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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): 

 

Veiligheid, van boven en van onderen, van binnen en van buiten 

 

Donderdag 26 januari 2023 13.30 - 16.30, ontvangst vanaf 13.00 uur 

 

Golden Tulip Hotel Central, Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch en we zorgen voor de 

mogelijkheid om dit programma op afstand te volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op de uitnodiging 

die per e-mail wordt verstuurd. 

 

Op deze bijeenkomst presenteren we vier sprekers die recent gepromoveerd zijn bij de Universiteit 

Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Antwerpen. De titel ‘Veiligheid, van boven 

en van onderen, van binnen en van buiten’ is wat mysterieus. Hier betekent ‘boven’ het management 

en de CEO’s. ‘Onderen’ is dan de werkplek en de werknemers. ‘Van binnen en van buiten’ slaat op 

de organisatie. Van buiten is de overheid.  

 

Het programma: Dagvoorzitter is Paul Swuste 

 

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 

13.30 - 13.35 Opening door de bestuursleden Paul Scheepers (voorzitter CGC) en Paul Swuste 

(bestuurslid CGC), mededelingen 

13:35 – 14:05 Victor Roggeveen ‘De rol van leiders in het voorkomen van veiligheidsincidenten’ 

14:05 – 14:35 Karolien van Nunen ‘Een integrale benadering van veiligheidscultuur’ 

14:35 - 14:50 pauze 

14:50 - 15:20 Peter Schmitz ‘Majeure ongevallen en indicatoren’ 

15:20 - 15:50 Rob in ’t Veld ‘De kwaliteit van overheidstoezicht op Brzo-bedrijven’ 

15:50-16:30 Discussie en afsluiting 

 

We beginnen met de combinatie ‘van boven en binnen’. Victor Roggeveen heeft de invloed van 

leiderschap en leiderschapsstijl op ongevallen onderzocht. Leiders zijn bijvoorbeeld leden van raden 

van bestuur, CEOs, directeuren, managers en operationeel leidinggevenden. Het onderzoek is 

uitgevoerd bij organisaties in zeer verschillende de bedrijfssectoren. Leidinggevenden hebben een 
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veel gunstiger beeld over de mate waarin hun organisatie risico’s van majeure ongevalsprocessen 

reduceren dan medewerkers in uitvoerende functies. De ondersteunende staf, waaronder de 

veiligheids- en kwaliteitsadviseurs, is duidelijk de meest kritische groep over de risicoreductie-

capaciteit van hun organisaties. Om risico’s van majeure ongevallen te reduceren moeten ze eerst 

herkend worden. Uit verschillende bronnen blijkt dat juist het gebrek aan herkenning een belangrijke 

factor is voor het ontstaan van ernstige incidenten. Dit relativeert het beeld van leidinggevenden die 

veel te optimistisch zijn over de kwaliteit van risicoherkenning. Maar proces-georiënteerde leiders, die 

hun medewerkers motiveren om te interveniëren bij veiligheidsrisico’s, mensen vergeven wanneer ze 

dit onnodig (per ongeluk) doen, ervoor zorgen dat tijdig de verbeteringen worden aangebracht en die 

geloofwaardige de boodschap overbrengen dat operationele veiligheid prioriteit verdient, zijn de beste 

kandidaten om succesvol veiligheidsincidenten te voorkomen. 

 

Victor is een gepensioneerde veiligheidskundige met een scheepswerktuigkundige achtergrond en 

recent gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp ‘De invloed van leiderschap op de 

preventie van ongevallen’. Hij heeft als safety manager gewerkt bij een Amerikaanse 

oliemaatschappij op de Noordzee, en in 1984 het veiligheidsadviesbureau AdviSafe Risk 

Management opgericht. Victor maakt deel uit van een internationale onderzoekgroep, een ‘Flying 

Squad’, die wereldwijd op afroep veiligheidsincidenten onderzoekt. Hij is voorzitter geweest van de 

NVVK en erelid van deze vereniging.  

 

De tweede spreker, Karolien van Nunen. Zij presenteert een integrale benadering voor veiligheids-

cultuur, een onderwerp over ‘veiligheid van binnen’. Er is decennia lang veel wetenschappelijk en 

praktisch onderzoek uitgevoerd naar veiligheidscultuur, een complex en veelzijdig concept. Het 

meeste onderzoek is reductionistisch van aard, waarbij modellen en theorieën het concept 

vereenvoudigen om het beter te begrijpen. Dat heeft zo zijn nadelen. In dit promotieonderzoek is een 

wetenschappelijke en praktische benadering van veiligheidscultuur ontwikkeld, gebaseerd op 

inzichten uit meerdere academische disciplines, zoals sociologie, techniek en psychologie. De huidige 

theorieën en modellen omvatten verschillende veiligheidsconcepten zoals veiligheidsklimaat, -

procedures, -betrokkenheid van het management, -attitudes en -gedrag. Een ‘big picture’ 

veiligheidscultuurmodel, dat op een integrale wijze de verschillende elementen van bestaande 

modellen omvat en rekening houdt met bestaande onderzoekslijnen, theorieën en modellen, 

ontbreekt momenteel in de wetenschappelijke literatuur. Het onderzoek gaat uit van een multi-method 

design. Omdat elke meetmethode beperkingen heeft, is datatriangulatie nodig om deze beperkingen 

te ondervangen. Ook dient er aandacht te zijn voor de specifieke behoeften en de specifieke context 

van een bedrijf. Een zogenaamde ‘one size fits all’ tool, die toepasbaar is op alle sectoren en groottes 

van bedrijven, is niet haalbaar vanwege de complexiteit van het veiligheidscultuurconcept en de 

specifieke context en behoeften van verschillende organisaties. 
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Karolien is universitair docent bij de Safety and Security Science Group van de TU Delft. Ze is recent 

gepromoveerd op veiligheidscultuur in organisaties aan de onderzoeksstoel Vandeputte aan de 

Universiteit Antwerpen (België). Ze is lid van de redactie van het Belgische ‘Veiligheidsnieuws’. Ze 

doet onderzoek naar het proactief beoordelen en verbeteren van arbeidsveiligheid, procesveiligheid 

en beveiliging in organisaties. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de TU Delft zijn 

verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd, zoals het verbeteren van veiligheid in chemische 

clusters, en het proactief aanpakken van arbeidsongevallen in een Belgische productievestiging. 

 

Peter Schmitz is de derde spreker. Zijn presentatie gaat over majeure ongevallen die hun oorzaak 

hebben in storingen op de werkvloer, in termen van de titel van deze middag is dit ‘veiligheid van 

onderen en van binnen’. Bij de ammoniakfabriek OCI Nitrogen, Chemelot, Geleen, is een project 

gestart om de processen van zware ongevallen op de locatie te monitoren. Deze bijdrage geeft 

antwoord op de vraag of uit de status van het barrièresysteem indicatoren kunnen worden afgeleid 

om informatie te geven over de ontwikkeling en waarschijnlijkheid van de processen van zware 

ongevallen in het ammoniakproductieproces. De ongevalsprocessen worden gevisualiseerd als 

scenario's in bowties. Dit onderzoek richt zich op de status van de preventieve barrières aan de 

zogenaamde 'linkerkant' van de vlinderdas, voordat een gevaar onbeheersbaar wordt. Zowel de 

kwaliteit – uitgedrukt in betrouwbaarheid/beschikbaarheid en effectiviteit – als de activering van het 

barrièresysteem geven een indicatie van de ontwikkeling van de ongevalscenario's en de kans op de 

centrale gebeurtenis. Deze kans wordt berekend als een verlies aan risicoreductie ten opzichte van 

het oorspronkelijke ontwerp. De berekening resulteert in een indicator genaamd "preventieve 

barrière-indicator", die verdere actie zou moeten initiëren. Aan de hand van een voorbeeld wordt 

aangetoond welke acties ondernomen moeten worden en wat de urgentie is.  

 

Peter is HSEQ manager bij Fibrant, Chemelot-Geleen. Dit bedrijf produceert caprolactam, 

ammoniumsulfaat, producten voor de auto-, textiel- en agrarische industrie. Peter heeft meer dan 30 

jaar ervaring in de (petro)chemische industrie waarvan een groot deel in procesveiligheid. Hij is 

gepromoveerd aan de TU Delft op het onderwerp technische en organisatorische indicatoren die 

informatie kunnen geven over momentane en potentieel toekomstige ongevalsprocessen van het 

ammoniak productieproces op Chemelot, Geleen. 

 

Rob in ’t Veld sluit de dag af met een presentatie over de kwaliteit van overheidstoezicht, specifiek 

voor Brzo bedrijven. Dat is ‘veiligheid van buiten en van boven’. Brzo bedrijven hebben grote 

hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zodat zij een zogenaamd zwaar ongeval kunnen veroorzaken. 

Nederland heeft ca. 400 van dergelijke bedrijven. Er gebeuren regelmatig incidenten in deze 

bedrijven. Ondanks dat bedrijven en hun brancheorganisatie regelmatig programma’s starten ter 

verbetering van de veiligheid, zoals het ‘Responsible Care’ programma, ‘Veiligheid Voorop’ en recent 
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het programma ‘Duurzame Veiligheid 2030’ is de algemene voortgang beperkt. Bij incidenten zijn 

steeds dezelfde oorzaken gesignaleerd en worden dezelfde overtredingen van wet- en regelgeving 

geconstateerd. Uit onderzoek van casestudies bij Brzo inspecterende diensten blijkt de effectiviteit 

van het toezicht niet vast te stellen. Er is verder geen sprake van risico gestuurd toezicht en de 

slagvaardigheid vertoont aanzienlijke verschillen tussen diensten, regio’s en inspecteurs. Inspecteurs 

eisen van bedrijven dat de veiligheid van hun bedrijf geborgd is middels een veiligheidsmanagement 

systeem. Verrassend genoeg ontbreekt bij de meeste inspecties zelf deze borging. 

 

Rob is gepensioneerd en recent gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp 

‘Overheidstoezicht op BRZO -bedrijven, een onderzoek naar de kwaliteit’. 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 betrokken geweest als examinator bij de postdoctorale opleiding veiligheidskunde 

(MoSHE) en van de post-hbo opleiding veiligheidskunde (HVK). Hij is erelid van de NVVK 

 

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 veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, 

toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De middagen worden, 

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

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

Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor 

Toxicologie (NVT) en de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM). De 

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

en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 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. 

 

Meer informatie over het programma van de CGC kunt u vinden op de website: Bijeenkomsten - 

Contactgroep Chemie en Gezondheid (contactgroep-gezondheid-en-chemie.nl). U vindt daar ook de 

programma’s en presentaties van de CGC-bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden 


