
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst die de Contactgroep Gezondheid en 
Chemie (CGC) organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 
Veiligheidskunde (NVVK): 
 

Nieuwe rollen. Nieuwe risico’s? 
“Wie is verantwoordelijk voor wat bij bedrijven met grote externe, chemische risico’s?” 

 
Donderdag 19 januari 2012  

13.30 - 16.30  
Ontvangst vanaf 13.00 uur 

 
Locatie: Golden Tulip - Hotel Central, Den Bosch 

Burg. Loeffplein 98, 5211 RX, Den Bosch 
www.hotel-central.nl/ 

 
 
Inleiding 
Drie jaar geleden heeft Prof mr. Pieter van Vollenhoven, als voorzitter van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid (OVV), een memorabele presentatie gegeven op het jaarcongres van de 
NVVK. De veiligheidsrelatie tussen overheid en samenleving was het onderwerp en de 
beschermheer van de NVVK wees op de onbalans die aanwezig is tussen overheid en private 
partijen als het om de verantwoordelijkheid voor veiligheid gaat. De overheid wijst wel naar ‘de 
samenleving’ als mede verantwoordelijke, maar het is onduidelijk waar de verantwoordelijk-
heid van de overheid ophoudt en die van andere partijen begint. De presentatie is gepubliceerd 
in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap van 2008, nr. 2. In hetzelfde nummer 
hebben een aantal leden van de NVVK de eerder genoemde onbalans nader uitgewerkt. De 
kwaliteit van toezicht is dan ook een terugkerend thema en ook dat onderwerp is in het 
tijdschrift aan de orde geweest in hetzelfde nummer en twee jaar later.  
Kun je van een overheid verwachten dat ze een systeem van toezicht organiseert waarmee grote 
calamiteiten en ernstige ongevallen voorkomen kunnen worden? Op dit moment overlijden er 
meerdere duizenden mensen onnodig aan beroepsziekten, door medische fouten, en aan 
verkeers- en arbeidsongevallen. En verder kent ons land een indrukwekkende lijst van 
rapportages van de OVV naar grote calamiteiten in de private sector. Die kans op calamiteiten 
is in Nederland groot, met zijn concentratie van gevaarlijke industrieën en activiteiten nabij 
dichtbevolkte gebieden. Datzelfde argument geldt ook voor België. Hoe moeten we veiligheid 
in de toekomst organiseren, hoe komen we tot een acceptabele afweging van veiligheidsdoelen 
ten opzichte van andere doelen van een onderneming of organisatie, hoe voorkomen we dat de 
zoektocht naar een schuldige, gedreven door media en te enthousiaste politici en deskundigen, 
de analyse van achterliggende factoren vertroebelt? En als laatste, welke rol zou toezicht 
moeten vervullen? Deze en andere vragen komen aan bod in de CGC-NVVK bijeenkomst. 
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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 Veiligheid Voorop!  
Ir. Ton Jeen - ExxonMobil 
 
 

14.15 - 14.45 Doel, middel en verantwoordelijkheid. In de discussie over doel- en 
middelvoorschriften staat toedeling van verantwoordelijkheid en de prikkel 
tot risicoreductie centraal  
Ir. Yvette Oostendorp - Adviesraad Gevaarlijke Stoffen 
 
 

14.45 - 15.00 Pauze 
 

15.00 - 15.30 Normen en codes van goede praktijk in de welzijnsregelgeving en de Seveso-
regelgeving: rol en standpunten van enkele Belgische actoren en de 
Arbeidsinspectie 
Ir. Danny de Baere - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg 
 
 

15.30 - 16.00 De maatschappelijke inbedding van de risicovolle onderneming  
Prof.dr. Ferdinand Mertens - TU Delft/Onderzoeksraad voor Veiligheid 
 
 

16.00 - 16.30 Plenaire paneldiscussie met de sprekers 
 

 
 
 
De sprekers: 
 
Ir. Ton Jeen heeft de opleiding Chemisch Technologie afgerond aan de Technische 
Universiteit van Delft en is werkzaam bij ExxonMobil. Als Process Console Head is hij onder 
andere verantwoordelijk geweest voor de operatie van de hydrocracker en utility installaties. 
Vanaf 1998 is hij benoemd tot hoofd van de afdeling Veiligheid, Brandweer en Beveiliging 
voor de ExxonMobil-site in Rotterdam. Een jaar later heeft hij de Management of Safety, 
Health & Environment (MoSHE) opleiding aan de Universiteit van Delft voltooid.  
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Hij heeft zich ontwikkeld tot praktijkdeskundige op het gebied van veiligheidsgedrag-
programma’s (Behaviour Based Safety). Sinds 2004 is hij werkzaam als VGM-beleidsadviseur 
voor ExxonMobil in de  Benelux. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de coördinatie 
van issues op het gebied van veiligheid, milieu, security alsmede strategische 
calamiteitenrespons in de Benelux. Buiten ExxonMobil is hij onder andere actief voor de 
Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (Beleidsgroep Milieu & Veiligheid, Werkgroep 
veiligheid) en sinds 1998 vertegenwoordiger van de Nederlandse raffinaderijen in het VCA-
certificatieschema voor aannemers (VGM Checklist Aannemers - ref. www.vca.nl). Hij is 
eveneens actief voor de VNPI-werkgroep Veiligheid. 
 
Ir. Yvette Oostendorp heeft de opleiding milieuhygiëne aan de Universiteit in Wageningen 
afgerond. Na een korte periode als onderzoeker in Wageningen, is zij bijna 17 jaar werkzaam 
geweest in Breda en Dordrecht bij Arbo Unie. Vanaf 2004 werkt zij als projectleider en 
secretaris bij de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS). Ze was betrokken bij adviezen over de 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder andere over LPG en propaan, ammoniak en 
zwaveldioxide.  Tevens was ze betrokken bij adviezen over de kennisinfrastructuur op het 
gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen in Nederland. Onder andere over een lange termijn 
onderzoeksprogramma op het gebied van veiligheid en over de aandacht voor veiligheid in het 
curriculum van opleidingen van chemisch en civiel ingenieurs.  
 
Ir. Danny de Baere is afgestudeerd in 1990 als burgerlijk scheikundig ingenieur aan de 
Universiteit Gent. Zijn MBA heeft hij in 1992 behaald. In 1998 heeft hij de opleidingen tot  
niveau 1 preventieadviseur en niveau A milieucoördinator afgerond. In 2004 behaalde hij zijn 
licentiaat in de rechten aan de Universiteit Brussel. Na enkele jaren in de dienstensector bij 
SGS en Destructogroep werkt hij sedert 1994 bij de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Tussen 1994 en eind 2009 was hij 
Arbeidsinspecteur voor het toezicht op de Seveso-bedrijven in België, vergelijkbaar met 
BRZO-bedrijven in Nederland. Vanaf eind 2009 tot heden is hij adviseur bij de Algemene 
Directie Humanisering van de Arbeid binnen de FOD WASO. Dit omvat alle welzijns-
domeinen, overleg met de sociale partners, adviezen, wetgeving, erkenningen, enz. Hij is actief 
betrokken bij Prebes (vergelijkbaar met de NVVK in Nederland), KVIV (burgerlijk ingenieurs) 
en vele andere belangenverenigingen. Hij geeft les aan de Universiteit Gent en vele preventie-
instituten in België op niveau 1, 2 preventieadviseur en niveau A milieucoördinator. 
 
Prof.dr. Ferdinand Mertens (1946) is Lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en was tot 
1 september 2011 Hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Voorheen onder andere 
werkzaam geweest als Inspecteur-Generaal van het Onderwijs (1996 - 2000) en als Inspecteur-
Generaal van Verkeer en Waterstaat (2000 - 2005). Was eerder hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit en aanvaardde het ambt met de rede getiteld: Vriendelijk converseren en krachtig 
optreden; over vakmanschap in de beleidsadvisering. (Rotterdam, 1996). Zijn ambt aan de 
Technische Universiteit Delft aanvaardde hij met de rede Toezicht in een polycentrische 
samenleving. (Delft 2006). 
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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 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: 
8 maart 2012 in samenwerking met de NVT 

14 juni 2012 in samenwerking met de NVAB 
13 september 2012 in samenwerking met de NVMM 

8 november 2012 in samenwerking met de NVvA 
 
 


