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Titel 

LVI 2021-0026: Pilot prestatie indicatoren; verbeterd sectoraal data verzamelen en 

duiden 

 

Omschrijving 

 

Jaarlijks wordt door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de 

Veiligheid [ https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/sdn-staat-van-de-veiligheid-

2020-samenvatting/ ] van Brzo bedrijven aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-

Generaal.  

Deze Staat van de Veiligheid 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. Daarnaast noemt het beleidsvoornemens op basis 

van de gerapporteerde resultaten.  

Duiding van gerapporteerde veiligheidsprestaties is lastig. Het valt niet mee om met 

beperkte inzet van middelen snel een juist en helder inzicht te krijgen in de 

veiligheidsprestaties en de daaraan verbonden sterktes en zwaktes in de 

veiligheidsrisicobeheerssystemen van de sector. 

Oorzaken zijn onder meer: 

- verschillende soorten aangeleverde prestatie data door industrie en 

toezichthouder 

- het ontbreken van verbinding tussen deze prestatie data en oorzaken van 

incidenten of overtredingen en verbeterpunten tijdens inspecties  

- lage frequentie (jaarlijks) van data beschikbaarheid 

  

Daarnaast is de toegevoegde waarde voor bedrijven om prestatie data aan te leveren op 

dit moment beperkt. Lering trekken door direct vergelijk met anderen slechts (soms) op 

branche niveau mogelijk, en dan vaak alleen voor de frequentie van incidenten met 

letsel. 

Deze pilot ontwikkelt een oplossing die deelnemers de mogelijk biedt om onderling 

vertrouwelijk data te delen en deelnemers in staat stelt hun eigen gegevens te 

vergelijken met data van andere vergelijkbare bedrijven in de sector. 

Veiligheid Voorop faciliteert deze pilot vanuit de industrie en de toezichthouder is 

vertegenwoordigd middels het BRZOPLUS programmabureau. De deelnemende bedrijven 

worden inhoudelijk ondersteund bij de implementatie van deze pilot door een SDN 

Kennismakelaar.  

 

Doel 

Op betrouwbare en eenvoudige wijze data over veiligheid met derden delen, en 

vervolgens door real-time vergelijking van prestaties van soortgelijke bedrijven leren en 

veiligheid verbeteren. 

 

 

 

http://www.safetydelta.nl/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/sdn-staat-van-de-veiligheid-2020-samenvatting/
https://www.safetydelta.nl/sdn_bibliotheek/sdn-staat-van-de-veiligheid-2020-samenvatting/
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Verwacht Resultaat 

Deelnemende bedrijven versterken hun capaciteit tot het verbeteren van 

veiligheidsprestaties door: 

- systematische rapportage van prestaties  

- direct vergelijk van eigen prestaties met vergelijkbare bedrijven en industrie 

- sneller inzicht in (potentiële) knelpunten in veiligheidsrisico beheer 

 

Uitgangspunten 

Bedrijven kunnen gratis deelnemen aan deze SDN pilot, worden ondersteund bij het aanleveren 

van (historische) data en het vergelijken van de eigen prestaties met die van anderen. 

Geaggregeerde data zijn nooit te herleiden naar individuele bedrijven en data van individuele 

bedrijven blijven ten alle tijden vertrouwelijk 

Bedrijven bepalen zelf welke data zij willen delen en met wie 

Bedrijven die participeren zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde data 

Bedrijven blijven eigenaar van de aangeleverde data  

Aangeleverde data dienen te voldoen aan overeengekomen definities  

Beschikbare historische (inspectie) data van industrie en toezichthouder worden door SDN 

toegevoegd 

Geaggregeerde data worden beschikbaar gesteld aan brancheorganisaties, regionale 

veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop (VV) en het bevoegd gezag om prestaties sectoraal te 

duiden en zo trends en knelpunten zichtbaar te maken en verbeterplannen te ontwikkelen. 

Frequentie van toekomstige data collectie periodes wordt in onderling overleg met deelnemers 

bepaald (jaarlijks of op kwartaalbasis) 

De gekozen IT oplossingen zijn ‘fit for purpose’, eenvoudig opschaalbaar en ‘low cost’. 

 

Waarom deelnemen? 

De pilot ‘Prestatie indicatoren; verbeterd sectoraal data verzamelen en duiden’ is een 

laagdrempelige manier om de kennis en kunde rond prestatie monitoring binnen een 

bedrijf te verbeteren. 

Het biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren voor het verbeteren van interne 

processen. 

Verwachte bijdrage per bedrijf: tenminste 20 uur in-kind verspreid over een periode van 

12 maanden van een contactpersoon die als onderdeel van het normale werk zich ook 

bezig houdt met prestatie data. 

Deze tijdsbesteding is voor:  

- Beschikbaar maken en/of verificatie van historische data 

- Uploaden van nieuwe data 

- Regelmatig verstrekken van feedback over de effectiviteit van de tool 

- Eventuele deelname aan training 

- Deelname aan kick-off meeting, twee voortgangsoverleggen en eindevaluatie.  

 

Tijdsperiode: kwartaal 4, 2022 – kwartaal 4, 2023 

  

http://www.safetydelta.nl/


 

Pilot prestatie indicatoren– versie 02sep22  - www.safetydelta.nl Pagina 4 van 4 

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 is tenminste 20 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://drive.google.com/open?id=1Hj0djqigZVuYTtwyv99L4o5GLhk3RhQI&authuser=arjan.a.vandijk%40safetydelta.nl&usp=drive_fs
mailto:marjolijn@veiligheidvoorop.nu

