkprogramma ’21 – ‘23
Voor de periode ’21 – ’23 is een nieuw werkprogramma opgesteld dat in het Directeurenoverleg van september is
goedgekeurd. Het programma bouwt voort op de bekende 4 pijlers van betrokken leiderschap, excellente
veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en regionale veiligheidsnetwerken, waarbij SDN als vijfde pijler
is toegevoegd. Velen van u hebben aan het opstellen van dit nieuwe programma een bijdrage geleverd om de
doelstelling ambitieus maar wel realistisch te houden, waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. We gaan nu in
overleg met de overheid om het programma en subsidieverzoek verder te bespreken. Uiteraard houden wij u op de
hoogte van verdere ontwikkelingen.
VV Veiligheidsdag
Op 5 november vindt de eerste bijeenkomst plaats van de digitale Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop met onder
andere een bijdrage van Arjan Littooij, Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en lid van de
Stuurgroep DV2030. Ik weet zeker dat zijn kennis en ervaring over veiligheid in Brzo bedrijven, maar ook over
recente actuele onderwerpen, zal aansluiten bij wat ons vandaag de dag bezighoudt. Wij hopen u van harte te mogen
verwelkomen op deze bijeenkomst. Meer details over deze digitale bijeenkomst vindt u in deze nieuwsbrief.

Veiligheid Voorop Veiligheidsdag
De Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop krijgt dit jaar een andere vorm dan u van
ons gewend bent door middel van een drietal digitale bijeenkomsten met als thema
‘Dare to Care’. Tijdens de openingsbijeenkomst op 5 november zal Arjen Littooij,
directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, ons meenemen in de beleving wat er
gebeurt als het echt misgaat. Hierna volgen op 19 en 21 januari twee digitale
workshops over hoe risico’s voortijdig worden herkend en beheerst en welk
leiderschap daarbij nodig is. Verdere informatie over de Veiligheidsdag en aanmelding
kunt u vinden op onze website.

Project SAQ 2.0
Na goedkeuring van de subsidie aanvraag door RVO is het SAQ 2.0 project op 14
oktober van start gegaan met een digitale bijeenkomst van de deelnemende bedrijven.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Royal HaskoningDHV en heeft als
doel om de in 2015 ontwikkelde Self Assessment Questionnaire (SAQ)
laagdrempeliger en meer gebruiksvriendelijk te maken. Zo zal er onder andere een
quick-scan ontwikkeld worden, waarmee met het beantwoorden van een kort aantal
vragen een eerste indruk verkregen kan worden over het veiligheidsniveau in het
bedrijf. Wilt u meer weten over dit project of bent u geïnteresseerd om mee te doen in
een pilot studie, neem dan contact op met een van de projectmanagers van Veiligheid
Voorop.

Safety Delta Nederland
Door de veiligheidsprestaties continu te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het
streven naar nul incidenten, moet de Nederlandse (petro)chemische industrie in 2030
de veiligste ter wereld zijn. Deze ambitie is neergelegd in het Convenant Safety Delta
Nederland. Dit convenant werd op 5 oktober ondertekend door staatssecretaris Van
Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers van de (petro)chemie
en de wetenschap. Safety Delta Nederland (SDN) gaat zich richten op de ontwikkeling
van innovatieve veiligheidsconcepten voor Brzo-bedrijven. Er wordt een SDN
Kenniscentrum ingericht waar alle belanghebbenden kennis over veiligheid kunnen
halen en brengen. Verder wordt gestart met innovatie- en onderzoekstrajecten op de
onderwerpen corrosie onder isolatie, lekdetectie en menselijk handelen. Arjan van Dijk
is aangesteld als Programma Directeur van SDN. Verder zijn er vacatures gepubliceerd
voor een programma manager van het kenniscentrum en de innovatiepijler. Meer
informatie over SDN, de bijeenkomst op 5 oktober en de vacatures kunt u vinden in de
nieuwsbrief van DV2030/SDN nr. 14.

Overzicht Brzo bedrijven
Brzo+ publiceert maandelijks een overzicht van Brzo bedrijven in Nederland. Deze
informatie wordt door ons verwerkt om inzicht te krijgen welke bedrijven bij VV zijn
aangesloten via een brancheorganisaties en/of deelname aan een van de regionale
veiligheidsnetwerken. Volgens de meest recente cijfers zijn er 405 Brzo bedrijven in
Nederland, waarvan er 312 zijn aangesloten bij Veiligheid Voorop. Van deze 312
bedrijven worden er 265 gerekend tot de chemieketen. 93 bedrijven zijn nog niet aan
VV verbonden, waarvan er circa 49 tot de chemieketen gerekend kunnen worden. VV
ondersteunt van harte initiatieven van brancheorganisaties en regionale
veiligheidsnetwerken om bedrijven die nog niet zijn aangesloten te benaderen voor
deelname. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met een van de
projectmanagers van Veiligheid Voorop.

Top Seveso Leadership
De eerste groep operationele topmanagers van Brzo-bedrijven in de chemische
industrie rondde 30 september de opleidingspilot ‘Betrokken Leiderschap’ af. Het
persoonlijk verbeterplan om het zichtbaar leiderschap in het bedrijf te vergroten, blijkt
een schot in de roos. Lees het volledige artikel over de opleiding Top Seveso
Leaderschip, dat is gepubliceerd in het oktober nummer van Chemie Magazine van de
VNCI.

Management of Change (MOC)
NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie, die zich tot doel stelt om de
waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers te
versterken. Binnen NAP zijn er diverse ‘Special Interest Groups’ waar inhoudelijke
expertise over een bepaald onderwerp bij elkaar wordt gebracht om van elkaar te leren
en op deze wijze de samenwerking in de keten te bevorderen. Door de NAP SIG
Process Safety is onlangs in samenwerking met Deltalinqs een rapport uitgebracht over
MOC, dat inzicht geeft in de status van MOC binnen de Nederlandse industrie en
tevens handvaten biedt om MOC toe te passen en te verbeteren. Meer informatie kunt
u lezen in het rapport op de VV website.
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!
16 oktober 2020
Leantine Mulder & Paul Rocchi – project managers Veiligheid Voorop

