
 

 

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst die de Contactgroep Gezondheid en Chemie 

(CGC) organiseert in samenwerking met de werkgroep Loss Prevention & Control (LP&C) van de 

Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK): 

 

Shell Moerdijk: toedracht en leerpunten 

Welke lessen zijn te trekken uit de analyse? 

 

Donderdag 21 januari 2016 - 13.30-16.30 uur - Ontvangst vanaf 13.00 uur 

Locatie: Hotel Central, Den Bosch,  

Burgemeester Loeffplein 98, 5211 RX, telefoon: +31 (0)73 - 6 926 926, http://www.hotel-central.nl/  

 

Inleiding 

Procesveiligheid is eerder al, vanuit een meer theoretische benadering, tijdens CGC-NVVK-

bijeenkomsten aan bod gekomen met onderwerpen als oorzaken van procesincidenten, resilience, de 

verantwoordelijkheden van bedrijven met grote risico’s, de relatie tussen procesveiligheid en 

veiligheidscultuur en procesveiligheidsindicatoren. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn 

gepubliceerd in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA).  

In deze bijeenkomst wordt, in samenwerking met de vakgroep Loss Prevention & Control (LP&C) van 

de NVVK, een casus behandeld, namelijk de explosie van de Moerdijk styreenmonomeer-en-

propeenoxide 2-fabriek (MSPO-II) van Shell op 3 juni 2014. Behalve Shell heeft ook de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het incident onderzocht. De OVV heeft haar rapport in juli 

2015 gepubliceerd. In de bijeenkomst worden de bevindingen van Shell en de OVV gepresenteerd. 

Samen met een verdieping over het leren van incidenten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

het voorkomen van incidenten door middel van de juiste procesindicatoren. 

 

Het programma: (Dagvoorzitter is Paul Swuste) 

 

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 

13.30 - 13.40 Opening door de bestuursleden Paul Scheepers (voorzitter CGC) en Johan van Middelaar 

(Voorzitter werkgroep LP&C van de NVVK). Mededelingen uit de besturen van CGC en 

NVVK/LP&C. 

 

13.40 - 14:20 Casus MSPO-II incident 

Beschrijving en achtergronden van de casus.  

Anneke van der Heijden (Shell) 

 

14.20 - 14.30 Film van de OVV over de casus  

Een film van 6 minuten met een samenvatting van de bevindingen van de OVV 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 

 

14.30 - 14.50 Pauze 

 

14.50 - 15.10 Terugkoppeling/voortgang aanbevelingen OVV  

Hoe staat het met de aanbevelingen uit het OVV-rapport? 

Erwin Medendorp (OVV) 

 

15.10 - 15.30 Learning from incidents and performance management 

Hoe kan je performance indicatoren gebruiken voor het leren uit incidenten en het opstellen van 

een “company memory”? 

Genserik Reniers (TU Delft / UAntwerpen / KU Leuven) 

 

15.30 - 16.15 Paneldiscussie met de sprekers 

  

16.15 - 16.30 Afsluiting met samenvatting van de leerpunten (hoe doen anderen het?) 
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De sprekers: 

 

Anneke van der Heijden is Chemisch Technoloog (Delft) met daarnaast een MBA diploma (Henley 

UK). Haar gehele carrière is ze werkzaam bij Shell in de Downstream Manufacturing, met diverse 

support rollen voor zowel raffinage als chemie fabrieken. Ze is eveneens werkzaam geweest op 

andere locaties, zoals in India-Jamnagar, Duitsland-Rheinland raffinaderij, Pernis raffinaderij, als ook 

op de Moerdijk chemie site. Haar huidige rol is Regional Manufacturing Support Manager in Projects 

en Technology in Amsterdam, en daarnaast is ze de leider van de Global Downstream process 

engineering skill pool. 

 

Erwin Medendorp is Materiaalkundig Ingenieur (TU Delft) en begon zijn werkzame carrière bij Stork 

FDO als adviseur Schade- en Materiaalonderzoek. In deze rol hield hij zich bezig met vele technische 

onderzoeken naar het ontstaan van schades en voorvallen in verschillende sectoren. Zo heeft hij 

onder andere de technische oorzaak van het bezwijken van een opslagtank in januari 2003 

onderzocht. Binnen Stork FDO vervulde hij voorts diverse managementrollen en in 2011 maakt hij een 

overstap naar schade-expertise bureau Cunningham Lindsey, alwaar hij zich bezig hield met de 

toedracht, het herstel en de financiële consequenties van relatief grote schades met een technische 

oorzaak. Zo heeft hij zich onder andere bezig gehouden met het omvallen van een zendmast in het 

noorden van het land, een brand in een groot datacenter en voorts diverse schades bij internationaal 

opererende chemische concerns. In 2015 maakt hij de overstap naar de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid alwaar hij werkzaam is als onderzoeksmanager. 

 

Genserik Reniers is burgerlijk scheikundig ingenieur van opleiding, promoveerde aan de Universiteit 

Antwerpen (België) in 2006 op het ontwikkelen van een veiligheidscultuur op een geaggregeerd 

niveau in chemische industriële clusters. Hij is sinds 2007 verbonden aan de Campus Brussel van de 

KU Leuven (België), waar hij verantwoordelijk is voor vakken als Industriële Processen en Welzijns- 

en Preventiemanagement. Vanaf 2012 is hij als deeltijds hoogleraar verbonden aan de Universiteit 

Antwerpen. Per oktober 2013 is hij eveneens als hoogleraar verbonden aan de TU Delft (Nederland) 

op de leerstoel ‘Veiligheid met betrekking tot Gevaarlijke Stoffen’. Genserik heeft reeds een groot 

aantal wetenschappelijke artikelen, boekhoofdstukken, boeken, en andere publicaties op zijn naam 

staan. Hij is Receiving Editor bij het bekende wetenschappelijke tijdschrift Journal of Loss Prevention 

in the Process Industries, en Associate Editor van het tijdschrift Safety Science. 
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De Contactgroep Gezondheid en Chemie 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als doel 

het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische factoren en 

het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. Dit wordt gerealiseerd door het 

organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, 

toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De middagen worden, 

afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 

Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse 

Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) 

en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themamiddagen 

bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo 

multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 

 

Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de Nederlandse 

Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor “Vereniging”, 

“Contactgroepen” en “Gezondheid en Chemie”. U vindt daar de programma’s en presentaties van de 

CGC-bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen voor 

nieuwe bijeenkomsten. 

 

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten van 

deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de CGC maar wel 

lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen beroepsvereniging 

verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken.  

 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via info@epsnet.nl 

 

De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

10 maart 2016 in samenwerking met de NVT 

9 juni 2016 in samenwerking met de NVAB 

9-13 oktober 2016 - seminar tijdens International Society of Exposure Science meeting, Utrecht 

10 november 2016 in samenwerking met de NVvA 

 

 


