TERMS OF REFERENCE STUURGROEP SAFETY DELTA NEDERLAND (SDN)
Overwegingen
• Industrie, wetenschap en overheid (hierna: Partijen) zijn verenigd door het Convenant Safety
Delta Nederland ( SDN) ondertekend op 5 oktober 2020 en hebben als doel om door structurele
samenwerking tussen Partijen het veiligheidsniveau van de (petro)chemie verder te verbeteren.
Het gaat dan met name om de preventie van Brzo-incidenten.
• Om dit doel te bereiken hebben Partijen met dit convenant een initiatief gestart onder de naam
SDN. Partijen willen zich daarbij richten op de ontwikkeling van (vernieuwende)
veiligheidsconcepten voor Brzo-bedrijven, zowel op het terrein van de hard-, mind- als software
en op de verbetering, ontwikkeling en de verspreiding van kennis en ervaringen daarmee. Het
uitgangspunt is de veiligheidsprestaties van het (petro)chemische bedrijfsleven continu te
verbeteren en een bijdrage te leveren in het streven naar nul Brzo-incidenten.
• Partijen hebben met het Convenant SDN de Stuurgroep SDN in het leven geroepen. Deze
stuurgroep bestuurt de SDN.
• Partijen zijn zich er van bewust dat de triple helix setting van de SDN een voor Partijen
ongebruikelijke setting is waar Partijen met elkaar moeten ontdekken hoe men met elkaar en
met zaken als vertrouwen en verbinding omgaat. Ook erkennen Partijen dat zij grenzen aan de
samenwerking kunnen tegenkomen. Partijen hebben de intentie om in openheid dergelijke
punten met elkaar te bespreken.
Taken Stuurgroep SDN
1.

SDN wordt geleid door de Stuurgroep SDN (hierna: Stuurgroep), bestaande uit:
a.
een gezaghebbend, onafhankelijk boegbeeld;
b.
twee vertegenwoordigers vanuit de Overheid;
c.
twee vertegenwoordigers vanuit de organisaties die aangesloten zijn bij de SVV, waarvan
één vertegenwoordiger namens het MKB-bedrijfsleven;
d.
twee vertegenwoordigers vanuit de Wetenschap en kennisinstellingen.

2.

De Stuurgroep heeft geen juridische status, maar bestuurt de facto SDN. De Stuurgroep
vergadert vier keer per jaar.

3.

Het onafhankelijk boegbeeld is voorzitter van de SDN Stuurgroep. Bij afwezigheid neemt bij
toerbeurt één van de Stuurgroep leden de rol van voorzitter.

4.

De Stuurgroep neemt besluiten op basis van consensus.

5.

Taken van de Stuurgroep SDN zijn:
a. Vaststellen Meerjarenprogramma SDN voor onderzoek en kennisontwikkeling en verspreiding.
b. Vaststellen en controleren van de begroting van SDN.
c. Vaststellen van de SLA met de Stichting Veiligheid Voorop (SVV) over de diensten die de
SVV aan SDN Kenniscentrum verleent op het gebied van de kennisverspreiding en
administratieve ondersteuning.

Pagina 1 van 2

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Vaststellen van de SLA met het ISPT voor de uitvoering van het programmaonderdeel SDN
Innovatie of het machtigen van de SDN programmadirecteur hiertoe.
Vaststellen Terms of Reference van de Werkgroep SDN InnovatieCentrum.
Op voordracht van de Werkgroep SDN Innovatie besluiten nemen over uit te voeren
onderzoeksvoorstellen.
Vaststellen Terms of Reference van de Werkgroep SDN KennisCentrum.
Op voordracht van de Werkgroep SDN Kenniscentrum besluiten nemen over het
tweejaarlijkse SDN Kennisprogramma.
Het benoemen van de programma directeur SDN, de programma manager SDN
KennisCentrum en de programma manager SDN InnovatieCentrum.
Het uitvoeren van een jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de programma
directeur SDN.
Het vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de programma manager SDN
KennisCentrum en de programma manager SDN InnovatieCentrum, die jaarlijks wordt
uitgevoerd door de programma directeur SDN.

6.

De dagelijkse activiteiten van SDN worden geleid door de SDN programmadirecteur, die
rapporteert aan de Stuurgroep.

7.

De Stuurgroep wijst vertegenwoordigers van Partijen aan die fungeren als klankbord voor de
operationele activiteiten van de SDN Programmadirecteur.

8.

De leden van de Stuurgroep hebben met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheden een
ambassadeursrol naar alle Partijen, deelnemers in SDN en daarbuiten. Dit houdt in dat zij actief
het gedachtengoed van SDN promoten en onder de aandacht van Partijen, deelnemers en
geïnteresseerden in SDN en de buitenwereld brengen.

9.

De leden van de Stuurgroep geven opdracht tot periodieke evaluatie van SDN.

Vastgesteld dor Stuurgroep SDN op 10 februari 2021.
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