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Safety Deal -

Gebruik van ‘big data’ ter verbetering 
van de omgevingsveiligheid 
(Identificeren van verborgen patronen met 
behulp van text mining)
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Esta de Goede

• Chemical Engineering TU Delft (1986)

DSM
• Research – technologie, pilotplants
• Acrylonitrile plant – van engineer tot Chef 

Technologische Staf
• Corporate SHE & Manufacturing – nul

audits en Manufacturing Excellence

Sitech Services
• Utility Support Group Chemelot
• Diverse projecten & programma’s
• SHE
• Brightsite – manager program: ensuring 

process safety & societal acceptance

Even voorstellen
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Wat ging vooraf aan deze safety deal?
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Samen bewust veilig:
landschap 
proces safety studies
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Scenario’s vanuit operationele aspecten/ervaringen.
BIG DATA

Leerpunt:
In de veelheid aan data is de mens het overzicht kwijt!
Er is hulp nodig van een machine.

Operationele Veiligheids Studie
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Samenwerkingsverband:
• Sitech Services
• TNO
• UM
• BCC

Inspired by Chemelot

AnQore



“Accidents do not occur in a chaotic fashion. Underlying 
patterns and trends do exist and can be captured.”

Sarkar et al. 2019. 
“Application of optimized machine learning techniques for prediction of occupational accidents”. 

Computers and Operations Research 106 (2019) 210–224
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Over de safety deal
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Het kernteam van deze safety deal
(AnQore, DSM EM/Stanyl), TNO, Sitech Services)
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Esta de Goede Johan van  Middelaar 

Sadegh 
Shahmohammadi John van den Hurk Gui Hoedemakers

Dolf van der Beek

Wouter Steijn Matin Dokter

Coen van Gulijk



Beeld uit presentatie Sadegh Shahmohammadi, TNO

Doel 
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Vandaag gaat het over tekst.
Niet over getallen.

Het verkrijgen van inzicht in de toegevoegde waarde van toepassing van AI, 
en van NLP in het bijzonder, waarmee chemische bedrijven ‘afwijkingen’ 

(die voorafgaan aan gebeurtenissen) sneller en beter kunnen identificeren.



“Kan Natural Language Processing (NLP) door chemische bedrijven ingezet worden om 
afwijkingen m.b.t. (omgevings)veiligheid sneller en beter te identificeren?"

Deelvragen:

a) Welke soorten data (input) zijn nodig (in theorie) en beschikbaar (in praktijk) voor het identificeren van 
afwijkingen, patronen en/of zwakke signalen in tekstdocumenten?

b) Welke data-technologie is geschikt om informatie te vinden in grote hoeveelheden (tekst) data?

c) Welke nieuwe informatie of inzichten heeft dit haalbaarheidsonderzoek opgeleverd?

d) Wat zijn mogelijke kosten en baten bij aanschaf en toepassing van nieuwe (data) technologie?

e) Wat is feedback van project-onafhankelijke partijen, zoals Omgevingsdienst of wetenschap?

Hoofd- en deelvragen
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AANPAK: IDENTIFICATIE VAN AFWIJKINGEN IN BIG DATA

Data:
- Bedrijf
- Locatie/fabrieksdeel
- Personeel
- Primair proces
- Product, kwaliteit
- Onderhoud
- Veiligheid, milieu
- Audits, inspecties
- Incidenten
- Taal(barriere)
- ….

Kunstmatige intelligentie (AI)
(ML, NLP, IMAGE PROCESSING)

Nieuw inzicht:
- Zwakke signalen
- Sterke signalen
- Precursors
- Patronen
- …

Interventie

Features:
- Bedrijfsdata
- Procesdata
- Technische data
- Gevaarlijke stoffen
- Observaties
- Sensordata
- Leeftijd
- Opleiding, ervaring
- Technisch Sentiment
- …

Early Warning
(“Afwijkingen”)

Dit experiment is uitgevoerd m.b.v. een Technische Sentiment Analyse met (blauw gemarkeerd):

Data: Wachtverslagen  Feature: Sentiment (proces)veiligheid  Tech: Natural Language Processing  Inzicht: Zwakke signalen
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• De safety lexicon bevat ca. 380 (technische) termen op gebied van de 
procesveiligheid

• Aan elk woord is een polariteit toegekend (0 t/m 5, positief/negatief) op basis 
van expert opinion.

• De safety lexicon is inclusief amplifiers (‘heel’, ‘veel’) en negators (‘geen’, 
‘niet’, ‘gaat niet’).

• De safety lexicon is stapsgewijs gemaakt
• Het resultaat van een TSA is:

• Absolute score
• Inzicht in verloop (trends) van scores

Technisch sentiment van/in een data bron
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Key = 
Safety 

Lexicon



Nieuw verkregen inzichten
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Verloop van technische sentiment-scores (per locatie)

(bij modellering wordt met het kwadraat van de score gewerkt)

Nadere analyse (verloop van scores, boxplot)

(bij modellering wordt met het kwadraat van de score gewerkt)

Legenda verloop sentiment-score (1 jaar):

Grijs: TSA-score per wachtverslag

Geel: wachtverslag met hoge TSA-score

Rood: TSA-score op dag met incident

Lijn (pieken): accumulatie TSA-score voorafgaande dagen

Deelconclusie:
• Het verloop van TSA-scores duidt op afwijkingen, waarmee bedrijven (ongewenste) 

veranderingen kunnen identificeren

• TSA-scores in wachtverslagen blijken significant af te wijken (ze worden steeds 

negatiever) in de dagen voorafgaand een incident.

• TSA-scores hebben voorspellende waarde voor optreden incidenten.



Op naar de volgende stap?
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Ultieme doel het voorspellen van incidenten

Data:
- Bedrijf
- Locatie/fabrieksdeel
- Personeel
- Primair proces
- Product, kwaliteit
- Onderhoud
- Veiligheid, milieu
- Audits, inspecties
- Incidenten
- Taal(barriere)
- ….

Kunstmatige intelligentie (AI)
(ML, NLP, IMAGE PROCESSING)

Nieuw inzicht:
- Zwakke signalen
- Sterke signalen
- Precursors
- Patronen
- …

Interventie

Features:
- Bedrijfsdata
- Procesdata
- Technische data
- Gevaarlijke stoffen
- Observaties
- Sensordata
- Leeftijd
- Opleiding, ervaring
- Technisch Sentiment
- …

Early Warning
(“Afwijkingen”)

Voor een model zijn ca 20 features nodig.
We hebben er in deze safety deal 1 aangetoond.

Werk aan de winkel! Wie doet mee?
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Vragen interesse om mee te doen?

Neem gerust contact met ons op! 
Esta.goede-de@sitech.nl
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