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Veiligheidscultuur
in de luchtvaart

CASOS VGWM Leads vergadering
In 2018 hebben we met de VGWM Leads van onze leden een bezoek gebracht aan vliegveld Eelde, waarbij de havenmeester
een presentatie gaf over veiligheid op het vliegveld. Dit heeft ons aangezet om meer te weten te komen over veiligheid in
het luchtruim. Op 4 juni zijn onze leden afgereisd naar het Aviodrome in Lelystad.
Hier werden we, in het vrachtruim van een oude Boeing 747, door Sophie van den Boogaard, CAMO Engineer bij Shell Aircraft, meegenomen in de
wereld van de luchtvaart en de veiligheidscultuur hierin. De luchtvaartsector is er namelijk in geslaagd een cultuur te creëren waarin vooral geleerd
wordt van fouten, om te voorkomen dat herhaling optreedt. Het leren van ongevallen is binnen onze cultuur nog geen automatisme, in de luchtvaart is
dit al wel het geval. Men besteedt in de luchtvaart naast de “harde kant” (zoals regels, standaardprocedures en protocollen), ook aandacht aan de
“zachte kant” van veiligheid. Door transparantie, openheid en de focus te leggen op leren in plaats van het aanwijzen van schuldigen. Niet het straffen
van het individu maar het leren als organisatie staat centraal. Hierdoor is de luchtvaart in staat systematisch te leren van (elkaars) fouten, wat leidt tot
een open cultuur. Een andere factor om tot deze hoog ontwikkelde veiligheidscultuur te komen waar men ook echt leert van incidenten, is het feit dat
de luchtvaartsector data over alle incidenten wereldwijd verzameld en deze informatie onderling deelt in een internationaal centrale database. Het
volledige verslag de bijeenkomst en de presentatie kunt u vinden op www.casos.nl/kennisbank/ledenvergadering.
Het was een interessante en leerzame inleiding in een inspirerende omgeving.

HSE performance t/m juni 2019
Op basis van de NAM’s veiligheidsstatistieken kan
geconcludeerd worden dat het aantal incidenten met
persoonlijk letsel na een relatief lange periode van daling de
laatste maanden weer iets op loopt.
Voorbeelden van recente incidenten met betrokkenheid van
aannemers zijn:
•

GZI: bij snijwerkzaamheden aan een 15-meter lange, 40 cm stalen
pijpleiding, met uitstekend deel en elleboog werd de pijp onstabiel
en rolde over been; gebroken been en gewond aan linkerhand

•

Ameland-2: doorgeslipte sleutel over gecorrodeerde bouten en
moeren : beschadigde voortand;

•

Tankenpark Delfzijl; bij het (ongecontroleerd laten zakken van een
slang met touw; touw door handschoen gesneden: duim gewond.

•

Spills/lekkages; het aantal spills lijkt wat af te nemen maar in juni
een Tier 1 en een Tier

Ze zijn weer leverbaar; CASOS Glove Guards—Handbescherming binnen handbereik
Een aantal jaren geleden, ten tijde van de invoering van de
handschoenenplicht, heeft CASOS de Glove Guards geintroduceerd op de
locaties. Een succes. Gezien de huidige vraag hebben we de voorraad
inmiddels weer aangevuld en zijn ze weer leverbaar.
Op locatie was men snel geneigd om de handschoenen in de helm te stoppen. Het gevaar hierin
is dat er vuil van de handschoen in de helm komt, wat bij het dragen weer risico’s met zich
meebrengt. Met deze clips heeft u uw handschoenen altijd bij de hand en hoeft u ze niet in
zakken te frommelen. Eventueel natte handschoenen drogen gemakkelijk. Ze kunnen gebruikt
worden met iedere werkoutfit. De Glove Guard/Clip bevestigt u aan een riemlus, zak of ieder ander kledingdeel. De glove guards zijn voor leden gratis te

NIEUWS VANUIT DE NAM
RIJROUTES NAM lOCATIES
Om van en naar NAM-locaties te rijden, zijn er verplichte rijroutes vastgesteld. Deze rijroutes zijn inmiddels beschikbaar op de vrij toegankelijke
www.nam.nl/rijroutes. Het (verouderde) LIS komt hiermee te vervallen. De rijroutes zijn vastgelegd om te zorgen voor een zo groot mogelijke veiligheid en
om overlast voor de omgeving te verkleinen. Deze rijroutes zijn verplicht voor voertuigen met een gewicht van meer dan 3.500 kilo die van en naar NAMlocaties rijden. De rijroutes zijn geschikt (niet verplicht) voor vrachtverkeer tot 18,75 x 3,00 x 4,00 meter en een totaalgewicht van 50 ton. In specifieke
gevallen kunnen deze routes als verplicht worden gesteld. Vrachtverkeer met grotere afmetingen of een zwaarder gewicht dient zich te houden aan de
route welke door de ontheffingverlener is voorgeschreven.

NIEUWE PAPR
De batterijen voor de huidige PAPR Scott Pro Flow EX worden niet meer geleverd. De gehuurde units zullen niet meer
worden ingezet, zodra de nieuwe units geleverd zijn. Gekochte (Scott) units blijven wel bruikbaar en worden bij ONEgas
ingezet. (dus: binnen de assets Land en Groningen zoveel mogelijk 1 type tegelijk in gebruik!) In januari en februari zijn
een aantal PAPR units geselecteerd en getest in de praktijk dmv een veldtest. Uit het resultaat van deze test en andere
criteria als snelle levering, services en commerciële aspecten is de Dräger X-Plore 8700 geselecteerd. Voor wat betreft de
facefit test. Personen die goed getest zijn met Scott maskers maat Medium. Personen met een andere maat,
veranderingen in het gelaat, lekkage of twijfel moeten dit aangeven, dan wordt opnieuw een pasformtest ingepland.

STUURGROEP EN BESTUURSWISSELINGEN
•

Lex Spiegelaar gaat voor Shell een andere functie vervullen en heeft zijn rol als NAM liaison binnen het bestuur van CASOS overgedragen aan Eric
Dorenbos (NAM HSE Corporate manager)

•

Elke Rettberg, asset manager Land en lid stuurgroep CASOS, gaat een andere functie vervullen binnen Shell. Wessel de Haas (asset manager
Groningen), zal a.i. deze rol tijdelijk overnemen.
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Pop-Up event Machinerichtlijnen
Op 28 mei 2019 vond het eerste door CASOS georganiseerde Pop-Up event plaats. Een Pop-Up event is een bijeenkomst waarbij een
actueel thema centraal staat en de aanwezigen in een relatief kort tijdsbestek hierover geinformeerd worden. Het thema was deze keer de
machinerichtlijn. De aanleiding hiervoor was dat in de praktijk mensen niet goed begrijpen wat de machinerichtlijn van je vraagt of
vereist en wat hier de risico’s van zijn.
Dit betekent in de praktijk dat er aanpassingen worden gemaakt aan machines en dat door deze aanpassingen deze machines van functie en dus van
gebruik veranderen. Volgens de Nederlandse wetgeving dien je deze machines dan opnieuw te laten keuren in hun “nieuwe staat” en de handleidingen
dienen daar dan ook op aangepast te worden.
Dat dit thema actueel is voor onze contractors, blijkt wel door de brede belangstelling hiervoor. Meer
dan 50 contractors vonden hun weg naar het Pop-Up event. Voor deze eerste editie stelde Mammoet
haar locatie beschikbaar en trad op als gastheer. Grady Heijnen, inspecteur bij ISZW, nam de deelnemers
mee in de wereld van de wetgeving rondom machinerichtlijen. Grady gaf antwoord op de vraag over de
verschillende verantwoordelijkheden: wanneer ligt deze bij de fabrikant en wanneer bij de gebruiker?
Maar ook het proces rondom CE-markeringen kwam uitgebreid aan bod; wanneer moet er opnieuw
conformiteit beoordeeld worden en een nieuwe CE markering aangevraagd worden? En wat houdt nu
de warenwetprocedure precies in, en hoe moet men daaraan voldoen. Kortom, allemaal vragen die ons
als contractors met gebruik van machines bezighouden. Een helder en duidelijk verhaal, bleek uit de
evaluatie. Om de theorie te onderbouwen werden er twee praktijkvoorbeelden gegeven. Arjan Koops
van Mammoet nam de aanwezigen mee in de procedure rondom de ontwikkeling en fabricage van de
“Schoorsteen werkbak”. En Willem Biezenaar van Wagenborg Nedlift gaf een praktijkvoorbeeld van het
ombouwen van een heftruck naar hef- en hijstruck. Tot slot was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje kennis en ervaringen uit te
wisselen en een kijkje te nemen in de ‘keuken’ bij Mammoet.
Mocht u zelf ideeen en suggesties hebben voor een thema van een Pop-Up event of lijkt u het leuk om als gastheer op te treden laat het ons dan weten via
casos@shell.com.

Want iedereen wil gezond en veilig thuiskomen
Onderzoek naar het beinvloeden van veiligheidsgedrag op de werkvloer
Een belangrijke vraag in de dagelijkse praktijk van de activiteiten van CASOS is hoe wij onze communicatie zo goed mogelijk kunnen vormgeven. De
ervaring leert namelijk dat de bestaande communicatie middelen meestal niet zo effectief zijn als gewenst. Mede om deze reden hadden wij in 2018
“Communicatie“ dan ook als jaarthema gekozen en daar een aantal van onze activiteiten op aan laten sluiten.
Een van de activiteiten was het onderzoek dat is uitgevoerd door Maarsingh en van Steijn, een psychologische expertise bureau. Centrale vraag voor het
onderzoek was: hoe kunnen wij onze communicatie zodanig vormgeven dat de informatie beter op de werkvloer komt en tegelijkertijd de kennis, kunde
en ervaring van de werkvloer ook weer op de juiste plaats bij het management terecht komt.
De onderzoekers hebben in relatief korte tijd een indrukwekkend resultaat opgeleverd. Gebaseerd op de
resultaten van een uitgebreid wetenschappelijk literatuuronderzoek ontstond het idee om de
onderzoeksvraag nog iets breder te formuleren. Om deze reden werd besloten te onderzoeken welke
psychologische factoren het veiligheidsgedrag op de werkvloer stimuleren of juist hinderen en vervolgens
wat de beste communicatiemethoden zijn om het veiligheidsgedrag op een effectieve manier te
vergroten.
Op basis van een aantal psychologische factoren die volgens de literatuur samenhangen met
veiligheidsgedrag werd een praktijkonderzoek uitgevoerd. Door gebruik te maken van vragenlijsten maar
ook door het doen van observaties en gestructureerde interviews werd het veiligheidsgedrag van de
werknemers van de NAM en haar contractors nader onderzocht. Op
basis van deze gegevens werd een correlatieanalyse uitgevoerd omdat
voor het goed beantwoorden van de oorspronkelijke vraag het juist van
belang is te weten in welke mate de verschillende variabelen zich tot
elkaar verhouden. Bij vijf variabelen werd een significante correlatie
gevonden met veiligheidsgedrag. Dit resultaat is voor ons van groot
belang omdat het hier niet een algemeen onderzoek betreft maar de
resultaten zijn gebaseerd op de informatie zoals van onze eigen collega’s verkregen in relatie tot het werken op NAM
locaties. Natuurlijk is het mooi om inzicht te hebben gekregen in de factoren die meer dan gemiddeld samenhangen met
veiligheidsgedrag maar belangrijker is natuurlijk de vraag wat wij ermee kunnen doen. Daarom hebben de onderzoekers
op ons verzoek ook vier aanbevelingen geformuleerd. Tijdens een van de VGWM leads bijeenkomsten zijn wij hier
inmiddels al mee aan de slag gegaan. Daarnaast zullen wij de aanbevelingen natuurlijk gaan gebruiken voor het
vormgeven van onze communicatie uitingen in de toekomst.
Overhandiging eerste exemplaar aan
Gaia Antioniucci, NAM Head of Projects,
en voorzitter CASOS stuurgroep

Als CASOS zijn wij uitermate trots op de publicatie die gemaakt is naar aanleiding van het onderzoek, en de afgelopen
week hebben wij het eerste exemplaar officieel overhandigd aan Gaia Antioniucci, de voorzitter van onze stuurgroep.
Uiteraard is de publicatie ook voor al onze leden beschikbaar, de bestelinformatie vindt u in deze nieuwsbrief.

Bestelinformatie
De publicatie is in boekvorm te bestellen via casos@shell.com voor € 24,95 inclusief verzendkosten. Voor CASOS leden zijn maximaal vijf exemplaren
gratis. Nabestelling is mogelijk voor € 14,95 per boek. Bestellingen kunnen gedaan worden via casos@shell.com. De publicatie is ook digitaal beschikbaar
via casos.nl/kennisbank/onderzoek. Een wachtwoord kunt u opvragen via ons e-mailadres.
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MEER WETEN?
Wilt u vaker horen waar contractors
mee bezig zijn? Dan kunt u zich
aanmelden bij ons online platform
via casos@shell.com. Of kijk eens op
onze website: www.casos.nl. Voor
vragen en meer info mail naar:
casos@shell.com
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