
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): 

 

Regelt veiligheidscultuur procesveiligheid? 
Helpt veiligheidscultuur bij het handhaven van procesveiligheid? 

 

Donderdag 23 januari 2014  

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 keer eerder hebben de januari bijeenkomsten van de CGC-NVVK aandacht besteed aan 

procesveiligheid, toezicht en resilience. In 2009 was het thema ‘Big safety en incidenten, hoe zijn ze te 

verklaren en wat is hun impact’, in 2011 ‘Resilience, wat wordt ermee bedoeld’ en in 2012 ‘Nieuwe 

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

risico’s?’ Verslagen van deze bijeenkomsten zijn gepubliceerd in TtA, respectievelijk 2009 nr 1, p 14-

18; 2011 nr 2, p 68-70 en 2012, nr 1, p 25-28. 

 

In januari 2014 gaan we een stap verder en proberen te achterhalen wat de relatie is tussen 

veiligheidscultuur en procesveiligheid. Het begrip veiligheidscultuur staat sterk in de belangstelling, 

zowel in de procesveiligheid als in de arbeidsveiligheid. In de wetenschappelijke en vakpers worden in 

binnen- en buitenland pogingen ondernomen om het begrip veiligheidscultuur te onderbouwen en de 

bruikbaarheid voor veiligheidsmanagement te duiden. 

 

TNO heeft een veiligheidscultuuronderzoek uitgevoerd bij Odfjell en later, in opdracht van DCMR, bij 

14 andere chemiebedrijven in het Rijnmond gebied. Dit is de eerste keer in ons land dat een 

inspectieorgaan een cultuurmeting heeft ingezet ter ondersteuning van de handhaving. Dit rapport is te 

downloaden bij http://www.zuid-holland.nl/tno-rapport_quick_scan_veiligheidscultuur_-

_september_2012.pdf 

In 2012 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een uitgebreide analyse gemaakt van de casus 

Odfjell. Toen werd duidelijk dat het bedrijf teveel vertrouwde op een papieren veiligheid. Ook was er 

kritiek op het toezicht. Dat was te fragmentarisch georganiseerd. En de certificeerder Lloyds had het 

bedrijf ten onrechte gecertificeerd en opdrachtgevers, waaronder Shell, hadden niet ingrepen en geen 

invloed uitgeoefend om de veiligheidsaanpak van het bedrijf te verbeteren.  

 

De analyse van de casus Odjfell geeft ons de gelegenheid om de resultaten te bespreken en te 

discussiëren over het nut van het meten van veiligheidscultuur, de impact op de procesveiligheid en de 

impact op de wijze van inspecteren die hiermee verbonden is. 

 

De sprekers zullen ingaan op het wezen van veiligheidscultuur, de rol van de diverse actoren bij het 

managen en handhaven van procesveiligheid, hoe bovenstaande cases zijn verlopen en de analyse die de 

OVV hiervan heeft gemaakt. 
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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 

Paul Swuste (bestuurslid CGC en voormalig bestuurslid NVVK).  

Mededelingen uit de besturen van CGC en NVVK. 

 

13.40 - 14.05 Procesveiligheid: een strijd tegen concurrentiedruk en complexiteit 

Procesveiligheid, algemene principes, belangrijkste stromingen, belang 

van onderhoud van installaties, relatie met veiligheidsmanagement 

Hans Pasman, Mary Kay O’Connor Process Safety Center van de 

Texas A&M University. 

 

14.05 - 14.30 De cultuur van toezicht 

Variaties in BRZO bedrijven, casus, Odfjell. Versnippering van het 

toezicht, rol van veiligheidsmanagement 

Rob in ’t Veld, lid begeleidingscommissie Odfjell, Onderzoeksraad 

voor Veiligheid 

 

14.30 - 14.45 Pauze 

 

14.45 - 15.10 Valkuilen bij het verbeteren van de procesveiligheid: waardoor 

ging het bij Odfjell mis? 

OVV bevindingen bij Odfjell, valkuilen bij procesveiligheid.  

Jop Groeneweg, Rijksuniversiteit Leiden  / TNO 

 

15.10 - 15.35 Kan (veiligheids-)cultuur ons helpen grote ongevallen te 

begrijpen? 

De waarde van cultuurmetingen, is cultuur een distale factor van het 

ongevals/rampscenario? 

Frank Guldenmund, sectie Veiligheidskunde TU Delft 

 

15.35 - 16.00 Odfjell vanuit managementperspectief 

Butaan incident en achterblijverstraject 

Geert Eijsink, interim manager 

 

16.00 - 16.30 
 

Plenaire paneldiscussie met de sprekers 
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De sprekers: 

 

Hans Pasman is werkzaam als research professor bij het Mary Kay O’Connor Process Safety Center 

van de Texas A&M University. Hij is gepensioneerd bij TNO Defensie Onderzoek en als deeltijd 

hoogleraar risicobeheersing bij de toenmalige subfaculteit Scheikundige Technologie en 

Materiaalkunde. Hij is sinds begin jaren’70 lid van de werkgroep Loss Prevention Process Industries van 

de European Federation of Chemical Engineering, heeft het European Process Safety Centre mee 

opgericht, heeft procesveiligheidsonderzoek in Nederland en bij TNO gestimuleerd en was lid van de 

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. 

 

Rob in ’t Veld is gepensioneerd. Hij was directeur bij de Arbeidsinspectie Major Hazard Control en 

oud-lid van de Commissie In- en Externe Veiligheid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen en oud-lid 

van de Commissie Integraal Toezicht van de Raad voor de leefomgeving. Hij is examinator van de post-

doctorale opleiding veiligheidskunde (MoSHE) en van de post-hbo opleiding veiligheidskunde (HVK). 

 

Jop Groeneweg is werkzaam als senior onderzoeker en adviseur bij de researchgroep Safe & Healthy 

Business van TNO in Hoofddorp. Jop is expert op het gebied van spoorweggerelateerde kennis, met 

name de rol die de menselijke factor speelt bij STS-en. Hij rondde in 1985 zijn studie in Experimentele 

Psychologie cum laude af aan de Universiteit Leiden. Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, 

Cognitieve Psychologie vervult Jop daar nu een deeltijdfunctie als universitair docent. Daarnaast is hij 

verbonden aan de Werkgroep Veiligheid. Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek naar 

mogelijkheden voor de beheersing van de menselijke factor bij ongevallen. 

 

Frank Guldenmund studeerde psychologie in Leiden. Hij werkt sinds begin 1992 bij de sectie 

Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft als universitair docent. Sinds 1997 houdt hij zich 

bezig met het begrijpen en beschrijven van het concept veiligheidscultuur, waarover hij nationaal en 

internationaal gepubliceerd heeft. In 2010 heeft hij dit onderzoek met een promotie afgesloten. Sinds een 

jaar maakt hij deel uit van het hoofdbestuur van de NVVK, waar hij o.a. de portefeuille ‘Wetenschap’ 

beheert. 

 

Geert Eijsink werkte 18 jaar voor Vopak in verschillende senior management posities waaronder 

Business Unit President. In 2005 stapte hij over naar Argos waar hij in de raad van bestuur 

verantwoordelijk was voor de uitbreiding en bouw van Argos Terminals en Dutch BioDiesel. In 2009 

werd hij gevraagd leiding te geven aan het achterblijverstraject bij Odfjell om te voldoen aan de BRZO 

wetgeving.  Na de safety shutdown in 2012 is hij afgetreden en werkt sindsdien als interim manager. 

Daarnaast onderzoekt hij aan de Technische Universiteit Delft de invloed van governance op externe 

veiligheid. 
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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  

“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: 

13 maart 2014 in samenwerking met de NVT 

12 juni 2014 in samenwerking met de NVAB 

11 september 2014 in samenwerking met de NVMM 

13 november 2014 in samenwerking met de NVvA 

 

 


