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Veilig werken en veilig weer naar huis!
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Produktiedruk?

Relatie OG-ON open / eerlijk / transaprant?

Risico’s . Ken je ze?

Aspecten



People Safety



• Samen werken, samen veilig

• opdrachtgevers en opdrachtnemers

Vragen die aan de orde komen.

• Hoe kom je tot een gezamenlijke aanpak? 

• Hoe kun je écht van elkaar leren en hoe geef je daar invulling aan?

• Hoe selecteer je contractors en wat is de rol van Inkoop?

• Hoe bewaak je de veiligheidsprestaties en de voortgang?

• Hoe ga je met elkaar om?

Hoe worden risico's geminimaliseerd bij 
werkzaamheden in een chemische plant? 



Dezelfde bril 

Dezelfde visie hebben, namelijk: 

veilig werken en veilig weer naar huis!

Hoe worden risico's geminimaliseerd bij 
werkzaamheden in een chemische plant?



Programma
“Hoe worden risico’ geminimaliseerd bij werkzaamheden in een chemische plant”.
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• Opening Fester Oosterhuis (Nouryon)

• HSE aspecten in contracten met contractors Adriaan van Hoek ( Nouryon)

• Meten van veiligheidsprestaties van contractors Pieter Bakker (Nouryon)

Sub vraag : Hoe kwaliteit  opdrachtnemer en opdrachtgever meten?? 

• Borging van operationele risico’s Fester Oosterhuis (Nouryon)

• Contractor Safety Platform Chemiepark Jan Boertien (Hertel) en Hedzer Roozeboom (Teijin Aramid)

Subvraag : Hoe contractor safety platform uitbreiden van Chemiepark naar regio?

• Visie Contractor op veiligheid bij werken in chemische installaties. Edwoud Eiten (Brand Energy)

Subvraag : Hoe risicoreductie bij tijdelijke teams en meertaligheid? Tips



Operationele Risico’s

Operationele Risico’s





• Opdrachtgever kent de risico van de plant en het werken in/aan de assets

• Opdrachtnemer weet hoe veilig te werken met de middelen/materialen die gebruikt

moeten worden.

• Werkvoorbereiding.

• Welke risico’s? PtW , TRA 

• Welke maatregelen ?

• LOTOTO

• LMRA

• Training uitvoerenden . Pre Job Instructie en LMRA (Poortinstructie , Plantfilm)

Operationele Risico’s



Operationele Risico’s


