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

Chemie (CGC) organiseert i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde: 

 

Procesveiligheid 
“Big Safety” en incidenten: hoe zijn ze te verklaren en wat is de impact? 

 

Donderdag 22 januari 2009  

13.30 - 16.30  

Ontvangst vanaf 13.00 uur 

 

Golden Tulip Hotel Central, Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch 

(Hotel Central ligt aan de markt ca 15 minuten lopen vanaf het station, zie ook 

www.goldentuliphotelcentral.nl, tel. 073-6926926, op het NS-station kun je een 

routebeschrijving uitprinten) 

 

 

 

Procesveiligheid is een ‘hot item’ vanwege het Baker-rapport over de ramp bij BP, 

Texas en de daaropvolgende aandacht van bedrijven en overheid voor dit onderwerp. Er 

is de laatste tijd veel  aandacht voor de grote risico’s in de procesindustrie: de ‘big 

safety’. Deskundigen verwachten dat organisaties nog een lange weg te gaan hebben om 

de lessen uit het Baker-rapport te implementeren. Op 22 januari willen we met 

ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven en van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 

(OVV) discussiëren over deze procesincidenten en wat we daarvan kunnen leren. 

 

 

Het programma: 

Dagvoorzitter is Paul Swuste 

 

 
13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 

 

13.30 - 13.45 Opening door de bestuursleden Paul  Scheepers (voorzitter CGC) en Paul 

Swuste (bestuurslid CGC en NVVK) 

Mededelingen uit de besturen van CGC en NVVK 

 

13.45 - 14.15 De impact van ongevallen (Jakob van der Wal, NAM) 

Jakob zal ingaan op de implicaties van het ongeluk bij Warffum. Warffum is een 

ernstig ongeval, niet zozeer vanwege een complexe ongevalscausaliteit, maar 

vanwege de consequenties (twee dodelijke ongevallen en een zwaargewonde), de 

media aandacht en de juridische consequenties. Rapportages van onderzoek naar 

het ongeval van onder andere de NAM hebben veel publiciteit gekregen en de 

NAM is uiteindelijk veroordeeld volgens de Arbo-wet, resulterend in een  

geldboete. Naast de ongevalsoorzaak, is hier de rechtelijke uitspraak een item 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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(waarom de Arbowet) samen met de gevolgen van het ongeval  voor de NAM en 

de betrokken aannemerbedrijven. Wat heeft de organisatie geleerd, wat wordt nu 

anders gedaan, welk effect hebben de maatregelen op de kwaliteit van barrières en 

kan een soortgelijk incident opnieuw gebeuren? 

 

14.15 - 14.45 ‘Process safety, think big and small’ oftewel procesveiligheid, kleine oorzaken 

met grote of kleine gevolgen: de keus is aan u (Willem Patberg, voorheen 

Dow) 

Aan de hand van twee incidenten met nagenoeg dezelfde oorzaak, maar totaal 

verschillende gevolgen, wordt uitgelegd dat ontwerpkeuzes van wezenlijke invloed 

kunnen zijn op het risico van een procesinstallatie. Aangezien grote incidenten, 

zoals één van de twee incidenten zelden voorkomen dienen leerervaringen optimaal 

benut te worden. 

 

14.45 - 15.00 Pauze 

 

15.00 - 15.30 Leren van incidenten bij DOW (Bert Zandvoort, VNO/Dow) 

Wereldwijd vinden incidenten plaats die een leerwaarde hebben voor anderen. 

Meestal worden alleen incidenten met grote gevolgen gedocumenteerd. Soms 

leiden deze incidenten tot nieuwe wetgeving. Is dit de juiste weg die we 

bewandelen of missen we de werkelijk leerrijke gebeurtenissen? Wat zijn de 

overwegingen in grote organisaties zoals Dow om iets een leerervaring te noemen 

en hoe wordt daar mee omgegaan? Het beschreven LER-werkproces is onderdeel 

van het wereldwijde managementsysteem en omvat het incidentonderzoekproces 

en het actieopvolgingsprogramma (“corrective and preventive action work 

process”). 

 

15.30 - 16.00 ‘Beyond traditional accident investigation, searching for extra organisational 

factors’ (Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve, OVV) 

Dit onderwerp heeft Kirsten met succes verdedigd op haar examen van de Master 

of Public Health opleiding van de TUD. Ze zal een overzicht geven van de 

traditionele veiligheidskundige modellen en van theorieën en modellen om buiten-

organisatorische factoren in de analyse van ongevallen te betrekken. Rampen en 

grote ongevallen zijn moeilijk te begrijpen met lineaire, of sequentiële modellen, 

maar vinden plaats in dynamische systemen met actoren die buiten de organisatie 

staan waar de ramp of het grote ongeval plaatsvindt. De presentatie gaat in op 

theorieën en modellen om deze interacties te begrijpen. 

 

16.00 - 16.30 Plenaire paneldiscussie met de sprekers 
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De sprekers: 

 

Jakob van der Wal werkte vanaf 1991, na diverse HSE-functies bij andere bedrijven te hebben 

vervuld, bij Shell als adviseur milieuzaken voor de booractiviteiten bij NAM. Na 5 jaar werd hij 

hoofd van deze afdeling. Daarna volgde een functie als hoofd veiligheid bij de NAM en als 

teamleider voor “contractor safety” bij Shell Exploration and Production Europe (EPE). Vanaf 

2004 is hij “Safety Discipline Head” voor EPE. Hij behaalde zijn Master “Management of 

Safety, Health and Environment” (MSHE) van Toptech, Universiteit Delft (1996).   

 

Willem Patberg was van 1974 in dienst van Dow Chemical. Na ruim 20 jaar een aantal 

productiefuncties vervuld te hebben trad hij toe tot de Process Safety organisatie. Daarin was 

hij ondermeer verantwoordelijk voor de Polyurethanes business en de Europese Process Safety 

organisatie. Sinds zijn pensionering in 2006 is hij nog betrokken bij een aantal Dow-projecten 

in het Midden en Verre Oosten. Verder voert hij op freelance-basis een aantal activiteiten op 

het gebied van process safety uit bij andere bedrijven en instanties. Sinds 2004 is hij als 

adviseur betrokken bij de Onderzoeksraad Voor Veiligheid.    

 

Bert Zandvoort volgde de opleiding scheikunde aan de Universiteit Groningen. Hij is meer 

dan 40 jaar werkzaam in de chemische industrie. Begonnen bij AKZO, daarna Upjohn Polymer 

en vervolgens bij Dow. Hier bekleedde hij verschillende functies waaronder in QC, 

TS&D/R&D, productie, personeelszaken, contractorrelaties en EH&S. De laatste tijd werkt hij 

als wereldwijde expert voor verschillende EH&S-onderwerpen. Hij is nu werkzaam bij Dow-

vestiging Terneuzen als EH&S-specialist. Hij is voorzitter van het CCvD-VCA en bestuurslid 

van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) en lid van de werkgroep veiligheid van 

de VNCI. Eind 2007 is hij voor 3 jaar aangesteld als coördinator van de Masterclass Veiligheid 

voor Zuidwest-Nederland. Dit is een kennisnetwerk van BRZO/PBZO-bedrijven in die regio.  

 

Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve is werkzaam als senior adviseur Onderzoek & 

Ontwikkeling bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij studeerde cognitieve psychologie aan 

de Universiteit Leiden (afgerond 2000), Hogere Veiligheidskunde bij de PHOV (2003) en 

Public Safety bij TopTech (2008). In het kader van haar masteropleiding Public Safety 

verdiepte zij zich in het uitbreiden van traditionele methodes van ongevalonderzoek, om bij 

ongevallen factoren te identificeren die buiten de organisaties liggen waar die ongevallen plaats 

hebben gevonden. 
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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 

“contactgroepen” en  “CGC”. U vindt daar de programma’s en ppt-files 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: 

12 maart 2009 in samenwerking met de NVT 

11 juni 2009 in samenwerking met de NVAB  

10 september 2009 in samenwerking met de NVMM 

12 november 2009 met de NVvA 

 

 


