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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) wordt 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   

 
Nadat een 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) 

 
In de navolgende hoofdstukken zijn alle onderzoekvragen samengevat in één 
(dubbelzijdig) A4-tje per onderzoeksvraag.  
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1 Versterken human performance door vernieuwing safety training 
 

Risicothema 
Veiligheidscultuur en leiderschap / Veiligheidsopleidingen 
 
Uitgangspunten 
Medewerkers, eigen personeel en contractors, die op (petro)chemische sites werken 
hebben te maken met een complexiteit van procedures en systemen die nodig zijn om 
veilig te kunnen werken in de chemie en olie industrie. Onvoldoende bekendheid hiermee 
vergroot het risico op (proces)veiligheidsincidenten. Daarnaast vormt voor contractors 
taal een extra uitdaging (door de verschillende landen van herkomst van deze 
werknemers). 
 
Introductie (poortinstructie) en training van nieuwe medewerkers op de bedrijfslokatie 
vormen een belangrijk onderdeel om dit risico te mitigeren. Hiervoor zijn reeds diverse 
tools en hulpmiddelen voor handen (bijvoorbeeld een Safety straat of Digital Safety 
Passport). In (poort)instructies worden soms mogelijke situaties nagebootst in 
combinatie met spelelementen en soms wordt zelfs gebruik gemaakt van Virtual Reality 
of van Augmented Reality, e-learning of micro-training. Ook het herkennen van onveilige 
situaties en samenwerken als team zijn vaak opgenomen in deze trainingen. 
 
Trainen kost tijd. De uitdaging ligt in het vinden van een balans tussen "De mens die 
veilig werkt" en "De mens en praktijkgericht trainingsprogramma": kennis van 
procedures en vakmanschap versus veiligheidsbewustzijn en ervaringen delen. 
In de studie dient rekening te worden gehouden met onderzoek van RIVM (2021) naar de 
effectiviteit van poortinstructies. RIVM heeft literatuuronderzoek gedaan naar 
succesfactoren van training gericht op veiligheid en de praktijkervaringen 
geïnventariseerd. Wanneer aanvullingen nodig zijn kan RIVM worden betrokken. 
 
Onderzoeksvraag 

1. 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. 

2. 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 

 
Verwacht resultaat 
Literatuurstudie naar methodieken, waarbij bestaande methodes in kaart worden 
gebracht. Een analyse over effectiviteit van deze methodes. Een voorstel voor een toe te 
passen methodologie die in een vervolgstudie getest kan worden. 
 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl  
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2 De leider, de engineer en de operator in de fabriek van de 
toekomst 

 

Risicothema 
Veiligheidscultuur en leiderschap / Veiligheidsopleidingen 
 
Uitgangspunten 
Als je over 10 jaar een nieuwe chemische fabriek zou bouwen, dan zou die er heel anders 
uitzien dan vandaag, zowel qua primair (business) proces als op gebied van techniek en 
bemensing. De vraag is wat de rol en taken van de mens zal zijn in de fabriek van de 
toekomst, zoals de leiders, engineers en operators  
 
Aandachtspunten bij deze onderzoekvraag zijn:1 
 De leider: soorten leiderschap (van IQ naar EQ?), rol/invloed van de leider op 

veiligheidsprestaties, invloed op preventief beleid, aannamebeleid, drivers (o.a. rol 
van bonussen), invloed op de bedrijfs- en teamcultuur, opkomst van de "Questioning 
attitude" (begrijp ik het echt)?, leiderschapsstijlen (input-variabelen) en de relatie 
met veiligheidsspecifieke effecten (incidenten-geschiedenis, de actuele veiligheid en 
potentieel risiconiveau). 

 De engineer: procesintensificatie, intrinsiek veilig ontwerpen, Safe-by-Design, 
green/circular engineering, automatisering, samenwerking mens-machine 
(robotisering), resiliance, tolerantie ongewone voorvallen (lekkages, ongeplande 
stops), rol van eisen/vergunningen, onderhoud en inspectie. 

 De operator: kennis/opleiding, proces control, productie-optimalisatie, mens-
machine-samenwerking, regelmogelijkheden (autonomie), omgaan met (meta)data, 
handelingsperspectief, “overload” aan data/informatie, psychische - en sociale 
veiligheid. 

 
Onderzoeksvraag 
De veranderende rol van de mens in de fabriek van de toekomst: Welke nieuwe kennis, vaardigheden 

en/of competenties hebben de leider, engineer en operator nodig in de fabriek van de toekomst?  

 
Verwacht resultaat 
Rapport. Verkennende studie de veranderende rol van de mens in de fabriek van de 
toekomst: Inzicht in nieuwe kennis, vaardigheden en/of competenties van de leider, 
engineer en operator in de fabriek van de toekomst.  
 
Optioneel: huidige problematiek, zoals nieuwe technologie, personeelstekort, vergrijzing 
en/of antwoord op de vraag: “Hoe blijft/wordt de chemie een aantrekkelijk werkgever om 
gekwalificeerd personeel aan te trekken?” 
 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl  

 
1 Te concretiseren i.s.m. de koplopers bij start van deze onderzoeksvraag 
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3 Opkomende veiligheidsrisico’s als gevolg van de energietransitie 
 
Risicothema 
Risk | Control | Assurance / Opkomende risico’s in relatie tot Transities 
 
Uitgangspunten 
 
Nieuwe risico’s als gevolg van de energietransitie. 
Door de energietransitie zullen bestaande technieken voor het opwekken van energie 
worden vervangen door andere, relatief nieuwe technieken of methoden. Elektriciteit zal 
vaker en verregaander gebruikt gaan worden als duurzame energiebron in de 
procesindustrie, bijvoorbeeld als alternatief voor fossiele brandstoffen. Een andere 
ontwikkeling is opvang van CO2 en dit gebruiken als grondstof voor het maken van 
nieuwe chemische producten of brandstoffen voor alternatieve energie opwekking. 
Andere ontwikkelingen in de energietransitie zijn gaande op gebied van elektrificatie. 
energiewinning, -opslag, -transport en -distributie, zoals waterstof en andere duurzame 
energiebronnen, zoals wind (turbines), zon (panelen) en geothermie.2 
 
Al deze ontwikkelingen en nieuwe technieken leiden tot nieuwe procesveiligheidsrisico’s 
en vragen om (nieuwe) beheersmaatregelen en nieuwe veiligheidsconcepten 
(standaards) voor de industrie. Om veilig te kunnen blijven werken moeten mensen in de 
industrie leren omgaan met die veranderingen, waarbij ook gedacht moet worden aan de 
risico’s als gevolg van het uitvallen van energiesystemen. Dat is niet altijd eenvoudig. 
Het vraagt tijd, aandacht en inzet van veiligheidsprofessionals en toezichthouders.  
 
Toelichting: elektrificatie  
Elektriciteit zal mogelijk vaker en verregaander gebruikt gaan worden als duurzame 
energiebron in de procesindustrie, bijvoorbeeld als alternatief voor fornuizen die gestookt 
worden met fossiele brandstoffen. Elektriciteit zou bijvoorbeeld ook meer gebruikt 
kunnen gaan worden als energiebron bij productscheiding. Deze nieuwe technieken 
leiden tot nieuwe procesveiligheidsrisico’s en de risicobeheersing ervan, en mogelijk 
nieuwe veiligheidsstandaarden voor de industrie. 
 
Toelichting: falen (uitvallen) van energiesystemen3 
On 2021 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport over het onderzoek 
naar de grootschalige stroomuitval bij Shell Pernis in juli 2017. Door dat voorval vielen 
ook veiligheidskritische systemen uit, waardoor Shell geruime tijd geen zicht had op haar 
procesinstallaties. Een potentieel risicovolle situatie, zo concludeert de Raad. Shell zou bij 
scenario-analyses onvoldoende rekening hebben gehouden met gelijktijdige uitval van 
meerdere kritische systemen. Een les die alle chemiebedrijven én toezichthoudende 
overheden ter harte mogen nemen. Want de risico's en mogelijke keteneffecten bij 
langdurige stroomuitval blijken bij een deel van de risicobedrijven onderbelicht, 
constateert Brzo-coördinator Johan Braker van Veiligheidsregio Groningen. 
 
 
 

 
2 Deze onderwerpen zijn vooralsnog heel globaal en zullen i.o.m. de SDN-koplopers nader worden uitgewerkt. 
3 https://www.ifv.nl/kennisplein/brandweerbrzo/nieuws/industrie-moet-zich-beter-prepareren-op-langdurige-
stroomuitval 
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Toelichting: gevolgen van het uitfaseren van fossiele energie voor veiligheid4 
Om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015) wil de Nederlandse overheid de 
uitstoot van CO2 sterk verminderen. Het gaat er vooral om geen fossiele energiebronnen 
meer te gebruiken. De maatregelen kunnen onbedoeld positieve en negatieve effecten 
hebben op gezondheid, de leef- en werkomstandigheden (‘veiligheid’), en de natuur in 
Nederland. Het RIVM heeft uitgezocht wat deze effecten zijn. Het is gunstig voor de 
gezondheid, veiligheid en natuur als er geen fossiele energiebronnen meer worden 
gebruikt. Mensen leven gemiddeld genomen iets langer. Dat effect is relevant maar niet 
heel groot. Door de maatregelen daalt er minder stikstof neer op de bodem. Dit is 
gunstig voor de natuur en het aantal plant- en diersoorten. 
 
Voorbeelden van opkomende risico’s als gevolg van de energietransitie: 
a. Zon: brand, toxische deeltjes (PV)  
b. Wind: brand, fragmenten (windturbines) 
c. Waterstof:  

• Productie: brand, explosie, DDT, In Equipment 
Detonation (elektrolyse) 

• Conversie5: H2 transport [bron: figuur Berger] 
• Ammoniak: opslag, transport en kraken 
• Afleveren: transport, tankstations (publieke 

ruimte) 
d. CO2 (opslag en productie van synthetische 

brandstof): verstikking, toxisch 
e. (Super) Batterijen (battolysers): brand, thermal 

runaway, toxisch gas/rook, explosie, elektrocutie 
f. Nieuwe technologie (b.v. vergassing, elektrolyse): 

brand, explosie, toxisch 
g. Nieuwe (biobased) brandstoffen: potentiële impact in de procesindustrie. 
 
Toelichting waterstofdragers 
Verschillende soorten waterstof-dragers [plaatje Berger]. 
 
Onderzoeksvraag 
1. Wat zijn nieuwe veiligheidsrisico’s in de (petro) chemische industrie als gevolg van de 

energietransitie, zoals elektrificatie, waterstof, wind, zon en batterijen, en/of als 
gevolg van het uitfaseren van fossiele brandstoffen?  

2. Welke innovaties zijn nodig voor risicobeheersing (roadmap, nieuwe processen, 
methoden, concepten, tools, ...)? 

 
Verwacht resultaat 
Rapport. 
 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 

 
4 Rapport RIVM 2020‐0143. Gevolgen uitfaseren fossiele energie voor veiligheid gezondheid en N‐depositie  
5 Zie ook: Ketenstudie Omgevingsveiligheid duurzame waterstofrijke energiedragers (Arcadis en Berenschot) 

tbv Tweede Kamer (2021) 
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4 Opkomende veiligheidsrisico’s in een Circulaire Economie 
 

Risicothema 
Risk | Control | Assurance / Opkomende risico’s  
 
Uitgangspunten [rapport “Gevaarlijke stoffen in een CE”, Gezondheidsraad 2018]6 
Hoe de circulaire economie eruit gaat zien staat nog niet vast. De overheid is volop bezig 
om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie vorm te geven. Het is van 
belang om juist nu aandacht te besteden aan de vraag hoe veiligheid en gezondheid van 
mensen integraal onderdeel kan worden van de inrichting van de circulaire economie. 
 
Er zijn vele en verschillende soorten projecten gaande ogv de impact van CE, waaronder 
onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse chemiesector, onderzoek 
naar de impact van procesintensificatie, de overgang naar biobased of recycling. Een 
circulaire economie zal echter méér omvatten dan dat, maar neemt niet weg dat in een 
circulaire economie meer dan nu gerecycled zal worden wat (nieuwe) risico’s met zich 
kan meebrengen. Als gevaarlijke stoffen onbedoeld via recycling terechtkomen in 
bijvoorbeeld voedselverpakkingen of het milieu kan dat schadelijke effecten voor de 
gezondheid met zich meebrengen. Meer recycling hoeft niet zonder meer te betekenen 
dat de veiligheid-en gezondheidsrisico’s toenemen. De overstap naar een circulaire 
economie brengt ook kansen veiligheid- en gezondheidsrisico’s te voorkómen (kansen 
voor preventie van risico’s). Het gaat ook om kennisontwikkeling van (bijvoorbeeld) 
risico’s van gevaarlijke stoffen bij recycling van producten en hoe deze geïdentificeerd, 
gemeten, gevolgd en beheerst kunnen worden.  
 

Enkele voorbeelden van opkomende risico’s in (chemische) recycling: 

a. Afvalinzameling en mechanische recycling: broei, zelfontbranding.  
b. Gevaarlijke stoffen: vrijkomen van additieven (vlamvertragers, kleurstoffen, inkt, weekmakers). 
c. Chemisch recyclen (b.v. vergassing, pyrolyse, solvolyse): toxische stoffen, brand, explosie. 

 
Onderzoeksvraag 
Wat zijn opkomende gevaren of risico’s in de (proces)industrie als gevolg van de komst van de 

Circulaire Economie als opvolger van de klassiek ‘lineaire’ economie? Tot welke nieuwe incident‐

scenario’s zou dit kunnen leiden, en welke beheerssystemen bestaan er al of zouden verder 

ontwikkeld moeten worden? 

 
Verwacht resultaat 
Literatuurstudie naar opkomende risico’s als gevolg van de komst van de Circulaire 
Economie, welke beheerssystemen bestaan er al om nieuwe risico’s te beheersen of 
moeten aanvullend ontwikkeld worden? 
 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 

 
6 Nu nog tamelijk ‘smal’ gedefinieerd. Nader uit te werken. 
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5 Van statisch naar dynamisch risicomanagement 
 

Risicothema 

Risk | Control | Assurance / Zicht op proces  

Uitgangspunten 

Processen en systemen worden steeds meer geautomatiseerd en met elkaar verbonden. 
Omdat processen steeds complexer en onoverzichtelijk worden is traditionele 
risicoanalyse mogelijk niet langer voldoende. Dynamische risicobeoordeling is de basis 
voor de volgende generatie veiligheidsmanagement om te helpen complexe 
processystemen te begrijpen en veilig te opereren. Risicomanagement – en het beheer 
van preventieve maatregelen – moeten responsiever en flexibeler worden. Er zijn diverse 
oplossingsrichtingen om de transitie van ‘statisch’ naar ‘dynamisch’ te vergemakkelijken. 

Om te beginnen zou risicomanagement meer toegepast kunnen bij strategische 
besluitvorming. Daarbij is het essentieel continue inzicht te hebben in steeds 
veranderende (nieuwe) veiligheidsrisico’s en om afwijkingen snel te begrijpen. Dit 
betekent dat veiligheidsrisico's direct (real time) inzichtelijk moeten zijn. Het digitaliseren 
van het proces van risicobeoordeling en -beheer speelt daarbij een belangrijke rol. 
Gegevens over veiligheidsrisico's moeten toegankelijker worden, sneller worden 
geanalyseerd, en gegevens moeten gemakkelijk kunnen worden opgenomen in een 
geconsolideerd risicoprofiel met andere risico's. Klassieke ‘historische’ databronnen 
blijven nuttig, zoals incidentrapporten, industriedatabases of data van het CBS. 

Veiligheidsmanagers moeten beter voorbereid worden op de nieuwe realiteit van 
digitalisering en de dynamiek van het bedrijfsleven van vandaag, gezien de dringende 
behoefte en de groeiende mogelijkheden op het gebied van monitoringtechnologieën en 
gegevensverzameling via het IoT. Om gelijke tred te houden met de realiteit van een 
gedigitaliseerde wereld, moet training worden gemoderniseerd. Tegelijkertijd moeten 
leiderschapsvaardigheden beter worden ontwikkeld, samen met andere niet-technische 
vaardigheden om multidisciplinaire teams te leiden en relevante kennis van collega's en 
belanghebbenden te extraheren. 

 
Onderzoeksvraag 

1 Is dynamisch risicomanagement een kans of noodzaak gezien de toenemende 
complexiteit, digitalisering en automatisering in de (petro)chemische industrie? 

2 Hoe kun je dynamische risicomanagement praktisch en efficiënt inrichten en 
toepassen in de (petro)chemische industrie (plan van aanpak, roadmap)?  

 

Verwacht resultaat 

Rapport.  
 
Contact 

Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 
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6 Barrière-management 
 

Risicothema 

Risk | Control | Assurance / Zicht op proces  

 

Uitgangspunten 

Onvoldoende procescontrole (‘zicht op proces’) leidt tot operationele inefficiënties, stilstand, 

ongeplande uitval en verlies van procesveiligheid. Gevaren moeten real time worden gemonitord en 

begrepen en de continue toestand van procesveiligheidsbarrières moet worden gegarandeerd om de 

gevolgen van mogelijke incidenten te verminderen. 

Bedrijven willen op het juiste moment goede informatie (indicatoren) om effectieve operationele 

beslissingen te kunnen nemen. Een onderdeel daarvan is (Process Safety) Barrier Management, 

waarin operationele gevaren (risico’s) ‐ en de mogelijke consequenties daarvan ‐ met elkaar worden 

verbonden voor complexe systemen. Denk bijvoorbeeld aan slimme combinaties van de status 

(sensorgegevens) van procesveiligheidskritieke apparatuur, inspectie‐ en onderhoudsgegevens, 

wijzigingen (MoC), afwijkingen, veiligheidsniveau (SIL) en risico‐impact (potentiële blootstelling aan 

risico op zware ongevallen). 

 

Onderzoeksvraag 

Wat is barrière‐management en kan dit bijdragen aan de verbetering van de procesveiligheid in de 

chemische industrie?  

 
Verwacht resultaat 

Rapport.  
 
Contact 

Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 
RIVM, v.w.b. kennis over (interactie tussen) veiligheidsbarrières bij (o.a.) analyse van 
ongevallen 
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7 Domino-effecten in complexe systemen/ketens 
 

Deze onderzoeksvraag is opgenomen in onderzoeksvraag #18. 
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8 Verbeteren (proces)veiligheid met big data, AI en machine 
learning  

 

Risicothema 
Risk | Control | Assurance / Digitalisering  
 
Uitgangspunten 
Big data, slimme sensing-systemen en Kunstmatige Intelligentie (AI) worden nog 
nauwelijks gebruikt ter verbetering van de (omgevings)veiligheid in de chemische 
industrie. Chemische bedrijven maken nog weinig gebruik van de potentie die nieuwe 
data-technologie biedt en dat is een gemiste kans, want met de enorme beschikbare 
data-volumes ligt er een enorme kans voor veiligheidspreventie, zoals door incidenten te 
voorkómen en zodoende leed, schade, klachten, kosten of stilstand van installaties te 
minimaliseren. Het is ook interessant met het oog op het voorspellen van onveilige 
situaties, bijvoorbeeld met behulp van AI / machine learning, waarbij de vraag is of 
hiervoor voldoende data (gegevens) voorhanden zijn.  
 
De vraag is of het aantal en de ernst van (grote) incidenten in de chemische industrie 
aanzienlijk kan worden gereduceerd door toepassing van nieuwe soorten (data-
gedreven) technologie, zoals bv door gevaren en/of verborgen patronen in ‘big data’ te 
identificeren en analyseren die (per definitie) vooraf gaan aan elk incident. Door 
dergelijke patronen (zwakke signalen) vroegtijdig op te sporen (én te herkennen!) kan 
worden ingegrepen, zodat een incident kan worden voorkómen of de schade (effect) 
aanzienlijk wordt beperkt.  
 
[bron: Stuurgroep SDN 11 februari 2021 - bijlage 2: “Veiligheid Verbeteren door 
Vertrouwelijke Data-Mining”]  

Elk bedrijf heeft systemen om de veiligheidsrisico’s die voortvloeien uit de bedrijfs-
activiteiten te beheersen. Deze systemen, die als doel hebben om de gewenste 
(veiligheids) uitkomsten te verkrijgen, zijn vaak uiterst complex. Een robuust integraal 
veiligheidsbeheerssysteem heeft ingebouwde veerkracht om met de gevolgen van kleine 
‘verstoringen’ om te gaan. Deze ‘verstoringen’ kunnen zijn: bekende of onbekende 
technische of werk procedurele onvolkomenheden, veranderingen inclusief veranderingen 
in personele verantwoordelijkheden en onverwachte invloeden van buitenaf, kleine 
menselijke fouten, etc. Talloze combinaties van ‘kleine verstoringen’ kunnen leiden tot 
uitkomsten die heel anders zijn dan verwacht. De complexiteit van het systeem maakt 
het lastig om vroegtijdig ‘zwakke signalen’ op te sporen over combinaties van 
verstoringen die kunnen leiden tot zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 
betrokken zijn. Door het toepassen van Artificial Intelligence / Learning op beschikbare 
systeem data zouden deze  ‘zwakke signalen’ systematisch kunnen worden gevonden en 
kunnen tijdig doelgerichte verbeteracties worden ondernomen. Waar verschillende 
bedrijven soortgelijke ‘zwakke signalen’ en mogelijke verbeteracties hebben, kunnen 
gezamenlijke verbeterprogramma’s leiden tot verbetering van de veiligheid in een 
industrie sector of tussen sectoren.  Zorgen om mogelijke reputatie schade maakt het 
lastig om informatie tussen bedrijven of met toezichthouders te delen. Daarnaast kan 
systeeminformatie concurrentiegevoelig zijn. Een manier vinden om informatie en 
resultaten van analyses vertrouwelijk en anoniem te delen is noodzakelijk voor succesvol 
leren en verbeteren. 
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Brainstorm: Welke innovaties in hardware, software en mindware zouden nodig zijn om 
te komen tot  

1. Het ‘real-time’ meten van de veerkracht van het integrale veiligheids-
beheersysteem van een bedrijf tegen allerlei vormen van verstoringen die zouden 
kunnen leiden tot zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 

2. Het delen van de analyse resultaten tussen bedrijven en met toezichthouders om  
o Inzicht te houden over de staat van de veiligheid in de sector, en  
o waar nodig gemeenschappelijke verbeterprogramma’s uit te voeren. 

 
Roadmap voor safety-innovatie 
De verschillende stadia voor ontwikkeling en toepassing van geavanceerde data-
technologie (zoals AI en ML) ter verbetering van de procesveiligheid zijn:  

1. Descriptive analyse, die data aggregatie en data mining gebruikt om inzicht te 
geven in het verleden en te beantwoorden: “Wat is er gebeurd?”  

2. Predictive analyse, die statistische modellen en prognosetechnieken gebruikt om 
de toekomst te begrijpen en te beantwoorden: “Wat kan er gebeuren?”  

3. Prescriptive analyse, die gebruik maakt van optimalisatie- en simulatiealgoritmen 
om advies te geven over mogelijke resultaten en antwoord geeft op de vraag: 
“Wat moeten we doen?”  

 
Enkele andere aandachtspunten 
Op basis van data verzameling (met systeem modellering of ‘Smart Safety’) kijken naar 
early warning. Daarvoor is data van bedrijven nodig, zowel vanuit het proces als 
(kwalitatieve) data over veiligheid. Er kan ook gedacht worden aan (bijvoorbeeld) 
gesprekken die gevoerd worden. Deze gedachte komt uit het veld van de 
complexiteitswetenschap, waar dit soort onderzoek ook gedaan wordt om bijvoorbeeld 
beurscrashes te voorspellen, of op social media om te voorspellen wat het koopgedrag 
van gebruikers is. Meer informatie hierover is beschikbaar bij RIVM en TNO.  
 

Onderzoeksvragen 
1. Welke kansen (en risico’s) zijn er voor/in de petrochemische industrie om AI en/of 

geavanceerde (data)technologie toe te passen met als doel om de (proces- of 
omgevings-) veiligheid verder te verbeteren?  

 
2 Wat zijn realistische - of noodzakelijke - safety-innovaties, zoals nieuwe 

(veiligheids)concepten, methoden, tools of apps (hardware, mindware of 
software) om de veiligheid te borgen of om incidenten te voorkómen? Denk zowel 
aan toepassing in de bestaande chemische industrie als aan toepassing van 
nieuwe technologie (nieuwe risico’s) en complexe/geautomatiseerde systemen. 

 
Verwacht resultaat 

Rapport.  
 
Contact 

Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 
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9 Vernieuwing VTH: Leren voor een betere veiligheid 
 
Risicothema 
Risk | Control | Assurance / Zelfregulering en VTH  
 
Uitgangspunten 
Introductie en probleemstelling: 

 SDN wil bereiken dat de Nederlandse (petro)chemie de veiligste ter wereld is. 
 Hiervoor zijn doorbraakinnovaties nodig om de benodigde grote stappen te zetten. 
 Een sterke focus op het bestraffen van overtredingen kan het vertrouwen tussen 

T&H-overheid en bedrijf aantasten.  
 Onderzoek in andere sectoren7 wijst erop dat samenwerkingsmodellen tussen 

T&H-overheid en bedrijven gunstige resultaten kan opleveren.  
 Onduidelijk is hoe T&H optimaal kan bijdragen aan het lerend vermogen van 

bedrijven om veiligheid te waarborgen en verder te verbeteren.  
 Theoretisch relevant omdat nog niet veel bekend is over het effect van publiek 

toezicht op leren binnen organisaties. Praktisch relevant omdat dit de veiligheid 
substantieel kan helpen verbeteren.  

 
Het is goed om als uitgangspunt te benadrukken dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn 
voor veiligheid. De overheid heeft natuurlijk een taak om toe te zien op de naleving van 
regels en vergunningseisen, maar kan nooit door toezicht en handhaving de veiligheid 
waarborgen als bedrijven niet verantwoord opereren. Als bedrijven de naleving van 
regels borgen in hun managementsysteem, spreken we van private borging van 
regelnaleving. De overheid beoordeelt de kwaliteit van deze private borging door middel 
van meta- of systeemgericht toezicht. Het gaat bij metatoezicht niet zo zeer om de vraag 
of er sprake is van naleving, maar meer of er sprake is van een effectieve borging van de 
naleving.  
 
Van een juiste aanpak bij systeemgericht of metatoezicht gaat een leerimpuls uit doordat 
de toezichthouder het bedrijf een constructief-kritische spiegel voorhoudt als het gaat om 
de consistentie tussen veiligheid, beheerssystemen, gedrag op de werkvloer en resultaat.  
 
Bij VTH is het doel (veiligheid) belangijker dan het middel (de letter van de regel). 
Daarom is er bij effectief systeemgericht of metatoezicht ruimte om per situatie proactief 
met elkaar in gesprek te gaan over eventuele dilemma’s die het gevolg zijn van spanning 
tussen doel en middel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er veiligheidsrisico’s kunnen 
optreden waarvoor geen regels zijn geformuleerd. Andersom kan het zijn dat een strikte 
toepassing van regels de veiligheid niet dient.  
 
Naast toezicht kunnen ook vergunningverlening en handhaving zo worden ingericht dat 
zij bijdragen aan veiligheid. Gedacht kan worden aan maatwerk in vergunningverlening 
met een goede balans tussen detailregels en ruimte voor eigen invulling van bedrijven 
die aan veiligheid kunnen bijdragen.  

 
7 Onder meer Coglianese, C. & Lazer, D. (2003). Management‐based Regulation: Prescribing Private Management to 

Achieve Public Goals. Law and Society Review 37(4), 691‐730, Downer, J. (2010) Trust and technology: the social 

foundations of aviation regulation. The British Journal of Sociology, Volume 61 Issue 1, 83‐106, Perezts, M., & Picard, S. 
(2014). Compliance or comfort zone? The work of embedded ethics in performing regulation. Journal of Business 
Ethics, 131(4), 833–852 en  en Bree, M.A. de, Stoopendaal, A. (2020). De‐ and recoupling and public regulation, 
Organization Studies 41(5), 599‐620. 



 

Onderzoeksvragen  ‐ www.safetydelta.nl    Pagina 16 van 29 
Versie 12, 8 juni 2022 

Uit onderzoek is gebleken dat straffen niet altijd bijdraagt aan het maatschappelijk doel 
en eigenlijk alleen goed werkt bij achterblijvers en soms zelfs het leren en verbeteren in 
de weg kan staan. Dit gegeven vergt een zorgvuldige afweging in de sanctiestrategie die 
bij VTH wordt gehanteerd.  
 
Onderzoeksvraag 
Hoofdvragen:  

1. Op welke manier zou VTH kunnen bijdragen aan de veiligheid van de Nederlandse 
(petro)chemie? 

2. Hoe kan publiek toezicht en handhaving er aan bijdragen dat (petro)chemische 
bedrijven leren de veiligheidsperformance te verbeteren? 

 
Subvragen ad. 1: 

- Hoe kan systeemgericht of metatoezicht kan bijdragen aan (het beheersen van) 
veiligheidsrisico’s? 

- Op welke manier spelen handhavingssancties of -interventies een rol bij het 
bevorderen van (het beheersen van) veiligheidsrisico’s? 

- Welke opties zijn er om bij het verlenen van vergunningen en formuleren van 
vergunningsvoorschriften bij te dragen aan (het beheersen van) 
veiligheidsrisico’s? 

 
Subvragen ad. 2: 

- Hoe wordt nu toezicht en handhaving uitgevoerd? 
- Wat is de invloed hiervan op het leren binnen het bedrijf? 
- Aan welke voorwaarden moet T&H voldoen voor een optimale invloed op het 

leren? (identificeren van drijfveren en hindernissen voor T&H om bij te dragen aan 
het lerende vermogen van bedrijven) 

- Hoe hangen deze voorwaarden af van de houding en competenties van het 
bedrijf? 

- Kan er een aanpak worden ontwikkeld die toelaat aan T&H om het leren bij 
bedrijven te faciliteren/verbeteren? 

 
 
Opzet onderzoek 
Verkennende (inductieve) kwalitatieve studie bij Nederlandse Brzo-bedrijven en V&T-
overheid. Onderzoeksmethode: Literatuurstudie, documentenanalyse, interviews, 
modelvorming. 
  
Verwacht resultaat 
Rapport. 
 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 
 
Bron:8 
Prof. Dr. Ir Genserik Reniers 

Dr. Ing. Martin de Bree MBA 

  

 
8 Leden van de Programmaraad van de SDN; voorstel ontvangen op 1 december 2021 



 

Onderzoeksvragen  ‐ www.safetydelta.nl    Pagina 17 van 29 
Versie 12, 8 juni 2022 

10 Proactief samenwerken om te leren van ongewone voorvallen 
 

Risicothema 

Meten van veiligheidsprestaties en leren van incidenten / Leren van Incidenten 

 

Uitgangspunten 

De Nederlandse (petro)chemische sector zoekt meer proactieve samenwerking bij het 
voorkomen van ongevallen of ongewone voorvallen. Leren op sectorniveau helpt om 
veiligheidssystemen verbeteren door lessen te trekken uit vergelijkbare bijna incidenten 
of ongewone voorvallen van verschillende bedrijven. 

Op dit moment gebeurt dit niet of slechts beperkt. Een belangrijke oorzaak hiervoor is 
het wederzijds gebrek aan vertrouwen tussen bedrijven onderling en tussen overheid en 
bedrijfsleven. Er is sprake van een complex krachtenveld, ook met grote verschillen in 
aanpak en cultuur vanuit de diverse organisaties. Ook wordt vaak niet aan de wettelijke 
verplichting voldaan om ongewone voorvallen te rapporteren. 

Een oplossing is het delen van gestandaardiseerde data gebruik makend van een Brzo-
blockchain (web)toepassing. Deze techniek maakt het mogelijk om informatie 
gecontroleerd te delen en op te halen volgens vooraf bepaalde regels. Echter, ook met 
deze oplossing is lastig om deelnemers te motiveren om mee te doen. Proactieve 
samenwerking komt daarom moeizaam van de grond. 

In de studie dient rekening te worden gehouden met de kennisbasis van RIVM voor het 
leren uit ongevallen. RIVM heeft de methodieken, de data infrastructuur en analysetools 
hiervoor beschikbaar. Deze kennis wil RIVM desgewenst beschikbaar stellen voor de 
SDN, uitdragen en praktisch toepasbaar maken. 
 

Onderzoeksvraag 

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?  

 
Verwacht resultaat 

Literatuurstudie naar methodieken, waarbij bestaande methodes in kaart worden 
gebracht. Een analyse over effectiviteit van deze methodes. Een voorstel voor een toe te 
passen methodologie die in een vervolgstudie getest kan worden. 
 
Contact 

Arjan van Dijk, arjan.a.vandijk@safetydelta.nl 
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11 Ontsluiten van relevante lessen uit ongewone voorvallen 
 

Risicothema 

Meten van veiligheidsprestaties en leren van incidenten / Leren van Incidenten 

 

Uitgangspunten 

Vinden van informatie over lessen uit ongewone voorvallen of incidenten is vaak lastig. 
Het lijkt op zoeken naar een spelt in een hooiberg. De SDN Kennisbank probeert hier 
hulp bij te bieden. 

Er zijn talloze incident databases, websites, samenvattingen, etc. over incidenten / 
ongewone voorvallen en lessen uit deze incidenten. De kwaliteit is soms erg goed, soms 
ronduit slecht. Soms is het uiterst moeilijk om verband te leggen met eigen uitdagingen 
in het opzetten of verbeteren van het veiligheidsbeheerssysteem. 

Slimme archivering, of slimme zoek strategieën, zouden kunnen helpen om eenvoudig en 
efficiënt gezochte informatie te ontsluiten. 

In de studie dient rekening te worden gehouden met de kennisbasis van RIVM voor het 
leren uit ongevallen. RIVM heeft de methodieken, de data infrastructuur en analysetools 
hiervoor beschikbaar. Deze kennis wil RIVM desgewenst beschikbaar stellen voor de 
SDN, uitdragen en praktisch toepasbaar maken. 

 

Onderzoeksvraag 

Welke methodes bestaan er om lessen uit veiligheidsincidenten zoals gepubliceerd op websites, 

documenten, etc. slim te ontsluiten voor toepassing op eigen veiligheidsuitdagingen? 

 
Verwacht resultaat 

Literatuurstudie naar methodieken, waarbij bestaande methodes in kaart worden 
gebracht. Een analyse over effectiviteit van deze methodes. Een voorstel voor een toe te 
passen methodologie die in een vervolgstudie in de SDN Kennisbank getest kan worden. 
 
 
Contact 

Denise Harkema, denise.harkema@safetydelta.nl 
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12 Nationaal benchmarken staat van de veiligheid 
 

Risicothema 

Meten van veiligheidsprestaties en leren van incidenten / Meten van Veiligheidsprestaties 

 

Uitgangspunten 

Safety Delta Nederland (SDN) heeft als ambitie dat de Nederlandse (petro)chemische 
industrie (Brzo-bedrijven en bedrijven in de keten) anno 2030 de veiligste ter wereld is 
en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie inneemt op het 
terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot 
het omgaan met gevaarlijke stoffen. 

De Staat van de Veiligheid van Brzo-bedrijven, die sinds 2011 jaarlijks wordt aangeboden 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, geeft een beeld van de inspanningen en 
bevindingen van zowel de toezichthouders via de monitoring BRZO+ als van majeure 
risicobedrijven via het jaarverslag van Veiligheid Voorop. Het rapporteert 
veiligheidsprestaties en geeft informatie over de status van de 
veiligheidsbeheersystemen van Brzo bedrijven. 

Benchmarking van de staat van de veiligheid met als doel om te leren van de besten en 
de zwakkeren te helpen is lastig. Zogenaamde lagging indicatoren, zoals het aantal 
ongevallen, geven veelal een onvolledig beeld. Een goede keuze van leading indicators, 
zoals de status van (onderdelen van) het veiligheidsbeheersysteem, zou kunnen helpen 
met benchmarking. 

Opmerking: RIVM levert voor I&W de MARS-data inclusief analyses aan, wat nu terecht 
komt in de rapportage van Staat van de Veiligheid. 

 
Onderzoeksvraag 

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? 

 
Verwacht Resultaat 

Literatuurstudie naar benchmarking methodieken, waarbij bestaande methodes in kaart 
worden gebracht. Een literatuurstudie waarin in kaart wordt gebracht hoe incomplete of 
verschillende data afkomstig uit een veiligheidsbeheersysteem kan worden omgezet naar 
meta-data voor gebruik in benchmarking. Een analyse over de voorspellende waarde van 
de risicobeheersing (staat van de veiligheid) uitgaande van deze methodieken. 
 
 
Contact 

Arjan van Dijk, arjan.a.vandijk@safetydelta.nl  
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13 Internationaal benchmarken staat van de veiligheid 
 

Risicothema 

Meten van veiligheidsprestaties en leren van incidenten / Meten van Veiligheidsprestaties 

 

Uitgangspunten 

Safety Delta Nederland (SDN) heeft als ambitie dat de Nederlandse (petro)chemische 
industrie anno 2030 de veiligste ter wereld is en daarmee een internationaal 
gewaardeerde en erkende toppositie inneemt op het terrein van ontwikkeling en 
implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke 
stoffen. 

Veiligheidsprestaties worden gerapporteerd op veel verschillende manieren, vaak 
gefragmenteerd of juist samengevoegd of over verschillende tijdsperiodes door 
bedrijven, bedrijfstakken / branch organisaties, verzekeraars of overheden. Meestal zijn 
dit lagging indicatoren, zoals het aantal ongevallen. 

Door het in kaart brengen van veiligheidsprestatiedata voor verschillende bedrijfstakken 
(met soortgelijke activiteiten en operationele risico’s) of landen / regio’s (met 
vergelijkbare wetgeving en/of cultuur) over de laatste 5 jaar zou betere benchmarking 
kunnen plaatsvinden. Het doel van deze benchmarking is om te leren van de besten en 
de zwakkeren te helpen.  

 
Onderzoeksvraag 

Welke recente informatie over veiligheidsprestaties in verschillende bedrijfstakken of landen (of 

regio’s) is beschikbaar, en hoe kunnen deze data geschikt gemaakt worden voor benchmarking? 

 

Verwacht resultaat 

Literatuurstudie naar beschikbare veiligheidsprestatie data. Een methodologie om deze 
data te groeperen en normaliseren (en up to date te houden).  
Een illustratief voorbeeld van benchmarking op basis van gevonden data en recente 
actuele data van Nederlandse Brzo-bedrijven / bedrijfstakken. 
 
 
Contact 

Arjan van Dijk, arjan.a.vandijk@safetydelta.nl 
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14 Slimme lekdetectie 
 

Risicothema 
Process Safety – Asset Integrity Management / Lek Detectie 
 
Uitgangspunten 
Het doel is om méér en beter inzicht te verkrijgen in (chemische) processen en de 
(proces)veiligheid bij bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dat willen we bereiken door 
slimmer gebruik te maken van sensing, metingen en/of (meet)netwerken. Denk 
bijvoorbeeld aan het omzetten van (big) data naar informatie waarmee bedrijven hun 
processen beheersen en besturen, zoals data over asset integrity, proces controls, 
reacties. Denk dan ook aan het identificeren van ‘zwakke signalen’, afwijkingen, 
patronen, trends of precursors om zodoende storingen of incidenten te voorkómen . Eén 
van de ideeën is om (big)data uit verschillende soorten bronnen te combineren, 
vergelijken analyseren en visualiseren met behulp van Kunstmatige Intelligentie (AI). 
Met aldus verkregen nieuwe inzichten kunnen bedrijven hun productie-efficiency 
verhogen (meer winst) en tegelijkertijd de kans op storingen (incidenten) verkleinen 
(minder kosten/schade). 
 
Ook qua technologie (tools) komen er steeds meer mogelijkheden en nieuwe soorten 
lekdetectie, zowel voor gas als vloeistof om lekkages te detecteren en hierop actie te 
ondernemen in de procesindustrie. Denk bv aan de komst van slimme e-noses, sensoren, 
wearables, drones en satellieten (Tropomi), maar ook aan de komst van verschillende 
soorten detectietechnieken, zoals camera’s (foto, IR, video), data (patroonherkenning, 
virtual imaging), akoestische detectie, en warmte/hitte detectie. 
 
Samen met chemische bedrijven, onderzoekers en kennispartners willen we innovatieve 
ideeën verkennen en omzetten naar plannen en daadwerkelijke toepassing in de praktijk. 
Eén daarvan is (slimme) lekdetectie. Detectie van (kleine) lekken is lastig en vergt vaak 
visuele inspectie door operators. Veel lekken zijn echter visueel niet waarneembaar, zoals 
inwendige lekkages in processen of koelsystemen. Veel detectiemethodes vereisen 
uitgebreide bekabeling naar controlekamers en zijn daarom duur om te installeren. Ook 
is veelvuldig onderhoud nodig om zeker te stellen dat een detector werkt.  
 
Potentiële use-cases 

1 ATEX: verkleinen van de gevarenzone door beter/slimmer (LEL/concentratie) 
meten (bv zone 1  zone 2). Doel: minder EX-kosten, meer operationele ruimte. 

2 Lekdetectie (procesindustrie): combineren van akoestische, visuele, IR en/of 
niveau detectie i.c.m. klassieke emissiemeting (eNoses). Doel: sneller/efficiënter 
lekbron opsporen (voorkómen van verlies grondstoffen / voorkómen van emissie 
gevaarlijke stof)   

3 Afvalwater: combineren van ontwerpdata (hoe hoort het?), procesparameters (Q, 
P, T, L, …: hoe gaat het?) en sensing afvalwaterstroom (‘end of pipe’). Doel: 
snelle detectie, snelle interventie en daardoor voorkómen lozing gevaarlijke 
stoffen naar oppervlaktewater (of overbelasting van de lokale awzi) 

4 Openen van (proces) systemen: ‘sensoren’ die real-time waarschuwen bij het 
openen van systemen (b.v. vaten. flenzen, leidingen) waarin zich (onverwacht) 
toch nog gevaarlijke stoffen blijken te bevinden. Doel: voorkómen persoonlijk 
letsel, spills, stilstand 
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5 Corrosie:  
a. inwendig (bv meten vocht in productstroom icm andere procesparameters) 
b. uitwendig (combinatie van klassieke wand-/verfdiktemeting i.c.m. visuele 

detectie, geleidbaarheid, combi temperatuur/vocht (duur/trend) en 
soort/eigenschap materiaal. Doel: behoud asset integrity, hogere 
availability/OEE, minder onderhoud, minder stilstand) 

6 Voorspellen (en zodoende voorkómen) van incidenten: identificatie van zwakke 
signalen, afwijkingen, patronen, trends of precursors. Doel: voorkómen van 
storingen, stilstand en (zware) incidenten 

7 …  
 
Onderzoeksvraag 
Wat zijn recente innovaties in het tijdig en slim detecteren van lekken in (proces)installaties en wat 
zijn de voor‐ en nadelen van deze innovaties? 
 
Verwacht resultaat 
Literatuurstudie waarbij slimme technieken in kaart worden gebracht om lekken in 
procesinstallaties te detecteren. 
 
Contact 
Denise Harkema, denise.harkema@safetydelta.nl 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 
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15 Indicatoren Veiligheidscultuur – verkenning van instrumenten 
 
Risicothema 
Leiderschap en Veiligheidscultuur 
 
Uitgangspunten 
Excellente veiligheidsprestaties hangen nauw samen met de veiligheidscultuur binnen 
een bedrijf. Een ‘goede’ veiligheidscultuur is echter niet eenvoudig te omschrijven en 
omvat om verschillende aspecten. Het gedegen in kaart te brengen wat er onder een 
goede veiligheidscultuur verstaan wordt, is een eerste stap naar het zetten van duidelijke 
kaders voor bedrijven. Het uiteindelijk doel hiervan is dat de prestaties op het gebied van 
veiligheidscultuur vergeleken kunnen worden en effectief leren tussen organisaties en in 
branches mogelijk wordt gemaakt. Op dit moment zijn er verschillende instrumenten 
beschikbaar die beogen de veiligheidscultuur te meten. Deze instrumenten verschillen 
qua methodiek en inhoud. Vergelijking van uitkomsten tussen bedrijven die verschillende 
instrumenten gebruiken is daarom lastig. Dit hindert communicatie tussen verschillende 
partijen en daarmee ook effectief sectoraal leren over het verbeteren van (aspecten van) 
de veiligheidscultuur. 
 
Onderzoeksvraag9 10 
Wat zijn cruciale elementen die een goede veiligheidscultuur kenmerken en op welke wijze kunnen 
deze het beste kunnen worden gemeten? 
 
Verwacht resultaat 

1. Een overzicht van beschikbare instrumenten om veiligheidscultuur in kaart te 
brengen en een samenvatting van de belangrijkste aspecten van deze 
instrumenten voor het meten van veiligheidscultuur, inclusief de relevantie en 
betrouwbaarheid ervan. 

2. Een overeengekomen meetmethode met daarvoor een beschrijving van de meest 
belangrijke (gedrags)aspecten en een beschrijving van (bijvoorbeeld) het 
volwassenheidsniveau per aspect.  

3. Een methode om de prestaties van bedrijven met elkaar te vergelijken op diverse 
elementen van veiligheidscultuur en om bedrijven een indicatie te geven waar op 
basis van de resultaten de mogelijkheden liggen om verdere stappen te zetten 
naar een betere veiligheidscultuur. Deze methodiek kan in een vervolgstudie 
worden getest. 

 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 
 
  

 
9 Voor deze onderzoeksvraag is een separate Terms of Reference (ToR) opgesteld om 

cultuur‐KPIs te ontwikkelen. Het idee komt van Veiligheid Voorop, I&W en DCMR 

10 Ga na wat een eventuele rol voor RIVM kan zijn in dit onderzoek  
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16 Safe by Design van chemische producten/processen 
 

Risicothema 
Risk | Control | Assurance ; Process Safety | Asset Integrity Management 
 
Uitgangspunten 
In de chemische procesindustrie zullen in de komende decennia grote transformaties 
plaatsvinden. Ontwikkelingen als de energietransitie, de overstap naar hernieuwbare 
feedstocks, de Europese ambitie om nieuwe chemicaliën ‘Safe and Sustainable by Design’ 
te ontwikkelen en de komst van de  Circulaire Economie vragen om een herziening van 
chemische processen en installaties. Dit biedt een uitgelezen kans om deze processen en 
installaties van meet af aan volgens het concept van ‘Inherently Safer Design’ (ISD), ook 
‘Safe(r) by Design’ (SbD) genoemd, te ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat 
veiligheidsexperts reeds vanaf het conceptuele ontwerp van processen en installaties 
actief meewerken.  
 
Hoewel het concept van ISD al in de vorige eeuw is geïntroduceerd en er inmiddels 
principes, tools en veiligheidsmaten zijn ontwikkeld, blijkt deze aanpak in de 
ontwerppraktijk nog onvoldoende voet aan de grond te krijgen.11 Om dit concept te laten 
slagen is het onder meer van belang om ISD binnen organisaties op strategisch niveau te 
verankeren.12  
 
Het voorstel is om aan de hand van een concrete casuïstiek een nieuw of bestaand 
proces of installatie volgens de principes van ISD te (her)ontwerpen en parallel daaraan 
op alle niveaus te leren van deze casus, op operationeel en strategisch niveau. 
De casus is nader te bepalen. Denkbaar is dat de casus aansluit bij een van de andere 
thema’s uit dit informatiedocument. Te denken valt bijvoorbeeld aan het ontwerp van 
energieopslag (anders dan batterijen) op locatie.  
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kan ISD/SbD 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?  
 
Verwacht resultaat 
1. Ontwikkeling van concreet proces/installatie volgens ISD/SbD principes.  
2. Rapport over ontwerpproces en beschrijving van concrete voorwaarden en 

ondersteunende middelen (methoden, tools, etc.) voor toepassen van ISD/SbD in de 
ontwerppraktijk. Rapport biedt basis voor integratie van ISD/SbD principes in 
(onderzoeks)activiteiten van de SDN en voor training en opleiding m.b.t. ISD/SbD. 

 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl  
  

 
11 Khan, F. I., & Amyotte, P. R. (2003). How to make inherent safety practice a reality. The Canadian Journal of Chemical 

Engineering, 81(1), 2‐16 
12 Echeverri, S. , Reniers G., Pieter van Gelder, P. (2019) Op weg naar een veiligere chemische industrie door 
middel van inherent veilig ontwerpen. TU Delft 
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17 Ethische & economische aspecten en integrale veiligheid 
 

Risicothema 
Leiderschap en Veiligheidscultuur 
 
Inleiding en probleemstelling 
Een onderschat risico bij het nemen beslissingen is dat overwegingen die van belang zijn 
voor veiligheid vervagen onder invloed van allerlei vormen van eigenbelang of andere 
praktische overwegingen. Dit proces staat ook wel bekend als ethical fading (verder 
EF).13  
 
Voorbeelden van incidenten waarbij EF een belangrijke rol heeft gespeeld zijn de brand 
bij Chemiepack Moerdijk in 201114, de explosie bij de Texas City Oil Refinery in 200515 en 
de Deepwater Horizon ramp in 201016.  
 
Het probleem bij EF is:17 

 Eigenbelang is een belangrijke trigger voor EF 
 Door EF worden beslissingen genomen die niet in het belang zijn van de 

organisatie, maar wel in het eigenbelang van het individu 
 EF speelt zich deels onbewust af en is daardoor lastig te beïnvloeden 
 Ethische codes en training zijn nodig, maar niet voldoende (omdat ze concurreren 

met economische en business frames) 
 
Het proces van EF verloopt in grote lijnen als volgt: 

  
 
Het is evident dat het voor (petro)chemische bedrijven essentieel is om te weten hoe en 
waarom EF optreedt, op welke manier het de veiligheid in gevaar kan brengen en welke 
maatregelen ter voorkoming kunnen worden genomen.  
 
Omdat het proces van EF zich deels in het onderbewuste afspeelt is het lastig te 
herkennen en te bestrijden. Omstandigheden die EF mogelijk maken zijn onder meer het 
gebruik van eufemismen zoals het goedpraten van veiligheidsrisico’s door termen te 
gebruiken “als het moet wel werkbaar blijven”, uitdrukkingen van zelfgenoegzaamheid 
zoals “dit gaat al 30 jaar goed” en een slippery slope van geleidelijk afglijden naar meer 
gemakzucht t.o.v. veiligheidsaspecten18. Hierdoor blijven de veiligheidsaspecten 
verborgen en ondergeschikt in de besluitvorming.  
 

 
13 Ethical fading (EF) is het proces waarbij de morele kleuren van een ethische beslissing vervagen tot gebleekte 
tinten die geen morele implicaties hebben (Tenbrunsel & Messick 2004).  
14 Onderzoeksraad voor de Veiligheid 2012 
15 Hopkins 2008 
16 Hopkins 2017 
17 Tenbrunsel & Messick 2004 
18 Gino & Bazerman 2009 
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Maatregelen om EF tegen te gaan kunnen zowel op organisatieniveau als gedragsniveau 
worden getroffen. Een voorbeeld van het eerste is het inbouwen van een time-out 
moment om veiligheidsvragen aan de orde te stellen. Een voorbeeld van het tweede is 
het trainen van mensen in het herkennen van zelfbedrog, zelfgenoegzaamheid en 
normvervaging.  
 
Uitgangspunten 
We gaan ervan uit dat een aantal bedrijven in de sector al ver is met maatregelen ter 
voorkoming van EF, maar ook dat een groot aantal bedrijven nog kan verbeteren.  
We zullen daarom bij de eerste categorie de regels en best practices inventariseren om 
ervoor te zorgen dat de andere bedrijven hiermee hun voordeel kunnen doen.  
 
Onderzoeksvraag 
In welke mate zorgen bedrijven voor het in balans houden van individuele belangen en organisatie 
belangen met betrekking tot het nemen van veiligheidsbeslissingen?  
 
Subvragen: 

1. Welke begrippen zijn relevant voor EF en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
2. Welke regels en best practices rond ethische principes en gedrag zijn in de safety 

management systemen van bedrijven (op)genomen? 
3. Op welke manier grijpen deze regels en best practices in op de oorzaken van EF? 
4. Hoe zouden ander (petro)chemische bedrijven van deze best practices kunnen leren?  

 
Verwacht resultaat 

1. Een relevant begrippenkader met betrekking tot EF. 
2. Analyse van management systemen op het borgen van de balans tussen individuele belangen 

en organisatiebelangen met betrekking tot veiligheid. 
3. Analyse van gevaren op en oorzaken van EF.  
4. Aanbevelingen voor maatregelen ter verbetering zoals aanpassing van werkwijze en 

veiligheidsbeheersystemen en een aanzet tot een aanpak. 
 
Doorlooptijd 
6-8 maanden 
 
Kansen, uitdagingen projectrisico’s 
Kansen : aanpakken van tot op heden ongrijpbare oorzaak van incidenten 
Uitdagingen  : vinden van maatregelen die verder gaan dan de gebruikelijke 
    gedragscodes en procedures 
Projectrisico’s : medewerking bedrijven voor vinden van best practices 
 
Contact 
Johan van Middelaar 
 
Bron: 
Prof. Dr. Ir. Genserik Reniers (lid Programmaraad SDN) 
Dr. Ing. Martin de Bree MBA (lid Programmaraad SDN) 
Prof. Dr. Ir. Behnam Taebi (lid Wetenschapsraad SDN) 
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18 (Domino) Effecten als gevolg van (digitale) verbondenheid 
 

Risicothema 
Process Safety – Asset Integrity Management 
 
Uitgangspunten 
Er is al veel kennis over ‘klassieke’ domino-effecten bij brand (brandoverslag) en explosie 
(overdruk). Chemische bedrijven staan echter niet meer alleen fysiek in elkaars 
omgeving, maar zijn steeds meer digitaal en via ketens met elkaar verbonden door 
digitalisering, IoT en Industrie 5.0. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de 
(wederzijdse) afhankelijkheid én kwetsbaarheid van de chemische industrie toeneemt, 
waardoor risico’s sneller door een keten propageren en sneller en meer impact hebben. 
 
Deze onderzoeksvraag beoogt zicht en grip te krijgen op keten-overstijgende (domino) 
effecten als gevolg van (digitale) verbindingen in de chemische industrie. Het doel is:  

- Inzicht in het ontstaan van kwetsbaarheden en identificatie van consequenties.  
- Ontwikkelen van nieuwe systemen, concepten en/of methoden om deze nieuwe 

risico’s te beheersen.  
- Ontwikkelen van praktische oplossingen en/of tools die (relatief snel) toegepast 

kunnen worden in de chemische industrie.  
 
Het gaat niet alleen om de risico’s van niet-intentionele gevolgen (incidenten), maar ook 
om intentionele verstoringen (cyber). Binnen dit onderzoek moet daarom aandacht worden 
besteed aan twee trends: 

- Digitalisering. Veel bedrijven zijn bezig met een digitale transformatie, waardoor zij 
meer data-gedreven werken. Door dat ICT alle systemen met elkaar verbindt, 
kunnen risico’s makkelijk propageren. 

- Cybersecurity. Cyberincidenten staan wereldwijd bovenaan als het gaat om 
bedrijfsrisico’s; de chemische industrie is hier helaas geen uitzondering. 
Maatregelen die de cybersecurity vergroten, kunnen andere (veiligheids-)risico’s 
beïnvloeden: software-updates zijn cruciaal om malware buiten te houden, maar 
vereisen soms dat een productieproces stilgelegd wordt, en er is geen garantie dat 
de update goed functioneert met de bestaande software. 

 
Onderzoeksvraag 
Wat zijn de gevaren, kwetsbaarheden en mogelijke effecten die ontstaan als gevolg van 
fysieke en/of digitale verbondenheid van bedrijven, en meer specifiek de mogelijkheid op 
domino- en keteneffecten naar aanleiding van die verbondenheid?  

Subvragen: 
1. Wat (en hoe groot) zijn de risico’s voor de chemische industrie (procesveiligheid)?  
2. Welke safety-innovaties hebben bedrijven nodig om deze risico’s te beheersen? 
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Aandachtspunten 
Opties om op te nemen in een plan van aanpak (roadmap) zijn: 

1. Identificeren van de meest urgente behoefte van de chemische industrie, zoals 
door middel van interviews en/or enquêtes.  

2. Brede (algemene) case-study-gedreven aanpak, waarbij uitkomsten van 
verschillende cases kunnen worden vergeleken.  

3. Diepgaande (specifieke) analyse van één (of meerdere) cases. 
 
Het RIVM kan worden geconsulteerd voor kennis en mogelijke interacties tussen 
(proces)installaties. 

 
Verwacht resultaat 
Rapport (bv multi-method design voor uitvoeren van onderzoek), inclusief: 

1. Behoefte van de chemische industrie 
2. Case studie (breed), rondgangen, interviews 
3. Diepgaande (kwalitatieve/kwantitatieve) analyse 

 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 
 
Bron: 
Prof. Dr. Mariëlle Stoelinga en Dr. Milan Lopuhaä‐Zwakenberg (Universiteit Twente) 
Prof. Dr. Ir. Genserik Reniers (TU Delft) 
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19 Invloed van nieuwe (machines, AI) verordeningen op 
procesveiligheid 

 
Risicothema 
Risk | Control | Assurance  
 
Uitgangspunten 
Door verbeteringen in robot technologie en autonome systemen worden steeds vaker 
robots, cobots en UAV’s ingezet in de procesindustrie. Deze machines verdienen hun 
sporen door inspecties uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen en onderhoud te 
plegen (bijvoorbeeld verfrobots). Digitalisering en AI worden steeds vaker (als ze dat niet 
al zijn) een belangrijke component in het efficiënt inzetten van robots. Op korte termijn 
worden door de EU nieuwe wetten voorgesteld die voorwaarden stelt aan deze 
technologieën en de inzet van robots en AI kunnen vertragen.  
 
De belangrijkste wetvoorstellen zijn de Machineverordening en de AI-verordening. Robots 
die uitgerust zijn met AI functionaliteit moeten aan beide verordeningen gaan voldoen 
wat gevolgen heeft voor: veiligheidsanalyses van de machines en de werkplaats, regels 
voor het omgaan met data, en verantwoording van AI trainings-regimes. Door deze 
complicaties kan de verdere introductie van (autonome) robot-technologieën voor de 
procesindustrie vertraging oplopen door stijgende kosten en strengere regels.  
 
Ook voor machine-producenten is nog onduidelijk welk effect de wetgeving precies zou 
hebben voor hun machines en hun toepassing. In de procesindustrie, die wel in de 
technologie investeert maar zich traditioneel met andere risico-processen bezig houdt, is 
nog weinig bekend van het bestaan van deze regelingen en of deze remmende effecten 
kunnen hebben op hun bedrijfsvoering.   
 
Onderzoeksvraag 
Hoe beïnvloeden nieuwe veiligheidswetgevingen van het ‘nieuwe juridische raamwerk’  op 
het gebied van machines en AI de procesindustrie (inclusief het gebruik van autonome 
robotsystemen) en wat kan ze doen om negatieve effecten te beperken?     
 
Verwacht Resultaat 
Rapport met aanbevelingen.  
 
Contact 
Johan van Middelaar, johan.vanmiddelaar@safetydelta.nl 
 
 


