
Project: Pilot prestatie indicatoren; verbeterd 
sectoraal data verzamelen en duiden

Een samenwerkingsproject tussen Veiligheid 
Voorop en Safety Delta Nederland



Context & 
Probleem

• Jaarlijks wordt door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de 
Veiligheid 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. 

• Duiding van gerapporteerde veiligheidsprestaties is lastig. Zonder nadere gegevens is het 
lastig om de veiligheidsprestatie te ‘verklaren’ en inzicht te krijgen in de sterke en zwakke 
kanten van het veiligheidsbeheerssysteem. 
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• Collectie van data is moeizaam en de 
toegevoegde waarde voor bedrijven om 
prestatie data aan te leveren op dit moment 
beperkt. Lering trekken door direct vergelijk 
met anderen slechts in beperkte mate 
mogelijk.  

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


Doel

• Doel van de pilot is het ontwikkelen en aanbieden van een simpel systeem waarmee bedrijven op 
vertrouwelijke, betrouwbare en eenvoudige wijze data over veiligheid met derden kunnen delen.

• Door vergelijking van prestaties van soortgelijke bedrijven kunnen leren en hun  veiligheid 
kunnen verbeteren.
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• We zoeken bedrijven die mee willen denken hoe 
een dergelijk platform eruit kan zien, welke  data
men met elkaar zou willen delen en hoe we vorm 
kunnen geven aan rapporten die aansluiten bij het 
beoogde doel en de behoefte van de bedrijven. 

• Deelname kost circa 20 uur in-kind verspreid over 
een periode van 12 maanden. 

• Tijdsperiode: kwartaal 4, 2022 – kwartaal 4, 2023.

Meer informatie en aanmelding: zie SDN website

én

https://www.safetydelta.nl/sdn-projecten/project-pilot-prestatie-indicatoren/

