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Risicomanagement

Aspect veiligheid weegt 
zwaar bij keuze leveranciers
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In het vorige artikel bespraken we hoe 
EdeA risicomanagement oppakt.  
Omdat we bij EdeA het meeste mon-
tage- en onderhoudswerk uitbesteden, 
moeten we ook kritisch zijn op alle 
leveranciers en de partijen met wie 
zij op hun beurt weer samenwerken. 
Dat bracht EdeA op het idee om de 
leveranciers jaarlijks te beoordelen 
op hun veiligheidsperformance. Een 
gesprek met Ad Broers (chef Inkoop), 
Bart Mommers (manager Projecten 
en Turnarounds) en Harry Kuijper 
(projectleider).

Bij de inkoop van diensten en producten is de 
veiligheidsperformance voor EdeA zeker zo 
belangrijk als de prijs-kwaliteitverhouding. 
Daarom vroeg de afdeling Inkoop tot op heden 
bij een offerteaanvraag altijd of een bedrijf 
voldoende gecertificeerd en verzekerd was. 
Bart: “Desondanks deden zich soms incidenten 
voor die te wijten waren aan onveilig gedrag. 
Daarop heeft het MT terecht de vraag gesteld: 
werken we wel met de juiste firma’s en kunnen 
we eventueel met een beperktere groep 
niet meer aandacht geven aan het aspect 
veiligheid?”

Veiligheidsperformance leveranciers 
Ad: “Dit jaar hebben we voor het eerst aan 
alle vaste ‘huisleveranciers’, waaronder de 
SEC-partners, gevraagd om – onder strikte 
geheimhouding – hun veiligheidscijfers over 
de laatste drie jaar aan ons te geven. Die cijfers 
hebben we daarna beoordeeld.” Harry: “De 
conclusie was dat alle bedrijven op papier 
aan de normen voldoen, maar dat er nog wel 
verbeterpotentieel is.” Bart vult aan: “Er is geen 
leverancier afgevallen, maar als hij op een 
bepaald punt niet goed scoort, moeten we 
daar wel extra aandacht aan schenken door 
bijvoorbeeld extra toezicht te eisen.”

Medewerkers
Op het moment dat een opdracht verstrekt 
wordt, weet de leverancier vaak nog niet welke 
mensen de klus gaan doen. Ad: “EdeA stelt 
in ieder geval als voorwaarde dat we geen 
onervaren mensen willen. Ze moeten ervaring 
hebben in de petrochemische wereld, het 
liefst op Chemelot. Voordat de klus begint, 
moet het bedrijf exact doorgeven wie er komt, 
of deze persoon VCA-gecertificeerd is, welke 
vakbekwaamheid hij heeft en of hij bekend is 
met het werk, de Chemelotlocatie en de site-
regelgeving.” Bart: “Die informatie controleren 
we ook steekproefsgewijs.”

SEC-partners
Veiligheid telt dus zwaar en EdeA legt de lat 
steeds hoger. Als een bepaalde leverancier 
duurder is, maar wel bekend is met onze locatie 
en weinig incidenten heeft gehad, dan kan die 
toch de voorkeur genieten. Bart: “We hebben 
het nieuwe inkoopbeleid besproken met de zes 
SEC-partners. Die hadden geen enkel probleem 
met de extra eisen die we hen opleggen. Het is 
ook voor hun bestwil, vinden ze. Ze hoeven er 
ook niets extra’s voor te doen.“

Nieuwe manier van aanbesteden
De aanbesteding van de onlangs uitgevoerde 
werkzaamheden bij de flocculator was de 
eerste die volgens de nieuwe procedure 
gebeurde. Harry: “Aan alle aanbieders werd 
extra informatie op VGM-gebied gevraagd. 
Belangrijk is dat je je eisen helder formuleert. 
Dan kun je een firma daarop ook aanspreken. 
En als een firma op een bepaald aspect minder 
scoort, kun je extra maatregelen eisen. Zo 
houden we de VGM-risico’s beheersbaar. 
Verder is het zaak alert te blijven en tijdens de 
uitvoering van werkzaamheden tijdig bij te 
sturen.”
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