
	  

Veiligheid

In de chemie komen nog steeds 
weinig ongevallen voor die tot 
lichamelijk letsel leiden. Sterker 
nog: sinds de VNCI in 2006 gestart 
is met het systematisch in kaart 
brengen van het aantal ongeval-
len die leiden tot verzuim, heeft 
het niveau voor zowel eigen per-
soneel als voor contractors nooit 
eerder zo laag gelegen. Dat en 
meer blijkt uit de VNCI Responsi-
ble Care-enquête voor 2013, waar 
vrijwel alle VNCI-leden aan heb-
ben meegedaan. 
Tekst: Inge Janse

Wat kerncijfers over 
veiligheid: bij 49 bedrijven 
vonden opgeteld 89 

incidenten plaats, goed voor een 
Lost Time Injury (LTI, het aantal 
ongevallen dat zorgde voor 
arbeidsverzuim) per miljoen 
gewerkte uren van 1,28 bij eigen 
medewerkers en 1,49 voor 
personeel van contractors. 35 
bedrijven hebben bovendien voor 
68 incidenten nauwkeurig in kaart 
gebracht wat er precies gebeurd 
is. Zij deden dit aan de hand van de 
Basis Risico Factoren (BRF), de 
onderliggende oorzaken die ervoor 
zorgden dat de gevaarlijke situatie 
of handeling ontstond. Onderzoekers 
gaan hierbij uit van elf BRF’s.
Jammer genoeg, zegt Hay Jans- 
sen, worden nog niet alle inciden- 
ten op deze manier geanalyseerd. 
Als safety & health officer bij de 
divisie Industrial Chemicals van 
verf- en coatingfabrikant PPG en 
meelezend lid van de VNCI-werk- 
groep Arbeidsveiligheid zag hij 

bovendien dat veel BRF-analyses 
meer op aannames dan op 
onderzoek berusten. Dat is geen 
goede zaak, vindt hij. “BRF’s 
komen voort uit wetenschappelijk 
onderzoek en gaan over latente 
fouten in je veiligheidsmanage-
mentsysteem. Om die fouten boven 
water te krijgen moet je het inci- 
dent onderzoeken en analyseren.”

Blinde obsessie
Wat Janssen verder stoort is de 
blinde obsessie voor het aantal 
incidenten. “We meten ons succes 
af aan het tellen van dingen die zich 
niet voordoen. Heb je geen onge- 
vallen, dan zou je veiligheidsbeleid 
goed zijn. Die methode van denken 

is achterhaald.” Want, zo bena- 
drukt hij meermaals: of een inci- 
dent wel of niet leidt tot een LTI is 
gebaseerd op toeval. Bovendien is 
het ene ongeval het andere niet. 
“Stel dat iemand bij een chemie- 
bedrijf zich snijdt bij het openen 
van een pak papier om de printer 
bij te vullen. Wat zegt dat over je 
bedrijf?” Maar deze problemen 
doen zich volgens hem in alle 
sectoren voor. “Het is goed nieuws 
dat we in de chemie over dit soort 
zaken praten. In sommige sectoren 
zijn ze veel minder ver.” p
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‘Leren van de structurele 
oorzaken heeft de hoogste 
toegevoegde waarde’

WAT VINDT DE EXPERT? 
Chris Pietersen is eigenaar en 
directeur van Safety Solutions 
Consultants en heeft meer dan dertig 
jaar ervaring met industriële en 
procesveiligheid. Hij richt zijn pijlen 
juist op het belang van de achterlig- 
gende, structurele oorzaken van 
incidenten. “De trends en cijfers, dat 
zal allemaal wel, want die zien er niet 
slecht uit. Het gaat mij om het 
leeraspect.” Volgens Pietersen wordt 
daar te weinig onderzoek naar gedaan. 
Het gevolg: mensen wijzen naar de man 
op de werkplek als veroorzaker van het 
probleem, bijvoorbeeld omdat hij de 
werkinstructie niet heeft opgevolgd. 
“Maar vraag je door, dan blijkt soms dat 
deze en andere werkinstructies niet 
goed in elkaar zitten. Dan heb je een 
achterliggende oorzaak te pakken. Die 
moet je aanpakken, want dan voorkom 
je alle toekomstige incidenten die 
daarmee te maken hebben. Het kost 
meer tijd, het is niet altijd makkelijk, 
maar leren van de structurele oorza- 
ken heeft de hoogste toegevoegde 
waarde.”
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