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VERHOOGD RISICO

In de industrie staat veilig werken veelal hoog
op  de  agenda.  Zeker  in  de  (petro)chemie,
voedingsmiddelenindustrie  en  energiesector
zijn  uitgebreide  protocollen  voorhanden,
omdat  de  gevolgen  van  calamiteiten  niet
alleen voor  de  installaties  en  het  personeel,
maar  ook  voor  de  omgeving  desastreus
kunnen  zijn.  Tijdens  normale  bedrijfsomstan-
digheden is het  al een hele opgave om de
veiligheid goed te regelen en te controleren.
Bij onderhoud wordt evenwel afgeweken van
de standaard routines: ineens vinden andere
werkzaamheden  plaats  en  lopen  tal  van
andere  contractors  rond;  van  lassers  tot
bouwarbeiders en steigerzetters. Het risico dat
er tijdens deze werkzaamheden iets fout gaat,
neemt daardoor toe.

DUWEN EN TREKKEN

“De  industrie  heeft  een  voorsprong  op  hun
toeleveranciers”, is de ervaring van Gerd Jan
Frijters  van D&F Consulting,  een bureau dat
eindgebruikers  en  technische  dienstverleners
adviseert  hoe ze hun bedrijfsvoering veiliger
kunnen  maken.  “Vooral  chemische  bedrijven
duwen  en  trekken  aan  onderhoudsbedrijven
om op het zelfde veiligheidsniveau te werken.
Niet  toevallig  constateer  ik  dat  veiligheid
steeds vaker een commercieel argument is om
een opdracht te gunnen.”

België versus Nederland
Behalve dat de onderhoudsafdelingen van de
industrie  volgens  Frijters  voorliggen  op  de
technische  dienstverleners  –  “Ik  hoop  dat  ik
ongelijk heb en dat de ingediende voorstellen
van onverwacht hoog niveau zijn” – consta-
teert hij een verschil tussen veiligheid in België
en  Nederland:  het  aantal  ongelukken  in
België ligt verhoudingsgewijs  een stuk hoger
dan in Nederland. Daar staat tegenover dat
de  technische  veiligheidsmaatregelen  in
België  veel  verder  gaan,  omdat  erkende
keuringsinstanties  streng  op  de  naleving
controleren. Frijters verklaart dat uit het verschil

in  de  bedrijfscultuur:  “Nederlanders  zijn
directer  en  minder  gevoelig  voor  hiërarchie.
Ze  zijn  daardoor  eerder  geneigd  het  te
zeggen als er iets niet klopt.”

Beter imago
De Safe Maintenance  Award Benelux  is  vijf
jaar geleden in het leven geroepen door dit
vakblad, TIM Total Industrial Maintenance, en
Van  Puijenbroek  Textiel.  Met  de  prijsvraag
willen de initiatiefnemers op een positieve en
feestelijke  manier  het  belang  van  veiligheid
tijdens  onderhoudswerkzaamheden  onder  de
aandacht  brengen.  Deze  prijs  wordt  zowel
uitgereikt aan een onderhoudsafdeling als aan
een technisch dienstverlener.
“Genomineerden  en  prijswinnaars  kunnen
hiermee onderstrepen dat ze veiligheid serieus
nemen en zo hun imago verbeteren”, meent
Frijters, die tevens jurylid is van de Safe Main-
tenance Award. “Dat is niet alleen van belang

voor  de  branche  waarin  ze  werken;  ze
kunnen hiermee ook hun (potentiële) opdracht-
gevers  overtuigen.  Op  de  vakbeurs  Main-
tenance lopen immers zowel branchegenoten
als eindklanten rond.”
Frijters benadrukt verder dat het niet alleen om
'harde'  technische  veiligheidsmaatregelen
gaat  zoals  machine-  en  explosieveiligheid,
maar  ook  om  de  'zachte'  kanten,  die  met
bedrijfscultuur  en  gedrag  te  maken  hebben.
“Want juist daardoor gaat het in de praktijk
vaak  fout  en  juist  daar  zijn  dus  slagen  te
maken.  Bij  de ingediende aanvragen  zullen
we daar  dan ook speciaal op letten en we
hopen het belang daarvan tussen de oren te
krijgen”, onderstreept hij.

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID

Bedrijven die tot nu toe meedongen naar de
award,  waren onder  meer  Total  Raffinaderij
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VEILIG ONDERHOUD BELOOND MET
SAFE MAINTENANCE AWARD BENELUX
ONDERSCHEIDING VOOR CONTRACTORS EN BEDRIJVEN MET EIGEN ONDERHOUDSDIENST

ijdens onderhoudswerkzaamheden is het risico op ongevallen groter, doordat 
dan wordt afgeweken van de dagelijkse gang van zaken. Reden te meer dus om

juist dan extra aandacht te besteden aan veilig werken. De onderhoudsafdeling of 
technische dienstverlener die zich hiermee onderscheidt, maakt ook dit jaar weer 
kans op de Safe Maintenance Award Benelux. Op 2 april 2015 wordt deze prijs 
al voor de vijfde keer uitgereikt tijdens de vakbeurs Maintenance 2015 in 
Antwerpen (België).

T

Marjolein Roggen

De kandidaten voor de Safe Maintenance Award in 2014, in de categorie 'Technische Dienstverlening'
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Antwerpen, Johnson Controls, Cofely, Imtech,
Siemens, SPIE, Hertel, Stork, Dresser-Rand en
Honeywell. Vorig jaar won Norbord Genk in
de  categorie  'Eigen  onderhoudsdienst'  en
Compressor Products International (CPI) in de
categorie 'Contractors'.
CPI  voert  zeer  specialistisch  werk  uit  aan
zuigercompressoren  in  de  Petrochemische
Industrie.  “Hier  zijn  diverse  risico’s  aan
verbonden,  die  wij  proberen  te  beheersen
door  bijvoorbeeld  het  gebruik  van  goede
communicatie,  Last  Minute  Risk  Analyse
kaartjes,  de juiste persoonlijke  beschermings-

middelen  en  de  juiste  training  van  onze
medewerkers”, vertelt Janine Braat van CPI.
“Wij  streven ernaar  's  werelds meest  veilige
medewerkers  te  zijn  die  onveilige  situaties
herkennen  en  die  te  allen  tijde  onszelf,
anderen  en  het  milieu  beschermen.  Al  onze
werknemers zijn persoonlijk betrokken bij  het
creëren van een ongevalvrije werkplek.“

Motivator
“Het winnen van de Safe Maintenance Award
is voor ons een grote eer”, vervolgt Braat. “Dit
bewijst dat veiligheid écht op nummer 1 staat

bij ons. Het is een sterke motivator voor onze
medewerkers om bezig te blijven met veilig-
heid, zowel in ons Service Center als  in de
buitendienst  (Field  Service).  Het  winnen  van
deze award geeft aan dat wij op de goede
weg  zitten.  De  award  heeft  ons  erkenning
gegeven,  waar  we  heel  blij  mee  zijn.  Het
versterkt ons imago binnen de petrochemische
sector, want ook in deze industrie komt veilig-
heid op de eerste plaats.”

SAFETY KENNISNETWERK

Nieuw in deze editie is dat alle deelnemers
onderdeel  worden van  het  Safety  Kennisnet-
werk.  In  verschillende  bijeenkomsten  wordt
kennis  op  het  gebied  van  veilig  onderhoud
uitgewisseld.  Ook  ontvangt  elke  deelnemer
een gratis benchmark overzicht, dat zichtbaar
maakt  hoe  het  eigen  bedrijf  scoort  op  alle
gevraagde  veiligheidsaspecten  ten  opzichte
van de andere deelnemende bedrijven.
De winnende bedrijven ontvangen een Award
en een uitgebreid professioneel HaVeP veilig-
heidskledingpakket.  Daarnaast  krijgen  ze
aandacht  in  de  Belgische  en  Nederlandse
vakpers. 

De Safe Maintenance Award Benelux 2015 zal
op donderdag 2 april 2015 worden uitgereikt
tijdens  MAINTENANCE  in  Antwerp  Expo.
Het programma duurt van 14.00 tot 15.30 uur.

Elke medewerker van CPI is persoonlijk betrokken bij het creëren van een ongevalvrije werkplek
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