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1. Golden Best Practice 2017
Bedrijf:
Titel:

Engie
Afzetlint

Common practice:
Op projecten en turnarounds worden er door verschillende firma’s werkzaamheden verricht, ieder
met zijn eigen stuk expertise. Om er voor te zorgen dat tijdens deze werkzaamheden geen
interacties tussen alle partijen op locatie plaatsvinden en om de risico’s te beperken wordt er
gebruik gemaakt van afzetlint. Denk hierbij aan hijswerkzaamheden, openingen van de installatie,
het graven van sleuven, opstaande deksels of computervloeren, testwerkzaamheden, besloten
ruimtes, etc, etc. Bij werkzaamheden van enige omvang is het helaas common practice dat het afzet
lint niet altijd weggehaald wordt. Door de verschillende partijen is het onduidelijk is wie het
aangebracht heeft en wat de reden geweest is dat dit aangebracht is. Als lint blijft hangen dient
men vaak bij verschillende partijen langs te gaan of deze al weggehaald kan worden. Dit zorgt voor
inefficiëntie en nog belangrijker kan er onterecht lint
verwijderd worden wat wel degelijk nog een functie heeft!

Best practice:
Op het combiproject Rotterdam Meetstation (nieuwbouw en
turnaround) van NAM is gebruik gemaakt van afzetlinten
waarbij de naam van het bedrijf op het lint stond. Hiermee
werden de volgende voordelen behaald:
•
•

•

•

Er was duidelijk wie de linten aangebracht had en bij
wie men moest zijn voor vragen;
Indien de klus gereed was en de linten niet weggehaald
(opgeruimd) waren was duidelijk wie er op
aangesproken moest worden;
Als er iets afgezet was dan was dat ook noodzakelijk.
Geen gebieden die afgezet waren terwijl dit niet nodig
was;
Ook waar harde afzetting vereist is kan deze voorzien worden van lint met de bedrijfsnaam
er op.

Als er in een werkgebied uitsluitend gebieden afgezet zijn die echt noodzakelijk zijn, worden deze
afzettingen beter gerespecteerd dan in een situatie waarin er ook gebieden afgezet zijn terwijl hier
geen werkzaamheden plaats vinden. Men kan eenvoudig zien bij wie men moet zijn voor het vragen
van toestemming tot betreding binnen de afzetting of de status van de werkzaamheden/risico’s.
Het risico dat ontoegankelijke en onveilige gebieden betreden worden neemt af.
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2. Golden Best Practice 2017
Bedrijf:
Titel:

Eurest
HSE Lympics

Elke twee jaar spelen we bij onze organisatie de HSE lympics. De HSE lympics is een spel waarbij
verschillende teams multiple choice vragen beantwoorden die gebaseerd zijn op uiteenlopende
veiligheidsonderwerpen.
Op iedere locatie/account wordt er een voorronde gehouden met alle medewerkers. Het winnende
team speelt in de finale tegen de andere locatie winnaars waarbij het beste team een mooie prijs
wint. Ten opzichte van de andere veiligheidsmomenten in het jaar (toolboxen, safety standstills
etc.) is de HSE lympics een moment om op speelse wijze de opgedane kennis te toetsen.
Inmiddels hebben we 3 succesvolle edities gehouden waarbij het ‘fun en toch ook leren’ element
erg versterkend werkt in onze HSE-cultuur.
De voordelen:
•
•
•
•
•
•
•

Alle medewerkers zijn pro-actief/ interactief betrokken
Spel brengt enthousiasme en een quiz/ win element
Positieve benadering van HSE onderwerpen
Scala aan, haast onuitputbare hoeveelheid onderwerpen, kunnen aan bod komen
Geschikt voor alle niveaus in de organisatie
Geschikt voor zowel kleine als grote organisaties
Verhoging van het team gevoel/mensen leren elkaar kennen

In de bijlage een presentatie met de spelopzet en een impressie met beeldmateriaal.

Bijlage: presentatie HSE Lympics spelopzet
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3. Golden Best Practice 2017
Bedrijf:
Titel:

GLT Plus
Value Plus – ‘Where Quality meets Safety’

Common practice
GLT-PLUS voert in opdracht van NAM projecten, modificaties en correctief/ preventief onderhoud
uit aan de installaties van de Asset Groningen. Vanwege de hoge beschikbaarheidseisen aan deze
installaties stond een kostenfocus op een tweede plaats.

Best Practice
Gezien de productiebeperkingen van de Asset Groningen en de onder druk staande olieprijzen is de
noodzaak ontstaan tot forse kostenbesparende maatregelen. In dat kader is door GLT-PLUS een
initiatief gelanceerd, genaamd Value Plus, met als doel een cultuurverandering te bewerkstelligen
van de gehele organisatie met betrekking tot kostenbewustzijn.
Doel van dit initiatief is om een focus te krijgen op waarde waarbij iedereen aangesproken wordt op
de volgende drie motto’s: ´eigenaarschap´, ´geef geld uit alsof het van jou is´ en ´samenwerking´.
Value Plus is door GLT-PLUS breed in de organisatie uitgerold, over alle disciplines (zowel binnen
engineering en executie, alsook binnen de support organisatie). Alle ideeën om kosten te besparen
worden in de vorm van een ‘flyer’ ingediend. Uiteraard dient daarbij de veiligheid en de integriteit
gewaarborgd te blijven. In de flyer wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat het idee is, waar het
betrekking op heeft, en uiteraard hoe hoog de kostenbesparing is. De flyers worden, na
goedkeuring, breed gepubliceerd middels daartoe geëigende media (screens op alle afdelingen en
intranet) en werken zo inspirerend voor indiening van nog meer ideeën.
Inmiddels zijn er van ongeveer 160 gerealiseerde kostenbesparingen flyers gemaakt. De
besparingen betreffen preventief onderhoud, modificaties, projecten en zelfs correctief onderhoud.
De besparingen zijn gerealiseerd door aan de ene kant kritisch te kijken naar de uit te voeren scope
en vervolgens naar het efficiënt uitvoeren van deze scope.
Kostenbesparing? Maar, de veiligheid dan? Gaat dat samen? Jazeker!

Bijdrage aan risicobeheersing
Allereerst heeft het Value Plus initiatief er toe bijgedragen dat er kritisch naar de gedefinieerde
scope wordt gekeken; is deze nodig, kan het anders/ slimmer?
De Value Plus ideeën hebben in grote mate geleid tot minder en slimmer onderhoud, zowel
correctief als preventief. Dat betekent dat er aan de ene kant minder exposure uren op de locaties
7

zijn en aan de andere kant veiliger gewerkt wordt met als resultaat minder kans op incidenten.
Voorbeelden waarbij de exposure op locatie verlaagd is zijn:
•

•
•

Een verlaagde frequentie van preventieve onderhoudswerkzaamheden. Onder andere als
gevolg van het opnieuw beoordelen van de uitgangspunten en het analyseren van de
bevindingen die tijdens het onderhoud in de voorgaande jaren is uitgevoerd.
Het vervangen van onderhoudstaken door ‘remote’ monitoring.
Het voorspelbaar maken van de noodzaak tot preventief onderhoud door gebruik van online data: ‘predictive’ maintenance.

Voorbeelden van veiliger werken zijn ontstaan door goed en kritisch de uit te voeren
werkzaamheden te beoordelen. Hierdoor zijn er diverse ideeën ontstaan voor het ontwikkelen van
‘special tools’ waardoor de activiteit eenvoudiger, goedkoper en veiliger kan worden uitgevoerd.
Door met name de kostbare onderhoudswerkzaamheden kritisch te bekijken zijn er diverse kosten
efficiënte, soms zelfs innovatieve ideeën ontwikkeld, gekwalificeerd en geïmplementeerd. In deze
gevallen gaat het besparen van kosten hand in hand met een veiligere manier van werken.
Van de 40 kostenbesparingen uit 2017 die door middel van het Value Plus initiatief zijn
geïmplementeerd blijkt dat 50% een verlaging van de site exposure tot gevolg heeft en nog eens
33% resulteert in een veiligere manier van uitvoering.
 83% van de geïmplementeerde ideeën heeft een positief effect op de veiligheid. De
resterende 17% heeft geen positief maar ook geen negatief effect op de veiligheid.
Eén van de voorbeelden
Tot zover het grotere geheel. Eén flyer is eruit gelicht om als voorbeeld te dienen voor de CASOS
Best Practice contest. Het betreft het initiatief om een ingrijpende en kostbare, hoog risico activiteit
te vereenvoudigen. De 6-jaarlijkse inspectie van een aantal kritische punten aan de binnenzijde van
de separator, is door de ontwikkeling van een aantal eenvoudige tools mogelijk via een 1” nozzle
(een ‘kijkoperatie’). Hierdoor worden zware kraanbewegingen vermeden.

8

Info flyer – VALUE PLUS –
Engineering & Execution, week 44, 2016
Kijkoperatie: inspectie separators
Tijdens 6-jaarlijks onderhoud worden de V-1801 en de V-1901 geïnspecteerd. Voor een goede inspectie wordt het topdeksel van het vat
verwijderd en de internals uit de separators gehaald. Een behoorlijk ingrijpende en kostbare operatie.
Een van de belangrijkste controles die NAM
Inspectie uitvoert betreft de inwendige
controle van de instrument nozzles. Het vat is
van koolstof staal met een interne
roestvrijstalen ‘clad’-laag ter voorkoming van
corrosie.
De instrument nozzle is van Incoloy en aan
het vat gelast. Deze verbinding is het meest
kritisch en om deze reden wordt de status
hiervan tijdens een inspectie
gecontroleerd.

Het idee van mechanical engineering:
Vanwege de ingrijpende operatie die voor de
inspectie moet worden gedaan, heeft
Mechanical geopperd om een methode te
ontwikkelen waarbij het topdeksel en de
internals niet verwijderd hoeven te worden.
Zou het mogelijk zijn een goede inspectie uit
te voeren via de instrument nozzle zelf (een
klein gaatje van ongeveer 2,5 cm)?? Dus: van
buitenaf en niet van binnenuit.
Met vereende krachten van Engineering,
Execution en onze NDO contractor (SGS) is een
testopstelling gemaakt en een aantal tooltjes
ontwikkeld om dit uit te proberen!!

Voorheen: voordat de inspectie kan worden uitgevoerd (van binnenuit), wordt het vat opengemaakt en de internals verwijderd; een hele operatie!!

Info flyer – VALUE PLUS –
Mechanical Engineering, week 44, 2016
Kijkoperatie: inspectie separators

2

4

7
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5

De testopstelling bij Stork in Groningen (een stuk 42”
pijp dat is overgebleven van het Norg project)

Om te beoordelen of de las nog steeds integer is, wordt het “Liquid Penetrant”
onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit een aantal stappen:
1. Mechanische reiniging in combinatie met een reinigingsmiddel;
2. Controle op de reiniging;
3. Aanbrengen liquid penetrant;
4. Drogen;
5. Reinigen met water;
6. Aanbrengen van een ontwikkelaar;
7. De uiteindelijke visuele inspectie.
 En dit allemaal door het kleine gaatje van 2,5 cm!!!!!

Om voor elke stap te controleren of dit goed gaat is het vat in ware grootte
nagebouwd. De juiste werking van de tooltjes is vervolgens stuk voor stuk getest.

6

Voor dit onderzoek zijn diverse tools ontwikkeld. De ontwikkelde tools:
1. Een mechanische reiniger;
2. Reinigingsmiddel (in combinatie met de mechanische reiniging);
3. Een video-endoscoop;
4. Penetrant;
5. Droger (met instrument air);
6. Water reiniger;
7. Ontwikkelaar.
Afgezien van de endoscoop is er nog geen vijfhonderd Euro uitgegeven voor deze
tools (een rugspuit van de Welkoop, een borstel aan een door Meini Lutterop
vernuftig in elkaar gezet uitklapbaar handvat, en wat spuiten en slangetjes).
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Info flyer – VALUE PLUS –
Mechanical Engineering, week 44, 2016
Kijkoperatie: inspectie separators

Na stap 1.
1. Mechanisch reinigen

4. Drogen

Na stap 3.

Na stap 5.

5. Developer aanbrengen

De test is succesvol verlopen en de
inspectiemethode is door NAM
gekwalificeerd!!

6. De beoordeling met video endoscoop

Direct na de kwalificatie is de test toegepast voor de inspectie van de separators
op locatie Leermens. Tijdens deze inspectie zijn geen bijzonderheden
geconstateerd. Deze methode heeft een aantal grote voordelen:
1. De risico’s op schade aan het vat zijn door deze methode aanzienlijk
gereduceerd  risico verlaging.
2. Met de conventionele testmethode was het alleen mogelijk de separators
met de topdeksels te inspecteren (V-1801 en V-1901). Met deze methode
zijn nu ook de 2 andere separatoren zonder topdeksel onderzocht (V-1802
en V-1902)  integriteit aangetoond.
3. Deze methode is vele malen eenvoudiger en goedkoper. Voor volgend jaar
staan de locaties EKL, POS en ZND op het programma. Per locatie (2 vaten)
een besparing van ongeveer € 30,000,--. Voor 3 locaties per jaar en nu voor
4 i.p.v. 2 vaten loopt dit in de richting van de € 180,000,--!!!

2. Penetrant aanbrengen

3. Reinigen met water van penetrant

Na stap 2.

Contactgegevens
GLT-PLUS v.o.f.
De Vosholen 66, 9611 TD SAPPEMEER
The Netherlands
T: +31 (0) 6 – 23 38 47 16
E: astrid.vansambeek@gltplus.nl
I: www.gltplus.nl
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4. Golden Best Practice 2017
Bedrijf:
Titel:

GLT Plus
Klimhelm in combinatie met PAPR

Common practice:
Met het verlagen van de benzeen grenswaarde is de Scott Proflow, Powered Air Purifying Respirator
(PAPR) ingevoerd. Zoals bij volgelaatsmaskers geeft ook het dragen van een veiligheidshelm bij de
PAPR veel klachten. Helm blijft moeilijk zitten, wat versterkt wordt door de gladde capuchon van de
coverall.
Reguliere veiligheidshelm:
• Helm drukt op volgelaatsmasker  masker kan gaan lekken
• Helm valt gemakkelijk af
• Kin band lastig toepasbaar  loskoppelen luchtslang om helm op te zetten
• Draagcomfort  slecht.

Best practice:
De “klimhelm” van bijvoorbeeld Petzl (volgens norm veiligheidshelm):
• Helm drukt niet op volgelaatsmasker
• Getest op RBI tijdens face fittest  masker ging niet lekken
• Kin band met kliksluiting  luchtslang hoeft niet losgekoppeld
• Draagcomfort  aanzienlijk verbeterd (combinatie blijft lastig).
Bij gebruik van de helm i.c.m. de PAPR is een “klimhelm” een verbetering op de bescherming en
draagcomfort.
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5. Golden Best Practice 2017
Bedrijf:
Titel:

Hertel
Operationeel Veiligheidskunde

Common practice:
Hoe bereik je de werkvloer? Die vraag wordt al jaren in onze wereld gesteld.
Het zijn juist de harde werkers op de vloer die te maken hebben met de gevaren en risico’s in hun
arbeid en werkomgeving. Dat medewerkers ’s avonds veilig en gezond naar huis gaan, is de
belangrijkste verplichting van de werkgevers. We kunnen mooie zorgsystemen, Taak Risico Analyses
en Risico en Inventarisatie Analyses opzetten, maar uiteindelijk gaat het er ook om dat
arbeidsveiligheid zich op de werkvloer afspeelt.

Best Practice
Hertel heeft hierom juist direct leidinggevenden op de werkvloer een speciale ontwikkelde
opleiding laten volgen. We noemen dit Operationeel Veiligheidskundige. Het is geen functie, maar
het geeft direct leidinggevenden in hun toezichthoudende rol tools om direct in het werk de
koppeling tussen de veiligheidskundige theorie en de praktijk te maken. We merken dat dit een
cultuur omslag in beweging heeft gebracht.
Het zijn vaak deze “cultuurdragers” waar naar geluisterd en gekeken wordt op de sites. Juist zij
worden opgevolgd in voorbeeld gedrag. We hebben het al jaren over “hoe bereik je de werkvloer”.
Het was voor hun soms best lastig i.v.m. de theoretische lesstof, maar juist de herkenning van de
praktijk situaties is zeer waardevol. De betrokken medewerkers hebben veel eyeopeners gehad en
dragen en stralen dit uit in hun eigen omgeving.
Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor operationeel leidinggevenden uit het middenkader. Dit kunnen
leidinggevenden zijn in de functie van (meewerkend) voorman, uitvoerder of projectleider.
Inhoud
•
•
•
•
•

Arbozorg en organisatie
RI&E, TRA, LMRA en Werkvergunning
Arbeidsplaatsen, specifieke werkzaamheden en transportveiligheid
Arbeidsmiddelen
Gevaarlijke stoffen

OVK is de eerste module van MVK. Op 25% van de cursus hebben wij invloed gehad door een eigen
praktische inbreng. Op deze manier sluit de theorie nog beter aan met de praktijk.
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Invulling praktijk
De opleiding Operationeel Veiligheidskunde biedt leidinggevenden extra kennis en kunde om in de
eigen functie beter om te kunnen gaan met veiligheid met betrekking tot bijvoorbeeld de RI&E, TRA
en LMRA, om uiteindelijk de juiste beheersmaatregelen in te kunnen zetten. De opleiding geeft
meer inzicht in het beoordelen van gevaren, risico’s en risicofactoren. Deze leidinggevenden gaan
bewuster om met arbeidsveiligheid in de lijn en zijn op de werkvloer assertiever.
Bij een concrete invulling en taken kan gedacht worden aan:
•
•
•

Het opstellen van projectveiligheidsplannen en de inhoud hiervan vertalen naar een toolbox
en werkinstructie;
Checklist opstellen van beheersmaatregelen en deze toetsen bij veiligheidsobservatierondes en WPI’s;
Kritisch en inhoudelijk de dialoog aan kunnen gaan over werkvergunning, TRA en de daaruit
voortvloeiende beheersmaatregelen.

Het borgen in de organisatie gebeurd in eerste instantie door samen te komen en ervaringen en
leerpunten te delen. Deze worden gebruikt bij het doorvoeren van verdere verbeteringen.
Daarnaast zullen ze in de plenaire en interactieve bijeenkomsten meer tools en kennis voor hun
verdere ontwikkeling meekrijgen.
Inmiddels zijn er 20 enthousiaste medewerkers geslaagd voor OVK.
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6. Golden Best Practice 2017
Bedrijf:
Titel:

Mammoet
Autolaadkraan op stroom

Common practice:
Binnen Mammoet zien we een toename aan hijswerkzaamheden in overdekte ruimtes. Denk hierbij
aan werk in fabriekshallen, werkplaatsen, productiehallen, enz. Op veel van deze locaties zijn geen
hijsvoorzieningen zoals bovenloopkranen of hijsportalen aanwezig. Een autolaadkraan biedt in veel
van deze situaties een goede uitkomst, maar kan voor de aanwezige medewerkers in dezelfde
ruimte ook zorgen voor geluidsoverlast en blootstelling aan vrijkomende uitlaatgassen door de
verbrandingsmotor.

Best Practice
Mammoet heeft in samenwerking met de fabrikant een vrachtwagen met autolaadkraan ontwikkeld
die op stroom kan draaien en daardoor bijzonder geschikt is voor inpandige hijswerkzaamheden.
Een belangrijk onderdeel is de speciaal ontwikkelde powerpack unit welke aangesloten kan worden
op het hydraulische systeem van de
autolaadkraan. Deze unit wordt op chassis van de
vrachtwagen zelf geplaatst en meegenomen
tijdens transport. Zodra de vrachtwagen met
autolaadkraan op de juiste plaats is gereden kan
vervolgens van verbrandingsmotor
overgeschakeld worden naar de elektrisch
aangestuurde powerpack om de machine verder
op te stellen en de hijswerkzaamheden uit te
voeren. De powerpack is voorzien van vaste hijsen hefpunten zodat deze op veilige wijze door een heftruck of kraan op de machine kan worden
geplaatst of verwijderd. Dankzij deze machine worden de arbeidsomstandigheden verbeterd en
aangenamer. Door deze technische oplossing wordt het geluidsniveau en de luchtkwaliteit bij de
bron verbeterd. Door de afname van het geluidsniveau tot onder de 80 dB is gehoorbescherming
niet meer vereist en wordt communiceren een stuk eenvoudiger. Een speciaal uitlaatfilter of losse
afzuiging van uitlaatgassen is eveneens niet meer nodig, waardoor gezondheidsrisico’s en mogelijk
struikelgevaar door losse slangen compleet wordt weggenomen.
Door deze innovatie kan Mammoet haar opdrachtgevers op een efficiëntere en veiligere wijze van
dienst zijn bij hijswerkzaamheden in overdekte ruimtes.
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7. Golden Best Practice 2017
Bedrijf:
Titel:

Mammoet
No Hand Handling van special rigging equipment

Common practice:
In de huidige markt worden we steeds vaker gevraagd om lasten en machines te installeren en
verplaatsen in beperktere ruimtes. Voor deze werkzaamheden gebruiken we speciaal voor het werk
geschikt equipment zoals vijzels, rollers, kettingtakels, vulhout enz.
De voorbereiding van deze werkzaamheden zorgen voor veel handmatige handelingen om zorg te
dragen dat het juiste materieel op de werklocatie komt. Je moet hierbij denken aan:
1. Het uitzoeken, samenstellen en laden van het equipment op de vestiging. Vaak in kisten of
op pallets een pick‐up of aanhanger.
2. Het goed vastzetten en zekeren van het materiaal voor een veilig vervoer naar de
werklocatie. Door het soort equipment is het lastig om alles goed en veilig te vervoeren om
te voorkomen dat het tijdens transport gaat verschuiven.
3. Het lossen van het materiaal op locatie. Wanneer aanwezig wordt een heftruck gebruikt,
anders gebeurt dit vaak met de hand.
4. Het materiaal naar de specifieke werkplek op de betreffende locatie brengen d.m.v.
kruiwagen, platte kar of lopend.
5. Het veelvuldig moeten bukken en tillen voorafgaand de daadwerkelijk uitvoering van het
werk.
Samenvattend zijn dit werkzaamheden waarbij het materiaal vele malen in de handen genomen
moet worden. De ervaring heeft ons geleerd dat dit juist momenten zijn met veel “line of fire” risico
en mogelijk letsel door beknelling van handen en vingers. Ook het lossen op de werklocatie en het
naar de specifieke werkplek brengen zorgt voor Arbo risico’s.
Indien geen heftruck beschikbaar is, wordt het materiaal doorgaans met de hand vanuit het
voertuig of aanhanger op karretjes en kruiwagens gelegd of door de persoon zelf gedragen.
Hiervoor zijn veel til‐ en bukbewegingen nodig waarbij rug, schouders en knieën van medewerkers
belast worden en wederom ook risico’s aanwezig zijn voor beknelling van handen en vingers.
Wanneer er wel een heftruck aanwezig is, zijn vaak meerdere rij‐ en manoeuvreer acties nodig om
het materiaal op de juiste werkplek te krijgen.
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Best Practice
Na een grondige inventarisatie van alle bovengenoemde
activiteiten en handelingen, en de wens om de Arbo
omstandigheden van de medewerkers verder te verbeteren, is
Mammoet op zoek gegaan naar een veiligere en minder fysiek
belastende oplossing. Deze oplossing is gevonden door de
Industrial Service BE combinatie met speciale op maat gemaakte
en werk specifiek ingerichte verrijdbare materiaalkasten te
ontwikkelen. Deze combinatie is ingericht met verschillende op maat gemaakte materiaalkasten en
van meerdere innovatieve oplossingen voorzien voor het veilig en goed vastzetten van de lading
maar ook om deze te kunnen zekeren.

De
materiaalkasten
zijn gemaakt voor
o.a. kettingtakels,
sluitingen,
balkenklemmen,
hijsbanden, spanen sjormiddelen,
kasten voor vulen stophout, vijzel
materialen enz.
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In de laadvloer geïntegreerde ronggaten en speciale
voorzieningen en materialen zorgen voor het makkelijk en
goed vastzetten van de materiaalkasten voor een veilig
transport.

De materiaalkasten hebben voorzieningen voor het
veilig verplaatsen d.m.v. hijsen of heffen maar ook met
degelijke transport (zwenk)wieltjes om het fysiek
verplaatsen met verminderde inspanning te kunnen
doen.

18

Eenvoudig en met relatief
weinig krachtinspanning
manueel te verplaatsen
door stevige maar soepel
werkende zwenk wieltjes
Stevig en stabiel
verplaatsen met de
heftruck.

Veilig met hal- of mobiele
kraan naar juiste hoogte of
verdieping te verplaatsen.

Deze veelzijdige materiaalkasten zijn hierdoor op verschillende manieren makkelijk en veilig te
verplaatsen van de combinatie naar de exacte werkplek waar aansluitend de medewerkers zonder
extra bukken en zwaar tillen het materiaal pas met de handen te hoeven handelen. Mammoet is
van mening hiermee een grote stap voorwaarts gezet te hebben in het verbeteren van de
Arbeidsomstandigheden en het reduceren van “line of fire” risico momenten!!

NO HAND HANDLING… A MAMMOET WAY OF SAFETY
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8. Golden Best Practice 2017
Bedrijf: Peterson
Titel:
Maximale kraancapaciteit check
Common Practice
Met behulp van onze webbased kade-applicatie genaamd eCargo laadt en lost Peterson offshore
supply schepen voor de SNS Pool, waar de NAM/Shell deel vanuit maakt. In onze kranen hangen
weight units die automatisch het gewicht van de cargo items verstuurd naar eCargo. De Peterson
voorman op het schip krijgt dit gewicht doorgestuurd op zijn tablet en bewaard het gewicht in
eCargo. Dit gewicht wordt via de applicatie en de SNS Pool website gepubliceerd aan de klanten
zodat zowel onshore als offshore personeel kan controleren of de gewichten in orde zijn.
Best Practice
Een functionaliteit is aan eCargo toegevoegd waarbij de applicatie het gewogen gewicht van de
kraan vergelijkt met de maximale kraancapaciteit van de offshore kraan. De maximale
kraancapaciteiten bewaren wij in onze database en worden aangepast zodra de capaciteit omhoog
of naar beneden gaat. Zodra het gewogen gewicht gelijk is aan, of hoger is dan de maximale kraan
capaciteit wordt de voorman hiervan op de hoogte gebracht via zijn tablet. Tevens kunnen wij een
drempelwaarde toevoegen. Dit zorgt ervoor dat de voorman en de klant bij alle cargo items, met
een gewicht tussen drempelwaarde en de maximale kraancapaciteit, op de hoogte worden gebracht
van het risico.
Een voorbeeld is een cargo item voor de AME2. De AME2 heeft een maximale kraancapaciteit van
7000kg. Een cargo item wordt geladen welke 7100KG weegt:

Zodra de voorman dit cargo item wilt laden zal de volgende waarschuwing in beeld komen:
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Het cargo item mag dan niet geladen worden tot dat de klant hier schriftelijk toestemming voor
geeft. Het komt namelijk voor dat bij speciale projecten cargo items zwaarder mogen zijn dan de
maximale kraancapaciteit vanwege het feit dat ze op het dek van het schip blijven staan. Zodra de
klant toestemming heeft gegeven, dan wordt de reden opgeslagen en wordt het cargo item alsnog
geladen.
d) Een uitleg over hoe deze best practice bijdraagt aan de risicobeheersing
Deze controle voorkomt dat cargo items worden geladen op de supplier die te zwaar zijn voor de
offshore kraan. Vanwege de controle van het exacte gewicht vergeleken met de maximale offshore
kraancapaciteit van het cargo item voordat het cargo item daadwerkelijk geladen wordt op de
supplier voorkomen wij dat er onveilige situaties kunnen ontstaan offshore.
Tevens voorkomen wij hiermee dat er een situatie optreedt dat lading niet gelost kan worden
offshore waardoor het weer terug naar onshore gebracht moet worden zonder dat er iets mee
gedaan is. Dit leidt tot onnodig transport, verspilde tijd en verspilde kosten.
Wij brengen NAM/Shell op de hoogte als deze waarschuwing optreedt zodat dit risico gecontroleerd
kan worden door hen. Hierbij wordt ook het offshore personeel (kraandrijver) op de hoogte
gebracht zodat ze hierop kunnen inspelen.
Zie onderstaande URL voor een recent voorbeeld. In dit voorbeeld werd helaas de offshore kraan
capaciteit overgeschreden met ernstige gevolgen.
https://www.oilandgaspeople.com/news/highlights/15096/breaking-north-sea-crane-collapseworkers-injured-production-shutdown/
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9. Golden Best Practice 2017
Bedrijf:
Titel:

Peterson
Veiligheids chemicaliën transporttank–Peterson Safety Large

Common Practice
Er zijn minimale constructie eisen voor transport tanks vastgelegd in regelgeving zoals ADR en
IMDG. Tijdens het transport van chemicaliën met standaard transporttanks, van en naar offshore
platforms, zien we regelmatig onveilige situaties. Hieronder enkele praktijk voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standaardhoogte van transporttanks veelal minimaal 2,40 meter
Hijsmiddelen (slings) beschadigd en of missende inspectielabels als gevolg van impacts
Tanks moeten betreden worden (werken op hoogte) om bijvoorbeeld een mangatdeksel te
openen of de inhoud (hoeveelheid) te kunnen bepalen
Geen standaard voorzieningen of bevestigingspunten voor het borgen van personeel met
valbeveiliging
Beklimmen (betreden) van tanks zonder gebruik van een (Bordes)trap is een risico door
(o.a.) gladheid
Loszittende delen als gevolg van ernstige roestvorming in- of onder schepgaten
Los aangetroffen stofkappen en/of gereedschap
Lekkages bij mangatdeksels als gevolg van geforceerd sluiten met gebruik van gereedschap
Weinig ruimte voor het aanbrengen van,- en/of slechte zichtbaarheid van tank-, transporten/of gevaaretiketten
Loszittende moeren met als gevolg potentiele dropped objects of lekkages.

Best Practice
Peterson Chemicals B.V. verhuurd niet alleen transport tanks, maar levert ook verschillende
productie chemicaliën en brandstoffen aan de energie industrie. Dit gebeurt vanaf de Paleiskade in
Den Helder, waar de supply schepen worden geladen en gelost. Peterson Chemicals B.V. is daarom
niet alleen de verhuurder van transport tanks, maar zelf ook gebruiker.
Een ruime 32 jaar praktijkervaring, gecombineerd met ‘lessons learned’ uit het verleden heeft
Peterson doen besluiten om niet alleen extra te investeren in het ontwerp, maar we gaan ook
verder dan de industrie standaard, om waar mogelijk de veiligheid te bevorderen. Dit komt de
veiligheid ten goede tijdens het transport van chemicaliën en brandstoffen. Ook maakt dit type tank
het vullen, legen en tijdelijke opslag veiliger.
Verbeterpunten ten opzichte van conventionele tanks;
• Hoogte van de PSL type tank in het ontwerp (design proces) teruggebracht naar 1,79 meter
met behoud van een standaard 10ft footprint en capaciteit van circa 5100 liter
• Tank is volledig vanaf de grond bedienbaar dus is werken op hoogte niet meer nodig
• Speciaal ontwerp (recess design) om hijsmiddelen te beschermen
• Niveaumeter om de hoeveelheid product in de tank te kunnen bepalen
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•
•
•
•
•
•
•

Voorziening aanwezig voor gebruikers om zichzelf te borgen, mocht er reden zijn om de tank
te betreden
Antislip profiel op frame met stalen handvaten aan beide zijden aangebracht voor extra grip
Schepgaten uitgevoerd in roestvrij staal
Stofkappen/doppen zijn geborgd aan het frame met gebruik van 4mm RVS kabels en stevige
verbindingen
Mangatdeksel uitgevoerd met handknevels waarbij geen gereedschap meer nodig is
Extra platen aangebracht op het frame voor het aanbrengen van verplichte en duidelijke
zichtbare kenmerken en etiketten
Alle moer / boutverbindingen zijn zelfborgend uitgevoerd en kunnen daardoor niet lostrillen
tijdens transport met vrachtauto’s en/of supply schepen.

En meer!
Een uitleg over hoe deze Best Practice bijdraagt aan de risicobeheersing
Met o.a. de bovengenoemde innovaties heeft Peterson een behoorlijke stap weten te zetten op het
gebied van veiligheid bij het gebruik, het vervoer en bij de opslag van transport tanks met
(gevaarlijke) lading. Ook wordt dit lage type tank naar volle tevredenheid ingezet voor de opslag en
transport van corrosion inhibitor op L13-FE-1 tbv pipeline remediation.
Risicobeheersing op;
- Gebruik/handling van de tank
- Werken op hoogte
- Potentiele lekkages
- Potentiele losse (dropped) objecten.
Voor meer informatie, zie ook onderstaande link;
https://www.youtube.com/watch?v=LV6WmzVn_M4
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10. Golden Best Practice 2017
Bedrijf: Reym
Titel:
Non Man Entry Systeem
Common Practice
Reym voert al jaren industriële reinigingswerkzaamheden voor de NAM uit. Daarbij is continue
aandacht voor het beperken van de risico’s. Reym voert gezamenlijk met NAM een beleid om zoveel
mogelijk te kijken naar het niet hoeven te betreden van tanks en/of vaten en daarmee de
blootstelling van onze medewerkers aan mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken. Te denken
valt aan risico’s van blootstelling aan VOC’s (onder andere Benzeen) maar ook Hg (kwik) en NORM
(licht radioactief materiaal) en kans op hoge concentraties LEL (explosiegevaar).
In mei/juni 2017 heeft Reym tank 5 gereinigd op het tankenpark Delfzijl. Hierbij zijn wij
geconfronteerd met hoge benzeen en LEL waardes tijdens de reiniging en zijn de werkzaamheden
meerdere malen stilgelegd vanwege deze hoge concentraties. Er is vooraf gekeken om zoveel
mogelijk te spoelen en vanuit het mangat sludge te verwijderen, desalniettemin moest er
uiteindelijk betreden worden.
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Best Practice
Na de evaluatie van tank 5 zijn we door de NAM gevraagd om met een verbeterde werkmethode te
komen en zoveel mogelijk betreding te voorkomen. Reym heeft die ‘handschoen’ opgepakt, in
partnership met NAM. In een projectteam zijn de mogelijkheden besproken en nader uitgewerkt.
Om te komen tot een verbeterde werkmethode is de arbeidshygiënische strategie gehanteerd. De
arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s.
Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Deze eerste stap in de Best
Practice is door NAM gerealiseerd: bronaanpak. Alvorens te starten met de reiniging is de tank
opgevuld met water en is de aanwezige drijflaag (met condensaat) afgeroomd. Zo werd een deel
van de schadelijke stoffen al uit de tank verwijderd.
De volgende stap in de arbeidshygiënische strategie is het nemen van ‘collectieve maatregelen’.
Hiervoor heeft Reym een programmeerbare tankwaskop ingezet. Deze tankwaskop werkt op
perslucht en lagedruk water en voldoet aan de ATEX richtlijnen, zone 0. Door optimaal gebruik te
maken van de programmeerbare instellingen van de waskop, werd de tank binnen een kort
tijdsbestek op efficiënte wijze schoongespoeld en leeggezogen.
De ‘individuele maatregelen’ worden al genomen in de common practice door taakroulatie. Een
ploeg van Reym wisselt de taken af (betreding, mangatwacht, bediening
materieel/adembeschermingsunit), waardoor medewerkers minder worden blootgesteld. Dit is
voor beperking van de fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen van medewerkers
belangrijk.
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Tot slot zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen bij Reym goed geregeld. Voor de uiteindelijke
betreding van de tank zijn onze medewerkers maximaal beschermd: chemisch resistente
werkkleding, gebruik van gaspak en onafhankelijke adembescherming. Al enkele jaren geleden is
Reym gestart met de fittesten voor volgelaatsmaskers om maximale bescherming voor de
medewerkers te borgen. Deze fittesten zijn afgelopen jaar weer herhaald. Door de verlaging van de
grenswaarde van benzeen per 1 oktober 2017 zijn deze maatregelen essentieel voor de
bescherming van medewerkers.
Bijdrage aan de risicobeheersing
De nieuwe werkmethode heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk een reductie van betreding
hebben gerealiseerd van 70%. Enkel voor de laatste ‘fijnreiniging’ moest de tank nog betreden
worden. De benzeenconcentraties waren dusdanig naar beneden gebracht dat de tank veilig kon
worden betreden (de concentraties waren vele malen lager ten opzichte van tank 5). Dit is een zeer
positieve ontwikkeling, mede door de ingezette verscherpte wet & regelgeving met betrekking tot
blootstelling aan benzeen, die is ingegaan per 1-10-2017.
Naast beperking van blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen heeft de nieuwe
werkmethode ook voor andere voordelen gezorgd:
• Geen emissie naar buitenlucht (reiniging is in gesloten systeem uitgevoerd).
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• Door vermindering van betreding, minder fysieke belasting van medewerkers.
• Doorlooptijd van de tankreiniging van 6 naar 4 weken verkort.
• Kostenbesparing van 30 procent ten opzichte van vorige tankreinigingswerkzaamheden.

Dit is een succesvolle lancering van Non-Man Entry bij NAM. Reym en NAM kijken momenteel in
partnership om dit succes verder door te ontwikkelen. Zo is de volgende stap om de unit uit te
rusten met camerabewaking en een van afstand bedienbare spuitlans vanuit het mangat, zodat de
sludge nog beter afgevoerd wordt. Daarnaast wordt er gekeken naar water regeneratie, om de
waterhoeveelheid te beperken.
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11. Golden Best Practice 2017
Bedrijf: Venko
Titel:
Railsnail
Common Practice
De Golden Best Practice van Venko is niet direct CASOS gerelateerd. Het is echter wel een innovatie
die helemaal op lijn ligt met de filosofie van de Golden Best Practice. Het werken op hoogte is altijd
een verhoogd risico. Er worden altijd veel maatregelen getroffen om het valgevaar weg te nemen
en/of vallen te voorkomen. Venko voert veel werkzaamheden op hoogte uit en gebruikt daarbij
hulpmiddelen om dit zo veilig mogelijk te doen. De steiger, hoogwerker en zelfs Rope Access
methoden worden door Venko toegepast.

Best Practice
Wat echter nog mooier zou zijn is om het gevaar bij de bron aan te pakken. Dit hebben we
afgelopen winter gedaan bij een project bij het attractiepark Walibi. Daar hebben we een drie tal
achtbanen van een nieuwe coating laag voorzien om de achtbaan weer jaren tegen corrosie te
beschermen. We konden moeilijk de achtbanen afbreken om werken op hoogte te voorkomen. We
hebben wel een stuk blootstelling aan werken op hoogte voorkomen door een mooi stuk technische
innovatie.
Het ging om de 2 achtbanen "De Goliath" en de "Speed of Sound" waarbij er gebruik is gemaakt van
de innovatie. De Goliath is de grootste achtbaan van de Benelux. De Goliath is een baan van 1,2 km
met een maximale hoogte van 46 meter. De Speed of Sound is een van 0,25 km die een maximale
hoogte bereikt van 35,5 meter. We mochten op de banen waar de rolwielen langs lopen niet te veel
verf aanbrengen, maar wel de epoxy (kan meer krachten opvangen). Dit allemaal ter voorkoming
van dat er tijdens het seizoen verf afbrokkelt en uiteindelijk in de rollagers of overige installatie
delen komt waardoor storingen ontstaan tijdens de in bedrijf zijnde installatie. Beide banen hebben
6 banen rolwielen dus totaal 6 x 1,5 km = 9 km om af te plakken.
Deze banen moesten dus afgeplakt worden. We hebben hiervoor de Railsnail ontwikkelt. De
Railsnail plakt hierin de banen af waar de rolwielen langslopen. De Railsnail voorkomt dat
medewerkers op hoogte moesten werken om deze banen af te plakken.
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