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Introductie 
 
Safety Delta Nederland (SDN) heeft als missie om het veiligheidsniveau van de 

(petro)chemie nog verder te verbeteren door structurele samenwerking te faciliteren 

tussen Overheid, (Petro)Chemisch bedrijfsleven en Wetenschap. 

 

De SDN Ambitie is: 

De Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 is de veiligste ter wereld en 

heeft daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie op het terrein 

van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het 

omgaan met gevaarlijke stoffen. 

 

Om deze ambitie te behalen richt de SDN zich op vier veiligheidsthema’s:  

1. Risk | Control | Assurance  

2. Leiderschap en veiligheidscultuur  

3. Monitoren van kentallen en Leren van Incidenten  

4. Asset Integrity, Process Safety Management  

 

De keuze van deze vier thema’s gaat uit van de klassieke (proces)veiligheidstheorie: 

identificeer de (proces)veiligheidsrisico’s, neem maatregelen om deze risico’s te 

beheersen en verifieer dat deze maatregelen werken. Leiders bepalen de 

veiligheidscultuur binnen een organisatie en bouwen het lerend vermogen van een 

organisatie wanneer zaken anders lopen dan verwacht. Het effectief meten van 

veiligheidsprestaties en leren van incidenten ondersteunt dit. Daarnaast ligt de nadruk op 

specifieke beheersmaatregelen in asset management en procesveiligheid. 

 

Via nieuwsbrieven, social media en de website wordt de achterban van de SDN op de 

hoogte gehouden over de status en voortgang van onderzoeksvragen, plannen, 

voorstellen (“top 5”) en projecten die worden/zijn gestart. Voor status-duiding van elk 

project maakt de SDN gebruik van definities naar de projectfase, zoals weergegeven in 

onderstaande figuur. 
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Het InnovatieCentrum van de SDN heeft de eerste onderzoeksvragen gedefinieerd op 

basis van individuele gesprekken met koplopers en ondertekenaars van het SDN-

convenant. De onderzoeksvragen zijn aangevuld en gecomplementeerd door de 

Klankbordgroep (Kenniscentrum), de Programmaraad en de Wetenschapsraad 

(Innovatiecentrum).  

 

De onderzoeksvragen worden stuk voor stuk opgepakt, afhankelijk van de verwachte 

impact (bijdrage om de chemische industrie echt veiliger te maken), draagvlak bij de 

koplopers (verwachting dat nieuwe kennis echt toegepast zal worden) en de “actualiteit 

van de dag” (de realiteit).  

 

Samen met deze partners en de koplopers (bedrijven) is in Q1-2022 bepaald 

welke/hoeveel onderzoeksvragen zullen worden opgepakt, te beginnen met een 

(figuurlijke) Top-5. De keuze is afhankelijk van: 

a. Draagvlak bij de koplopers (bedrijven die jaarlijks financieel aan SDN bijdragen) 

b. Alle partners uit triple helix betrokken bij uitvoering, waarvan één partij leidend  

c. Deelname van koplopers in projecten 

d. Uitzicht op beschikbare financiële middelen (zoals SVO-2022) 

e. Goedkeuring door de Stuurgroep   

 

Nu een eerste keuze voor projecten in 2022 is gemaakt zullen de gekozen 

onderzoekvragen worden aanscherpt, zal samenwerking met partijen worden opgezet 

(‘matchmaking’) en gezocht naar middelen om het onderzoek uit te voeren. Afhankelijk 

van de grootte en type onderzoek zijn voorbeelden van ondersteuning door programma’s 

of (subsidie)regelingen: 

- Eigen middelen SDN (uit financiële bijdrage van de koplopers) 

- Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid 2022 (SVO-2022) 

- Nationale Wetenschapsagenda (NWA)  

- Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI-2022) 

- Topsector Energie (bv TKI Energie en Industrie) 

 

Hieronder volgt de lijst van onderzoekvragen.  
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Lijst onderzoeksvragen 
 
1. Versterken human performance door vernieuwing safety training. 
Welke nieuwe trainingsmethodes bestaan er om met name tijdelijke werknemers (contractors) 
effectief kennis bij te brengen en te motiveren om veilig te werken op een locatie met risico op 
(proces)veiligheidsincidenten?  
Door uitbesteding van werkzaamheden aan contractors is kennis over de installaties soms ook 
verschoven naar de contractors. Hoe borg je deze kennis met het oog op een veilig gebruik van de 
installatie. 
 
2. De leider, de engineer en de operator van de toekomst 
Hoe ziet de fabriek van de toekomst er uit: wat wordt het profiel/functie/rol en invloed van de mens 
daarin, met name de toekomstige leiders, engineers en operators? Welke competenties, 
vaardigheden, ervaring, kennis en opleiding zijn straks nodig? 
 
3.  pkomende veiligheidsrisico’s als gevolg van de energietransitie 
Wat zijn verwachte veranderingen in de (proces)industrie als gevolg van de energietransitie, zoals 
bijvoorbeeld op gebied van elektrificatie of andere bronnen als alternatief voor fossiele 
brandstoffen?   
Tot welke nieuwe incident-        ’  z   d             d  , w       h      y                      f 
zouden verder ontwikkeld moeten worden? 
 
4.  pkomende veiligheidsrisico’s in een  irculaire  conomie 
Wat zijn        d  g        f       ’     d  (      )  d           g    g     d            d  
C          E                 g       d           ‘        ’         ?     w         w      d   -
        ’  z   d             d  ,    w       h     y                      f zouden verder 
ontwikkeld moeten worden? 
 
5. Van statisch naar dynamisch risicomanagement 
Kan dynamisch risicomanagement bijdragen aan verbetering van de procesveiligheid, en zo ja, op 
welke manier? 
 
6. Barrière-management 
Wat is barrière-management en kan dit bijdragen aan de verbetering van de procesveiligheid in de 
chemische industrie? 
 
7. Domino-effecten in complexe systemen/ketens/clusters 
Wat is de kans op domino-effecten in complexe systemen in de chemische industrie als gevolg van de 
komst van een Circulaire Economie (productketens), Energietransitie en Industrie 4.0 (digitalisering 
     y      /         )?     g     z    d        ’       d             gh  d? 
 
8. Veiligheid verbeteren door Data-mining 
Welke innovaties in hardware, software en mindware zouden nodig zijn om te komen tot zowel 1) 
real time te kunnen meten van veerkracht en veiligheid tegen verstoringen en 2) methoden voor het 
delen van analyse resultaten tussen bedrijven en toezichthouders? 
Hoe kun je zwakke signalen of (de gevolgen van) verstoringen in (complexe) systemen vroegtijdig 
identificeren om zodoende zware veiligheidsincidenten  te voorkómen, zoals met behulp van 
tekstmining, statistische analyse, AI of machine learning? 
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9. Vernieuwing VTH: Leren voor een betere veiligheid 
Op welke manier zou VTH kunnen bijdragen aan de veiligheid van de Nederlandse (petro)chemie? 
Hoe kan publiek toezicht en handhaving er aan bijdragen dat (petro)chemische bedrijven leren de 
veiligheidsperformance te verbeteren? 
 
10. Proactief samenwerken om te leren van ongewone voorvallen 
Welke effectieve methodes bestaan er om partijen op vrijwillige basis er toe te bewegen gevoelige 
informatie te delen met als doel om samen te leren en op welke manier worden hierbij juridische, 
reputatie, of gedrag barrières weggenomen? 
 
11. Ontsluiten van relevante lessen uit ongewone voorvallen 
Welke methodes bestaan er om lessen uit veiligheidsincidenten zoals gepubliceerd op websites, 
documenten, etc. slim te ontsluiten voor toepassing op eigen veiligheidsuitdagingen? 
 
12. Nationaal benchmarken staat van de veiligheid - Seveso bedrijven 
Wat is een effectieve methodologie om de staat van de veiligheid van Brzo bedrijven te 
benchmarken, zowel tussen bedrijven met soortgelijke activiteiten, als tussen bedrijfstakken met 
verschillende activiteiten, uitgaande van vaak verschillende soorten data en/of incomplete datasets? 
 
13. Internationaal benchmarken staat van de veiligheid - Seveso bedrijven 
Welke recente informatie over veiligheidsprestaties in verschillende bedrijfstakken of landen (of 
  g  ’ )        h      ,    h          d z  d    g   h    g       w  d            h      g? 
 
14. Slimme lekdetectie 
Wat zijn recente innovaties in lekdetectie in (proces)installaties en wat zijn de voor- en nadelen van 
deze innovaties? 
 
15. Indicatoren Veiligheidscultuur – verkenning van instrumenten 
Wat zijn cruciale elementen die een goede veiligheidscultuur kenmerken en op welke wijze kunnen 
deze het beste kunnen worden gemeten? 
 
16. Safe by Design van chemische producten/processen 
Hoe kan Inherently Safer Design / Safe by Design in de praktijk vorm krijgen gebruikmakend van 
reeds bestaande kennis, inzichten en tools op dit terrein en wat kunnen we hiervan leren om de 
toepassing van dit concept breed in de procesindustrie te introduceren? 
 
17. Ethische & economische aspecten en integrale veiligheid 
In welke mate zorgen bedrijven voor het in balans houden van ethische principes enerzijds en 
economische en financiële belangen overwegingen anderzijds? 
 
18. Domino-effecten als gevolg van digitale verbondenheid, risico’s en (cyber)safety 
W   z    d  g          d                      gh  d       ’  d   g ï       d w  d   d    fy        / f 
digitale verbondenheid van bedrijven, en meer specifiek de mogelijkheid op domino- en 
keteneffecten naar aanleiding van die verbondenheid? 
 
19. Invloed van nieuwe (machines, AI) verordeningen op procesveiligheid 
      ï     d       w       gh  d w  g    g       h   ‘    w      d   h      w   ’     h   
gebied van machines en AI de procesindustrie (inclusief het gebruik van autonome robotsystemen) 
en wat kan ze doen om negatieve effecten te beperken? 
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