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Abstract 

This thesis describes the development of the ProMES-product "safety'' at a refinery. ProMES 

(Productivity Measurement and Enhancement System) is based on goalsetting, feedback and 

reinforcement. Employees have participated in the process ofidentifying performance indicators 

and setting goals. With the resulting ProMES-product, which will be implemented in 1996, the 

operators and Maintenance technicians probably will be able to improve their safety-perfonnance. 
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Summary 
The development of the ProMES-product "safety" at Nerefco's Europoort-refinery. 

This Thesis describes the results of a master of science project in the department of Industrial 

Engineering and Management Science ofEindhoven University of Technology. The project 

has been carried out at the Netherlands Refining Company in Europoort Rotterdam. 

The chapters of this thesis can be devided into 3 major parts: 

1 Introduction 

An introduction of the Netherlands Refining Company and an introduction of the 

Productivity Measurement and Enhancement System and the psychological 

backgrounds which ProMES is based upon. 

2 Development 

A description of the method and results of the development of the ProMES

product "safety". 

3 Conclusions and recommendations 

An evaluation of the development-process and 

the conclusions and recommendations. 

1 Introduction 

Nerefco 

Nerefco is founded in 1989 as a Joint Venture of British Petroleum (65%) and Texaco 

Investments (35%). It is a refinery with two process-locations (Europoort and Pernis) and a 

depot (Botlek), which together have a daily refining-capacity of 420.000 barrels crude oil 

( 18,9 million tons annual). 

It has about 880 employees working in five departments: 

- Operations 

- Engineering 
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- Technical, Planning & Systems 

- Health, Safety & Environment 

- Personnel, Accounts & Organisation 

The three locations are devided into five area's: 

At Europoort: - C.D.U. (Crude Distillate Units) 

- F.C.C.U. (Fluid Catalytic Cracking Units) 

- Oil Movements Europoort 

At Pernis: - Processing Pernis 

- Oil Movements Pernis 

ProMES 

The Productivity Measurement and Enhancement System is developed by Prof RD. Pritchard 

of the Texas A & M University. It is a procedure to develop a performance measurement 

system for the purpose of motivation. The resulting system should provide information about 

the performance ( of a group) in a specific period. With this information, the group should get 

better insight in possibilities to increase its productivity. 

ProMES is based upon some principles, which in many (psychology-)studies proved to have a 

positive effect on the individual worker-performance. These principles are goalsetting, 

feedback and incentives. Because organisations get more complex, because of the 

interdependencies in the work, group-level interventions and more complex measures of 

productivity were needed. This was the reason for RD. Pritchard to develop a system that 

uses group-based goalsetting, feedback and reinforcement. 

Goa/setting 

Goals should be both specific and challenging, to have an effect on the direction and on the 

amount of energy that will be applied, respectively. There are however some prerequisites: 

• the employees have to be competent. 
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• the goals have to be accepted, what can be accomplished by (I) giving background 

information about the desired level, (2) employee-participation in goalsetting and (3) an 

incentive-system consistent with the goals. 

• the employees have to get feedback about the performance. 

Feedback 

Feedback has its influence on motivation in two ways: by creating feelings of success or failure 

and by explaining the expected level of performance. Important aspects are: 

- the feedback has to be specific relative to the goal 

- the information can best be displayed graphically 

- the feedback should be positive formulated rather than in a negative way 

- feedback should be given as quick as possible after finishing the job 

- it is recommended to let employees collect their results themselves 

Reinforcement 

The employees' effort can be reinforced through internal and/or external incentives. The first is 

based on the feeling of competence that can grow as a result of experience with certain tasks. 

This is why goals should be challenging and attainable. External incentives are material 

(financial) or immaterial. The effect of immaterial incentives like personal attention, public 

acknowledgement of someone's expertise and giving someone new or more responsibilities are 

(unfortunately) underestimated. 

ProMES uses these principles in the design of a system that can motivate employees to 

enhance their performance. This is a "bottom-up"-process because the employees participate 

in the four basic steps of the development. Choices in design are made via "discussion until 

consensus". The ProMES-steps are: 

1 Identify products 

In this step the objectives of the group (the "products") will be defined, since the 

productivity of an organisation is a function of how well it generates these products. 

2 Develop Indicators 

One or more performance-indicators have to be found for each product. 
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Criteria for the indicators are: 

- the set of indicators is complete 

- every indicator gives a valid measure 

- the influence ( of employees) on the measured performance must be large 

- the performance-measurement must be cost-effective 

3 Establish contingencies 

In ProMES, a contingency is the relationship between the amount of the indicator and 

the effectiveness of that amount. In other words, for each possible indicator-score, the 

contribution in the total-effectiveness of the group (or organisation) has to be 

discussed and defined. 

4 Get Management approval 

Important in the process, is the review and approval by the management of the group 

( or organisation). During (between steps) and after the developmental process the 

results should be taken up the organisational hierarchy for modification and approval. 

5 Generate feedback 

Periodically, the indicator effectiveness-scores can simply be summed to get overall 

effectiveness feedback. This is why standard reports have to be developed that are 

easily produced and read. 

2 Development 

The assignment was: 

Develop and implement the ProMES-product 'safety'. This for and in co-operation with 

Maintenance Oil Movement and Operations C.D. U. 

Because many activities are related with 'safety', it was decided that first an inventory would 

be made of these activities. With the result of this inventory, the step of defining subproducts 

for safety could be easier. The step of defining subproducts was made because the step from a 

product to a (set of) performance-indicators appeared to be too large in the complex 

environment of a refinery. The approach consisted of the 5 steps mentioned in the introduction 

and the already mentioned step of defining subproducts was added to it. The results are: 
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Step 1: Identify products. 

The products defined by the development-group of Maintenance Oil Movement were: 

1 Availability of the installations 

2 Cost Control 

3 Internal Quality 

4 Safety 

s Environmental concern 

6 Service to Operations 

7 Employability (training/knowledge) 

8 Management information 

9 External Quality 

Step 2: Develop Indicators 

The result of this step, a set of performance-indicators for both Maintenance and Operations 

are shown on the next page, in table I : 

Step 3: Establish contingencies 

In this step, the method of paired comparisons was used to get an idea of the perceived value 

of the indicators. The result was used to start the discussion about the value (for the group) of 

the indicators. Historical data were used to define the expected performance-level and the 

'best' and 'worst' scoring performance on each indicator. The fact that the safety

performance, in relation to other products, should get much attention by the group especially 

when the performance is not safe, was the basis to draw the safety-contingencies very steep 

below the x-axis. The result of this step is shown next to table 1. 

Step 4: Get management approval 

In a meeting with area-, safety- and engineering-management approval was given to implement 

the system. 
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Subproduct Perfonnance-indicators Group 

I Safe use of personal Percentage persons that was observed Maintenance & 

protective equipment (in 'OOG-rondes') as 'safe' Operations 

2 Working in a safe manner Percentage persons that was observed Maintenance & 

(in 'OOG-rondes') as 'safe' Operations 

3 Safe use of tools and other Percentage persons that was observed Maintenance & 

equipment (in 'OOG-rondes') as 'safe' Operations 

4 Following procedures Percentage persons that was observed Maintenance & 

(in 'OOG-rondes') as 'safe' Operations 

5 Use Permits in the right way Percentage permits 'OK' in pennitchecks Maintenance & 

Operations 

6 Keeping scaffolds safe Percentage scaffolds 'OK' in checks Maintenance & 

Operations 

7 Active safety meetings -actions completed in time Maintenance & 

-safety meeting done Operations 

8 Reporting 'near misses' -Number 'near misses' reported Maintenance & 

-quality of reports Operations 

9 Initiating repairs on Number of Work Orders with Work- Maintenance & 

'safe -equipment' Reason 'safe-equipment' Operations 

10 Initiating modifications on Number of Requests for Engineering with Operations 

process-installations reason 'safety' 

11 Safe operating units 'rundowntemperatures', pressures in the Operations 

furnaces and 'skintemperatures' 

12 Checking 'safeties' en 'hoses' Percentage of required (by P.I.D.) Maintenance 

checks done 

13 Repair 'safe-equipment' Percentage workorders done as was Maintenance 

planned 

table I : Sub-products and performance-indicators 
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figure I : Result of establishing the contingency for the product safety 

Step 5: Generate feedback 

A concept for the standard feedback-report was send to the programmer, but due to the fact 

that the time he can spend on the ProMES-project, the first reports probably will not be 

produced within the first few months. 

3 Conclusions and Recommendations 

Conclusions 

The method of developing ProMES module by module appeared to be a useful method, but 

developing 'safety' as the first module is not recommended, because measuring safety was 

experienced to be too abstract for the group members in combination with their first 

experience with ProMES. 

Because especially the step of developing contingencies was experienced to be very abstract, it 

is very important that these contingencies can always be changed. Therefore, a flexible 

information-system is necessary. 

Developing 'safety' in ProMES seems to be a good extra tool for safety-management. For 

complete control over safety, ProMES 'safety' can not be enough. Other systems, like a near-
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miss reporting system, have to complete it because Pro MES-' safety' only measures 'rule

based' -safety-behaviour [see Van der Schaaf, 1992]. 

In ProMES-'safety', the widely used Lost Work Incidents and Restricted Work Incidents are 

not useful as performance-indicators. This is because: 

• L WI' s and R WI' s are the end-result of a chain of causes. It's better to try to measure these 

causes. 

• These measurements give no insight in how the performance can be improved. 

• Measuring these LWI's and RWI's on a unit-level, the number will be very low. On these 

statistics it will be hard to identify a trend. 

Recommendations 

With developing ProMES, the commitment in the group for improving productivity has 

grown. For keeping or even enlarging this commitment, it is necessary to continue with the 

development ofProMES. 

The limited programmer-capacity available for ProMES is a interference for a fast 

implementation of Pro MES. This is not good for the commitment for the system, after 

developing for several months, the group is eager to see some results. 

Because a part of the system is developed for both Operations CDV and Maintenance, the 

shared responsibility for safety implicates that a regular feedback-meeting should be organised 

for the combination of the two groups. 

The foundation of a user-group, after the implementation of the system has finished, can make 

sure that problems in ProMES will be solved quick and adequate. 
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Begrippen en atkortingen 
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I.S.RS. 
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Reinforcement 
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Area Management Team 
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British Petroleum 

Aantal projecten met o.a. een verbeterde flexibiliteit van de raffinaderij tot doel 
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Prestatiewaarderingscurve 
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Terugkoppeling 

Doelen stellen 
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Productiviteits meet- en vemetersysteem 

Potentieel Verlies Incident (-formulier) 

Bekrachtiging 

Restricted Work Incident= ongeval met aangepast werk als gevolg (zie ook L.W.I.) 
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/11/eiding 

1 Inleiding 

1.1 Nerefco 

Nerefco (Netherlands Refining Company) is een ondememing die beschikt over twee locaties voor 

de raflinage van ruwe olie, de raffinaderijen te Europoort en Pemis. Verder heeft het een depot in 

de Botlek. Nerefco is op 1 november 1989 opgericht als een Joint Venture van B.P. Nederland en 

Texaco Investments (Netherlands), waarbij deze moedermaatschappijen eigenaar blijven van door 

hen ingebrachte installaties op de genoemde produktielocaties in de Rijnmond. 

Doordat de groeiende zorg voor het milieu steeds strengere eisen aan bet produktieproces stelde, 

zouden eind jaren tachtig bij beide raffinaderijen ingrijpende investeringen noodzakelijk zijn 

geweest. De winstmarges waren echter dermate klein ( en zijn dat ook nu nog, zie bijlage 1 ), door 

overcapaciteit in de raffinage sector, dat het zelfstandig voortbestaan van de afzonderlijke 

raffinaderijen door deze investeringen niet gegarandeerd zou zijn. De raffinaderijen van Texaco 

(Pemis) en B.P. (Europoort) bleken elkaar in technisch opzicht aan te vullen. waardoor de kosten 

van de noodzakelijke investeringen door de vorming van een Joint Venture (in totaal) lager konden 

uitvallen. 

B.P. zou bij Texaco gebruik kunnen maken van de installaties voor de ontzwaveling van gasolie en 

van de fabriek voor ongelode benzine met een hoog octaangetal, terwijl Texaco bij B.P. gebruik 

zou kunnen maken van de kraakinstallatie voor de omzetting van stookolie in hoogwaardiger 

componenten. Dit gegeven was de belangrijkste reden om tot samenwerking over te gaan, in de 

resulterende ondememing heeft B.P. recht op 65 % van de productiecapaciteit en Texaco heeft 

recht op 35 %. 

De combinatie van beide productielocaties heeft een capaciteit van 420.000 vaten ruwe olie per 

dag, wat overeen komt met zo'n 18,9 miljoen ton per jaar. De half- en eindprodukten zijn benzine, 

LPG, kerosine, stookolie, dieselolie, zware gasolie en nafta. Via weg, water, pijpleiding en spoor 
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ProMES en Veiligheid bij Nerefco 

worden deze produkten gedistribueerd naar o.a. tankstations en industrie. Een van de bijprodukten 

van het raffinageproces is zwavel. 

Momenteel heeft Nerefco zo'n 880 medewerkers in dienst, waarvan ongeveer de helft in 

volcontinudienst werkt. Daarnaast wordt indirect nog eens werkgelegenheid geboden aan een 

vergelijkbaar aantal medewerkers van aannemers, de zogenaamde 'contractors'. 

De organisatie kent de volgende afdelingen: 

- Operations (ca. 490 medewerkers) 

Verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten zoals o.a. het laden en lossen van schepen, het 

opslaan en verpompen van ruwe olie, het verwerken van ruwe olie tot half- en eindprodukten en 

het verpompen en opslaan van deze half- en eindprodukten. 

- Engineering (ca. 200 medewerkers) 

Verantwoordelijk voor o.a. het onderhoud van en technische verbeteringen aan de installaties en 

gebouwen en voor de inkoop en het op voorraad houden van materiaal en reserveonderdelen. 

- Technical, Planning & Systems (ca. 90 medewerkers) 

Verantwoordelijk voor o.a. chemisch technologisch advies, procesoptimalisatie en -ontwikkeling, 

analyse van grondstoffen en produkten (laboratorium), produktieplanning en administratieve 

automatisering. 

- Health, Safety & Environment (ca. 50 medewerkers) 

Verantwoordelijk voor advies en coordinatie m.b.t. gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten. 

- Personnel, Accounts & Organisation (ca. 50 medewerkers) 

Verantwoordelijk voor o.a. werving, selectie en opleiding van personee~ salarisadministratie en 

financieel beheer, de medische en sociale dienst, externe contacten, bewaking en personeelsvervoer. 

Daarnaast zijn de locaties opgedeeld in 5 Area's. De Oil Movements Area's worden gevormd door 

het tankenpark met aansluitende havenfaciliteiten, op de drie overige Area's bevinden zich de 

fabrieken waar zich de produktieprocessen afspelen, de z.g. Process Area's. Het Botlek Depot valt 

organisatorisch onder Oil Movement Europoort/Botlek. 
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Inleiding 

Locatie Europoort: 

- Oil Movements Europoort/Botlek 

- C.D.U. area (Crude Distillate Units) 

- F.C.C.U. area (Fluid Catalytic Cracking Unit) 

Locatie Pemis: 

- Oil Movements Pernis 

- Processing Pernis 

1.2 Ontwikkelingen binnen bet bedrijf 

Team Consult 

In 1988 is, na een organisatieonderzoek, door het adviesbureau T earn Consult geconcludeerd dat 

de organisatie (toen nog de BP-raffinaderij) op een aantal punten niet optimaal functioneerde. Team 

Consult heeft onder andere gesignaleerd [VerhoefM.(l), 1992] dat verantwoordelijkheden en 

taken grotendeels niet waren omschreven ofbijgewerkt, dat resultaatdoelstellingen eenzijdig en 

gelirniteerd waren en dat meting van resultaten achteraf zelden plaats vond. Als gevolg hiervan zijn, 

zowel voor als na de Joint Venture, een aantal akties genomen om de gesignaleerde problemen aan 

te pakken, o.a.: 

• een reorganisatie van de afdeling Operations (1989), waarbij een wijziging van de structuur van 

de shiftorganisatie tot doel had resultaatverantwoordelijkheid te scheppen en tot eenduidige 

communicatielijnen te komen. 

• het fonnuleren van een mission statement (I 990), met als resultaat: ''Zorg voor een 

geintegreerde en rendabel werkende raffinaderij die in de negentiger jaren en daarna als een 

zelfstandige eenheid concurrerend kan opereren. V eiligheid en milieu zijn daarbij 

uitgangspunten. De opdrachten van ooze klanten en van de aandeelhouders zullen naar voile 

tevredenheid moeten worden uitgevoerd." 

• het definieren van bet Area Management Concept ( 1991 ), waarbij een nieuwe 

organisatiestructuur met drie rnanagementlagen (zie bijlage 2) rnoest bijdragen aan het afbreken 

van afdelingsmuren, aan een betere afbakening van verantwoordelijkheden en aan een 

duidelijkere basis voor samenwerking tussen lijn- en stafafdelingen. 
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ProMES en Veiligheid hij Nerefco 

Same11 Verder 

In 1992 is het 'Samen V erder-project' gestart, met als doel het intern dichter bij elkaar brengen van 

de medewerkers, wat extern voor tevreden klanten en aandeelhouders zorgt [Management T earn, 

1992]. In het kader van dit project is het genoemde Area Management Concept in de organisatie 

geimplementeerd. 

Total Quality 

In 1994 is, op basis van een besluit van B.P. en Texaco dat Nerefco aan de ISO 9000 nonnenserie 

moet gaan voldoen, gestart met het 'Total Quality-project'. Eerste prioriteit daarbij is het 

verbeteren van de bedrijfsvoering wat moet leiden tot het behalen van een ISO 9002 certificaat 

voor het gedeelte van de raffinaderij dat direkt met de klanten in verbinding staat, namelijk de Oil 

Movement Area's van de drie Iocaties. Omdat de 'Samen Verder'-activiteiten gedeeltelijk 

samenvallen met die van het Total Quality-project, zijn de overlappende activiteiten overgenomen 

in het Total Quality project en de resterende activiteiten ondergebracht in een aantal Business plan

projecten. 

Reorganisatie 

Begin 1995 tenslotte is, in opdracht van de ondememingsraad en de vakbonden, door T. Lakeman 

( organisatieadviseur voor ondememingsraden) een onderzoek naar de toekomstperspectieven van 

Nerefco gedaan. In zijn rapport concludeert hij dat, om het voortbestaan van Nerefco op langere 

termijn mogelijk te maken, o.a. de locatie Pernis zal moeten sluiten en dat op de locatie Europoort 

zal moeten worden geinvesteerd in een modernisering van de installaties in combinatie met een 

andere bedrijfscultuur c.q. management stijl [Twin Talk,juli 1995]. 

Het management van Nerefco heeft deze aanbevelingen in grote lijn onderschreven en in november 

1995 is door haar een, in 1996 uit te voeren, eerste stap van een reorganisatie aangekondigd. 
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1.3 Aanleiding tot bet afstudeerproject 

Een van de door Team Consult gesignaleerde problemen (zie § 1.2) was het gebrek aan 

resultaatverantwoordelijkheid. Dit was de aanleiding om middels een tweetal pilotprojecten te 

onderzoeken of Pro.MES (Productivity Measurement and Enhancement System, zie hfdst. 2) kon 

bijdragen aan het scheppen van resultaatverantwoordelijkheid voor de taakgroepen. 

Hiertoe was in 1990 contact gelegd met de Faculteit Technische Bedrijfskunde van de T.U.E. en 

zijn begin 1991 een tweetal projecten van start gegaan, bij Operations F.C.C.U. en bij Operations 

C.D.U. Het Management Team heeft in 1993 aangegeven, in het kader van het 'Samen Verder

project', Pro.MES ( of een daarvan afgeleid systeem) een goed middel te vinden om te komen tot 

'bottom-up targetting' en dus Pro.MES raffinaderij-wijd in te willen voeren [Bosch H., 1993]. 

Eind 1992 is reeds een onderzoek uitgevoerd naar de toepasbaarheid van ProMES binnen de 

afdeling Maintenance (onderhoud) in de FCCU-area [VerhoefM.(2), 1992]. Hierin werd 

geconcludeerd dat bet mogelijk is verantwoordelijkheidsgebieden en indicatoren op te stellen voor 

de dagelijkse lokale onderhoudsbeheersing, indien rekening wordt gehouden met de ProMES

criteria (zie hfdst. 2) en -randvoorwaarden. 

In 1994 is begonnen met het ontwikkelen van Pro.MES binnen de afdelingen Maintenance en 

Material & Services (inkoop en voorraadbeheer), op de locatie Europoort. De ontwikkelgroepen 

hadden inmiddels een aantal verantwoordelijkheidsgebieden gedefinieerd, waaronder 'veiligheid'. 

Op hetzelfde moment (begin 1995) wilde ook de CDU-area veiligheid in ProMES gaan 

ontwikkelen, in deze area waren tot op dat moment de products 'kwaliteit', 'kwantiteit' en 

'energie' ontwikkeld en geimplementeerd. 

Binnen Nerefco is toen besloten om in beide afdelingen 'veiligheid' te ontwikkelen en om hierbij 

gebruik te maken van een afstudeerder. De afstudeerder kreeg als taak de ontwikkelgroepen van 

Operations en Maintenance als ProMES facilitator te begeleiden. 
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1.4 Fonnulering afstudeeropdracht 

De opdrachtfonnulering luidde: 

Het onhvikkelen en implementeren van het ProMES-product veiligheid Dit binnen en in 

samenwerking met deaf delingen Maintenance Oil Movement en Operations CD. U. 

Bij aanvang van het project is besloten eerst een inventarisatie van aan veiligheid gerelateerde z.aken 

te maken om inzicht in de 'veiligheidsstructuur' te krijgen. De opdrachtfonnulering voor dit 

vooronderzoek luidde: 

Onderzoek wat het veiligheidsbeleid van Nerefco inhoudt, hoe invulling wordt gegeven aan dit 

beleid en of er verbeteringen mogelijk zijn. 

1.5 Opbouw rapport 

V oordat de aanpak wordt beschreven is het noodzakelijk infonnatie te geven over de theorie achter 

en de ontwikkelingsmethode van ProMES. Deze infonnatie wordt in hoofdstuk 2 gegeven en in 

hoofdstuk 3 wordt vervolgens de aanpak van het afstudeerproject beschreven. 

In hoofdstuk 4 wordt het eerste deel van het afstudeerproject beschreven, de inventarisatie van aan 

veiligheid gerelateerde z.aken. In hoofdstuk 5 komt vervolgens de ontwikkeling van het ProMES

verantwoordelijkheidsgebied 'veiligheid' aan bod. 

In hoofdstuk 6 volgt een evaluatie van het ontwikkelproces en het ontwikkelde systeem en in 

hoofdstuk 7 tenslotte staan de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

ProMES is een prestatiesturings-systeem, gebaseerd op enkele belangrijke principes uit de 

arbeidsmotivatie-theorieen (goalsetting, feedback en reinforcement). In een artikel van 

Pritchard e.a. worden een groot aantal onderzoeken genoemd waaruit de positieve effecten, 

van deze principes, op arbeidsprestaties blijken [Pritchard, R.D. e.a., 1988]. Dit betreft vooral 

de toepassing ervan op individuele prestaties. 

Organisaties en taken worden steeds complexer, waardoor de onderlinge athankelijkbeid van 

werknemers toeneemt. Dit was voor Pritchard e.a. de reden om goalsetting, feedback en 

reinforcement binnen groepen toe te passen, wat leidde tot de ontwikkeling van ProMES. 

Meer bierover vindt U in paragraaf2.3, eerst worden de genoemde arbeidsmotivatietbeorieen 

toegelicht. 

2.2 Arbeidsmotivatietheorieen 

Goa/setting 

Doelen die aan een individu of een groep worden gesteld moeten specifiek en uitdagend zijn. 

Beide eisen vervullen een aparte motivationele functie. Het specifieke karakter be1nvloed de 

richting van bet gedrag en de moeilijkheidsgraad bei"nvloedt de hoeveelbeid energie die wordt 

aangewend. Verder zullen doelen die aan dergelijke eisen voldoen ertoe leiden dat men nieuwe 

taak-strategieen gaat uitproberen. 

Om deze effecten te laten optreden zal aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan: 

- De taakuitvoerder(s) moet(en) voldoende competent zijn, wanneer dit niet bet geval is zullen 

zelfs de meest uitdagende doelen niet worden bereikt. 

- De doelen dienen geaccepteerd te worden. De acceptatie kan bevorderd worden door (I) bet 

geven van informatie over de acbtergronden van bet gewenste prestatieniveau, door (2) 
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participatie in het vast st ell en van de doelen en door (3) een waarderings-systeem dat 

consistent is met de gestelde doelen. 

- Er wordt specifieke feedback over de geleverde prestaties gegeven 

Feedback 

Feedback be1nvloedt de motivatie direct en indirect. Direct door bijvoorbeeld gevoelens van 

succes of mislukking op te roepen, indirect doordat het verwachte prestatieniveau 

verduidelijkt wordt . Bij bet ontwerp van een feedbacksysteem dient rekening te worden 

gebouden met de volgende aspecten: 

- De feedback moet specifiek zijn ten opzicbte van bet gestelde doel. 

- De voorkeur gaat ernaar uit de medewerkers zelf de prestaties bij te laten houden. 

- Formuleer in positieve bewoordingen in plaats van negatieve. 

- Gebruik grafische weergave 

- Geef de feedback zo snel mogelijk na het beeindigen van het werk. 

Reinforcement 

Hieronder wordt alles verstaan wat een organisatie te bieden heeft in ruil voor de inspanningen 

van individuen. Dit (bekrachtiging) wordt ook wel met de termen beloning of waardering 

aangeduid. 

Met inteme waardering bedoelt men gevoelens van competentie, welke ontstaan als gevolg 

van ervaring met bepaalde taken. Mensen vermijden immers activiteiten die in hun ogen bun 

competentie te boven gaan en zoeken taken die zij denken aan te kunnen. Daarom is bet 

belangrijk dat gestelde doelen niet alleen haalbaar, maar ook uitdagend zijn. Hierdoor kan het 

gevoel van competentie toenemen. 

Met externe waardering bedoelt men immateriele en materiele beloning. Immateriele 

waardering in de vorm van persoonlijke aandacht, publieke erkenning van iemands 

vakmanschap of bet geven van verantwoordelijkheid voor nieuwe projecten heeft een 

belangrijke motiverende werking. In het bedrijfsleven ligt de nadruk echter op materiele 
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waardering: extra financiele prikkels. ProMES is gebaseerd op immateriele 

waarderingssystemen, waarvan het belang dikwijls wordt onderschat. 

2.3 ProMES 

Hoe de ProMES-methode deze uitgangspunten gebruikt, voor het ontwerp van regelkringen 

voor zelfsturing, wordt in deze paragraaf beschreven. Pro MES is, anders dan de meeste 

andere systemen, geschikt voor de toepassing in groepen. Het ProMES-proces verloopt 

"bottom up" en vindt plaats in vijf stappen door middel van interactieve groepsdiscussie. Dit 

gebeurt door "discussion until concensus", waarmee bedoeld wordt dat de groep alle 

voorstellen en ideeen die uit haar midden naar voren komen in termen van argumenten op hun 

merites beoordeelt en daarmee doorgaat tot voldoende draagvlak voor een ontwerpkeuze is 

verkregen. 

De kans op succesvolle toepassing van ProMES wordt groter naarmate de organisatie meer aan de 

volgende kenmerken voldoet: 

• In de organisatie heerst de opvatting dat productiviteit(-sverbetering) belangrijk is, niet 

eenvoudig is en een lange termijn inspanning vergt. 

• Personeel wordt beschouwd als een belangrijke factor voor het succes van de organisatie. 

• Er is een minimum aan vertrouwen tussen management en medewerkers. 

• Het management van de organisatie is redelijk stabiel. 

• De organisatie heeft de beschikking over geautomatiseerde gegevensverwerking. 

• Er is zichtbaar commitment van het management aan productiviteitsmeting en -verbetering. 

Het ontwerpproces is dus participatief, de groep ontwerpt zelf de kemelementen van haar 

prestatiesturingssysteem. Hierbij worden achtereenvolgens de volgende 5 stappen doorlopen: 
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1. het bepalen van de verantwoordelijkheden 

2. het bepalen van indicatoren 

3. het samenstellen van contingency-curven 

4. de afstemming met management 

5. het samenstellen van feedbackrapporten 

1 Verantwoordeliikheden 

Het bepalen van de verantwoordelijkheden van de groep is de eerste stap in het 

ontwerpproces. Immers, de produktiviteit van een organisatie is een functie van de mate 

waarin ze haar verwachte prestaties verwerkelijkt. Hierbij wordt geformuleerd voor welke 

prestaties de groep verantwoording wil dragen, de z.g. 'products'. 

2 Indicatoren 

Voor elk product moeten een of meer indicatoren worden gedefinieerd, welke een goede maat 

geven voor hoe goed de groep presteert op de products. Deze indicatoren kunnen zowel reeds 

bestaande als nieuwe metingen betreffen. 

Voor deze indicatoren gelden de volgende criteria: 

• Is de set indicatoren volledig? 

• Is de meting van iedere indicator valide? 

• Is de indicator voldoende be1nvloedbaar? 

• Is de meting voor de indicator kosteneffectiefte verrichten? 

3 Contingency-curven 

De verschillende prestaties kunnen niet zomaar vergeleken worden. De indicatoren hebben 

waarschijnlijk niet allemaal dezelfde waarde voor de groep. Daamaast hebben de prestaties op 

zichzelf ook een verschillende waarde voor een bedrijf ( en voor de groep ). Door prestaties 

met ProMES-punten te waarderen ontstaat een meeteenheid die het mogelijk maakt een 

totaalprestatie te berekenen, welke naar ratio is opgebouwd uit de verschillende deelprestaties. 
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Dit gebeurt door bij iedere indicator een contingency-curve (prestatie-waarderings-curve) 

samen te stellen waarin wordt aangegeven hoeveel ProMES-punten een bepaalde prestatie 

voor de organisatie waard is. 

4 Afstemming met management 

Afstemrning met het management is nodig om te toetsen ofhet concept-ontwerp kan 

functioneren binnen het kader van de verantwoordelijkheden van het betreffende management. 

Indien nodig kan deze stap eerder of vaker in het ontwikkelproces worden genomen. 

5 Feedback rapporten: 

In de terugkoppel rapporten wordt periodiek weergegeven hoe de groep heeft gepresteerd in 

relatie tot haar (in de contingency-curven ge'impliceerde) voomemens. Het is zaak dat deze 

feedback inzichtelijk is, een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het 

ontwerp van de rapporten is reeds in paragraaf2.2, onder het kopje 'feedback', gegeven. 

2.4 ProMES en veiligheid 

In 1992 is bij Nerefco een verkennend onderzoek gedaan [Bosch H., 1992] naar de mogelijkheid 

het verantwoordelijkheidsgebied veiligheid zichtbaar te maken in meetbare, relevante en 

acceptabele ProMES-indicatoren. Een van de conclusies van dit onderzoek was dat het mogelijk is 

veiligheid te meten door op een slimme manier een combinatie te maken van metingen van: 

ootzaken van, gevolgen van en beheersactiviteiten ter voorkoming van incidenten. 

In een literatuuronderzoek [Tienhoven I.J., 1995] wordt geconcludeerd dat, in het kader van 

veiligheid en de arbeidsmotivatietheorieen, observaties van (veilig) gedrag en de gevolgen van dat 

gedrag (met name bet aantal ongevallen) het vaakst als prestatieindicator zijn toegepast. Daarbij 

bleken observaties van ( veilig) gedrag het best aan de criteria voor een ProMES-indicator te 

voldoen, in de zin dat dit gedrag direct door medewerkers is te bei"nvloeden. Het aantal ongevallen 

( of soortgelijke indicatoren) zal waarschijnlijk een afgeleide zijn van dit gedrag en andere 

( organisatorische en technische) factoren. 
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3 Aanpak 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak weergegeven. Om deze aanpak in het juiste kader te kunnen 

plaatsen is het noodzakelijk eerst (in paragraaf 3 .2) de stand van :zaken bij aanvang van het project 

te beschrijven. In paragraaf3.3 wordt vervolgens de aanpak toegelicht. 

3.2 Stand van zaken bij aanvang van bet afstudeerproject 

In juni 1994 is gestart met de ontwikkeling van ProMES bij de drie Maintenance-afdelingen in de 

area's op de locatie Europoort. Een organigram van de onderhoudsafdelingen vindt U in bijlage 3. 

De organisatie en werkwijze van deze onderhoudsafdelingen is in de drie area's dezelfde. Technici 

worden over deze area's gerouleerd, waarbij zij steeds enkele jaren in een area werkzaarn blijven. 

Omdat in verband met de complexiteit van de raffinaderij de ontwikkeltijd van de verschillende 

verantwoordelijkheidsgebieden relatief veel tijd zou kosten is, in navolging van de ontwikkeling bij 

Operations, besloten de products modulair te ontwikkelen. Dit wil zeggen dat per product 

prestatieindicatoren, prestatiewaarderingscurven en feedbackrapporten worden opgesteld, voordat 

een nieuw product wordt ontwikkeld. Op deze wijze wordt sneller resultaat verkregen waardoor de 

kans op blijvende betrokkenheid van de technici groter is. 

Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen in iedere area door een ontwikkelgroep een 

verantwoordelijkheidsgebied te laten ontwikkelen en gedurende bet ontwikkelproces over bet 

resultaat met de andere area's informatie uit te wisselen. Op deze wijze zou voorkomen worden dat 

een verantwoordelijkheidsgebied in de drie area's op verschillende wijze ontwikkeld wordt, terwijl 

toch in iedere area een flink aantal technici bij het ProMES-ontwikkelproces is betrokken. De 

ontwikkelgroepen zouden daarbij zelfhun achterban in de area op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. 
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Met deze methode wordt echter niet door iedere ontwikkelgroep het gehele ontwikkelproces 

doorlopen, doordat de ontwikkeling van een aantal products aan collega' s in een andere area is 

'uitbesteed' . Wanneer een ontwikkelgroep de ontwikkeling van een product heeft afgerond, wordt 

het resultaat aan de ontwikkelgroepen in de andere area's voorgelegd. Hierdoor zal, in verband met 

de acceptatie van het te ontwikkelen systeern, iedere groep een zekere mate van vertrouwen dienen 

te hebben in de inspanningen van de andere ontwikkelgroepen. 

Een ontwikkelgroep is samengesteld uit gerniddeld twee onderhoudstechnici uit ieder van de 

verschillende vakgroepen (zie ook bijlage 3), Mechanisch, Electrisch en Instrumentatie. Daarnaast 

maken een of twee supervisors en de facilitator(s) deel uit van deze groep. 

Bij aanvang van de ontwikkeling bij Maintenance is in iedere area een stuurgroep opgericht die de 

voortgang van de ontwikkeling in de area zou bewaken. Een stuurgroep wordt gevormd door de 

Sectionhead en de supervisors en facilitator(s) uit de ontwikkelgroep. Daarnaast was een 

platformgroep opgericht die tot taak had de voortgang van het gehele project te bewaken. De 

platformgroep wordt gevormd door de Manager Engineering, de Superintendent Maintenance, de 

Sectionheads Maintenance en de projectbegeleiders. 

Bij aanvang van het afstudeerproject had de ontwikkelgroep van Maintenance Oil Movement de 

volgende verantwoordelijkheidsgebieden geformuleerd (ProMES-stap I, zie § 2.3): 

1 Beschikbaarheid apparatuur 

2 Kostenbeheersing 

3 Interne kwaliteit 

4 Veiligheid 

5 Milieuzorg 

6 Service verlenen 

7 Inzetbaarheid ( training/kennis) 

8 Management informatie leveren 

9 Exteme kwaliteit 

De omschrijving die de groep voor deze products heeft opgesteld is in bijlage 4 weergegeven. 
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In de andere area's waren vrijwel dezelfde products geforrnuleerd, iedere area had een product 

gekozen om de ontwikkeling mee aan te vangen: 

• CDU 'Beschik:baarheid apparatuur' en (daarna te ontwikkelen) 'Service verlenen' 

• FCCU 'Kostenbeheersing' 

• Oil Movements 'Veiligheid' 

Er was besloten eerst de ontwikkeling van deze vier products volledig af te ronden en daarna te 

onderzoeken of de overige products ook ontwikkeld dienen te worden. Van de het door de 

ontwikkelgroep van Oil Movements gekozen verantwoordelijkheidsgebied 'veiligheid' luidt de 

door deze groep geforrnuleerde definitie: 

'Bewust veilig handelingen plegen overeenkomstig de regels van het bedrijf. 

Na een brainstorm over de mogelijkheden hoe deze verantwoordelijkheid meetbaar is te maken 

bleek veiligheid met een groot aantal activiteiten verweven. Bovendien waren in de ontwikkelgroep 

een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij organisatorische aspecten van de veiligheid en bij 

de heersende veiligheids-cultuur, meer hierover komt in hoofdstuk 4 aan bod. 

Op dat moment Ganuari 1995) werd ook bij de afdeling Operations in de C.D.U.-area initiatief 

genomen om met de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgebied 'veiligheid' te starten (zie 

paragraaf 1.3). 'Veiligheid' is in 1991 door de toenmalige ontwikkelgroep alsvolgt omschreven: 

'Zo veilig mogelijk opereren van de units en het veilig uit bedrijfnemen ervan bij een 

( on)geplande shut-down.' 

In bijlage 5 zijn alle tijdens de ontwikkeling bij Operations C.D.U. geforrnuleerde 

verantwoordelijkheidsgebieden weergegeven, in bijlage 6 is een organigrarn van deze afdeling 

weergegeven. 

Daar waar in de door de ontwikkelgroepen geforrnuleerde definities van 'veiligheid' de term 'veilig' 

of'zo veilig mogelijk' is gebruikt, is door de afstudeerder ervan uitgegaan dat met deze term is 

bedoeld: 'met een zo klein mogelijke kans op nadelige gevolgen tegen voor het bedrijf 

aanvaardbare kosten' 
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De D-shift van de C.D.U. had zich bereid verklaard om namens Operations C.D.U. 'veiligheid' te 

ontwikkelen. De ontwikkelgroep bestaat uit de volgende personen: de Shiftsupervisor, drie senior 

operators, twee all-round operators en de facilitators. 

3.3 Aanpak 

De grote hoeveelheid activiteiten die met veiligheid zijn verweven was de reden voor een 

vooronderzoek (voor de opdrachtformulering, zie paragraaf 1.4).De aanpak is dus in 

twee delen te splitsen: - Het vooronderzoek. 

-ProMES 

Vooronderzoek 

Een inventarisatie van de regel- en stuurmogelijkheden op het gebied van veiligheid zou het 

vermoedelijk eenvoudiger maken ( sub )verantwoordelijkheden en prestatieindicatoren voor 

veiligheid te formuleren, omdat hiermee de invloed van de groep wordt verhelderd. 

De kritische kanttekeningen, die bij de bestaande veiligheidsbeheersing waren geplaatst, vormden 

een signaal dat er door de ontwikkelgroep knelpunten op dit gebied werden ervaren. Eerdere 

ProMES-projecten [ o.a. Bosch H., 1993] hadden uitgewezen dat het de voorkeur verdient eerst 

knelpunten op te lossen voordat resultaatverantwoordelijkheid wordt ontwikkeld. 

Doe/ 

Hiermee was het doel van het vooronderzoek tweeledig: 

• bet structureren van de grote hoeveelheid met veiligheid verweven activiteiten waardoor het 

inzicht van de afstudeerder en de ontwikkelgroep in de rnaterie zou worden vergroot en 

waarmee de keuze van prestatie-indicatoren zou worden vereenvoudigd. 

• bet doen van aanbevelingen m.b.t. mogelijke oplossingen voor knelpunten. 
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Aanpak 

I . Door middel van interviews en bestudering van binnen Nerefco aanwezige documentatie 

worden de met veiligheid verband houdende z.aken gemventariseerd. 

2. Met behulp van schematiseringstechnieken worden deze gestructureerd. 

3. Aanbevelingen m.b.t. mogelijke oplossingen voor door technici gesignaleerde knelpunten 

worden geformuleerd op basis van de voorgaande twee punten. 

ProMES 

Na afronding van het vooronderzoek kan aan de ontwikkeling van ProMES worden begonnen. 

Doe/ 

Het ontwikkelen en implementeren van het ProMES-product veiligheid. Dit binnen en in 

samenwerking met de afdelingen Maintenance Oil Movement en Operations C.D. U. 

Aanpak 

De bestaande opzet bij Maintenance, zoals in de vorige paragraaf omschreven, is gehandhaafd. De 

informatieuitwisseling tussen de ontwikkelgroepen verliep goed, formeel via uitwisseling van 

notulen en andere schriftelijke informatie, via mondelinge toelichting van de facilitator( s) in de 

ontwikkelvergaderingen, via de platformgroep en informeel via gesprekken 'in de wandelgangen'. 

Omdat in eerste instantie niet duidelijk was of ProMES voor Maintenance en Operations apart of 

gezamenlijk diende te worden ontwikkeld, is besloten, om vanuit beide invalshoeken bet onderwerp 

veiligheid te kunnen bekijken, de beide ontwikkelgroepen (van Maintenance O.M. en van de D-shift 

C.D.U.) samen te laten vergaderen. 

Verder is de gebruikelijke aanpak van het ProMES-ontwikkelproces aangehouden (zie ook § 2.3). 

In verband met de bestaande planning van het ProMES-project is gekozen voor een snelle 

implementatie van bet ontwikkelde systeem en een evaluatie van het ontwerp achteraf 
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Hiennee vonnen dus de volgende stappen de aanpak: 

1. het bepalen van de verantwoordelijkheden 

2. het bepalen van indicatoren 

3. het samenstellen van contingency-curven 

4. de afstemming met management 

5. het samenstellen van feedbackrapporten 

6. implementatie van het ontwerp 

7. evaluatie van het ontwerp 

In verband met de beperkte duur van een afstudeerproject is het vooronderzoek afgebakend tot de 

afdeling Maintenance Oil Movement. Tijdens het project bleek ook de implementatie en evaluatie 

niet haalbaar binnen de gestelde projectduur, deze stappen zijn vervallen. 

17 



ProMES en Veiligheid bi) Nerejco 

4 Inventarisatie Veiligheid 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het resultaat van het vooronderzoek beschreven. Hierbij wordt eerst wat 

verder ingegaan op de uitvoering van de inventarisatie. In paragraaf 4. 3 wordt vervolgens een 

opsomming gegeven van veiligheidsaspecten die aan het onderhoudsproces bij Nerefco zijn te 

onderscheiden, vooral ook omdat die in het vervolg van het verslag nog van belang zijn. Tenslotte 

wordt beschreven welke conclusies en aanbevelingen het resultaat van de inventarisatie waren. 

4.2 Uitvoering Inventarisatie 

Met behulp van de systeembenadering [Veld J. in 't, 1988] is in eerste instantie het bedrijf als 

bestuurd systeem beschouwd. V ervolgens is door inzoomen een afdeling (maintenance) en 

vervolgens een aantal deelprocessen op die afdeling als elementen ("black-boxes") van het systeem 

gekozen. Door te achterhalen wat de stuur- en regelmogelijkheden zijn, is in kaart gebracht hoe is 

getracht het aspect "veiligheid" bij het onderhoudproces beheersbaar te maken. In verband met de 

beperkte onderzoeksduur is deze analyse beperkt tot de afdeling Maintenance. 

V oor de systeembenadering is gekozen omdat deze manier van kijken de sarnenhang van 

waargenomen verschijnselen benadrukt [Koopman-Iwema, 1986]. De systeembenadering heeft 

daarnaast het voordeel dat het een gemeenschappelijk kader kan bieden, daar waar deskundigen uit 

verschillende disciplines sarnenwerken. Omdat met name de vraag van belang is waar de regel- en 

stuur mogelijkheden in het proces zijn ingebouwd, is gekozen voor de meer kwalitatieve 

systeembenadering volgens In 't Veld. Deze methode biedt de mogelijkheid de regel- en 

stuurmogelijkheden expliciet weer te geven. 

V oor de gegevensverzameling worden verschillende methoden genoemd: 

• Observeren. 

• Schriftelijke enquetes. 
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• Interviews. 

• Bestuderen van schriftelijke documenten. 

In dit geval zijn door een periode met een aantal technicians en operators "mee te lopen" de 

werkz.aarnheden geobserveerd, zijn veiligheids- en werkinstructies bestudeerd en zijn interviews 

afgenomen. De resultaten zijn in interviews met een Maintenance- en een Safetysupervisor 

geverifieerd. 

Door vervolgens een aantal evaluaties van bet veiligheidssysteem naast elkaar te leggen zijn 

conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan m.b.t. de werking van dit veiligheidssysteem in 

praktijk. 

4.3 Veiligheidsaspecten 

Een van de resultaten van de inventarisatie is een aantal veiligheidsaspecten die bij het 

onderhoudsproces zijn te onderscheiden. Deze zijn op de volgende pagina schematisch 

weergegeven en worden hieronder toegelicht, grofweg het proces van links naar rechts doorlopend. 

Documenten m.b.t rege/geving: De verschillende regels die de veiligheid dienen worden via 

een veelheid aan documenten overgedragen. De belangrijkste zijn: 

-Raffinaderij veiligheidsvoorschriften, de algemeen geldende voorschriften betretfende 

bijv. ongevallen en medische hulp, het werkvergunningensysteem, steigervoorschriften, 

radioactieve straling, beschermende middelen, open vuur en elektriciteit, etc. 

- Mdelings ("Departementale") standaard instructies, de voorschriften zoals die per 

afdeling (bijvoorbeeld Engineering) gelden. Hierin zijn ook veiligheidsvoorschriften 

terug te vinden. 

- Onderhoudsinstructies, een verzameling aanvullende ( werk-)instructies toegespitst op 

de onderhoudswerkzaamheden. 
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- Operating manuals en instructies, een verzameling aanvullende ( werk-)instructies 

toegespitst op de werkzaamheden van operators. Hierin komen echter ook 

voorschriften voor die op de onderhoudswerkzaamheden betrekking hebben, zodat 

door onderhoudsmensen deze instructies bij onduidelijkheden in de onder

houdsinstructies of werkvergunningen er wel eens naast gelegd worden. 

- Chemiekaartenboek, een samenvatting van gegevens over chemische stoffen. Het 

betreft vooral eigenschappen van de stoffen, beschermende middelen die gebruikt 

dienen te worden,etc. Bovendien worden bepaalde stoffen aangegeven door 

kleurcoderingen op leidingen, vaten, etc. 

- Noodprocedures, een handzaam document met daarin de procedures zoals die 

opgevolgd dienen te worden in noodsituaties. Het gaat dan om welke personen te 

informeren, wie dat doet, welke radiofrequenties gebruikt dienen te worden en welke 

niet, etc. 

- Richtlijnen zoals het Rook-, Asbest- en H2S beleid, pocketboekjes met een samen

vatting van de belangrijkste regels m.b.t. een specifiek onderwerp 

Stellingbouw controle, door contractors aangeleverde stellingen worden voor in gebruik 

name gecontroleerd door een speciaal voor contractwerk aangestelde functionaris. 

Daarnaast keurt de afdeling veiligheid de stellingen die langer dan bepaalde tijd staan 

door middel van steekproeven. 

Permits of werkvergunningen: een systeem dat dient als communicatiemiddel tussen 

uitvoerenden en operationeel verantwoordelijken. Bij alle werkzaamheden (normale 

operationele werkzaamheden uitgezonderd) is een werkvergunning vereist. Doordat 

deze een dag voor de werkzaamheden aangevraagd dient te worden, kunnen 

operationeel verantwoordelijken de nodige voorbereidingen treffen. Het doel is een 

optimale communicatie t.b.v. veilige en efficiente werkuitvoering. In de permit worden 

werkcondities voorgeschreven, zoals de beschermingsmiddelen die gebruikt moeten 

worden. 
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Permitcontrole, d.m.v. steekproeven wordt bepaald ofuitvoerenden zich aan de 

bestaande regels m.b.t. werkvergunningen houden. 

OOG-ronden, de Observaties Onveilig Gedrag. Door leidinggevenden worden ronden 

gelopen, al dan niet met een medewerker, waarbij veilig gedrag met een compliment 

wordt beloond. Onveilig gedrag wordt direct nadat het is gesignaleerd besproken met 

de desbetreffende collega's. Dit dient op basis van samenwerking (opbouwende kritiek) 

te gebeuren. De resultaten van de OOG-ronden worden op een OOG-formulier (bijlage 

7) geregistreerd, door de afdeling H.S.E. verwerkt en eens per twee maanden aan de 

AM. T. 's (Area Management Teams) teruggekoppeld. 

Loss Control, een (bijna-)incidenten-rapportage en analyse systeem. Ongevallen, 

incidenten en bijna incidenten worden aangemeld door middel van Potentieel Verlies 

Incident-formulieren (de zogenaamde PVI's, zie bijlage 8). De afdeling Loss Control 

verwerkt de gegevens m.b.v. een database, waarbij deze geclassificeerd worden op 

basis van de gevolgen van bet incident. Bij een melding wordt de directe en de 

indirecte oorzaak van het incident door de melder aangekruist. Is dit niet gedaan, dan 

tracht de afdeling Loss Control te interpreteren/onderzoeken wat de oorzaak kan zijn 

geweest. De PVl's worden wekelijks met de Area Management Teams besproken, 

waarbij bepaald wordt of directe- of lange termijn acties worden ondemomen. Het 

Management Team wordt ook wekelijks geinformeerd en maandelijks is er voor hen 

een presentatie van de Loss Control statistieken. 

Veiligheidsoverleg, periodiek overleg over veiligheid. De hele afdeling is hierbij 
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aanwezig en kan agendapunten opvoeren. Regelmatig kunnen deskundigen worden 

uitgenodigd die een specifiek onderwerp toelichten. Een vertegenwoordiger uit iedere 

area woont de vergaderingen van de Commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn en 

Milieu bij . Hier kunnen punten uit bet veiligheidsoverleg, die niet opgelost kunnen 

worden, worden besproken. 
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Controle van het a/ge/everde produkt, (2x) eerst door Maintenance zelf, dan door de 

afdeling Operations. Deze controle kan bij afwijking van de norm resulteren in het 

opnieuw uitvoeren van (een deel van) de order. Deze "loop" vindt U in het schema 

tweemaal terug. 

Overige in/ormatie m.b.t veiligheid, hieronder kunnen mondelinge aanwijzingen 

tijdens werkoverleg en bijvoorbeeld technische tekeningen (kennis van het technisch 

systeem relevant voor veiligheid) geschaard worden. Verder wordt o.a. met behulp van 

posters en safety bulletins op prikborden informatie verstrekt. 

Advies, van buiten de afdeling Engineering komt informatie m.b.t. veiligheid met name 

van de afdeling H.S.E. Het raadplegen van deze afdeling behoort niet tot de vaste 

routine, maar gebeurt bij "afwijkingen van de norm". 

Training, er worden diverse trainingen op veiligheidsgebied gegeven. Voorbeelden: 

HF-Alkylatie training, brandweertraining, training werkvergunningen-systeem, 

E.H.B.0 .-training, training stelling-keuren en gasmeetcursus. 

Motivatie, om de werknemers te motiveren veilig te werken is de Dave Safe Award in 

het leven geroepen. Dit is een prijs die wordt uitgeloofd aan de area die over een 

kwartaal het best heeft gescoord in een aantal categorieen, te weten: 

- aantallen OOG-ronden gehouden 

- aantal veiligheidsoverleg gehouden 

- aantal daadwerkelijk gelopen geplande inspecties 

- aantal ingediende PVI's 

- aantal permit- en stellingcontroles in orde 

In al deze gevallen betekent een hoger aantal meer punten voor de prijs. Een Restricted 

Work Incident (R WI) doet het puntentotaal verminderen, een Lost Work Incident 

(L WI=verzuimongeval) betekent diskwalificatie voor het kwartaal. 
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Het veiligheidsbeleid dat momenteel van kracbt is, is in 1989 geschreven. Iedere werknemer beeft 

een exemplaar ontvangen bij bet in dienst treden bij Nerefco, als bijlage in de arbeidsvoorwaarden. 

In dit beleid zijn de doelstellingen opgenomen welke voor de uitvoering van bet algemeen beleid 

(gezondheid-, veiligheid-, milieu- en welzijnbeleid) dienen. Een beleidsverklaring m.b.t. bet 

algemeen zorgbeleid vindt U in bijlage 9. 

4.4 Conclusies en aanbevelingen n.a.v. de inventarisatie 

Het functioneren van bet veiligheidssysteem in praktijk is getracbt in kaart te brengen door een 

aantal onderzoeken en 'veiligheid-meetsystemen' naast elkaar te leggen. V anzelfsprekend betreft dit 

stuk voor stuk subjectieve beoordelingen. Door echter zoveel mogelijk informatie te verzamelen is 

getracht zo objectief mogelijk conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Het verslag hiervan 

vindt U in bijlage 10, een korte toelichting en de conclusies en aanbevelingen vindt U hieronder. 

De volgende veiligheids ''rnetingen" zijn vergeleken: 

"Eigen Beleving" 

Door de ontwikkelgroep van Maintenance Oil Movement is geinventariseerd hoe zij de veiligheid 

bij Nerefco ervaren. Hiertoe is een 15-tal aan veiligheid gerelateerde onderwerpen steeds op 8 

aspecten beoordeeld. Later is bij een tweetal shifts van de C.D.U. eenzelfde inventarisatie gedaan. 

Opvallende resultaten hierbij waren dat bij Maintenance het aantal trainingen en de voorlicbting als 

onvoldoende werden aangemerkt. Ook vond die groep de werkbaarheid van het veiligheidsoverleg, 

van de werkvergunningen en van het Loss Control systeem onvoldoende. Bij Operations werden de 

onderwerpen daarentegen overwegend met 'goed' beoordeeld. Meer over deze inventarisatie vindt 

U in bijlage 11. 

ISRS-audit 

Op basis van het International Safety Rating System heeft eind 1994 een exteme evaluatie van bet 

veiligheidsmanagement systeem van Nerefco plaats gevonden. Hierbij gaat de aandacht vooral uit 

naar de mate waarin procedures zijn vastgelegd en minder naar de acceptatie en resultaten van deze 

regelingen. Daar waar in de audit hierop in wordt gegaan is de conclusie steeds redelijk positief 
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Loss Control 

Dit systeem (zie ook § 4.3) wordt in de I.S.R.S. audit als vrij goed aangemerkt. In bijlage 10 

worden ecbter een aantal kanttekeningen geplaatst: 

• bet accent bij de classificatie van incidenten ligt meer bij de gevolgen dan bij de oorzaken ervan. 

• de ontwikkelingen m.b.t. de classificatie van met name oorzaken van menselijk falen en van 

berstelfactoren [SchaafT.W. van der, 1992] kunnen bet buidige Loss Control systeem 

vermoedelijk een toegevoegde waarde geven. 

• op basis van het I.LC.I. model en Loss Control gegevens (zie bijlage 12) is, in verhouding tot 

bet aantal ongevallen, het aantal gerapporteerde near-misses zeer laag. 

OOG-ronden 

Deze observatie-ronden leveren, door de registratie van de waarnemingen, informatie over de 

veiligheid op. Op bet moment van het vooronderzoek werd deze informatie ecbter alleen op 

management-niveau gebruikt. 

Safety Review 

In februari 1995 zijn, in samenwerking met B.P. in alle lagen van de organisatie, onder 21 

werknemers van Nerefco interviews afgenomen m.b.t. de veiligheid en het veiligheidsmanagernent. 

De resultaten hiervan vindt U in bijlage 13. 
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Conclusies 

sterke punten: 

I . ISRS waardeert het veiligheid-managementsysteem met drie sterren. Dit geeft aan dat 

met name het systeem als geheel en de manier waarop de regelingen zijn vastgelegd 

goed is. 

2. De standaardisering van de regelgeving zoals de Total Quality projectgroep die 

nastreeft is ook noodzakelijk voor de veiligheid. Dit blijkt o.a. uit de 'safety review' en 

de inventarisatie van de 'eigen beleving' door maintenance 0 .M. Met de 

standaardisering wordt dus een extra positief effect bereikt. 

3. De OOG-ronden lijken een goed initiatief om het veilig gedrag tijdens de uitvoering 

van werkzaamheden te bevorderen. In de safety review wordt hier zeer positief op 

gereageerd. 

4. Men is zich in het algemeen bewust van de gevaren waarmee men tijdens de werk

zaamheden te maken kan krijgen. Dit komt naar voren in zowel de 'safety review' als 

in de inventarisatie van de 'eigen beleving •. 
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zwakke punten: 

I Een inventarisatie van de 'eigen beleving' levert informatie op die via andere wegen 

(momenteel) niet geuit wordt. Een dergelijk onderzoek wordt alleen in de vorm van de 

genoemde 'safety review' uitgevoerd, welke niet een vast onderdeel van de 

(veiligbeids-)organisatie is. 

2 De beleving van de veiligbeid in de praktijk is op de afdeling maintenance O.M. in zijn 

algemeenheid negatief Veel van de punt en die in bet "eigen beleving" -onderzoek naar 

voren komen zijn terug te vinden in de resultaten van de 'safety review'. Dit zijn bet 

gebrek aan herhalingstrainingen, de grote hoeveelheid regelgeving, de geringe mate 

waarin bijv. ISRS leeft op de werkvloer en bet gebrek aan feedback over 

"veiligbeidsmetingen" zoals OOG-ronden. 

3 Er zijn ook verschillen in de resultaten van de 'safety review' en de resultaten van de 

inventarisatie van de 'eigen beleving', met name m.b.t. de informatievoorziening over 

voorschriften. Dat de safety review positievere resultaten geeft kan komen door de 

samenstelling van de respondenten. Bij deze review is ongeveer de helft van de 

interviews "van de werkvloer", bij maintenance O.M. geldt dat voor praktiscb alle 

respondenten. 

4 Op bet gebied van Near-miss management systemen (zoals Loss Control bij Nerefco) 

zijn ontwikkelingen gaande die het bestaande systeem kunnen verbeteren. Dit betreft 

de (bij Nerefco beperkte) classificatie van oorzaken van menselijk falen en de 

classificatie van herstelfactoren. 

5 Met de informatie uit de OOG-ronden kan meer gedaan worden dan nu bet geval is. 

Momenteel worden de resultaten alleen op management-niveau teruggekoppeld. 

6 De manier waarop informatie over de (praktiscbe) veiligbeidsaspecten wordt 

overgedragen is voor verbetering vatbaar. 
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Aanbevelingen 

I Maak van een inventarisatie van de veiligheids-beleving een gereedschap in het veilig

heidsmanagement, bijvoorbeeld door in het veiligheidsoverleg met een bepaalde 

regelmaat een enquete uit te zetten en de resultaten te bespreken. 

2 Gebruik het bestaande Loss Control systeem ook om oorzaken van bijna-incidenten op 

organisatieniveau te classificeren, waardoor effectiever maatregelen genomen kunnen 

worden. Gebruik daarvoor de laatste ontwikkelingen op het gebied van de classificatie 

van menselijk falen en herstel-factoren [SchaafT.W. van der, 1992]. 

3 Geef de praktische aspecten van veiligheid eenvoudig gestructureerd weer en draag dit 

uit, bijvoorbeeld op dezelfde wijze als het uittreksel uit de voorschriften in 

pocketformaat. Hierdoor worden regelingen zoals Loss Control, OOG-ronden, de 

procedure van het aanvragen van een permit, etc. inzichtelijker. 

4 Aantallen geschreven PVI's, de beleving bij Maintenance Oil Movement, enkele 

resultaten van de safety review en ervaringen tijdens een periode meelopen bij twee 

afdelingen wijzen op een veiligheidscultuur die nog kan worden verbeterd. Onderzoek 

in hoeverre, op welke niveaus en in welke afdelingen van de organisatie dit het geval is. 

Na een bespreking van de resultaten van de inventarisatie, met een aantal betrokken managers 

en een vertegenwoordiging van de ProMES-ontwikkelgroep, is besloten dat zal worden 

onderzocht of veiligheid kan worden opgenomen als vak in het standaard opleidingspakket van 

operators en technicians. De conclusie van de vergadering was dat de eenduidigheid m.b.t. de 

informatieoverdracht over veiligheid hierdoor kan worden vergroot. Door de toename van 

kennis zal het ervaren gebrek aan training en voorlichting waarschijnlijk afuemen. 
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5 Ontwerp ProMES "veiligheid" 

5.1 Inleiding 

De afstudeeropdracht is als volgt gefonnuleerd: 

Het ontwikkelen en implementeren van het ProMES-product veiligheid Dit binnen en in 

samenwerking met de afdelingen Maintenance Oil Movement en Operations C.D. U. 

In dit hoofdstuk wordt eerst het resultaat van de aanpak beschreven, waarna in de daarop volgende 

paragrafen steeds de resultaten van een stap worden beschreven. 

5.2 De 5 stappen aanpak 

Voor het ontwerp van ProMES zijn voor het verantwoordelijkheidsgebied 'veiligheid' de 

gebruikelijke stappen doorlopen. Dit zijn achtereenvolgens, na de bij aanvang van het 

afstudeerproject reeds door de ontwikkelgroep genomen stap (I) van bet definieren van 

verantwoordelijkheidsgebieden: 

slap omschrijving 

2 definieren van prestatieindicatoren 

3 samenstellen van prestatiewaarderingscurven 

4 afstemming met management 

5 samenstellen van terugkoppelrapporten 

Om in de complexe raffinaderij-omgeving eenvoudiger de stap te kunnen maken van 

verantwoordelijkheidsgebieden (1) naar het definieren van indicatoren (2), is ervoor gekozen in 

navolging van eerdere ProMES projecten [o.a. VerhoefM.(l), 1992] als tussenstap (stap la) 

subverantwoordelijkheden te formuleren. 

Van de aanvang van het project in 1994 tot de zomervakantie van 1995 werd iedere veertien dagen 

een ontwikkelvergadering met de Maintenance-groep gehouden. Na de vakantie werd overgegaan 
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op kortere vergaderingen met een hogere frequentie (iedere week). In de periode dat met de 

ontwikkelgroep van Operations samen werd vergaderd, werd twee maal in de vijf weken samen 

vergaderd in verband met het shiftrooster. Doordat direkt op de vakantie een onderhoudsstop in de 

C.D.U.-area volgde zijn de vergaderingen van eind juni tot half oktober in de C.D.U.-area op zeer 

informele wijze gehouden. Toch zijn steeds bijeenkomsten gepland om de operators bij het 

ontwikkelproces betrokken te houden. 

Nadat duidelijk was geworden dat voor een deel van de verantwoordelijkheid 'veiligheid' (m.b.t. de 

afstemming tussen de afdelingen) de wederzijdse afhankelijkheid tussen Operations en Maintenance 

groot is, is besloten dat deel op area-niveau te ontwikkelen en terug te koppelen, om 

suboptimalisatie te voorkomen. Voor het overige deel is terugkoppeling van specifieke 

afdelingsresultaten mogelijk, maar omdat in dit deel ook voor beide afdelingen een aantal dezelfde 

( sub )verantwoordelijkheden zijn geformuleerd is besloten tussen beide groepen toch intensief 

informatie te blijven uitwisselen over de ontwikkeling( en). 

Tijdens de ontwikkeling was de rolverdeling tussen de procesbegeleiders als volgt: 

• De inteme facilitator bewaakt de ProMES-ontwikkeling binnen Nerefco. 

• De externe procesbegeleider (afstudeerder) zorgt voor de begeleiding bij en planning van het 

verantwoordelijkheidsgebied 'veiligheid' vanuit een bedrijfskundige achtergrond. 

Tijdens de ontwikkelingsbijeenkomsten werden discussies gevoerd waarbij het verkrijgen van 

concensus, essentieel voor het verkrijgen van acceptatie van systeem, centraal stond. 

5.3 Resultaat Stappen la en 2: fonnuleren van subverantwoordelijkheden en 

defmieren van prestatieindicatoren. 

Het resultaat van deze stappen in de geumenlijke ontwikkelvergaderingen van beide betrokken 

groepen is op de volgende pagina weergegeven. 
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Subverantwoordelijkheid Prestatie-indicatoren Afdeling 

1 Op de juiste wijze gebruiken Percentage personen dat bij obseivaties Maintenance & 

van beschermende middelen (OOG-rondes) als 'veilig' is geregistreerd Operations 

2 Veilig verrichten van Percentage personen dat bij observaties Maintenance & 

handelingen (OOG-rondes) als 'veilig' is geregistreerd Operations 

3 V eilig gebruik maken van Percentage personen dat bij observaties Maintenance & 

gereedschap (OOG-rondes) als 'veilig' is geregistreerd Operations 

4 Kennen en navolgen van Percentage personen dat bij observaties Maintenance & 

procedures (OOG-rondes) als 'veilig' is geregistreerd Operations 

5 Navolgen van voorschriften Percentage werkvergunningen dat bij Maintenance & 

betreffende het controles in orde is Operations 

werkvergunningensysteem 

6 In veilige staat houden van Percentage stellingen dat bij controles in Maintenance & 

stellingen orde is Operations 

7 Actief deelnemen aan -K waliteit actieafhandeling Maintenance & 

V eiligheidsoverleg -AI dan niet een vergadering gehouden Operations 

8 Herkennen en rapporteren van -Aantal gerapporteerde 'near misses' Maintenance & 

potentiele onveilige situaties -kwaliteit van de rapportages Operations 

9 Initieren van reparaties aan Aantal werkorders i.v.m. veiligheid Maintenance & 

'veiligheids-equipment' Operations 

10 Initieren van aanpassingen aan Aantal RE.'s Operations 

de installaties 

11 Veilig opereren van installaties 'rundowntemperaturen', de trek in de Operations 

fomuizen en 'skintemperaturen' 

12 Controleren van 'safeties' en Percentage van de door de P.I.D. Maintenance 

slangen aangevraagde controles uitgevoerd 

13 Afhandelen van reparaties aan Percentage van het aantal werkorders Maintenance 

'veiligheids-equipment' volgens planning afgehandeld 

tabel 1: Subverantwoordelijkheden en prestatieindicatoren 

31 



ProMES en Veiligheid bi) Nerefco 

Na het formuleren van de subverantwoordelijkheden konden de systeemgrenzen worden 

vastgelegd. Omdat een aantal subverantwoordelijkheden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor Operations en Maintenance worden gezien en voor een goede prestatie de groepen afhankelijk 

van elkaar zijn, in de zin van goede informatieuitwisseling en ( sociale) controle is besloten voor 

deze subproducts area-scores te meten en terug te koppelen. Dit betreft de verantwoordelijkheden 

I t/m 6. V oor de overige subproducts zullen afdelingspecifieke resultaten worden teruggekoppeld. 

Verschil met de 'Dave Safe Award' 

De prestatieindicatoren bestaan voor een deel uit binnen het bedrijf reeds bestaande metingen. In 

tegenstelling tot de 'Dave Safe Award' (zie § 4.3) worden voor Pro.MES echter de resultaten van 

de metingen voor de terugkoppeling gebruikt, in plaats van het aantal activiteiten/metingen dat is 

venicht. Ook is een aantal, voor het vakgebied specifieke prestatieindicatoren toegevoegd zoals die 

m.b. t. de veilige procesbeheersing voor operators, de aanmelding en afhandeling van reparaties aan 

'safety-equipment' en de mate waarin noodzakelijke preventieve controles van safeties en slangen 

worden uitgevoerd voor Maintenance. 

Bovendien is ( de in de industrie gebruikelijke prestatieindicator voor veiligheid) de meting van de 

aantallen LWl's en RWl's na discussie niet als prestatieindicator voor veiligheid in Pro.MES 

bruikbaar gebleken, met als redenen: 

• ongevallen zijn het eindresultaat van allerlei oorzaken, dus kan beter worden getracht de 

oorzaken meetbaar te maken. 

• een meting van het aantal ongevallen geeft ( op afdelingsniveau) geen inzicht in hoe ongevallen 

voorkomen kunnen worden, m.a.w. in hoe de prestatie is te bemvloeden. 

• in een afdeling zullen, gezien het lage aantal ongevallen op jaarbasis in de bele organisatie, zich 

weinig ongevallen voordoen. Hierdoor is bet dus moeilijk om op basis van deze meting 

conclusies te trekken over de prestatie. De trend is namelijk niet van toevallige factoren te 

onderscbeiden. 

Tijdens de discussies bleek dat de validiteit van de bestaande meetmethoden en -resultaten nogal 

eens in twijfel werd getrokken. Dit was de reden om een aantal aanbevelingen aan de afdeling 

Safety te doen (zie bijlage 14). Het resultaat van deze aanbevelingen was dat bet aantal OOG-
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ronden werd opgevoerd tot 3 per week per area en dat aan deze OOG-ronden een checklist zal 

worden verbonden. Hierdoor kunnen de werkvergunningen beter worden gecontroleerd en kunnen 

de prestaties op basis van meer waarnemingen worden gestuurd. 

Uit een gesprek met een Safety-Supervisor en de manager H.S.E. bleek echter dat een aantal 

aanbevelingen niet binnen het veiligheidsmanagement van Nerefco passen. De OOG-ronden zijn 

vooral bedoeld om de leidinggevende met zijn medewerkers op de werkvloer over veiligheid te 

laten communiceren. Het OOG-formulier is in eerste instantie bedoeld als checklist van punten van 

aandacht. De registratie van het geobserveerde gedrag kan binnen het Nerefco-beleid niet worden 

uitgebreid omdat deze het gevaar zou kunnen opleveren dat de registratie voor leidinggevenden het 

exams vormt om niet te communiceren. In het veiligheidsbeleid van Nerefco komt de 

communicatie over veiligheid, in navolging van Dupont, op de eerste plaats. 

Om dezelfde reden en vanwege de vrees voor te veel nadruk op registratie zal door de afdeling 

safety geen groter aantal permitcontroles worden uitgevoerd en bij de 000-rondes alleen worden 

geregistreerd of de permit al dan niet in orde is, niet wat er precies al dan niet in orde is. 

Met deze aanbevelingen heeft in feite reeds een eerste afstemming met het management 

plaatsgevonden, het resultaat hiervan was dat het begrip voor de wederzijdse standpunten 

(management-ontwikkelgroep) was gegroeid. Dit feit woog blijkbaar op tegen het feit dat een 

aantal aanbevelingen niet binnen het beleid van Nerefco kon worden uitgevoerd. 

5.4 Resultaat Stap 3: samenstellen van prestatiewaarderingscurven 

Bij deze stap is in een vergadering eerst de prestatierange van de verschillende indicatoren bepaald, 

waarbij historische gegevens als start van de discussie werden gebruikt. Het resultaat van deze 

substap vindt U in bijlage 15. V ervolgens is het relatieve belang van de verschillende prestaties 

bepaald. Omdat sprake is van een grote ontwikkelgroep en het onderwerp al veel aanleiding had 

gegeven voor discussies is besloten eerst de rangorde en de relatieve afstanden tussen de 

indicatoren te bepalen door gebruik te maken van de methode van paarsgewijze vergelijkingen 

[Edwards AL., 1957]. 
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Om met deze methode een betrouwbaar resultaat te krijgen dient een groot aantal mensen (50-100) 

te worden gevraagd de vergelijkingen (zie bijlage 16) te maken. Om op een redelijk korte termijn 

toch een aanzet tot de discussie te hebben heeft alleen de ontwikkelgroep deze vergelijkingen 

gemaakt. Het resultaat van de methode (zi.e bijlage 17) leverde echter niet veel discussie op, de 

groep vond de gewichtsverdeling van de verschillende indicatoren, na afronden, een goede 

weergave van het belang van de verschillende (goede) prestaties. 

Bij de bepaling van de 'minima', de waardering van de 'slechte prestaties, is dezelfde rangorde 

gebruikt als die is verkregen voor de maxima, m.b.v. de paarsgewijze vergelijkingen. De relatieve 

afstand tussen de indicatoren is voor de minima ook gelijk gehouden. 

Omdat met veiligheid echter vooral 'veel te verliezen is' en 'niet veel te winnen' valt, is ervoor 

gekozen om de slechte prestaties met relatief veel puntenverlies te waarderen. Hierdoor z.al vooral 

bij een slechte prestatie de aandacht van de werknemers op de indicator voor veiligheid worden 

gericht. Daarbij zi.jn de 'verwachte prestaties' relatief goed gekozen. Op deze manier wordt tot 

uitdrukking gebracht dat veiligheid een randvoorwaarde voor de produktie is, omdat een 

veiligheidsprestatie van hoog niveau moet zi.jn, wit die niet tot aftrek op de totaalprestatie leiden. 

Om een goede maat te vinden voor de puntentoekenning aan de minima en maxima is aan 

verschillende experts binnen het bedrijf gevraagd een kostenschatting te maken van het geval dat op 

een of op alle indicatoren minimaal wordt 'gescoord'. Omdat dan over gewonden of doden ( en de 

onbekende kans daarop) wordt gesproken is het moeilijk daarvoor een prijs vast te stellen die als 

basis voor de ProMES-waardering kan dienen. De prijs die bijvoorbeeld 

verzekeringsmaatschappijen hiervoor rekenen, geven waarschijnlijk geen goede maat van het 

belang die de werknemers hechten aan het leven. 

Omdat bij een minimale score, op alle indicatoren voor veiligheid, de kans dat het voortbestaan van 

het bedrijf gevaar loopt door veel betrokkenen zeer groot wordt geacht, is besloten dat het totaal 

van deze ProMES-resultaten de totaalresultaten voor de andere verantwoordelijkheidsgebieden 
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ongedaan moet kunnen maken. Dus wanneer op alle andere products maximaa1 wordt gepresteerd, 

maakt een maximaal negatieve score voor veiligheid deze score ongedaan. 

Op deze redenering en op de reeds in de platformgroep vastgestelde maximale scores van de andere 

verantwoordelijkheidsgebieden is het aantal punten gebaseerd, dat van het totaal zal worden 

afgetrokken wanneer op alle prestatie-indicatoren voor veiligheid minimaal wordt gepresteerd. 

Dit levert de contingency-curven voor de vier in ontwikkeling zijnde 

verantwoordelijkheidsgebieden zoals die hieronder zijn weergegeven. 

belclikbumekt 

300 / 
200 +---+----+----+------

/ / r 100 / 
• 0+--+-------+---

l-100 / 
-200 // 

-300 / 

slecl1 goad 

"9illpid 

300 

200 

100 Ser.Ice ----0 
/ a -100 300 

I: 
/ 

/ 
200 ---/ i!' 100 .--'C 

/ 
1-1~ 

~ ~ / .eoo 
/ ---700 -200 

.«)() -300 
alecl1 .. - goad alechl -ht goed 

Preatl• Preall• 

figuur 2: prestatiewaarderingscurven van verantwoordelijkheidsgebieden 

De waarde voor de goede veiligheidsprestatie is gebaseerd op de stelling dat wanneer tenminste aan 

de verwachte veiligheidsprestatie wordt voldaan, dat dan de aandacht op andere 

verantwoordelijkheden kan worden gericht. In deze prestatierange moeten dus meer punten te 

verdienen zijn met 'beschikbaarheid van de installaties' en 'kosten', dan met 'veiligheid'. 
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V oor elk van de indicatoren is vervolgens het te behalen aantal punten vastgesteld door via de 

gewichtsverdeling deze totale minima en maxima over de indicatoren te verdelen. Het resultaat 

hiervan vindt U in bijlage 19. 

5.5 Resultaat Stap 4: afstemming met management 

Tijdens de afstemming met het management bleek er overeenstemming te zijn over de 

( sub )verantwoordelijkheidsgebieden en prestatieindicatoren. De in paragraaf 5. 4 besproken 

waardering van 'veiligheid' t.o.v. de andere verantwoordelijkheidsgebieden in ProMES-punten 

stond echter ter discussie. De aanwezige vertegenwoordiging van andere ontwikkelgroepen vond 

met name de waardering van de 'slechte prestatie' extreem negatief Hierover za1 nog 

overeenstemming bereikt moeten worden. 

5.6 Resultaat Stap 5: samenstellen van terugkoppelrapporten 

Op basis van het resultaat van de voorgaande stappen is een concept terugkoppelrapport opgesteld 

en is aan de systeemcoordinator het verzoek gestuurd het ProMES-infonnatiesysteem geschikt te 

maken voor de verwerking van meetresultaten tot terugkoppelrapporten. 

V oorlopig is gekozen voor een terugkoppelfrequentie van een maal per maand. V oor een aantal 

prestatieindicatoren (OOG, permitcontrole en stellingcontrole), die met een grotere frequentie 

meetresultaat opleveren, zou het tot betere stuurmogelijkheden voor de technicians en operators 

kunnen leiden wanneer de prestatie-informatie direct na de meting wordt teruggekoppeld. Omdat 

dit extra werk (en tijd) met zich mee zou brengen, o.a. i.v.m. de ontwikkeling van de software en 

het opzetten van de distributie van de terugkoppelrapporten, is besloten in lijn te blijven met de 

terugkoppelfrequentie van de overige verantwoordelijkheidsgebieden. 

In verband met de beperkte duur van een afstudeerproject en de voortgang van het project is deze 

stap als afronding van het afstudeerproject gekozen. De implementatie-tijd is afhankelijk van de 

ontwikkeltijd van de software, maar za1 in verband met de huidige voor ProMES beschikbare 
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capaciteit van de prograrnmeurs nog enkele maanden vergen. Deze software is noodzakelijk om zo 

automatisch mogelijk feedback te kunnen genereren. 

5.6 Resultaat ontwikkelproces 

Het resultaat van het ontwikkelproces is een ProMES-systeem voor zowel Maintenance als 

Operations C.D.U., waarbij de terugkoppeling aan beide afdelingen bestaat uit een gezamenlijk deel 

area-resultaat en een deel afdelingsresultaat. Dit kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

ProMES veiligheid 
Maintenance 

ProMES veiligheid 
Operations 

ProMES veiligheid 
m.b.t. area-resultaat 
(indicatoren I t/m 6) 

: 

ProMES veiligheid ProMES veiligheid 
m.b.t. specifiek Maintenance- m.b.t. specifiek Operations-
resultaat : resultaat 
(indicatoren 7 t/m 9 & 12 & 13) j (indicatoren 7 t/m 11) 

In verband met de beperkte projectduur en de voortgang van het afstudeerproject is met de 

afstemming met het management van ProMES Maintenance het afstudeerproject afgerond. Het 

specifieke deel voor Operations is daarbij nog niet gereed, door de vakantieperiode en de 

onderhoudsstop op de C.D.U.-area is bij de ontwikkeling vertraging opgelopen. 
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Dit deel van de ontwikkeling is overgenomen door de inteme procesbegeleider. Hij houdt ook de 

informatiebijeenkomsten bij de overige shifts. Daama z.al ook deze ontwikkelgroep afronden met 

een managementbijeenkomst. 

Het ontwikkelde ProMES voor Maintenance is op de volgende pagina schematisch weergegeven. 
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6 Evaluatie van bet ontwerp 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal op een aantal punten bet ontwerpproces en het ontwerpresultaat worden 

geevalueerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de ontwerpeisen voor een ProMES die door van 

Tuijl en Pritchard worden gegeven [o.a. Van Tuijl H.F.J.M., 1994]. Daarna volgt een korte 

discussie over de ervaringen tijdens het project. 

6.2 Evaluatie van bet ontwerp 

De volgende ontwerpeisen m.b.t. de indicatoren zijn van belang: 

beinvloedbaarheid 

De vraag in hoeverre de indicatoren door de medewerkers kunnen worden beinvloed is in de 

discussies uitvoerig behandeld. Het resultaat hiervan is de opsplitsing van ProMES veiligheid in een 

deel voor de hele area en een afdeling-specifiek deel. Omdat voor het veiligheid-resultaat in de area 

afstemming tussen beide afdelingen van groot belang is en beide afdelingen op dit vlak hierdoor 

afbankelijk van elkaar zijn, is ervoor gekozen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid op 

areaniveau te ontwikkelen. Op deze wijze is getracht de wederzijdse beinvloedbaarheid en 

afbankelijkheid in de prestatiemetingen tot uitdrukking te brengen. 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze prestaties komt goed naar voren in het feit dat 

iedere medewerker die iemand ziet die onveilig werkt of handelt, deze daar op dient te wijzen. 

V erder is getracht de invloed te maxirnaliseren door niet de L WI' s en R WI' s als indicator te 

gebruiken, rnaar de aanleiding voor de ongevallen in de vorm van onveilig gedrag te meten. 
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volledigheid 

De vraag in hoeverre de indicatoren de verantwoordelijkheid 'veiligheid' volledig dekken is 

voorgelegd aan verschillende veiligheid-experts, leidinggevenden en andere, bij het project 

betrokken medewerkers. Geen van hen kon aanvullingen op de verzameling indicatoren bedenken, 

waardoor het vertrouwen is gegroeid dat de verzarneling volledig is. Verder heeft ook de 

inventarisatie aan dit vertrouwen bijgedragen. 

validiteit 

Deze ontwerpeis is van groot belang gebleken tijdens de discussies. Doordat een belangrijke 

prestatiemeting is gebaseerd op waarnemingen van medewerkers, is getracht de validiteit van de 

meting te waarborgen door de objectiviteit van de resultaten te vergroten. Hiervoor is aanbevolen 

de waarnemers in koppels van twee werknemers uit verschillende area's de OOG-ronden te laten 

lopen, zodat onderlinge sociale controle van de waarnemers kan voorkomen dat de registratie door 

subjectieve beoordelingen wordt bemvloed. 

Daarbij is, door het aantal waarnemingen te vergroten en door aan te dringen op geheimhouding 

van bet tijdstip waarop z.al worden geobserveerd, de validiteit van de OOG-resultaten getracbt te 

vergroten. Door bet aantal waarnemingen (OOG-ronden en permitcontroles) te vergroten is 

getracbt een betrouwbare meting te verkrijgen. In de praktijk z.al ecbter moeten blijken of door 

deze aanbevelingen de validiteit voldoende is gewaarborgd. 

kosteneffectieve gegevensverzame/ing 

Deze eis is op dit moment niet te kwantificeren, omdat de opbrengsten van prestatiesturing m.b.t. 

veiligheid niet zijn in te schatten. Wei is tijdens bet ontwikkelproces uit opmerkingen van 

groepsleden gebleken dat bet feit dat door hen in de ontwikkeling wordt geparticipeerd en 

aanbevelingen ter verbetering van bet veiligheidsmanagement resultaat bebben opgeleverd, een 

positief effect op de veiligheidsbeleving beeft. In die zin beeft bet ontwikkelproces zelf positiet: 

maar moeilijk kwantificeerbaar voordeel opgeleverd. 
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De volgende eisen m.b.t. de ontwerpstappen zijn van belang: 

Eisen aan de gestelde doe/en 

Door participatie in het ontwikkelproces en de flexibiliteit van het informatiesysteem die het 

mogelijk maakt de doelen aan te passen is de leans op acceptatie zo groot mogelijk gemaakt. De 

doelen zijn o.a. gebaseerd op historische gegevens. Deze zijn gebruikt om de verwachte prestaties 

vast te leggen, die in het verleden dus haalbaar zijn gebleken. Hierdoor is ook aan de eis dat doelen 

uitdagend maar haalbaar dienen te zijn voldaan. 

Eisen aan de terogkoppeling 

Doordat de verantwoordelijkheden en indicatoren zijn omschreven en in de 

prestatiewaarderingscurven de prestaties m.b.t. deze verantwoordelijkheden worden 

teruggekoppeld, zoals in het ProMES-ontwikkelproces is 'ingebouwd', is aan de eis van specifieke 

terugkoppeling t.o.v. de doelen voldaan. Doordat vooral ook bij positieve meetresultaten 

terugkoppeling wordt verzorgd is ook aan de eis van positieve feedback voldaan. Door in de 

feedbackrapporten alle relevante resultaten grafisch weer te geven wordt getracht de 

terugkoppeling zo inzichtelijk mogelijk te maken. Aan de eis van snelle terugkoppeling na de 

prestatie(-meting) is niet voor alle indicatoren optimaal voldaan. Doordat de administratieve 

aspecten van gegevensverzameling en terugkoppeling voor een snelle terugkoppeling dienen te 

worden gereorganiseerd is, in verband met de duur van het afstudeerproject voor een maandelijkse 

feedbackrapportage gekozen. 

Evaluatie van de gehanteerde aanpak: 

De ontwikkeling van het product 'veiligheid' bleek veel tijd te kosten. In totaal is van februari 1994 

tot oktober 1995 aan het product gewerkt en van juni 1994 tot februari 1995 aan de fonnulering 

van de overige products. Daarom is de modulaire aanpak een goede keuze gebleken. door eerst alle 

ontwikkelstappen te doorlopen kan nu resultaat voor dit verantwoordelijkheidsgebied worden 

verwacht. 
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Wanneer alle stappen voor alle products zouden zijn doorlopen, zou het waarschijnlijk langer 

bebben geduurd totdat resultaat zichtbaar zou worden. Dit zou een gevaar voor de betrokkenheid 

van de medewerkers bij bet ontwikkelproces en bet resulterende systeem bebben kunnen opleveren. 

Daarnaast lijkt er in alle area's betrokkenheid bij bet systeem te zijn, doordat in iedere area een 

redelijke groep technici bij bet ontwikkelproces is betrokken. De acceptatie van de door collega's in 

andere area's ontwikkelde products is ecbter nog niet in te schatten. Door de mogelijkheid open te 

bouden dat opmerkingen uit andere groepen worden meegenomen kan de kans op acceptatie 

binnen deze setting zo groot mogelijk blijven. 

Doordat veiligheid voor de ontwikkelgroep van Maintenance de eerste te ontwikkelen module was, 

was voor deze groep naast het feit dat het meten van 'veiligheid' in eerste instantie nogal abstract 

lijkt, ook het ProMES-systeem en -ontwikkelproces nog nieuw. Hierdoor werd bet 

ontwikkelproces in de fase van het samenstellen van de prestatiewaarderingscurven door de leden 

van de ontwikkelgroep erg abstract gevonden. Overigens is in gesprekken op de C.D.U. gebleken 

dat daar operators zijn die ook alleen naar de indicator-resultaten kijken, omdat de via 

contingencies gewogen resultaten te abstract zijn. 

Evaluatie van de prestaties: 

Doordat de ontwikkeling meer tijd vergde dan was gepland, bleek steeds herziening van de 

projectplanning noodzakelijk. Hierdoor is niet aan de implementatie van het systeem toegekomen, 

zodat een evaluatie van de effecten van bet ontwikkelde systeem niet mogelijk is. 

Gezien de betrokkenheid en de inspanningen van de groepsleden tijdens de ontwikkelvergaderingen 

is een positief effect op de veiligheidsprestaties mogelijk. Dit commitment van de groep voor 

veiligheid loopt echter gevaar wanneer de implementatie lang op zich laat wachten. Gezien de 

beperkte hoeveelheid voor ProMES beschikbare programmeer-capaciteit zal het helaas nog enkele 

maanden duren voor 'veiligheid' daadwerkelijk zal worden geimplementeerd. 
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7 Conclusies en Aanbevelingen 

7.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen geforrnuleerd. Hiertoe z.aI echter eerst het 

ontwikkelde ProMES in het leader van het veiligheidsmanagement worden geplaatst. Hiervoor 

wordt het door Van der Schaaf ontwikkelde 'Eindhoven Classification model of system failure' als 

leidraad gebruikt. 

7.2 Veiligheidsmanagement 

Het ontwikkelde ProMES bevat prestatie-indicatoren voor de meting van beinvloedbare 

veiligheidsprestaties. Oorzaken van onveilige situaties kunnen van technische, organisatorische en 

menselijke grond zijn [SchaafT.W. van der, 1992]. 

organisatorisch en menselijk fa/en 

De directe invloed van de betrokken medewerkers op organisatorische oorzaken is beperkt tot de 

signalering en rapportage ervan. V oor de technische oorzaken ligt de directe invloed, naast 

signalering en rapportage ervan, ook in de kwaliteit van het werk: voor operators in de beheersing 

van het productieproces, voor onderhoudstechnici in de kwaliteit van het onderhoud. Dez.e 

aspecten zijn in andere verantwoordelijkheidsgebieden ontwikkeld. 

mense/ijk fa/en 

De grootste invloed die de betrokken medewerkers op de veiligheid hebben ligt daarom ook in de 

oorzaken a.g.v. menselijk gedrag. In het model van Van der Schaaf is hierbij een onderverdeling 

gemaakt naar klassen gedrag gebaseerd op kennis ('knowledge based'), regels ('rule based') en 

vaardigheden ('skill based'). Bij oorzaken a.g.v. gedrag uit verschillende klassen behoren 

verschillende maatregelen. In de bij het model behorende classificatie/actie matrix is aangegeven dat 

motivatie alleen zinvol is bij rule-based gedrag. 
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In lijn met deze matrix en de eisen gesteld aan een PmMES bebben de indicatoren betrekking op 

gedrag gebaseerd op 'rule-based-behaviour'. 

In het kader van het veiligheidsmanagement betekent dit dat met een ProMES de prestaties van 

medewerkers worden gemeten die recbtstreeks door hen zijn te bemvloeden, maar dat met goede 

resultaten de veiligheid niet is gegarandeerd ( en ook niet wordt gemeten). Incidenten met andere 

oorzaken ( organisatorische oorzaken, techniscbe oorzaken en oorzaken gebaseerd op 'knowledge 

based' en 'skill based' gedrag) dienen wel door medewerkers gesignaleerd en gerapporteerd te 

worden, maar bet nemen van de juiste maatregelen ligt bij het management. 

7 .3 Conclusies: 

Het ontwikkelen van ProMES in modules is ook bij Maintenance zinvol gebleken. Het ontwikkelen 

van 'veiligheid' als eerste module is echter niet aan te bevelen in verband met de ervaren abstractie 

van bet meetbaar maken van veiligheidsprestaties. 

De bij Maintenance gekozen aanpak waarbij een groep een verantwoordelijkheidsgebied voor de 

andere ontwikkelgroepen ontwikkeld, is niet in lijn met de ProMES gedacbte dat een groep door 

de ontwikkeling van een product 'eigenaar' wordt van dit (deel-)systeem. De aanpak werkte echter 

redelijk goed in de zin dat het importeren van een in een andere area ontwikkeld product weinig tot 

geen weerstand opleverde. De bekendheid met bet ProMES-ontwikkelproces en het vertrouwen in 

collega-technici in andere area's heeft hier waarschijnlijk aan bij gedragen. 

Het ontwikkelen van bet verantwoordelijkheidsgebied veiligheid binnen ProMES lijkt een goed 

gereedschap binnen veiligheidsmanagement. W anneer na de implementatie resultaten bekend 

worden is het mogelijk een kosten/baten afweging te maken. Het ontwikkelproces op zich zelf lijkt 

echter al positieve effecten te hebben opgeleverd, wat een normaal verschijnsel is bij de 

ontwikkeling van ProMES. 

ProMES 'veiligheid' is een waardevolle aanwlling voor veiligheidsmanagement. Naast een 

prestatiesturing-systeem is het noodzakelijk, zoals in§ 7.2 beschreven, andere systemen (zoals 
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bijvoorbeeld een near-miss rapportage systeem) en rnaatregelen in te voeren ofte handhaven om de 

veiligheid beheersbaar te ma.ken en houden. 

De stap van de samenstelling van prestatiewaarderingscurven voor veiligheid bleek voor de leden 

van de ontwikkelgroep dermate abstract, dat aanpassing van de curven ten alle tijd mogelijk moet 

zijn. Daarom is een flexibel informatie-systeem van groot belang voor de acceptatie van het 

ontwikkelde systeem. 

V oor de waardering van veiligheidsprestaties ten opzichte van andere verantwoordelijkheden dient 

een verband te worden gevonden tussen die prestaties en de bijdrage die deze aan het afdelings- en 

bedrijfsresultaat hebben. Hierbij wordt dus het verband tussen 0017.aken en gevolgen van incidenten 

gezocht. Een beproefde methode voor de identificatie van dergelijke verbanden is het achterhalen 

van 0017.aken van near-misses en incidenten m.b.v. de foutenboom. Een database waarin het 

mogelijk is de direkte en de achterliggende 0017.aken en de relatie daartussen op te slaan, kan de 

basis vormen voor het achterhalen van het gezochte verband. 

De in de industrie gebruikelijke prestatieindicatoren L.W.I. 'sen R W.I. 's zijn voor het gebruik in 

Pro.MES (op afdelingsniveau) niet geschikt als prestatie-indicator. De redenen hiervoor staan 

beschreven in § 5 .3. 

7.4 Aanbevelingen 

Bij de ontwikkeling van een ProMES m.b.v. de modulaire benadering dient als eerste een 

verantwoordelijkheidsgebied te worden ontwikkeld dat door de leden van de ontwikkelgroep 

concreet meetbaar is te ma.ken. 'Veiligheid' lijkt bier niet voor geschikt. 

Evalueer na implementatie van Pro.MES bij Maintenance de gekozen aanpak. Hierbij is vooral de 

vraag interessant in hoeverre de buiten de eigen area ontwikkelde products door de groepen 

geaccepteerd worden. 
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Het met de ontwikkeling van Pro:MES verkregen commitment voor resultaatverantwoordelijkheid 

dient te worden uitgebouwd door de Pro:MES-ontwikkeling door te zetten en af te ronden. Door 

dit achterwege te laten zal het tegenovergestelde waarschijnlijker zijn: de betrokkenheid bij het 

systeem zal afuemen wanneer blijkt dat het project niet wordt afgerond. Dit houdt in dat ook de 

nog niet ontwikkelde verantwoordelijkheidsgebieden in ontwikkeling dienen te worden genomen. 

De beperkte hoeveelheid voor Pro:MES ter beschikking gestelde capaciteit van de programmeur(s) 

is een belemmering voor de gewenste snelle implementatie na afronding van het ontwikkelproces. 

Het is noodz.akelijk voor de blijvende betrokkenheid van de groepsleden. 

Omdat een deel van Pro:MES-'veiligheid' als area-verantwoordelijkheid is ontwikkeld, is het aan te 

bevelen dat de terugkoppel-bijeenkomsten van dit deel ook gezamenlijk worden georganiseerd, dus 

met zowel een Operations-shift als met de Maintenance-technici. Ondanks de praktische problemen 

die dit kan opleveren zal dit van belang zijn voor de blijvende acceptatie van de area

verantwoordelijkheid. 

De oprichting van een projectgroep voor de begeleiding bij de implementatie van ProMES en voor 

een voortdurende bewaking van de prestatiemeting en -terugkoppeling kan ervoor zorg dragen dat 

problemen met en aanbevelingen voortvloeiend uit ProMES effectief kunnen worden aangepakt. 

Onderzoek wat de oorzaken zijn van de bij de inventarisatie aangetroffen verschillen in de 

veiligheidsbeleving in de verschillende afdelingen. 
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Bijlage 1: Artikel Volkskrant 1-10-'94 

Het ZWarte goud dl'oOgt ~P, niaaf dir(a~kelS 
. Hetgaatfiljarenberoerdm~de .. ~ii ibliJ"ven·bra·nden 

S • d • If de val van de Muur in 1989 nieuwe raffinaderijen in Europa. In S me1 ze S zo alzettevindeninMidden-enOost-, 

b. . d d t k d . . t kan Europa. 111111' die markt is weer-eroer , a een OU e sanenng me barstig en de linancitle risico's zijn' 

uitblijven. De olie-industrie zal dolblij zijn e~":~~rtiumdatonderkiding; 

als er in de regio Antwerpen-Rotterdam een Slond van Shell Duitsland, wilde de . 
voormalige DOR van benzine voor-: 

of twee raffi's dichtgaan. Maar dat houden . ziendooreenpijpleidingunte lei-: 
gen v1n Hamburg n11r het oosten. ' 

de olieproducerende landen tegen door De Treuh1nd. het overheidsbureau ' 
• · dat de economic in Oost-Ouitsland 

raffinaderijen op te kopen. Vooral Libie op poten moet ullen, zag er nicts 
· ·- in. De deelstut Saksen verbood de 

. speelt een d"ubieuze rol. Maar:de markt is aanlcg zclls. Tot intense tevredcn-

nu zo sterk ii-igi_stort dat ·de Groti Sancring ~:tkt' de Franse olien1Utse
ha

p-

. in aantocht is. Elf ZOU samen met het Duitsc 
ccncem Thyssen de sterk verouder
de Leuna-raffinaderij in Oost
Duitsland ovememen en latcn mo
dcmiscrcn door het Zweedsc con• 

1 _________ _ 

: 11oof Tlleo NIJenhul■ De economic trekt un, mur de , :::::.=====;;;;;..--=--- Europese rallinaderijen doen nict 

W 
IE ZICH impopulalr mee. Het zijn er ievcel Nicmand 
wil maken op een weet hoe groat de overcapacitcit 
fcestje van een olie- precies is. De schattingen lopen uit• 
mutschappij, moetop een v1n 10 tot 20 procent. Het is 
luide doch opt!CWdtte een tuie erfenis van de welvaaru-

toon bij de linancieel directeur in- explosie van de jaren zestig. 
fonneren hoe het toch gut met zijn Olieraffinage had toen een ;rote 
raffinadffljen. In de oacn van een toekomst, venelt Nicolas V0ute, 
ichltldstbewurder is een raffina- olicconsulent in Den Hug. 'Er wu 
derij een groat zwart pl Je pompt voor elkc raffinadcrij wel een pleltje 
er miQoenen in ea het resultaat is onder de zon. Oat is nu niet meer 
steevut hetulfde; de ratlinaderij het geval. lcderecn wacht nu op ecn 
heeft altijd meer lfld nodig, aeld dat sanering en die is hoognodig.' 
met hard werltcn is verdiend in de De oliemutschappijen delen dat 
oliewinnlna en met de verkoop van standpunt vollcdi1. Een kouc!e sa-

1 
benzine. ncring is onvermijdelijk. Niemand 

'Overheden en COnJumenten laij• is verbusd a1s een van de concur-
/ sen doDartekens in hun oaen zodra renten in Rollcrdam of Antwerpen 

u aan rallinaderijen denken. Maar de komende maanden zijn raffina-
de Europese rallina&e-lndustrie dcrij sluit. De maatrcgel zal met een 
gut door een ontstellend diep daL' zucht van verlichti"l\ word en ont• 
Aan het woord is Jeroen van der vangen. 
Veer, ~eur van onder meer ( - Het geruchtencimiit ligt al maan
SheU Perms. . I den op stoom. De ~n vcrwacht ciat 

"'Wur hale.,'!,we in &';"l•naam het Kuwai, Petroleum (Q8J in de Euro
aeld vandaan, den!' ~ wel ~- poon 'orm;aJt'. Andcrcn vindcn dat 
als "-e met de overheid disc:ussitren , onzin. Q8 heeft in fllllit al een raffi 
~er ~ere havenacld~- of extra gcsloten en zal de l'O'itic op de 
utvest_enngcn v~ het nulieu. Raffi. noordwest-Europesc marlrt nooil 
nadcn,en vcrd~ de unkoop . prijsgevcn. Eerder noa zuflcn het 
van de ruwe ~• ~01 ~I teru1, ' twee tcchniM:h vcrouderdc com
mur maken ei1cnli1k ruet genoea : plexen in Antwerpen zijn, weert 
'""'le om ook hun menscn le beta- een concurrent 
len.' .. • Bijna elkc raffinaderij gut over 

De Europcse raflinaden1en •!in, de 1on1, zelfs het modeme complex 
door de bank ae,:,omen. finanatle ! un Esso in de Botlck. lfet is een 
~k_kelaars. Al ,aren. Ze hebben ! complex dat zekcr niet met sluiting 
dne 1ur ge!eden enkele '!!Unden ; wordt bcdreigd. Hct is high t«h. 

i 1oed ged~d door de ~tk rond I Mur juist daarom zouden de Sau• 
• de Goll-<:nsrs. De wereld "1lde zlch dicrt daar cen oogje op hebb,:n. 

mdckken tegcn ccn volsuekt denk- __ 
beeldige schaarste un benzine. , Overnanie zoia ecn logische step 
Even werd er Oink verdiend, mur zijn rude_,,, met Ello en Teuai 
daama was hct weer het oude lied• ! van vori1 jaar in Rotterdam. ['! 
je. De ene niaand een bcetje 11oinst, I Saudische . mutschappij ~ 
de maand durop weer ve,iies. werd mede-andeelhouder in TEMi 

cern ABB. Tot dat moment zou de 
Treuhand de verliezen van Leuna 
dragen. De beloninc voor Elf was 
dat het Leuna-netwcrk van Minol
tankstations in Fransc handcn zou 
komen. 

G 
AANDEWEG ontdekte 
·ru in een firunciele val tc 
zijn gclokt. De vcmieu
wing van Leuna stand in 
geen vcrhoudiJta t~t hct 

toekom,ti& rendcment. Elf aing op 
zoek naarcennicu-partnerdi~de ; 
hellt van hur aandeel van 66 p,o- i 
cent wildc overnernen. Tegelijk ,.-ii- ) 
den de Fnnsen de capaciteit van de t 
nieuwe raffinaderij terugbrenrcn ; 
van 200 duizend riaar 140 dui,end ; 
barrels per dag. i 

De Duitsen waren woedend. '. 
Bondsltanselier Kohl bnicht het on
derwerp zelfs ter spnke bij presi
dent Mitterand. Welk compromis er 
ook wordt ae,·onden, de gouden ' 
bergen die Ell zag· opdoemen zijn 
vcrdwenen. 

i)e verket1ningen in Midcien-Eu• 
ropa stcllen tot nu toe zwur telcur. 
Een unbod van ccn consortium om 
enkele raffinadcrijen in Tsjechit tc 
modcrniseren, is al twee jur in dis- . 
cussie, 111111' heeft noa nietS con
creets opgelevcrd. 

Rusland is voor de oliemut• 
schappijen evenmin een Eldondc;. 
President Jeltsin lonkt naar wcstere 
investeerden. 'Mur tcgclijk heeft 
hij voor bijna elke aetivitcit wef ec,n 
belastingrnaatrqel bcdacht', ver• 
klurde fiscul cxpen Brian I.Avers 
dit voorjaar voor het 1 nstitutr o( 
Petroleum in Landen. 

Oostcnrijk bleek evcnmin een 111 

In GothenliW"J, wur de OK-ralll
nadcrij de Zweecbe en Finse un
dcelhoudcrs hoofdpijn bezorJde. 
school ineens een noa onbekende _ 

' Saudische aancleelhouder aan. Het 
sanerinpproccs wit door dcrgelijke _
transactics tot nu toe nict echt op 
aang komen. . . I ! 

·· Oliec:onsulent V0ute, die n:laties 
op hoog nive.au hcclt in de OPEC, 
vrocg un een kennis uit Abu Dhabi 
waarom hct land de dul in Oostcn
rijk had acsloten. Hct 1ntwoon!: 
'Nicolas, we probcren alleen mur 
tc ovcrleven.' In plaats van met 
ruwe olie te moeten leuren, kuMen 
de olicj)roducerende landen cen 
dcel van hun produktic kwijt. Het is 
heuclfde reccpt dat Koeweit in 
1983 toepaste door de tankstations 

Bruto winst raffinaderijen 
Dellln ,.. llam(',•.-c:~ ,1;r;1t-W 
I 

•Z' ! I I I I ! J 
17 ■ D10111Zt3M 

en de rallinadcrij in Europoon van 
Gull over te ncmen. 

Ubit is het mcest actief. Door 
zich in te kopen in buitenlandse 
ral!inaderijen proberen de La"bitrs 
de boycot te ontduiken die volgde 

: op de luchtramp bij Lockerbie. De 
·proc1u1cten die daar "-ordcn ge
mukl, zijn niet langer M<UU in U• 
bya. . D RIE RAFFINADERIJEN 

in ltalit zifn door de Li• 
bim sered van sluiting. 
libit is bovendien voor 

. twecderde eiaenur van 
de vroepre El.lo-rallln•derij in 

:Hunbllll"-' Die wen! in -1987 ver- . 
kocht aan de Dliddel&rote Ameri

, kaanae mutschappif Coastal Refi• 
· nina-Pie hedt in de VS roffl's moc
·ten sluiten. HunbWJ bleef voor 
sluiting aespaard sinds 66 procent 
van de 'Hamburpe' aandelen in U
bische handen zijn. _ 

Er sluiten wel nfrmaderijen - de 
Mobil-ralllnadcrij in Amsterdam 

Tot in mei van dit jaar. Toen ging de gemeenschappelijke olietermina! 
het ccht mis. 'Als een zwaluw in een van Esso en Texaco. TEM heet nti 
periccte duikvlucht zijn de rcsulta• · TEAM. •i 
tcn Jedaald tot cen niveau dat in Van dcr v- van Shell Perni4 
vier jur nict zo laq is geweest', wuift alle speculaties wcg, 111111' 1" 
zcgt Susan Graham. marktonder- Is wel degelijlc ovenuiad dater~
zoeker bij het effcctenkantoor Mer- pen pan vallen. 'Maar zo'n 
rill Lynch. rina komt altijd later dan je 

wachl Het 1ebcun pas als l1llll · 
derijen "°' _, moeten inves 

in de marlct tc worden. De OM\". 
rallinadcrij in Schwechat leek IC 
moetcn sluiten wcgens oplopcnclt 
vcrliezcn, totdat OMV ineens nicu
we undeelhoudcrs lcreea: Abu 
Dhabi sin& voor 20 procent panici• 
peren. De raffinadcrij druit nu 
1ocddcels op ruwe olie uit Abu 
Dhabi die per pijplijn wordt unge• 

voerd uit TritsL 
De OPEC-landen zijn alert. Raffl

naderijet1. die problemen hebben, 
hebben hun warme belanptelliJta. -
In de VS, waar twull ralllnaderijen 
zijn aestoten, zijn drie lotgen0tcn 
de dans onuprongen. De Saudilrs 

I sina bijvoorbccld al in 1982 . 
dicht - , mur het gut tergend 
traag. In de VS en Canada zijn in 
twee jaar tljd al vcertien ralfinadc
rijen aeslolen. mur in Europa liikt 
het stadium van bedrijfssluitingen 
nu pas aan le breken. _ ! . · 

in modcmiserina e11 milieu-mu 
1elcn. Die dranpel halen ze nl · 
Dan k.rija je een sanerina en wet v111 
het meest harde soort.' ·Y-· 

kochten ze op. · 
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· De olie-lnduatiie koniert de hei
li&e ovcrtllicinc dat in Antwerpen 
en Rollenlam zwakke broedcrs in 
de rallhup-sector op omvallen 
IIMn, ook al zijn de Europese ralfi
naderijen sinds de twee oliecrius 
van 1973 en 1979 beter besland 
ttaen urdlchokken op de markt. 

De meatin hebben 1e1nvesteerd, 
aei,westttrd en "OJ eens aernves
lftrd. Miljarden zl1n aestoken In 
'het willen van de buret'. f.en ou
derwetsc rallinaderij lean heel &oed' 
kero,ine en benzine maken, lichte 
produkten die aoed wrlcoopbaar 
zijn. Murals bijprodukt zil de ralfi. 
naderij met slookolic en noa zwur-

dere olieproduklen. Die zijn, zeker 
in Europa, slechl te slijten. 

Convenie, zoals het 'Willen' olli· 
cieel wordl genoe,nc!, is de sleutel. 
De Esso-rallinaderij in de Botlek 
wu een van de eerste die een baml 
olic naaenoca volledia kon omzet
ten in benzine. O.t ICMUrl met al
lerlei nieuwe techn:cken die minder 
onvriendelijk zijn voor het milieu. 
De milieubewegins rud~ de con
sumen1 aan om, &Is je al moel auto
rijden, Esso le tanken. 

Niel leuk voor marktleider SheU. 
Die bouwde een nos aeavanceerde
re instaU.tie, de Hya>n. Kosten: bij-; 
na anderhall naljard 1111den. Shell 

, · pal nos verder door ruim 3,2 mil
jard te investerm in de modernise
rin& van het complelL Dinsd .. is de · 
ofticiele start ...., Per+, zoals het 
project heel. Onceveer een kwart 
durvan word! 1estoken in mluctie 
van de uilJtool Yml schadelijke stof
fen en de produlale van schonere 
brancblollen. 

Shell en Euo ruklten durmee op 
. naar een mamposilie die de andere 
I nllinaderijen op ~tent.and UL 

Bil Shell &WI de &wes1erir,aen ge
punl inet een pole afslankina. In 
Pernis werkten drie l•ar geledcn 
4700 mensen. Het zuUcn er eind 
van hcl jur l.5.50 zijn. 

. . De 011anisatie wonll plat. Niel 
achter ellte wal<nemer 11u1 meer 
een chef die zcll ook - een chef 
hcdt en die _, un een andere 
chef moet rappcrterm. De reors•· 
nisade nam Y00I' YUbonden en on
dernentinasrud een onaanae,wne 
wcndina, toen balverwege het ~ 
CCI bleek dat Cl' - Mrknemers 
'aemist konden wonlen dan wu ge
pland. 

'Hel is ve~ hoe ver je kan 
komen. als ~ inensen de ruimle 
pcft om zelf him Jwnens le gebrui• 
ken. Hoe weinia is dal vroeger ae· 
beurd', zest Van der Veer. Murhel 
verhul achter de reo11anisalie is 

illustratief voor de beroerde posilie 
van de ralllnaderijen. 

Toen de twee oliecrises het eind 
. inluidden van de economische groei 
uit de jaren zesd1, waren de maal• 
schappijen ,eobsedeerd door de 
prijs van hun ruwe ponclstol. Ooil 
WU die vier dollar per banel ( I 59 
&ter olie). In de jaren UYtntig, na 
twee olieaises, noteerde niwe olie 
ineens veertia dollar of meer per 
barrel .. ; . · .. 

Alie aandachl was erop aencht 
om die koalbare crondstof zo oplh_ 
meal moplijk te gebruiken. De in~ 

ileniews .bedachten lalloze ni.,,._ 
techolieken en ·-fodjao - V an' ~ 
Vee;._ 'Shell hee!t e1!11 lijd aoed~ 
dierid door sneller dan zijn co~r,, 
renten nieuwe · 1nsta11.ades te 9 
wen. Als je de concurrenlie een. 
voor wu, zal je soed, 0.1 je voor 
die lnstallades extra lnankrachl ·ilc)i 
dis had, lelde eiatnliik niet. : Je 
moat v66r alJes zulni1 met je 
arondstof oms~en.. 

1 
Raffina1ecapaclteit in Europa 

, O.t mambeetd ii UIIIO 1994 vol
; le,111 omaedruicl. Ruwe olle is ecn 
,. discounl-anikel seworden. De prijs 
1 is p,buJ Ille! 70 proanl ,eduJd. 

De brulolonm ~ zijn 
sinds 1980 met bijna eenzelfde per
_ cmtaae aesteaen- f.en opcnator. in 
dasdifflsl verdiende in 1980 '46 dui
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Bijlage 2: Area Management in bet kader van 
bet 'Samen-Verder-Project' 

anager 
Accounts 

Manager 
TP&S 

Superintendent 
Productions 

Seaion Head 
Production 

Operations 
F.ngincer 

Refinery Manager 

Manager 
~tions 

Manager 
F.ngincering 

Superintendent 
Maintenance 

SedionHead 
Maintenance 

Maintenance 
Coordinator 

Manager 
HS&E 

Bijlage 2 

l\ianager 
HR&O 
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Bijlage 3: Organigram Maintenance Oil Movement 
binnen bet Engineering Department. 

SI Materials 
& Servioes 

SH Maint 
CDU(E) 

sea. 

SI Maint 
Support 

sea. 

SH l\,laint 
FCCU(E) 

Supervisor 
Medtanisch 

Saiior
Allround
.Junior
Teduticians 
Medtanisch 

Manager 
F.ngjneering 

SI 
l\,laintenanoe 

SH Maint 
OM(E) 

Supervisor 
lnstr./Elektr. 

Saiior
Allround
.Junior
Teduticians 
lnstr./Elektr. 

SI 
Dev. F.ng. (E) 

SH Maint 
Shops(E&P) 

Cmtraaor 
coordinator 

SI 
Dev. F.ng. (P) 

SH Maint 
Process (P) 

TankT.A 
Coordinator 

T oelichting: 

SI: Superintendent 
SH: SeaionHead 

bronnen: 

Bijlage 3 

Inform. Syst. 
Coordinator 

SH Maint 
OM(P) 

-Organiutieschema Nerefco jan '95 
-(VerhoefM. (2), 1992) 



ProMES en Veiligheid bi) Nerefco 55 Bijlage 4 

Bijlage 4: Verantwoordelijkheden Maintenance 

I Beschikbaarheid apparatuur: I 00 % beschikbaar voor Operations minus de tijd die 

Maintenance nodig heeft om dit te verwezenlijken 

2 Kostenbeheersing: juiste afweging investeringskosten t.o.v. reaparatiekosten 

3 Interne kwaliteit: nazorg van uitgevoerde reparaties 

4 Veiligheid: bewust veilig handelingen plegen overeenkomstig de regels van het bedrijf 

5 Milieuzorg: maatregelen nemen teneinde het milieu zoveel mogelijk te beschennen 

6 Service verlenen: door flexibele opstellingf mstelling werkzaamheden uitvoeren die 

ongepland of door gewijzigde situaties voorkomen. Dit hangt sterk af van bereikbaarheid, 

vervoer en alertheid. 

7 Inzetbaarheid (training/kennis): voldoende theoretische achtergrond door training, metals 

doe) een zo breed mogelijke praktische inzetbaarheid in het eigen vakgebied. 

8 Management informeren: het correct leveren van informatie, zowel technisch als 

administratief 

9 Exteme kwaliteit: door controle het gewenste niveau bereiken van geleverde diensten en 

goederen 
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Bijlage 5: Verantwoordelijkheden Operations C.D.U. 

De volgende verantwoordelijkheidsgebieden, in willekeurige 
volgorde genoemd, werden door het design team geformuleerd: 

Kwaliteit en kwantiteit 
Specificaties en doorzet volgens programma realiseren. 

Veiligheid 
Zo veilig mogelijk opereren van de unit(s). 
Het veilig uit bedrijf nemen van de unit(s) bij een (on)geplande 
"shut down". 

Milieu 
Het op juiste manier naleven van milieurichtlijnen. 

Efficiency 
a Zo economisch mogelijk gebruik maken van de utilities. 
b Het efficient afregelen van het brandstofverbruik (ener-

giegebruik). 

onderhoud 
Het in goede staat houden van installaties (signaleren en 
rapporteren, niet het onderhoud). 

Kennis en training 
Het trainen van nieuw personeel en het op peil houden van kennis. 

Speciale taken 
a Naar richtlijnen van de Superintendent de toebedeelde taken 

verrichten. 
b De juiste condities scheppen waaronder interne of externe 

dcrden hun werk kunnen doen. 

Informatie en registratie 
Het informeren van anderen en registreren van gegevens, metals 
doel een optimale informatiestroom. 

Het leveren van prestaties boven het minirnaal gevraagde. 
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Bijlage 6: Organigram shift C.D.U. 

SI 
OM(E) 

ssv 
A-shift 

binnen bet Operations Department. 

Systems 
Coordinator 

SI 
FCCU(E) 

ssv 
8-shift 

Area Dev. 
Engineer 

Manager 
Operations 

t---+--10perations 
Engineer 

SI 
CDU(E) 

SI 
Process (P) 

t----+--i()pcratioos 
Engineers (3) 

ssv 
C-shift 

Sen. Operator 
Plot l 

Senior-
Allround-
Junior-
Operators 

SSV 
D-shift 

Sen. Operator 
Plot 2 

Senior-
Allround-
Junior-
Operators 

SI 
OM(P) 

ssv 
E-shi.ft 

Sen. Operator 
PlotJ 

Senior-
Allround-
Junior-
Operators 

Toelichting: 

SI: Supcrlntatdent 
SSV: Shi.ftSupcrvisor 

bronnen: 

Bijlage 6 

-Organisaticschema Nerefco jan '95 
-[VerhoefM (1), 1992) 
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Bijlage 7: OOG-formulier 

Q bservatle O nvelllg G edrag 

Area/Gebied: Naam: 

__ dag, I I (Datum) Handtekening: 

De bedoeling van deze ronde is dat U "een redelijk aantal" mensen observeert bij 

hun werk, dat U daarbij let op alle veiligheidsaspecten volgens onderstaande 
lijst en direct corrigeert waar nodig. Noteer Uw bevindingen in de vakjes. 

Sectle 1 : PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
a. helmen 

b. oog- en gelaatsbescherming 
c. gehoorbescherming 
d. adembeschermlng 
e. handschoenen 
f. kleding/lichaamsbescherming 
g. veiligheidsschoenen 
h. valbeveiliging 
j. H.?8 monitor 

Sectle 2 : POSITIE, HANDELINGEN en WERKPLEK 
houdl onvoldoende rekening met: k. ltoten, geraakt warden, klemmen, etc. 

I. vallen, struikelen, uitglijden, etc. 
m. aanraken extrHm hete/koude delen 
n. aanraken electrische spanning 
p. inademen/inslikken schadelijke stoffen 
q. spierblessures door overbelastlng 
r. ongeval door gebrek orde en netheld 

Sectle 3: GEREEDSCHAP 
gebruikt gereedschap : s. dat ongeschlkt is voor het werk 

t. dat in onveilige staat is 

u. op een verkeerde manier 

Sectle 4 : PROCEDURES & WERKVERGUNNINGEN 
v. er is geen procedure/procedure ontoereikend 

w. is niet bekend met • / begrijpt procedure niet 

Bijlage 7 

Nerefco 

DISTRIBUTIE : 
1 - Supt. F&S 
2 - Area Supt. of 

Bouwplaats !eider 

Aantal menHn 
geobaervHrd : 

Allntal gec:orrlgHrd i 
c=J ' 
C=:J r ; 
c=J r · ·7 

I. . J 
L J 

' 

c:=J 

x. gestelde in procedure/werkvergunning wordt niet opgevolgd 

Opmerklngen: a) Indian niet direct gecorrigeerd is of kon worden, dan hieronder toelichten. 

b) lndien verdere actie nodig is, dan PVl maken en deze hieronder toelichten. 

vocab nr. .:5.80. 1705 
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Bijlage 8: PVl-formulier 

' ,,. 
Nerefco PVI nummer: 

LOSS CONTROL 
Betreft : [j OngevaJ D Onveilige situatie/werkwijze :J Milieu D Produktie 0 Oefekt 

Datum : Tijd : S,te: = E □ P O B 

Area: Proc(P) • OM(P) • CDU(E) • FCCU • OM(E) • ALGEMEEN (omlijnen) Unil/lOkatie: 

I. OMSCHRIJVING VAN SCHADE 11. GEGEVENS BIJ LETSEL: 

Aard lelsel: 

Beroep gewonde: 

Werkgever : Shift : 

Ill. KORTE BESCHRIJVING VAN HET VOORVAL / DE ONVEIUGE SITUATIE: 

(evt. vervolg op ommezijde) 

IV. DIREKT GENOMEN / TE NEMEN AKTIES OP DE AREA: 

(evt. vervolg op ommezijde) 
- ------

V. DIREKTE OORZAKEN (aankruisen) 
Het incident is te wijten aan: 
-, • Ondeskundigheid 

1 _ Onzorgvuldigheid 

J~ Opdrachl/procedure foul 

I Ptanningtvoorbereiding 

~ Persoonlijke bescherming 

.§. Kommunikatie 

7" Materiaal/gereedschap 

:if. Oefekt of vervuiling 
JI_ Beveiliging van apparaat 

1Ci Onveilige werkplek 

VII. VOORSTEL TER VERBETERING 

VIII. Opgemaakt door : 

VI. ACHTERLIGGENDE OORZAKEN (aankruisen) 

:ii.:: Leiding/toezicht 
~ : Engneering/ mkoop 

:~~ Ontoereikend onderhoud 
c1 Ongeschikte apparatuur 

~ Ontoe<eikende werknormen 

(niet verplicht) Paraaf : 

l Slijtage/delekt (ongewoon) 

:i: Misbruik/foutiel gebruik 

E Persoonlijke problemen 
:I Kennis/ervamg 

~ Motivatie 

(evt . vervolg op ommezijde) 

Aid.: 

(Originee! : AMT/Aid .Supt. - le Copie: Loss Control - 2e Gopie: Aid.file) 
-·----·-- --- - - -

IX. Voorstel WEL/NIET uitvoeren Streeldatum: Akliehouder: 

Naam Aid.Supt. : Datum: Paraaf: 



I 
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Bijlage 9: Beleidsverklaring 'Algemeen zorgbeleid' 

Algemeen zorgbeleid 

Beleidsverklaring 

Het beleid van Netherlands Refining Company (BP/Texaco Joint Venture) 8.V. 
(Nerefco) is er op gericht om bij de uitvoering van aile bedrijfsactiviteiten de 
grootst mogelijke zorg te besteden aan kwaliteit, milieu, beveiliging, arbeids

omstandigheden en veiligheid. De zorg zal minimaal in overeenstemming zijn met 
de wettelijke en de met de afnemers overeengekomen eisen. 

De zorg uit zich in het streven naar voortdure.ride verbeteringen en de jaarlijkse 
formulering van doelstellingen, welke openbaar gemaakt worden. De haalbaarheid 
van de doelstellingen zal door Nerefco Management regelmatig beoordeeld 
worden. Zonodig zullen de doelstellingen worden bijgesteld. De resultaten van 
deze beoordeling zullen worden geregistreerd. 

Nerefco Management verplicht zich om de zorg voor kwaliteit, het milieu, de 
beveiliging van het bedrijf, de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van het 
bedrijf en de mensen die er werken even zwaar te laten wegen als haar 

economische ondernemingsdoelstellingen. 

De actieve medewerking van alle Nerefco medewerkers en aannemers personeel 
is vereist om het beleid vorm te geven volgens vastgelegde maatschappij 
standaards. Daartoe verplicht Nerefco Management zich om voortdurend haar 
medewerkers voor te lichten, te stimuleren en te trainen om het beleid in praktijk 

te brengen. 

De uitwerking van het beleid wordt vastgelegd in een gedocumenteerd 
zorgsysteem, bestaande uit procedures, normen en richtlijnen. 

Nerefco Management heeft een Management vertegenwoordiger aangesteld met 
de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om het zorgsysteem in te voeren en 

te onderhouden. 

Het beleid en de doelstellingen zullen door Nerefco Management jaarlijks getoetst 
worden, waarbij de resultaten gepubliceerd zullen warden in het jaarverslag van 

het zorgsysteem. 

A.F. Harrison 
Refinery Manager 

Bij/age 9 
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Bijlage 10: Inventarisatie van bet veiligheidsysteem in praktijk 

Het systeem in praktijk 

Inleiding 

In deze bijlage worden een aantal veiligheids "metingen" besproken die iets zeggen over het 

functioneren van het bestaande systeem. 

Dit zijn achtereenvolgens een inventarisatie van de eigen beleving bij maintenance O.M. en 

Operations C.D.U., gegevens uit het ISRS-rapport (uit augustus '95), het Loss-Control 

Systeem, resultaten van de OOG-ronden, resultaten van een safety-review en een kleine 

inventarisatie van de bestaande voorschriften. 

Eigen beleving 

Uit het onderzoek naar de eigen beleving van Maintenance O.M. blijkt dat een aantal zaken 

zeer negatief ervaren worden. De meest in het oog springende zijn: 

- het aantal trainingen (niet de kwaliteit) m.b.t. noodprocedures en voorschriften. 

- de voorlichting over voorschriften, noodprocedures en Loss Control 

- de bereikbaarheid van de voorschriften en noodprocedures 

- de werkbaarheid van het veiligheidsoverleg, permits en Loss Control 

Meer informatie over de methode, gegevensverwerking, conclusies en aanbevelingen vindt U 

in bijlage 11 . 

ISRS-audit 

In de audit worden verschillende onderwerpen m.b.t. veiligheid onderzocht. Veel aandacht 

gaat hierbij uit naar bestaande procedures, naar de mate waarin regelingen zijn vastgelegd. 

Over het algemeen worden deze regelingen door ISRS als ruim voldoende aangemerkt. 
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Minder aandacht gaat uit naar de acceptatie van de bestaande regelingen door de gebruikers 

ervan. lmmers, niet alleen de methode van het verzamelen van gegevens (hoe belangrijk ook), 

maar vooral ook de informatie die deze gegevens opleveren zeggen iets over de veiligheid in 

een bedrijf 

In de ISRS-audit komen een aantal elementen voor waarbij in beperkte mate iets over de 

naleving van de regelingen wordt geschreven. Dit zijn de elementen: 

(8) bedrijfsregels en voorschriften, waar in de paragrafen "zorg voor naleving v.d. regels" (8.5) 

en "evaluatie programma" (8. 7) blijkt dat deze zorg en evaluatie nauwelijks is geregeld. 

(11) persoonlijke beschermingsmiddelen, waar in paragraaf 11 .3 blijkt dat de naleving van de 

persoonlijke beschermingsmiddelen vrij goed is. 

(13) programma evaluatie, waar blijkt dat de naleving van de normen zeer goed is. 

Ook element (16) veiligheidsbijeenkomsten zou bier iets over kunnen zeggen, ware bet niet 

dat dit element niet behandeld is omdat ten tijde van de audit geen formele activiteiten zijn 

aangetroffen. De reden hiervan is dat de frequentie die ISRS als norm stelt niet gehaald werd. 

De vraag is in hoeverre een steekproefvan deze omvang (een doorlichting van enkele dagen) 

de acceptatie van de bestaande regelingen kan bepalen. Ze is immers moeilijker meetbaar dan 

de formeel vastgelegde regelingen zelf, waarop de ISRS-audit zich vooral richt. 

Loss Control 

Het Loss Control systeem wordt door ISRS als vrij goed aangemerkt. Er zijn echter enkele 

kanttekeningen te plaatsen. 

1. Uit de structuur van het systeem en de gegevens die het management team (MT) hieruit 

gebruikt blijkt dat door het management voomamelijk naar de gevolgen van (bijna-)incidenten 

wordt gekeken. De oorzaken worden bijzaken en worden nu voomamelijk op area-niveau 
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besproken. De vraag is in hoeverre op dit niveau toevallige oorzaken van structurele kunnen 

worden onderscheiden. Juist bij de analyse van de oorzaken kunnen aggregaat-gegevens 

aanwijzingen geven over te nemen maatregelen. 

2. Om deze structurele oorzaken te herkennen is een goede classificatie noodzakelijk waarbij 

naast technisch en organisatorisch falen ook menselijk falen geclassificeerd kan worden. In het 

huidige systeem ligt de nadruk op het technisch en organisatorisch falen. Het menselijk falen 

wordt geclassificeerd als misbruik, persoonlijke problemen of het gebrek aan kennis, ervaring 

of motivatie. 

Op dit gebied zijn nieuwe ontwikkelingen gaande. De classificatie van basis-oorzaken van 

(bijna-)incidenten op basis van vormen van menselijk gedrag heeft goede resultaten 

opgeleverd. Meer over de classificatie van m.n. oorzaken van menselijk falen en de gevolgen 

die een organisatie hieraan kan geven is te vinden in Van der Schaaf. Ook wordt momenteel 

onderzoek gedaan naar de classificatie van herstel-factoren, deze ontwikkelingen kunnen een 

positieve bijdrage leveren bij veiligheids-management. 

3. De aantallen gemelde incidenten (PVl's): de verhoudingen tussen dodelijke/emstige 

ongevallen en de overige (gemelde) ongevallen en bijna-incidenten liggen bij Nerefco anders 

dan in het ILCI-model (zie bijlage 12), zoals het arbojaarverslag dat weergeeft. Verschillende 

studies geven verschillende normen voor deze verhouding. Een oorzaak van deze verschillen 

zijn de definities van incidenten en bijna-incidenten die gehanteerd worden. 

Een andere reden voor de afwijkende verhouding kan de mate zijn waarin een bedrijf 

voorwaarden schept die de acceptatie van een near miss-rapportage systeem bevorderen. De 

belangrijkste zijn de mogelijkheid anoniem te melden, feedback geven over resultaten van de 

melding en in alle gevallen een "no blame policy". Ervaringen tijdens een periode meelopen 

met twee afdelingen en de resultaten van de inventarisatie van de eigen beleving van 

Maintenance O.M. wijzen met name op het ontbreken van die "no blame policy" op 

verschillende niveaus in de organisatie. Nader onderzoek zou bier uitsluitsel over kunnen 

geven. 
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OOG-ronden, 

De aangetroffen en met betreffende medewerkers besproken onveilige situaties worden 

geregistreerd. Deze resultaten van OOG-ronden worden door de afdeling H. S.E. verwerkt en 

eens in de twee maanden aan de AMT's teruggekoppeld. Dit zijn lijsten waarop de 

(geconstateerde) "foute gedragingen" per area voorkomen, in aantallen weergegeven en als 

percentage van het totaal aantal gelopen oog-ronden. De AMT's kunnen deze feedback 

gebruiken om trends te herkennen en hierop bij te sturen. 

Van deze feedback kan een stimulerende werking uitgaan. Voor de prestatiesturing op korte 

termijn zijn volgens de theorie vooral het stellen van specifieke, uitdagende en haalbare doelen 

en adequate feedback-systemen belangrijk. De betrokkenheid bij de doelen kan worden 

vergroot door werknemers deze doelen zelf te laten formuleren. Belangrijk is de feedback zo 

veel mogelijk in positieve bewoordingen te formuleren en spoedig op de prestatiemeting te 

laten volgen. Ook is grafische weergave aan te bevelen. 

In dit geval (OOG) wordt echter feedback gegeven over prestaties waar geen concrete, 

haalbare doelen voor zijn afgesproken, immers het doel is "zo min mogelijk fouten". Het kan 

een verbetering zijn voor een bepaalde periode met de verantwoordelijken een doel afte 

spreken dat uitdagend en haalbaar is. Een snelle terugkoppeling van de prestaties kan 

motiverend werken. 

Ook het formuleren van de doelen door de werknemers die de oog-ronden "ondergaan" zou 

een verbetering kunnen betekenen. Hiermee wordt echter op de Prof\ffiS ontwikkeling m.b.t. 

veiligheid vooruitgelopen. 

Safety review 

In Februari 1995 is onder werknemers van beide lokaties van Nerefco een Safety Review 

gehouden. In alle lagen van de organisatie zijn in totaal 21 mensen geYnterviewd, inclusief 
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contractors. De vragen bandelden over verschillende aspecten van bet veiligheid management 

bij Nerefco. De resultaten zijn in de bijlage 13 opgenomen, de belangrijkste conclusies worden 

bier weergegeven. 

Het "commitment" van bet management wordt als voldoende aangemerkt, met het 

commentaar dat "op de werkvloer" minder van de betrokkenheid van bet boger management 

wordt ervaren. 

Bij "safety awareness" worden bet gebrek aan betrokkenheid bij ISRS, bet gebrek aan OOG

training op "werkvloerniveau" en het gebrek aan berbalingstrainingen in het algemeen 

genoemd. Over bet algemeen is men zicb bewust van de gevaren in bet werk. 

Contractors vinden bun veiligheids-standaards boger dan die van Nerefco, maar de incidenten

statistieken wijzen het tegendeel uit. 

Op alle niveaus zijn verscheidene overlegstructuren (comrnunicatie) waarin veiligheid wordt 

besproken. Met name informatie en feedback aan contractors zijn voor verbetering vatbaar. 

Trainingen m.b.t. noodprocedures dienen vaker gegeven te worden, brandweertrainingen en 

veiligheidstraining van boger personeel gebeurt wel met een bepaalde regelmaat. 

ISRS-audits bebben weinig bekendbeid in de organisatie, men vraagt meer feedback over de 

resultaten van audits in zijn algemeenheid. De OOG-ronde is een belangrijk middel dat de 

veiligheid vergroot. 

De administratieve handelingen ervaart men als veel en inefficient, maar noodzakelijk. Van bet 

Total Quality project verwacht men veel verbeteringen op dit gebied. 

Er is een systeem om incidenten te melden, waardoor incidenten in de groep besproken 

worden. Men is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid m.b.t. veiligheid. Ter verbetering 

van de veiligbeidsprestatie wordt aanbevolen de mentaliteit nog te verbeteren. Ook wordt 

aanbevolen meer betrokkenheid bij ISRS te verkrijgen en meer resultaten van OOG-ronden te 

publiceren. 

Voonchriften 

In hoofdstuk 4 is een kleine opsomrning van de bestaande regelgeving gegeven. Direct valt op 

hoeveel verschillende documenten bestaan. Dit kan in praktijk problemen opleveren, zoals ook 
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uit de inventarisatie van de eigen beleving en de Safety Review blijkt. De Total-Quality project 

groep brengt met de standaardisering van de regelgeving vermoedelijk verbetering in deze 

situatie. Belangrijk is dat werknemers gestimuleerd worden naar deze standaard te werken. 
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Bijlage 11: Inventarisatie 'Eigen Beleving' bij 

Maintenance O.M. en Operations C.D.U. 
lnleiding 

Bijlage 11 

Bij twee shifts van de C.D.U. is een enquete afgenomen metals doel de veiligheidsbeleving te 
bepalen. Hiervoor is dezelfde enquete gebruikt die eerder door de ProMES-groep van Maintenance Oil 
Movement is opgezet en ingevuld. Hierdoor zijn de resultaten vergelijkbaar. De vragen bebben 
betrekking op een aantal onderwerpen, waarbij steeds 8 categorieen worden onderscheiden. 
De vel7.affieling onderwerpen is hieronder weergegeven: 

Nonnen Middelen 

-V oonchriften -Trainingen 
-Noodprocedures -Penoonlijke 

beschermin~-
middelen 

-Permits 
-Veiligheidsoverleg 
-Gas-/polytests 
-Aardin~-
/isolatiemetin2 

De categorieen zijn : 
-training 
-voorlichting 

Cultuur 

-V oorbeeldfunctie 
management 

-Conseguenties 
aanvaarden 

-Openheid 

-duidelijkheid van de inhoud 
-bereikbaarheid van informatie 
-werkbaarheid in praktijk 
-vertrouwen in het onderwerp 

Penoonlijke 
beleving 

-Eigen 
beleving 

-Afwegen 
risico's 

-Werkdruk 
ttrisico 

-in boeverre bekend is wie de 'deskundige' is 
-of bet onderwerp leeft in de organisatie 

Werkplek 

-W erkomstandig-
heden 

-Gereedschap 
-"Good 

housekeeping" 

Door bij ieder onderwerp een oordeel te vragen over deze 8 categoriren is de beleving 
geanventariseerd. 

Controles 

-OOG-rondes 
-ISRS 
-Pennitcontrole 
-Audits(intern, extern, 
management) 
-Stellingcontroles 
-Medische keuringen 
-Controle 'Sub 's" 
-LTI/RWI/PVl 's 

Bij Maintenance is gekozen voor slecbts twee mogelijke antwoorden, onvoldoende of goed. Hierbij 
was de afspraak gemaakt dat tenminste bij iedere onvoldoende een voorstel ter verbetering zou 
worden gegeven. Het voordeel van deze methode is dat duidelijk stelling genomen moet worden, 
waarbij argumenten om een onvoldoende te geven tot concrete voorstellen ter verbetering leiden. 
Hierdoor lean de nadruk van de enquete bij de (opbouwende) voorstellen ter verbetering liggen. Het 
nadeel van deze methode is dat ongenuanceerd antwoord moet worden gegeven op vragen die de 
opinie, de mening van de respondent betreffen. Daar waar de mening tussen goed en onvoldoende 
ligt, zal de respondent moeten bepalen wat het zwaarste weegt. Tijdens het vaststellen van de 
antwoordmogelijkheden is gesteld dat in het kader van veiligheid alleen "goed" voldoende is, wanneer 
het oordeel onvoldoende luidt, betekent dit dus dat bet als "niet goed genoeg" wordt ervaren. 

Door dezelfde vragen te gebruiken bij de shifts van de C.D.U. als die bij Maintenance O.M. zijn 
gebruikt, zijn de resultaten vergelijkbaar. De aantallen goed/onvoldoende geven een indicatie van de 
veiligheidsbeleving, de voorstellen ter verbetering geven aan wat er onvoldoende aan het onderwerp 
wordt gevonden. 
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Resultaten 

Het percentage van de respondenten dat met 'onvoldoende' beeft geantwoord is in de bijlage in 
tabelvorm weergegeven. Hierbij is van ieder onderwerp dit percentage per categorie weergegeven. 
Indien op grond van de antwoorden met 90 % zekerbeid kan worden gesteld dat tenminste de belft 
van de afdeling, die door de respondenten wordt vertegenwoordigd, een bepaalde categorie 
onvoldoende zal beoordelen, is deze categorie grijs gemarlceerd. 

Het percentage onvoldoendes geeft tevens aan in welke categorieen de meeste voorstellen ter 
verbetering zouden moeten zijn te vinden. Omdat belaas niet bij alle 'onvoldoendes' een argument of 
verbetervoorstel is gegeven, klopt dit niet belemaal. 

Veiligbeidsbeleving bij Maintenance 

Bij de Maintenance-groep is bij 44 % van de gestelde vragen met "onvoldoende" geantwoord. De 
veiligbeidsbeleving is dus nogal negatief. 

De volgende aanbevelingen zijn gedaan bij als onvoldoende ervaren onderwerpen: 
- Geef meer voorlicbting en trainingen m.b.t. noodprocedures, voorschriften en Loss Control. Geef 
ook berhalingstrainingen en train structureel en preventief, niet op basis van voorvallen. 
- Breng alle informatie (voorschriften, instructies en noodprocedures) samen op een plek en maak 
wijzigingen in de regelgeving bekend. 
-Aangedragen id~n bij bet veiligbeidsoverleg zouden serieus genomen moeten worden. Ook PVI's 
zouden als opbouwend en positiefbescbouwd moeten worden. 
- De prioriteit die veiligbeid verdient zou ook uitgedragen moeten worden, vooral door bet kader. 
- Scbep duidelijkheid omtrent wie bij bepaalde onderwerpen de deskundige, bet aanspreekpunt is. 

Na overleg over deze resultaten beeft bet management besloten de mogelijkheden te onderzoeken 
veiligbeidstrainingen te integreren in bet opleidingstraject van alle Nerefco-medewerkers en 
berhalingstrainingen te verzorgen voor technicians en operators. In betzelfde overleg is besloten 
eenzelfde enquete bij Operations C.D.U. te bouden. 

Veiligbeidsbeleving bij Operations C.D.U. 

De veiligbeidsbeleving is overwegend positief te noemen. Op slechts 9 % van de vragen is met 
'onvoldoende' geantwoord. De aanbevelingen die bij de onvoldoendes zijn gedaan: 
Het boogste percentage onvoldoendes beeft betrekking op training van noodprocedures en 
werkvergunningen. Voor de werkvergunningen betreft dit vooral de training van contractors die niet 
in de vaste onderboudsdienst zitten. Voor de noodprocedures zou men graag een basistraining en 
berhalingstraingen zien. 
Housekeeping is bet onderwerp dat gemiddeld over alle categorien bet meest onvoldoende wordt 
beoordeeld. Aanbevolen wordt meer voorlicbting en training hierover te verzorgen, met name aan 
contractors. 
Bij stellingcontroles wordt aanbevolen een berhalings-cursus te geven. 
Van OOG-rondes is niet bekend of Nerefco wat met de resultaten doet. 
Over werkomstandigheden zou men tenslotte graag meer voorlichting krijgen. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Door zowel medewerkers van Maintenance als van Operations wordt aanbevolen meer training en 
voorlichting te verzorgen, m.b.t. specifieke onderwerpen zoals noodprocedures en stellingcontroles. 

Bij de Maintenance-groep worden ook andere onderwerpen, zoals bet vertrouwen in Loss Control en 
bet veiligheidsoverleg, "onvoldoende" beoordeeld. Dit wijst op een andere (slechtere) 
veiligheidscultuur bij Maintenance. 

Wat direct opvalt in de tabellen is bet verschil tussen de antwoorden van de shifts en die door de 
Maintenance-groep zijn gegeven. Bij Maintenance is beduidend vaker onvoldoende geoordeeld dan bij 
de shifts. Hiervoor zijn verschillende mogelijke redenen: 
l Maintenance-personeel heeft een grotere kans op onveilige situaties dan Operations-
personeel. Recente studies in Finland (S. Vliyrynen e.a.) hebben aangetoond dat Maintenance met 
30 % van bet aantal gewerkte uren in de organisatie, 40 % van bet aantal ongevallen voor zijn 
rekening neemt. Ook bleek uit deze studie dater een duidelijke relatie is tussen de (onacceptabele) 
werkhouding bij Maintenance-taken en de (grotere) kans op een incident. 
2 Maintenance is afhankelijk van Operations m.b.t. (informatie over) de status van de 
procesinstallaties, in werkvergunningen worden veiligheids-maatregelen voorgeschreven door 
Operations. Deze afhankelijkheid, bet gevoel de veiligheid niet geheel zelf in de hand te hebben, kan 
(mede) bet gevoel van onveiligheid veroorzaken. 
3 Tijdens de discussies in de ProMES-groep (Maintenance) over veiligheid zijn ook negatieve 
ervaringen ter sprake gekomen. Het is mogelijk dat deze in de opinie zwaarder wegen dan de 
positieve ervaringen. De bewuste shifts hebben dergelijke discussies niet bijgewoond. 
4 Operations-personeel krijgt op regelmatige basis (brandweer-)training, waarbij veel 
veiligheidsaspecten worden behandeld. Medewerkers van Maintenance krijgen sinds 1994 weer 
(tweejaarlijks) veiligheids-training, waarbij met name bet gebruik van adembescherming en bet 
blussen van branden wordt behandeld. Het aanbod van training verschilt dus. 
5 Bij Maintenance is er minder commitment voor veiligheid bij bet management dan bij 
Operations. 
6 De Oil Movement-area is onveiliger dan de C.D.U.-area. 

In hoeverre precies de verschillende mogelijke oorzaken daadwerkelijk van invloed zijn geweest is op 
grond van deze enquete moeilijk vast te stellen. 

Op grond van deze conclusies is bet aan te bevelen zowel bij Operations als bij Maintenance, maar 
vooral bij de laatste, meer training en voorlichting over de genoemde onderwerpen te geven. 
Ook is aan te bevelen bij Maintenance extra aandacht te schenken aan de veiligheidscultuur. 
Overigens zijn bij Operations C.D.U. op grond van de enquete geen specifieke verbeteringen aan te 
bevelen, zoals gezegd is overwegend met "goed" geoordeeld. 
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Bijlage 12: ILCI en Nerefco 

Vergelijking Nerefco en I.L.C.I model 

De aantallen PVI's zijn in het arbo-jaarverslag van 1993 gepubliceerd met daamaast het 

I.L.C.L. model. Dat geeft de volgende verhoudingen in 1993: 

Categorie A: 
Categorie B: 
Categorie C: 
Cat3gorie D: 

Dodelijke, emstige en/of verzuim ongevallen 
Ongevallen met licht letsel 
lncidenten met schade aan eigendommen (") 
lncidenten zonder letse! of schade 

Totaal aantal meldingen 1993 

t') SPECIFICATIE SCHAOEGEVALL.£N 
89 lncidenten met invloed op he! milieu 
69 lncidenten met produlctiellerties 

101 Incident en met kwaliteitSllerties 
84 lncidenten met schade aan equ1pment 

114 lncidenten met diverse andere veniezen 

Nerefco ILCI 

28 
121 · 

457 
186 

792 

model ,, 
·1 . 

. - •, . 
. 10 ·. 

_,. .30 \ 
. ; · ·- --- - \ 

. ' 600 .'/ . ... . _ __ , 

atbeelding 4 : I.L.C.L. model en Nerefco 1993, bron arbojaarverslag 1993. 

Op grond van het model zou men dus de volgende aantallen PVl's (1993) verwachten: 

verwacht ontvangen procentueel 

categoric A: dodelijk/emstig 28 28 100 % 

categoric B: licht letsel 280 121 43% 

categoric C: schade 840 457 54% 

categorie D: geen schade 16800 186 1% 

Voor de categorieen B, C en D worden dus niet voor alle incidenten PVI's geschreven, 

ervan uitgaande dat het aantal in de categorie A niet ter discussie staat. 

Dat niet alle incidenten gemeld worden is gebruikelijk, maar de percentages zijn erg 

Iaag. Argumenten hiervoor zijn dat men niet voor ieder klein incident een PVI schrijft 
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en dat deze incidenten ook via andere methoden worden geregistreerd. 

Men zou echter deze informatie toch bij de analyse dienen te betrekken om een zo goed 

rnogelijk beeld van de achterliggende oorzaken te krijgen. lmmers, juist door de gevallen 

in de categorieen B en vooral C en D kan men veel informatie verkrijgen, welke het 

aantal ongevallen kunnen helpen verminderen. Belangrijke zaken die de acceptatie van 

het melden van (bijna-)incidenten door alle werknemers kunnen bevorderen zijn 

anonimiteit, "vergevingsgezindheid" en feedback. Mijn ervaringen tijdens de eerste 

weken meelopen wijzen richting een ontbreken van vergevingsgezindheid (no blame

policy) op sommige niveaus in de organisatie, maar een gedegener onderzoek kan hier 

misschien uitsluitsel over geven. 

Een idee dat door een werknemer werd aangedragen was de invoering van een veilig

heid-ideeenbus. Door volledig anoniem een incident aan te kunnen melden (zonder 

vragen over afdeling etc.) verwacht hij een groter aantal meldingen van bijna-incidenten. 

Dit is een idee dat het gebrek aan "vergevingsgezindheid" bevestigt en kan vergroten, 

eventueel totdat deze houding in de hele organisatie leeft. 
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Bijlage 13: Resultaten Safety Review 

om SA1IIX IIYll'Y 
NJDlfflRLANDS MflNING COMPANY 

21-28 'fehrnaa:- l22S 
BeJiCJr: by BIGIJu:4 lt!d Itrnr-, Lccson ;m4 WJm Spruit 

Nwucmeiit !earn· 
A.F. Harrison 
P.M Houtman 
Y.C. van Staalduijnen 

EWQpoort Site: 
R Korvcr 
LJ. Ravesloot 
P. Sas 
J .W. dejong 
E. le Noble 
J J. vredebregt 
J.J. Spoon 

contcac;tnr CWe,con}. 
A Schoute 
Mr. Sluis 

Pcmla site 
H.D. Ka.be 
J.P Ticbcn 
J.C. I.odder 
K.v.dBoogaart 
G. Hoogland 
J.J. Korpershoek 
H. Roodcnburg 

Refinery Manager 
Manager HSB 
Manager Opcratiom 

Shift Supervisor Process 
Maintenance Supervisor 
Senior Technician Maintenance 
Superintendent FCCU . 
Section Head Reliability Engineering 
Shift Fire Officer 

.. .. All Round Operator Oil Movement 

Main contractor Agent 
Foreman 

Environment Advisor 
Senior Engineer Oil Movement 
Senior Operator Procc:M 
All Round Operator Process 
All Round Operator Oil Movement 
Senior Technician Maintenance 
Shift Fire Officer 

Contractor Cxao Mcurik}: 
W. Smaal 
R. Bosch 

Project Leader 
Foreman 

MANAGEMENT COMMIJMENT 

Bijlage 13 

Message from the slw'eholders is clear: If you annot opente safely then no 
money. 
There is always a baluice between safdy and economics 
In general the people who were interviewed were convinced that the Nerefco 
m2mgement is committed to saf-ety. F.xamples given for this commitment are: 

Knowledge of the HSI=; policy 
1 o golden rules 
frequent visits and meetings by the line mamgcment and supervisors 
COG rounds 
Knowledge of Safety Targets (Gain Sharing) 
Total Quality Management 
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The comments made were: 

Less Senior Management get involved at site level 
Too few Senior Management walkabouts. 

Everyone who has been interviewed was veiy positive about OOG. 

SAFETY AWARENESS 
At the lower levels not familiar with ISRS. 
In some departments the lower levels didn't receive 00G training. 
The training received i! in general adequate for the job. 
But refr~hcr uainhlg is asked for. 

Bijlage 13 

The people arc aware of the safety procedures and the personal safety item, 
they have to wear to perform their job ,afcly. 
The procedure, are followed as much as practice permits. 
The people think that it is going to be improved by the 1·ota1 Quality 
Management system, which i4 to be implemented in the first quancr of 1996. 
In general people are aware of the main safety hazard, in their job. 
At lower level a need for sharing "LcMons to be learned". 
When a work situation is unsafe, they don't start the job until the siruation i! safe. 

CQNTRACT<>M 
The L WI's and RWI's are higher for contractors than for own personnel. 
Contractors believe their safety standard is higher. 
Short-time amtractors have less safety awareness. 
New employed c.ontra.ctors from the house-contractor have the same 
•problem•. 
All contr2ctors hired Jn by· Ncrcfco arc obliged to have followed a b~ic safety 
course (V.C.A.) given by a certified training institute (PBNA). 
All new contractor personnel must t3kc the introduction course, before they 
can start with the job. 
Contraaois are not a.ware of the ISRS system. 
Contractom arc involved in maklna the 00G rounds. . 
lnfonmtion to contractors could be improved (e.g. status of targets). 
Contractors under time pressure could be tempted to break rules 

CQMMtJNICATIQN 
Ncrcfco management meets 4 ti.mes a year with board of directors. 
11le shareholders have about 4 audits a year on different items. 
Management meetings every week. 
Group meetings held on regular basis, every department has its own frequency, 
mostly every 2 months. 
6 timeS a year ~M (a cx:nnmittee consists of 13 chosen people from 
different departments, Clwrman MHSE). 
OOG round, and safety inspection touts every week. 
Supervisors have informal meetings about safety every clay. 
Ncrdco maintenance comraaors (cool box) meeting every two weeks. 
Departmental day stdf meeting every week. 
People are aware of the safety targets set by management. 
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Contractors ue a'W'llre of their own safety targets - less aware of Nerefco ~ets. 
Information given is sufficient, in some area's more than sufficient 
Contractors need more feed-back from Audits held by Nerefco, also on results 
of OOG-rounds in which they participate. 
RQ~13 is translated into Dutch and the lessons are used. 

ENEBGENCX PQPABEPNJSS 

Realistic exercises in co-oper:ition with the Dutch authorities not rcgubr (about 
once every three of four years). · 
Every four weeks fire training and once a year fire practice for operating 
pe:-sonnel. 
Need for Simple emergency drills on a more frequent basis. 
Higher levds have an annual excrdsc. 

AUDITS AND ADMINISJBATIQN 
The ISRS audit net very well known 1n organisaUon. 
000 rounds arc improving safety. 
Gain-sharina has very little influence on improving safety. 
Noc enough feed-back on results of audits. 
Lower levels not involved in ISRS. 
There's a lot of paper-work but most of chc people feel that it .is necessary. 
Noc a very efficient &}'$tem of operating manuals on procedures. 
Should be improved by implc:mcntation of Total Quality. 

SAPETY PBVQDIANCE 
There is a procedure to report accidents and· near mi.s.ses. 
Well known in organisation. 
All L ils are investigated. 
All incidents arc followed in the group and tool-box meetings. 
There arc planned safety in.spections for looking at the •hardware•. 
At Nerefco is a safety incentive scheme introduced, via •Gain-sharing". 
The people have the feeling that they get enough time to do their job safely. 
Permit system puts Supervi.so~ under great pressure in some areas 
Good understanding of personal responsibility. 
In Tum Arounds there's a lot of scaffolding, this makes it harder for the 
operator do the job safely. 
Ideas given by che interviewed people to improve safety are; 

Refreshment training . 
Improve awarcnes3 and mentality 
More inspection on permits 
Convincing people tmt they ate not only responsible for their own safety 
Get people on work floor more involved in ISRS 
Publication of 000-rounds .resulta. 

WIM SPBJJt[ 
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Bijlage 14: Aanbevelingen aan de afdeling veiligheid 

,•.•; 
Nerefco 

Memorandum 

Aan: P. Houtman Datum: 24 juli 1995 
Van: I. Tienhoven 
Betreft: Aanbevelingen namens de ProMES-0ntwikkelgroepen veiligheid 

c.c. R. v. Breda B. Eleveld 
C. v. Zuilen W. Hoogerheide 
H. Marsman J. de Jong 
C. v. Dongen Th. Beukers 
Y. v. Staalduijnen C. v. Everdingen 
M. Osepbius P. Dijkgraaf 
Leden ProMES-0ntwikkelgroepen veiligheid 

Zoals bekend zijn bij twee ProMES-0ntwikkelgroepen (Maintenance O.M. (E) en D-shift C.D. U.) 
een aantal indicatoren voor bet verantwoordelijkheidsgebied veiligbeid in ontwikkeling. Deze 
indicatoren worden voor een deel gevormd door bestaande metingen, zoals O00-rondes, controles 
van werkvergunningen, controles van stellingen, etc. Tevens zijn een aantal nieuwe metingen in 
ontwikkeling. 

Deze indicatoren dienen de (beinvloedbare) prestaties juist weer te geven. Omdat de informatie die 
nu bescbikbaar is, voor dit doel niet toereikend is, achten wij bet noodzakelijk een aantal 
verbeteringen te adviseren met betrekking tot de metingen die door H.S.E. worden 
verzorgd/geregistreerd. Met deze veranderingen bopen wij niet alleen een betere (ProMES-)meting, 
maar ook een grotere veiligheid binnen Nerefco te bereiken. 

Het lijkt ons verstandig op korte termijn te overleggen over de voorgestelde veranderingen, zodat 
duidelijk wordt in boeverre en op welke wijze de veranderingen zijn te realiseren. 

In bet onderstaande zullen de aanbevelingen per indicator worden beschreven, te beginnen met de 
reeds bestaande metingen. 

1 OOG-rondes: 

Aantal waamemingen: 
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In de eerste plaats is het noodzakelijk het aantal waarnemingen te vergroten door vaker en meer 
mensen door middel van de OOG-ronde te observeren. Het is de ervaring van verschillende 
groepsleden dat men in bet afgelopen jaar slecbts incidenteel is geobserveerd. De statistiek beveelt 
een steekproefgrootte, afhankelijk van de grootte van de fractie onveilig gedrag, varierend van 20 
tot 174 waarnemingen per terugkoppeling (met 90% zekerbeid dat bet resultaat van de steekproef 
niet meer dan 5% afwijkt van de werkelijke frequentie veilig gedrag, zie bijlage) aan. Eerdere 
studies in de Verenigde Staten bebben laten zien dat onder bepaalde omstandigbeden alleen bij drie 
of vier waarnemingen per week, met terugkoppeling op dezelfde dag, bet veilig gedrag nog 
verbetert. 

Het advies is dan ook om in iedere area tenminste twee of drie observatierondes per week "voor te 
schrijven", waarbij steeds alle werkplekken (te bepalen aan de hand van de werkvergunningen) 
worden bezocbt. Door de resultaten direct aan de groep terug te koppelen zal bet grootste effect 
worden bereikt. 

Onvoorspelbare OOG-ronde: 

Het moment van de OOG-ronde moet volledig willekeurig en dus onvoorspelbaar zijn. Het komt 
voor dat de planning bij de supervisor aan de muur hangt, dit is niet wenselijk. Deze planning zou 
beter geheim blijven. 

Objectieve waamemingen: 

Naar onze mening kan de OOG-ronde bet best door iemand uit een andere area worden gelopen, dit 
vanwege een grotere objectiviteit van zo'n waarnemer. Daarnaast vergroot het lopen van een OOG
ronde het veiligheidsbewustzijn van de waarnemer. Daarom is bet advies ook personeel van de 
werkvloer OOG-training te geven en met een supervisor OOG-rondes te laten lopen. 

Valide resultaten: 

De nieuwe OOG-formulieren kennen nu nog slecbts ~n kolom, namelijk "onveilig". Om een juist 
beeld van bet gedrag te krijgen adviseren wij terug te keren naar de registratie in meerdere 
categorieen. Veel situaties of gedragingen zijn namelijk niet altijd van toepassing. Door alleen bet 
onveilig gedrag te registreren en dit op bet totaal aantal geobserveerden te delen wordt een onjuiste 
aanname gedaan: alle 000-categorieen (dus ook licbaamsbescberming, zuurpakken, valbeveiliging, 
etc.) zijn van toepassing op alle geobserveerden. Alleen door betook mogelijk te maken "niet van 
toepassing" in te vullen kunnen juiste percentages veilig gedrag worden verkregen. 

Daarom is ons voorstel bet OOG-formulier aan te passen, waarop dus drie elkaar uitsluitende opties 
voorkomen: "veilig", "onveilig" en "niet van toepassing". De terugkoppeling van de informatie, 
recbtstreeks aan de geobserveerden, geeft de waarnemers naar wij hopen de motivatie de OOG
formulieren correct in te vullen. Als concreet voorstel is een concept OOG-formulier bijgevoegd. 
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2 Controles van werkvergunningen: 

Aantal waarnemingen: 

Momenteel worden vier permits per week gecontroleerd (heel Nerefco). Hierdoor komt bet voor dat 
in een area soms vier tot acht weken niet ~n permit wordt gecontroleerd. Uit de statistiek blijkt dat 
bij genoemde zekerheid tenminste 203 waarnemingen per terugkoppeling nodig zijn om een goed 
beeld te krijgen van bet percentage "veilige permits" in een area. 

In praktijk (maandelijkse terugkoppeling per area) is dit aantal waarnemingen misschien niet 
haalbaar. Een kleinere steekproef betekent echter een concessie aan de genoemde 
zekerheden/nauwkeurigbeden. Een mogelijk compromis lijkt ons 51 waarnemingen (zie tabel, 10% 
afwijking, 90% zekerheid) per maand per area. 

Valide meet-procedure: 

Er wordt momenteel door uw afdeling gewerkt aan een nieuwe procedure voor de controles van 
werkvergunningen. 
Deze verandering is in lijn met de aanbevelingen die uit de ontwikkel-vergaderingen volgen, waarin 
is gesteld dat naast bet juist invullen van de permit, in de permitcontrole ook nagegaan dient te 
worden of de controle (door bouder en verstrekker v.d. permit) van de uitvoering van de 
voorgeschreven maatregelen is verricht. We adviseren dan ook deze verandering door te voeren 
zodat wij maandelijks de percentages vergunningen die de toets doorstaan kunnen gebruiken voor de 
ProMES-terugkoppelrapporten. 

3 Controles van stellingen: 

Aantal waamemingen: 

Ook voor de stellingcontroles adviseren wij een grotere steekproef, alhoewel deze niet zo groot 
hoeft te zijn als de overige steekproeven. Dit heeft te maken met bet feit dat de steekproefgrootte 
voornamelijk atbankelijk is van de grootte van de fractie die men onderzoekt. De fractie "onveilig" 
is bij stellingen bet laatste jaar klein, namelijk gemiddeld 2% (zie bijlage). Dit is niet vreemd omdat 
stellingcontroles in feite berkeuringen zijn. Met 22 waarnemingen per maand per area kan worden 
volstaan om (bij de gekozen zekerheid en nauwkeurigbeid) een goed beeld te krijgen van de 
veiligheid van de stellingen. 

Registratie: 

De resultaten van deze controles worden nu per site geregistreerd. De ProMES-filosofie is dat 
prestaties worden gemeten die tot de verantwoordelijkheid van de groep behoren en waarop zij een 
zo groot mogelijke invloed beeft. Door de resultaten per area terug te koppelen kan hieraan worden 
voldaan. Wij bevelen dan ook aan de resultaten per area te gaan registreren. 
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4 P.V.I.'s: 

Validiteit indicator: 

Een indicatie van bet veiligbeidsbewustzijn wordt gegeven door de kwaliteit en kwantiteit van 
meldingen van potentieel onveilige situaties, de z.g. "near-misses". Het belangrijkste doel van een 
Near-miss-management-systeem is dat de gehele organisatie van bijna-ongelukken kan leren. Om te 
bereiken dat zoveel mogelijk potentieel onveilige situaties worden gemeld, mag aan dergelijke 
meldingen maar ~~n gevolg verbonden zijn, bet leer-effect. 

Negatieve ervaringen bebben ertoe geleid dater weinig vertrouwen in de "no blame policy" is. 
Daarnaast is er geen betrokkenheid bij de afhandeling van de meldingen. Dit vormt een 
belemmering voor bet scbrijven van PVl's, waardoor de kwantiteit of kwaliteit van de PVI's in 
praktijk niet kan fungeren als een valide indicator in een ProMES-systeem. Tocb zouden we dit wel 
graag willen bereiken, dit is de reden voor de volgende aanbevelingen: 

Betrokkenheid: 

Ons advies is om PVI' s maandelijks in een veiligbeidsoverleg te bespreken, in bet bijzijn van een 
deskundige (Loss Control Engineer). Hiermee bopen we te bereiken dat de betrokkenheid bij de 
analyse en atbandeling van PVI's groter wordt. Bijkomend voordeel biervan is dat degene die bij 
een potentieel onveilige situatie betrokken was, de beste informatie kan verstrekken omdat bij zicb 
niet boeft in te leven in de situatie zoals de Loss Control Engineer dat moet doen. 

Anonimiteit: 

Door de PVI' s als afdelings-resultaat in de organisatie te presenteren wordt een vorm van 
anonimiteit gegarandeerd zonder dat informatie verloren gaat, er wordt zelfs de mogelijkheid 
gescbapen in de bijeenkomsten extra informatie te vergaren. Door de PVI (ingevulde naam = 
afdeling) wel direct na een incident naar de afdeling Loss Control te sturen blijft bet systeem 
accuraat. 

Door deze aanpassingen bopen wij bet vertrouwen in bet Loss Control systeem te vergroten, 
waardoor de meldingen een betere afspiegeling gaan geven van de potentiele onveilige situaties. 
Door informatie over de kwantiteit en kwaliteit van de PVI's maandelijks aan de melders terug te 
koppelen bopen we op basis van deze informatie doelen te stellen voor verdere verbetering van de 
meldingen. 

Registratie: 

Het is de bedoeling in deze feedback ook inzicbt te geven in de verdeling van de PVI' s over de 
verschillende categorieen incidenten, met name in bet onderscheid tussen near-misses ( cat. D in 
ILCL-model) en ongelukken (cat. A, Ben C). Wij adviseren dan ook deze onderverdeling expliciet 
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in de database op te nemen, zodat deze gegevens maandelijks eenvoudig kunnen worden 
gegenereerd. 

S Veiligheidsoverleg: 

Actiepunten expliciet in notulen: 

Het is ons streven bet veiligbeidsoverleg op kwantiteit en kwaliteit te beoordelen. Omdat de 
voorzitter (leidinggevende) van bet overleg bepaalt welke aangedragen punten tot actiepunten leiden, 
is besloten dat de directe invloed van de groep voornamelijk bij de atbandeling van de actiepunten 
ligt. Om deze kwaliteit te kunnen bepalen is bet wenselijk dat in de notulen van bet 
veiligbeidsoverleg op uniforme wijze de atbandeling van actiepunten wordt weergegeven. 

Bij ieder actiepunt dient een datum te worden gepland waarop bet actiepunt afgebandeld moet 
kunnen zijn. De kwaliteit kan dan worden bepaald door de gerealiseerde atbandelingstijd van de 
actie te delen op de geplande tijd. Om op eenvoudige wijze deze kwaliteit te kunnen bepalen dienen 
de actiepunten met start-datum, "gepland gereed" en "daadwerkelijk gereed" in de notulen duidelijk 
te worden weergegeven. 

6 Safety Equipment: 

Nieuwe WorkReason "safe-equip": 

Een indicator is bet aantal aanmeldingen van noodzakelijke reparaties aan "safety equipment". De 
mogelijkheid om de snelbeid waarmee deze werk-orders door de technicians worden geaccepteerd 
en afgebandeld als indicator te gebruiken wordt nog bekeken. Om de ontwikkeling van dergelijke 
indicatoren mogelijk te maken is bet nodig dat dit soort werk-orders als "veiligheids-gerelateerd" 
identificeerbaar zijn. Hiervoor willen we een oud gebruik in ere herstellen: de aanmelding van dit 
soort werk onder TAG: "safeequip". Voor sommige items is dit niet mogelijk omdat deze al een 
eigen TAG-nummer hebben. Daarom is bet de bedoeling dat met een nieuwe WorkReason gewerkt 
gaat worden: "safeequip". Daardoor zal bet mogelijk worden bet aanmelden en accepteren van 
veiligheid-gerelateerd werk als indicator voor veiligheid te gebruiken. 

Het is de bedoeling alle relevante afdelingen (Maint. en Ops.) de Workreason "safeequip" te laten 
gebruiken. Dit is lokaal, bij introductie van bet ProMES-'product' veiligheid, te introduceren, maar 
omdat ook afdelingen die nog niet direct met ProMES werken werk-orders kunnen aanmaken, 
dienen ook zij deze WorkReason te gaan gebruiken. Het advies is daarom dit in de bele organisatie 
bekend te maken. 

7 R.E.'s 

Requests for Engineering hebben soms als doel de veiligheid te vergroten en geven als zodanig een 
maat voor het veiligheidsbewustzijn. Om dit te meten dienen deze R. E. 's als zodanig herkenbaar te 
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zijn. Daarom willen we op het R.E.-formulier kunnen aangeven of bet een veiligheid-item betreft, 
en deze werkwijze in de afdelingen die met ProMES (veiligheid) gaan werken introduceren. 

8 Controles van Sarety's en slangen 

Van deze controles willen we feedback geven over de mate waarin deze controles zijn uitgevoerd. 
Deze gegevens worden geregistreerd in Teroman door de P.I.D. Het verzoek is deze informatie te 
kunnen gebruiken voor de ProMES-terugkoppel-rapporten. 

Samenvatting van de aanbevelingen: 

- Opvoering van het aantal OOG-rondes tot 3 per area per week. 
- Onvoorspelbare OOG-rondes. 
- Objectieve waarnemers uit andere area's. 
- Valide meting door toevoeging van categorie "veilig" en "n.v.t." op OOG-formulier. 
- Groter aantal Permitcontroles. 
- Invoering van de nieuwe procedure voor pennitcontroles die bij H.S.E. in ontwikkeling is. 
- Groter aantal stellingcontroles. 
- Registratie van de stellingcontroles per area. 
- P. V. I. 's bespreken in het veiligheidsoverleg (betrokkenheid). 
- P.V.I. 's (direct) buiten de afdeling als "afdelingsresultaat" (anonimiteit). 
- Expliciete weergave van actiepunten (incl. planning) in de notulen van het veiligheidsoverleg. 
- Het invoeren van een nieuwe WorkReason "safe-equip" in Teroman. 
- Het beschikbaar stellen van de gegevens van de P.I.D. (safety's en slangen) voor ProMES-
terugkoppeling. 

Ik neem op korte tennijn contact met U op met bet voorstel een afspraak te maken om deze 
aanbevelingen door te spreken. 

Met vriendelijke groeten, Ivo Tienhoven 



Bljlage: 

Bepallng prestatle-range 

Slechte prestatie Gemiddelde prestatie Goede prestalie 
Indicator 

OOG-ronde "beschermende middelen" 

OOG-ronde "positie / handelingen• 

OOG-ronde "gereedschap" 

OOG-ronde "procedures• 

Permitcontrole 

Stellingcontrole 

PVl's 

Veiligheidsoverleg 

kwantiteit 

kwaliteit 

Safe-equipment # 
% tijd overdue 

Controles van safeties en slangen 

Citaat m.b.t. de definitie van de prestatierange: 

\IOOl'Slel o. b. 11. hislorie resultaat discussie 

92 % veilig 91 % velllg 

94 %veilig 91 % velllg 

94%veilig 91 % velllg 

94 %veilig 91 % velllg 

60 % inorde 80%1nonie 

96% inorde 97%1nonie 

0 near misses 0 near misses 

62punten 82 punten 

-25 punten -25 punten 

geen historie 
geen historie 

geen historie 

\1001'Slel o.b.v. hislorie resuttaat discussie IIOOIStel o. b.11. historie 

96 % veilig 95% velllg 99%veilig 

99% veilig 95 o/e velllg 100% veilig 

99% veilig 95 •t• vetllg 100%veilig 

99% veilig 95 -t. velllg 100 % veilig 

70% inorde 70 •1. In onie 100% inorde 

98 % inorde 911 o/e In onie 100% inorde 

4 near misses 4 near misses 12 near misses 

66punten 88 punten 70punten 

0 punten o punten 18 punten 

geen historie geen historie 
geen historie geen historie 

geen historie geen historie 

Slechte prestatle = "een prestatieniveau dat de groep zich bij wijze van uitzondering een enkele maal kan permiteren, maar dat bij herhaling ongetwijfeld lot 
f01'1le problemen ZOU leiden". 

Gemlddelde prestatle = •een prestatieniveau dal gekarakteriseerd kan worden als 'niet goed, niet slecht', dal wil zeggen 'verwacht' in de zin van 'als we er geen 
speciale aandacht aan besleden is dal het le verwachlen niveau' •. 

Goede prestatle = "wat de groep onder de gegeven omstandigheden via inzet van kennis, vaardigheden, creativiteit en energie maximaal denkt te kunnen 
scoren·. 

resultaat discussie 

99 •/4 velllg 

99 o/e velllg 

99%velllg 

99 o/e velllg 

110 o/e In onie 

99 % lnonie 

12 near misses 

70 punten 

12 punten 
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lulpmiddd bij de bepaling van de pratatie-wurderinpcurven 

1p de wlgcndc pagina • s volgcn de 55 mogclijkc parcn van activileitcn, bchorcnd bij de 11 indicacoren (om pralctischc Rden is de omschrijving van de indicator ingckon tot de activitcit die 
aarmcc gcmctcn wordt). 
ij icdcr paar dicnt U zich bet wlgende afte vragen: 
eel dat de grocp op alle indicatoren gemiddcld prc:slCCrt, op wclkc van de twee 1.0V de grocp maximaal moetcn prcsteren om de bjjdragc aan de yeilighcid zo groot mogclijk tc makcn ? 
:ct is de bcdocling dat u bij icdcT paar activitcitcn die activitcit aankruist die bij die jndjcator hoon 

'oorbeeld: 

...... llldme ....... , 
~ a 

II 

6 II 
□ 

adivit-=ilc:a 

Goed veiligheldsover1eg. 
Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelljke reparatles. 

Beschermende mlddelen vellig gebrulken. 
Op tljd controles van safety's en stangen uitvoeren. 

fct dczc mcthodc kan bet rclaticvc bclang van (ccn gocdc prcstatie bij) de vcrantwoordelijkhcdcn wordcn bcpaald 
jc,ondcr wlgen de prestatic-indicacorcn bcborcnde bij de activitcitcn voor allc duidclijkhcid nog ccns op ccn rij: 

Prntatie-indlcator Korte om1d1rljvin1 lldivitelt 

I 

0 
I 

Het percentage van de in OCXi-rondcs gcobservccrde personcn dat ccn bcschcnncnd middcl op de juiste wij7.c gcbruikt. Bcschermendc middclen vcilig gebruikcn. 
Het percentage van de in OCXi-rondcs gcobservccrdc personen dat in de categoric "handclingcn en positics" als vcilig Handclingcn \'cilig vcrrichtcn. 
is gercgistrccrd. 
Hct percentage van de in OCXi-rondcs gcobservccrdc personcn dat vcilig gcbruik maakt van gcrccdschap. Vcilig gcbruik makcn van gerccdschap. 
Het percentage van de in OCXi-rondcs gcobscrvccrde pcrsonen dat in de categorie "Proccdurcs en werkvcrgunningcn" Werkcn volgens proccdurcs. 
als veilig is gcrcgistrccrd. 
Hct percentage van de permits dat bij permitcontrolcs in ordc is. 
Hct percentage van de stcllingcn dat bij stcllingcontrolcs in ordc is. 
Hct aantal "near misses" ondcr de gcschrcvcn "veilighcids-PVI's". 
De kwalitcit van de gcschreven "vciligheids-PVI's". 
De afhandeling van aktiepunten uit bet vcilighcidsoverlcg en hct aantal vcrgadcringcn. 
Hct aantal aanmcldingcn en de afhandcltijd van vciligheid-gcrclatccrdc rcparatics aan equipment. 
Hct percentage van de controlcs van safety's en slangcn dat op tijd is uitgcvocrd. 

Permits in ordc hebbcn. 
Stellingen in vciligc Staal houden. 
Rapportercn \'&R "near-misses" tn.b.t. vciligheid. 
K walitaticf gocdc PVl's schrijven. 
Goed vciligheidsovcrleg. 
Signalcrcn van i.v.m. vciligheid nood7.akelijkc reparatics. 
Op tijd controlcs van safety's en slangcn uitvocrcn. 

Js bijlagc is ccn copic van een OCXi-formulicr tocgcvocgd, tcr vcrhcldcring van de eerstc 4 inmcatorcn (OCXi-rondcs). 

00 

""' 



paar-nr. meeste activiteiten ~ 
belang ~ 
□ Beschermende middelen veilig gebruiken. 15 □ Permits in orde hebben. ~ 
□ Handelingen veilig verrichten. □ Stellingen in veilige staat houden. II) 

::: 

2 □ Beschermende middelen veilig gebruiken. 16 □ Beschermende middelen veilig gebruiken. ~ 
□ □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. 

.... 
Veilig gebruik maken van gereedschap. 

..... 
~-

3 □ Handelingen veilig verrichten. 17 □ Handelingen veilig verrichten. ~ 

□ Veilig gebruik maken van gereedschap. □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. ~ 
<:,-

<.:::: : 
4 □ 

18 □ Veilig gebruik maken van gereedschap. Beschermende middelen veilig gebruiken. ~ 
□ Werken volgens procedures. □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. .., 

5 19 □ 
~ 

□ Handelingen veilig verrichten. Werken volgens procedures. ~ 
0 

□ Werken volgens procedures. □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. 

6 □ Veilig gebruik maken van gereedschap. 20 □ Permits in orde hebben. 

□ Werken volgens procedures. □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. 

7 □ Beschermende middelen veilig gebruiken. 21 □ Stellingen in veilige staat houden. 00 

□ Permits in orde hebben. □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. 
V, 

8 □ Handelingen veilig verrichten. 22 □ Beschermende middelen veilig gebruiken. 

□ Permits in orde hebben. □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. 

9 □ Veilig gebruik maken van gereedschap. 23 □ Handelingen veilig verrichten. 

□ Permits in orde hebben. □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. 

10 □ Werken volgens procedures. 24 □ Veilig gebruik maken van gereedschap. 

□ Permits in orde hebben. □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. 

11 □ Beschermende middelen veilig gebruiken. 25 □ Werken volgens procedures. 

□ Stellingen in veilige staat houden. □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. 

12 □ Handelingen veilig verrichten. 26 □ Permits in orde hebben. 

□ Stellingen in veilige staat houden. □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. 

13 □ Veilig gebruik maken van gereedschap. 27 □ Stellingen in veilige staat houden. ti::, 
~ : 

□ Stellingen in veilige staat houden. □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. 5" 
~ 

14 □ Werken volgens procedures. 28 □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. .... 
□ Stellingen in veilige staat houden. □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. °' 
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- -- -------·-- --· ~ paar-nr. meeste activiteiten 

29 □ Beschermende middelen veilig gebruiken. belang 
~ 
~ 

□ Geed veiligheidsoverleg. 
... 

43 □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. ~ 
30 □ Handelingen veilig verrichten. □ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. ... . ..... 

□ Geed veiligheidsoverleg. 
~-
:::s-
~ 

□ 31 □ Veilig gebruik maken van gereedschap. 44 Kwalitatief goede PVl's schrijven. ~ 

□ Goed veiligheidsoverleg. □ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. c::,. 
<.:::: : 

32 □ Werken volgens procedures. 45 □ Goed veiligheidsoverleg. ~ 
□ Goed veiligheidsoverleg. □ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. "'I 

~ 

33 □ Permits in orde hebben. 46 □ Beschermende middelen veilig gebruiken. 8 

□ Goed veiligheidsoverleg. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. 

34 □ Stellingen in veilige staat houden. 47 □ Handelingen veilig verrichten. 

□ Goed veiligheidsoverleg. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. 

35 □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. 48 □ Veilig gebruik maken van gereedschap. 
00 

°' 
□ Goed veiligheidsoverleg. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. 

36 □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. 49 □ Werken volgens procedures. 

□ Geed veiligheidsoverleg. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. 

37 □ Beschermende middelen veilig gebruiken. 50 □ Permits in orde hebben. 

□ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. 

38 □ Handelingen veilig verrichten. 51 □ Stellingen in veilige staat houden. 

□ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. 

39 □ Veilig gebruik maken van gereedschap. 52 □ Rapporteren van "near-misses" m.b.t. veiligheid. 

□ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. 

40 □ Werken volgens procedures. 53 □ Kwalitatief goede PVl's schrijven. 

□ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. 
tt, 

54 □ 41 □ Permits in orde hebben. Goed veiligheidsoverleg. <.::::: 

□ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. s--
~ 

42 □ Stellingen in veilige staat houden. 55 □ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. 
._ 

□ Signaleren van i.v.m. veiligheid noodzakelijke reparaties. □ Op tijd controles van safety's en slangen uitvoeren. °' 
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Bijlage 17: Relatieve belang van de indicatoren 

o.b.v. paarsgewijze vergelijkingen 
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Bijlage 18: Prestatiewaarderingscurven products 
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Bijlage 19: Prestatiewaarderingscurven veiligheid 
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artikel: "Staking bij Fina in Antwerpen", Standaard, 30-9-1995. 

artikel: "Fina: aktie tegen sankties voor personeelsleden", Ons recht, november 1995. 

Stakin~ bij Fina in Antwerpen 
AN1WERPEN (belga) - Vrijdagmorgen is bij de Fina Raffina

derij in Antwerpen een spontane staking uitgebroken. Alie 
arbeiders en bedienden van de de ochtendploeg namen er aan 
deel. Niemand van de 300 werknemers ging bet bedrijf binnen. 

' De aanleiding tot de aktie zijn de aangekondigde sancties tegen 
de personeelsleden die verantwoordelijk worden gesteld voor de 
brand op de raffinaderij op 9 september. Daarbij werden ver
lCheidene werknemers zwaar gewond. De personeelsleden, 
d; >J rin gesteund door de vakbonden, aanvaarden niet dat de 
schu,ld bij de werknemers wordt gelegd. Zij wijzen erop dat het 
persoqeelsbestand de voorbije twee jaar sterk werd verminderd. 

PETROLEUM 

Fina: aktie tegen sankties voor per-
soneelsledrn 

Op 29/9 begon bij Fina Raffinaderij Ant
werpen een spontane aktie begonnen 
· waaraan alle arbeiders en bedienden van 
de ocbtendploeg deelnamen. Ze bleven 
buiten de fabriek. Later sloot bet dagper
soneel zicb spontaan bij de aktie aan. 
Aanleiding tot deze aktie, waaraan ruim 
300 personeelsleden deelnamen, waren 
de aangekondigde sankties tegen perso
neelsleden die verantwoordelijk werden 
gesteld voor de brand op "de raffinaderij in 
het weekend van 9 september. Hierbij 
werden verscbillende werknemers zwaar 
verwond. 
Het personeel aanvaardt niet dat de 
scbuld bij de werknemers wordt gelegd. 
De oorzaken zitten elders. Het perso
neelsbestand wordt sinds twee jaar zoda
nig verminderd dat de werkdruk leidt tot 
het nemen van onaanvaardbare risiko's. 
Vooraleer de direktie bet saneringsplan (-
10 % personeel) begon uit te voeren, 
waarscbuwden de syndikale delegees al 
voor de gevolgen inzake de veiligheid van 
zo'n politiek. 

De vermindering van eigen gekwalifi
ceerd personeel en de onderbezetting van 
de sbiften moest vroeg oflaat eindigen in 
zware ongevallen. Moest dit de prijs zijn 

, voor bet "berekend risiko" van de direk-
tie? 

i Voor de werknemers van Fina Raffinade
l rij was de maat vol. De aktie leidde ook tot 
. resultaten. 
; De sankties werden ingetrokken en er 
! zou een gesprek komen over de maatre• 
, gelen die zulke ongevallen moeten voor-
1 komen. Het probleem van de onderbezet• 

ting van de sbiften komt bierbij aan bod. 
. In die omstandigbeden scbortten de ar
, beiders en de bedienden van Fina Ra.ffi
' naderij Antwerpen elke aktie op. Zo wil-

len ze meewerken om bet vertrouwen op
nieuw te berstellen. 




