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MOSHE  - NICE TO HAVE OR NEED TO KNOW ? 

   

PROCESVEILIGHEID  IS  MEER ,  HET IS BREDER  



De vraag  stellen is de vraag  beantwoorden: 

  
Blijkt uit OVV-onderzoek naar industriële 
rampen een noodzaak voor een academische 
opleiding? 



Alleen industrie ?  



Exceptional circumstances  

298 victims from  
10 different countries 

Crash site in  
conflict zone 

Criminal investigation  
and identification 



21 April 2012     

Amsterdam Westerpark   



Roodlicht passage  

Afwijkende rijweg instelling Onderhoud  

- Niet verwacht volgend stop tonend sein 

- ‘Vrijgave’ vanuit het syteem ? 

- Vertraagde goederentrein 

Gevolg  - 190 gewonden [ van de ca 425]  

- 20 zwaar gewonden 

- 1 dode  

21 April 2012      



Onderzoek   



Onderzoek   



Roodlicht passage  

Afwijkende rijweg instelling Onderhoud   

- Geen conflict vrije planning 

- Niet verwachte vrijgave door ‘blok’ intercity  

Matriaal   - Treinstellen  botscompabiliteit  

- Interieur  

26 maart  2013 



Chemie Pack  



Chemie Pack  

Van de vonk tot vuurzee Vuurlast 

- Bezwijk mechanisme IBC 

- ‘Falen’ PGS 15 

- Boby trap  

Gevolg  - 70M euro Schade 

- Processen 

- Maatschappelijke onrust 

6 januari 2011 



Doorbranden  onderzoek HSE 

Chemie Pack - IBC 



Plasbrand > 8 minuten 

Chemie Pack  



PGS 15  

Chemie Pack  



2-EHN ethylhexyl nitraat 

Chemie Pack  



Chemie Pack  

Afwijkende gedrag Overtreden vergunning   

- Geen kennis [1] 

- Negeren advies  

- Onkunde [2] 

Omgeving   - Opdrachtgevers zwijgen  

- Overheid gevangen in tunnel 



Shell 3 juni 2014 



Shell 
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Lerende organisatie?  augustus 1997  Nanhai 2010 

Shell 



Shell 

 

 

 ontwerp niet voorzien in runaway 

scenario; 

 controls alleen voor ‘normaal’ bedrijf; 

 safeguarding alleen voor ‘normaal 

bedrijf’ 

 Handelingen (ervaring – perceptie 

van “ongevaarlijke werkzaamheden”);  

 planning (twee dagen uitloop) -> 

uitvoering gelijktijdige handelingen; 

 cultuur (binnen de ploeg en 

daarbuiten). 

 WOL niet toereikend;  

 Kat selectie (MOC);  

 Risicobeoordeling nieuwe 

katalysator gericht op ‘normaal’ 

bedrijf; 

 Veiligheidsstudie/-LeVI 

onvoldoende. 
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Shell 

Beeld: goede 
veiligheidsprestatie 

Shell 

Toezichthouder 
signaleert soms 
tekortkomingen 

Shell lost 
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Spiegel   





[VOORKOM] ONDERZOEK    

Kijk breed  

Doorgrond de / je actoren    

Oorzaak / Gevolg      

Zoek (niet verwachte) verbanden  

Hoofdzaak  / bijzaak  

Koppel verleden, heden  en toekomst   



Rode draad   

- Afpellen  

- Opdelen, oorzaak -  gevolg 

- Verdiepen  

Trancederen  - Refereren  

- Vergelijken 

- Verheffen 

19 januari 2017  

Abstraheren  

Kennis   - Hebben  - Halen  -  Verwerven  



 
Uit OVV-onderzoeken  blijkt een noodzaak 
voor een academische verheffing en dus ook 
de bagage !    


