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Titel 

LVI 2021-0007: Pilot beter leren van incidenten 

 

Omschrijving 

De regionale veiligheidsnetwerken Masterclass Veiligheid Midden (MVM) en Zuid-West 

(MCV-ZW) starten in 2021 ieder een Verbetergroep Leren van Incidenten binnen hun 

netwerk. 

Binnen deze Verbetergroepen gaan een aantal bedrijven die lid zijn van de MVM of MCV-

ZW aan de slag met de implementatie van het stappenplan uit de Handreiking Beter 

leren van incidenten in de (petro)chemische industrie.  

Deze verbetering gaat uit van vijf principes: 

1. Prioriteer het onderzoek van de meest risicovolle incidenten. 

2. Lichte incidenten bieden het meeste leerpotentieel. 

3. Voer incidentenonderzoek uit volgens de new view (accident causation model dat 

uitgaat van de systeembenadering. 

4. Organiseer een lerende cultuur. 

5. De uitkomst van een incidentenonderzoek kan ook zijn dat er niks gedaan hoeft te 

worden. 

De facilitering van de verbetergroepen gebeurt vanuit de MVM en MCV-ZW. De 

deelnemende bedrijven worden inhoudelijk ondersteund bij de implementatie van het 

stappenplan door een SDN Kennismakelaar.  

 

Doel 

Beter Leren van Incidenten op organisatieniveau. Hierbij wordt het veiligheidssysteem 

verbeterd van een bedrijf waarbinnen het incident heeft plaatsgevonden. 

 

Verwacht Resultaat 

Deelnemende bedrijven versterken hun capaciteit tot het leren van incidenten op 

organisatieniveau door: 

- Voorlichting over de principes uit de handreiking. 

- Training van medewerkers in het toepassen van het stappenplan. Hiertoe komt 

trainingsmateriaal beschikbaar (complementair aan e-learning via de SDN 

Academy). 

- Een onafhankelijke evaluatie van de bestaande bedrijfsaanpak voor leren van 

incidenten en een gap assessment versus het stappenplan. Hiervoor komt een 

checklist beschikbaar. 

- Implementatie van een verbeterplan in samenhang met de bedrijfsprioriteiten. 

- Delen van ervaringen en better practices met peers in de verbetergroep(en). 

 

  

http://www.safetydelta.nl/
https://drive.google.com/open?id=17gLPXccO9CaxD6AwhLHJnXeC4UQSaHDy&authuser=arjan.a.vandijk%40safetydelta.nl&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=17gLPXccO9CaxD6AwhLHJnXeC4UQSaHDy&authuser=arjan.a.vandijk%40safetydelta.nl&usp=drive_fs


 

Pilot beter leren van incidenten  – versie 12Jul21  - www.safetydelta.nl Pagina 3 van 4 

 

Uitgangspunten 

Regionale veiligheidsnetwerken onderhouden gericht contact met bedrijven in de regio die lid zijn 

van het netwerk en stimuleren verbeteringen in (proces)veiligheid door samenwerking, verzamelen 

en delen van kennis. 

Deze bedrijven kunnen gratis deelnemen aan deze SDN pilot. 

Safety Delta Nederland verzamelt uitdagingen en better practices van bedrijven, en eventuele 

observaties van toezichthouders, rond de implementatie van het stappenplan Beter leren van 

incidenten. 

De nadruk zal liggen op het proces ‘leren van incidenten’, niet op de specifieke lessen uit eventuele 

incidenten. Zie voor dit laatste:  LVI 2018-0003: Pilot blockchain-applicatie voor uitwisseling bijna 

incidenten (petro)chemische industrie 

 

 

Waarom deelnemen? 

De pilot ‘Beter leren van incidenten’ is een laagdrempelige manier om de kennis en 

kunde binnen een bedrijf te verbeteren om te voldoen aan de Seveso richtlijn 

2012/18/EU bijlage iii onder vi. 

Het biedt de mogelijkheid om als Verbetergroep sneller van elkaar te leren voor het 

verbeteren van interne processen. Daarnaast biedt het een platform voor gezamenlijk 

overleg met toezichthouders over de aanpak van leren van incidenten. 

 

Verwachte bijdrage per bedrijf: tenminste 40 uur in-kind van mensen die elke dag bezig 

zijn met veiligheid voor:  

- Deelname aan training 

- Uitvoeren van de assessment 

- Opstellen van een verbeterplan 

- Deelname aan de RVN verbetergroep 

 

Tijdsperiode: kwartaal 3, 2021 – kwartaal 4, 2022 

 

  

http://www.safetydelta.nl/
https://www.safetydelta.nl/lvi-2018-0003-pilot-block-chain/
https://www.safetydelta.nl/lvi-2018-0003-pilot-block-chain/
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Hoe deelnemen? 

Dit deelproject is onderdeel van de Safety Deal Ontwikkelen SDN Kenniscentrum 

(SVO221019).  

De totale bijdrage in natura van uw bedrijf voor dit deelproject LVI 2021-0007: Pilot beter 

leren van incidenten - Safety Delta Nederland (SDN) is tenminste 40 uur gedurende de looptijd 

van het project. 

 

U kunt deelnemen aan een SDN project door u hiervoor via de SDN website aan te 

melden. Bij aanmelding wordt u verzocht een machtigingsformulier in te vullen. Dit 

formulier kunt u per mail sturen aan Marjolijn Horsselenberg, programma manager van 

Veiligheid Voorop. Ook voor eventuele vragen over het invullen kunt u bij haar terecht. 

Met deze machtiging verklaart u een bijdrage in natura (in-kind uren) te leveren en geeft 

u toestemming via Veiligheid Voorop om deze bijdrage in een subsidieaanvraag te 

betrekken. Dit vloeit voort uit het feit dat Veiligheid Voorop optreedt als penvoerder voor 

de Safety Deal Ontwikkelen SDN Kenniscentrum (SVO221019) die valt onder de 

Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten. Het merendeel 

van de op de SDN genoemde projecten, zijn deelprojecten vallend onder deze Safety 

Deal. 

Het praktische doel van de machtiging door een bedrijf is aantonen dat er voldoende 

bedrijven zijn die aan projecten meedoen, zodat daarvoor subsidie kan worden 

aangevraagd. 

De machtiging hoeft u slechts éénmaal te verstrekken en is ook geldig indien u besluit 

mee te doen aan andere SDN projecten. 

Als project deelnemer krijgt u automatisch toegang tot de gedetailleerde 

voortgangsrapportage van het project waaraan u deelneemt. 

Tenslotte zal u begin september nog worden gevraagd om samen met andere 

deelnemers aan SDN projecten een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst te 

tekenen. Ook dit vloeit voort uit een verplichting van de subsidieaanvraag en stelt dat 

het project zal worden uitgevoerd samen met de in de overeenkomst genoemde partijen. 

Tijdens de uitvoering van het deelproject zal het SDN programmabureau uw 

contactpersoon vragen de werkelijke (in natura) bestede uren aan te geven. 

 

http://www.safetydelta.nl/
https://www.safetydelta.nl/lvi-2021-0007-pilot-beter-leren-van-incidenten/
https://www.safetydelta.nl/lvi-2021-0007-pilot-beter-leren-van-incidenten/
https://drive.google.com/open?id=1Hj0djqigZVuYTtwyv99L4o5GLhk3RhQI&authuser=arjan.a.vandijk%40safetydelta.nl&usp=drive_fs
mailto:marjolijn@veiligheidvoorop.nu

