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Contractor Safety Management (Nouryon procedure CSM)
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Belang Contractor Management
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Contractor Management
Belang Contractor Management

Gestructureerd werken verbeterd:

• Veiligheid

• Efficiency

• Kwaliteit

Dus uiteindelijke meer toegevoegde waarde voor 

zowel opdrachtgever als opdrachtnemer

Wordt gefaciliteerd door: 

• Heldere afspraken, procedures en werkwijzen

• Passende competenties van betrokkenen

• Over en weer vertrouwen.

4



Contractor Performance Managment

5

Via een gestructureerd proces wordt een steekproef genomen en worden klussen op 8 

aspecten gescoord op een 3 punts schaal.

• HSE

• "Delivery in Full /First Time Right"

• Feedback

• Levertijd op tijd

• Administratie

• Kosten

• Orde en Netheid

• Kwaliteit
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Grafiek van de HSE resultaten, gemiddelde laagste score 2,9, totaal gemiddeld 2,95.

Conclusie: ????

12 maand 1582 waarnemingen

• 3 Punt Schaal

• 3: 

• 2: 

• 1: 



Contractor Management
Relatie naar Veiligheid

Veiligheid is op ieders agenda en in ieders belang.

De intensiteit en prioriteit van veiligheid hangt af van 

vele factoren.

• Mate van risico herkenning en erkenning

• Vakmanschap

• Kwaliteit van werkvoorbereiding

• Bereidheid om proces te volgen

• ….

• ….
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• standaard veiligheidsvoorzieningen

• procedures

• organisatie 

Wat doen we allemaal

Footer 8

Dit is geen garantie op een ongevalsvrije dag



Creëren van partnership en connectie
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• Weten wie wie is.

• Beschikking hebben over alle contactgegevens (telefoon, e-mail GSM)

• Persoonlijk bekend zijn wanneer posities en mensen  veranderen



Creëren van partnership en connectie
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• Wees eerlijk, duidelijk en open, vraag actief om feed back

• Doe zaken op basis van gelijkwaardigheid

• Wees feitelijk

• Luister

• Deel leerervaringen

• Wees open over je fouten

• …..

• Kortom bouw aan een relatie.



Spil is de balans tussen:

• Duidelijke zakelijke afspraken

• Passende Competenties

• Vertrouwen

Contractor Management
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