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contractors zijn gebaat met dit overleg. Je 
kunt nog zulke goede regels en procedures 
opstellen, het moet wel matchen met de 
praktijk. Dáár gebeurt het! We heb het 
gevoel dat we goed bezig zijn, maar je mag 
nooit achterover leunen. Je bent er nooit.  
Je moet voortdurend de lijn strak houden en 
proberen het beter te doen.” Jack vergelijkt 
het met judo: je bent er nooit klaar voor. Hij 
werkt nu negen jaar bij de QESH-afdeling en 
merkt dat EdeA in die tijd verder verbeterd is.

Het gaat niet om de schuldvraag 
Na deze toelichting druppelen de 
deelnemers aan het overleg binnen. In 
totaal 23 man deze week. De groep is zo 
groot dat een flink deel van de mensen 
moet blijven staan. Behalve de zeven  
SEC-partners zijn dit keer aanwezig de 
firma Rasenberg Infra Zuid, Team Industrial 
Services, BWW en natuurlijk  
Royal HaskoningDHV.  

 
Allereerst toont Koos Lamars een foto 
van een wegafzetting op de site waarbij 
geconstateerd was dat een medewerker 
over de stoep was gereden. Kennelijk waren 

de borden en de situatie voor hem niet 
helemaal duidelijk, maar de boodschap 
is helder: hier had deze medewerker een 
blokje om moeten rijden. 
Dan neemt Jack de veiligheidsmeldingen 
van de afgelopen week door met de groep. 
“Het gaat hierbij niet om de schuldvraag, 
maar om het leereffect”, benadrukt hij. 

Akkoord tekenen werkvergunningen
Vervolgens komt het belangrijkste: de 
werkvergunningen van de week erop. De 
firma’s Reef en Rasenberg vertrekken, want 
zij hebben die week geen OBL-klussen. Op 
een groot scherm toont Jan Kemper de 
eerste werkvergunning. Hij neemt stap voor 
stap de vinkjes en de beschrijving van de 
veiligheidsmaatregelen door. Leo Meuffels, 
manager siteoffice Chemelot van Royal 
HaskoningDHV krijgt de bijbehorende 
risicochecklist en controleert of deze matcht 
met de werkvergunning. Wanneer er geen 
vragen of aanpassingen meer zijn, tekent 
Jan de werkvergunning voor akkoord en kan 

de betreffende firma vertrekken. Op deze 
manier worden alle werkvergunningen stuk 
voor stuk afgehandeld.

Gezonde kruisbestuiving
Als alle werkvergunningen akkoord 
bevonden zijn, sluit Jan de vergadering. 
We vragen de aanwezigen om een reactie 
op dit overleg. Leo Meuffels van Royal 
HaskoningDHV: “Omdat wij huisbaas 
van het OBL-gebied van EdeA zijn, is 
het logisch dat we meekijken met de 
risicochecklist als EdeA werkvergunningen 
afgeeft. Het bijzondere is wel dat dit in 
één gezamenlijk overleg met alle partijen 
gebeurt. Volgens mij gebeurt dat alleen bij 
EdeA en bij rioolwerkzaamheden. Ik vind 
het goed dat het zo gebeurt. Dat levert toch 
leermomenten op voor iedereen.”  
Wil Dritty van A.Hak bevestigt dit: “Je krijgt 
zo een gezonde kruisbestuiving. Er kunt 
vragen over elkaar gesteld. Ja, ik vind dit  
een mooie manier van samenwerken.”

Leo Meuffels van Royal HaskoningDHV (links op de foto) kijkt kritisch mee.

Iedere woensdagmiddag vinden er in het paviljoen op Swentibold twee ver-
gaderingen met contractors over werkvergunningen plaats: één bespreking voor 
OBL-klussen en één voor IBL-klussen. Om te ervaren hoe bijzonder deze plenaire 
vergaderingen zijn, woonde de redactie op uitnodiging een OBL-overleg bij.

Samen kijken naar de klus. Hoe meer 
ogen ernaar kijken, hoe veiliger. Dat is 
de insteek van Jan Kemper en Jack Janse 
bij het wekelijkse overleg over de werk-
vergunningen op OBL-gebied. Bij dat 
overleg op woensdagmiddag zitten alle 
SEC-partners, Royal HaskoningDHV als 
huisbaas van het Chemelotterrein en alle 
contractors die de week erop een klus 
moeten verrichten. 

Laatste check
“Het gaat tijdens de bespreking niet zozeer 
om de technische details van een klus”, 
legt Jan Kemper uit, “maar vooral om de 
manier waarop het wordt uitgevoerd. Een 
laatste check of er voldoende veiligheids-
maatregelen worden getroffen, door zowel 
de ontvangende als de uitvoerende partij. Ik 
ben voorzitter van de vergadering en ic’ers 
Wim Berendsen of Marcel Queis nemen de 
werkvergunningen stuk voor stuk door.  
Jack Janse en een medewerker van Total 
Safety zijn aanwezig als veiligheids kundigen. 
Wij houden deze meeting voor de OBL- 
klussen, terwijl Jos Bodden eenzelfde 
bijeenkomst voor IBL-klussen heeft. Alleen 

is het voor OBL een heel ander tak van sport, 
want wij werken in de tuin van iemand 
anders, namelijk op het huisbaasgebied 
van Royal HaskoningDHV. Qua assets 
gaat het bij OBL om een groot kapitaal/
onderhoudsbudget, hoewel je dit op eerste 
gezicht niet zou denken."

Samen meedenken over de risico’s
Het doel is dus om samen naar een klus 
te kijken en iedereen mee te laten denken 
over de risicomaatregelen. Jack: “Tijdens 
zo’n vergadering komen er toch wel eens 
zaken naar voren die je beter anders kunt 
doen. Lees: veiliger. Als veiligheidskundige 
wil ik tijdens de bespreking vooral niet de 
wijsneus uithangen: zij hebben namelijk 
de kennis en zijn de specialisten. Je ziet ook 
dat iedereen echt actief meedenkt tijdens 
de vergadering.” Jan vult aan: “Het is geen 
opgelegd overleg door EdeA, want ook de 

Wekelijkse risicocheck over 
werkvergunningen 

De regels kunnen nog zo goed 
zijn: in de praktijk gebeurt het!




