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Veiligheid
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Het jaar 2013 zorgde voor de partners in de Safety Excellence Cooperation (SEC) weer  
voor de nodige uitdagingen. Denk aan de turnarounds, de vele projecten, de reparatie 
van 26 bar stoomleiding na waterslag, het verbeteren van de wachttijden, de uitrol van 
de Life Saving Rules en de introductie van LOTOTO. Op 12 december 2013 kwamen zo’n  
80 medewerkers van de SEC-partners bij Cofely bijeen voor het derde SHE-event. Doel 
was uiteraard om stil te staan bij de samenwerking: hoe doen we het en wat kunnen  
we doen om onze veiligheidsperformance nog verder te verbeteren.

Geloven is goed, overtuigen is beter
Glenn Konings, voorzitter van de SEC-
board, vertelde in zijn openingstoespraak 
dat het motto voor 2014 blijft: ‘Veilig 
werken = Samen werken’. Juist door 
betere samenwerking en een betere 
veiligheidsperformance kunnen we 
het verschil maken en kunnen we ons 
onderscheiden. 
Tjebbe Prosje liet aan de hand van cijfers 
zien dat EdeA dankzij de SEC-samenwerking 
in 2013 ten opzichte van andere bedrijven 
goed heeft gescoord op het gebied van 
veiligheid: “Slechts 1 medical treatment, 
maar toch 7x een kleine verwonding en 14x 
een bijna-ongeval. Kortom we moeten de 
aandacht niet laten verslappen. We gaan de 
focus vooral leggen op LMRA en TryOut. Het 
gaat daarbij niet om het middel, maar om 
het gedachtegoed, want geloven is goed, 
maar overtuigen is beter. Begin niet aan een 
klus als je twijfelt over een veilige werkplek 
of als je het wat/hoe/waarom van de klus 
niet goed kent. Belangrijk is verder dat 
iedereen melding blijft maken van (bijna) 
incidenten.”

Samenwerken en elkaar aanspreken 
Na het gezamenlijke gedeelte waren er drie 
workshops: een oefening onder leiding van 
Philippe Leliaert van Sinclair in het samen 
nabouwen van een legotoren waarbij de 
deelnemers halverwege onverwacht van 
werkplek of project moesten switchen, 

LMRA-cases waarbij medewerkers konden 
ervaren wat het verschil is als iemand 
een X- of Y-kaart speelt en een interactief 
theaterstuk door Opteamise waarbij het 
publiek kon meedenken hoe je een collega 
het beste aanspreekt op onveilig gedrag. 
Ellen van Aggelen van Opteamise 
vertelde na het theaterstuk dat effectief 
gedrag afhangt van de kwaliteit van de 
argumentatie en de acceptatie ervan. 
Daarom is het beter om niet meteen 
oplossingsgericht te zijn en goede raad 
te geven, maar je eerst in te leven in de 
ander, begrip te tonen, te luisteren, vragen 
te stellen en je persoonlijke zorgen uit 
te spreken. Pas dan krijg je acceptatie en 
gedragsverandering. Datzelfde geldt voor 
het uitvoeren van de LMRA. LMRA zorgt voor 
bewustwording: zorg om je gezin, je lijf, je 
leven, je werkplek. Het stoplicht staat even 
op rood en verplicht je om na te denken over 
maatregelen. Er zijn verschillende redenen 
waarom mensen ‘vergeten’ om een LMRA 
te doen: spoed, druk, routine, persoonlijke 
belangen of gebrek aan kennis. Maar LMRA 
mag je nooit vergeten. “Spreek elkaar vanuit 
zorg hierop aan”, aldus Van Aggelen.

Naar nul incidenten 
De deelnemers konden tijdens deze meeting 
ideeën aanleveren voor het verbeteren van de 
veiligheidsperformance. De meeste ideeën 
gingen over communicatie, afstemming, 
voorbereiding, planning, LMRA en TryOut, 

maar ook over financiële zaken. Op één van 
de ideeënbriefjes stonden vijf intrigerende 
hoofdletters: WAVES. Deze bleken afkomstig 
van accountmanager Will Burgers van 
Hertel en hij lichtte deze term zelf toe: 
“WAVES staat voor: We All Value Each 
Others Safety. Oftewel we moeten allemaal 
zorg hebben voor elkaars veiligheid.”  
Alle ideeën worden in een werkgroep 
besproken en omgezet in speerpunten voor 
2014, met als hoofddoel: nul incidenten. 

Taco Douma sloot de middag af. Hij was 
trots op de resultaten van drie jaar SEC 
en op de gelijkwaardige en open sfeer 
waarmee inmiddels samengewerkt wordt. 
Vanuit heel Europa komen bedrijven 
inmiddels kijken hoe we het hier doen, 
vertelde hij, bijvoorbeeld met wachttijden 
en LOTOTO. Toch zijn er genoeg uitdagingen. 
Minder incidenten gaat niet om processen 
en formulieren, maar om communicatie, 
om oprechte zorg voor elkaar en om 
bewustwording. Routine kan een grote 
valkuil zijn.

Drie werkgroepen
Inmiddels hebben de ideeën en 
suggesties over het verbeteren van de 
veiligheidsperformance geleid tot de 
vorming van drie werkgroepen die de 
thema’s planning/afstemming, vrijgave  
ter plaatse/LMRA en TryOut nog meer 
handen en voeten gaan geven.
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