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Voorwoord
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK). In dit kader
heb ik onderzoek verricht naar het veilig overstappen op een varend zeegaande sleephopperzuigers.
Dit overstappen gebeurt door de Assistent Asset Managers in hun rol van toezichthouder/inspecteur.
Zij zijn werkzaam bij de afdeling Asset Management Havens & Vaarwegen (AMH&V) van het
Havenbedrijf Rotterdam (HbR).
De varende zeegaande sleephopperzuiger is een schip dat door een baggermaatschappij wordt
gebruikt om slib van de waterbodem op te zuigen en zodoende de vaargeul in zee, havens,
binnenvaarwegen, of afmeerplaatsen langs kades op de juiste diepte te brengen en te houden. De
sleephopperzuiger is voorzien van één of twee zuigbuizen aan beide zijde van het vaartuig, die
functioneren als een soort stofzuiger die net boven de bodem wordt gehangen.
De sleephopperzuiger werkt op afroep en/of op projectbasis dmv een vooropgesteld
baggerprogramma aan afwijkende diepgang zorgdragend aan een nautisch gegarandeerde diepgang.
De sleephopperzuiger slaat het opgezogen slib op in haar eigen beun (scheepsruim), waarna het slib
elders wordt gelost. Dit kan zijn in een depot (opslaglocatie) voor verontreinigde baggerspecie of een
stortlocatie voor schone baggerspecie op zee, in sommige gevallen kan het ingezet worden op een
locatie zijn waar juist een ophoging van de waterbodem gewenst is.
Om verschillende redenen varen de toezichthouders regelmatig mee. De schepen en bemanning
moeten voor een juiste veilige taakuitvoering voldoen aan hoge eisen van de wet- en regelgeving.
Schepen varend onder Nederlandse vlag worden gezien als arbeidsplaats waarop de Nederlandse wet
van toepassing is.
Het onderzoek voor de opleiding is uitgevoerd in opdracht van de directie van het Havenbedrijf
Rotterdam.
Een speciaal woord van dank komt toe aan mijn direct leidinggevende dhr. A. Noordijk, omdat hij mij
deze ontplooiingskans heeft geboden.
Naast alle collega’s van het HbR die hun medewerkingen, belangstelling aan het onderzoek hebben
gegeven wil ik ook een woord van dank uitspreken aan dhr. H. Dolleman (Arbo Unie), dhr. M. Prinssen
(Arbocoördinator HbR), dhr. H. de Neef (Officier van Dienst HbR) en dhr. C. van Noort (zelfstandig
veiligheidsadviseur) voor de beoordeling en opbouwende feedback bij het onderzoek en het schrijven
van mijn scriptie, aan dhr. W. Hoebée (Unitmanager Nautisch Onderzoek & Projectadviezen HbR) voor
de interesse van de technische aanbevelingen voor aanpassing van de RPA patrouillevaartuigen in de
Rotterdamse havens.
In het allerminst niet te vergeten mijn vrouw voor haar onvoorwaardelijke steun en vertrouwen tijdens
de studie, huiswerkopdrachten en het schrijven van de scriptie.

Ruud van Spijk
Zevenbergen, maart 2016

In verband met de wet bescherming persoonsgegevens zijn de namen van bedrijven en personen in de scriptie fictief.
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Samenvatting
In het kader van de afstudeeropdracht voor de leergang Middelbare Veiligheidskunde heb ik
onderzoek verricht naar het veilig overstappen op varende zeegaande sleephopperzuigers. Dit
overstappen tussen twee varende schepen is een potentieel gevaarlijke situatie waarmee de Assistent
Asset Managers van de afdeling Asset Management Havens & Vaarwegen (AMH&V) van het
Havenbedrijf Rotterdam (HbR) dagelijks te maken hebben. Dit in het kader van hun rol van
toezichthouder/inspecteur ter uitvoering van de reguliere taken en inspectiewerkzaamheden. Zij
inspecteren de voortgang en uitvoering van de door het HbR aan de baggermaatschappijen uitbestede
onderhoud en project baggerwerkzaamheden.
De directievlet (een klein type vaartuig) brengt de toezichthouders aan boord van de zeegaande
sleephopperzuigers. Door de verschillen in afmeting reageren beide schepen anders op de stroming,
golven, wind en zuiging. Daarnaast spelen de weersomstandigheden (regen, mist, sneeuwval, vorst,
temperatuur) en passerende schepen een grote rol. Hierdoor kunnen bij het overstappen lichte
verwondingen tot zelfs ernstige beknelling tussen de schepen worden opgelopen. In extreme gevallen
kan men van de loodsladder glijden of zelfs van de ladder worden afgeslagen door een opeens
opkomende (hek)golf waarbij de directievlet oncontroleerbaar omhoog schiet.
De vraag die denkbaar is, “Hoe kan het Havenbedrijf Rotterdam NV er voor zorgdragen dat de
veiligheid bij het overstappen van varende zeegaande sleephopperzuiger voor de toezichthouders
worden verhoogd?”, is geformuleerd in de probleemstelling die voortkomt uit de Risico Inventarisatie
& Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA) van mei 2015, uitgesplitst naar de in dit rapport
onderzochte doelstellingen.
Het onderzoek is uitgevoerd door het raadplegen van beschikbare informatie, gesprekken met
medewerkers en branchegenoten, door inspectie van de betreffende werkplekken en
werkzaamheden. Daarnaast door het raadplegen van beschikbare literatuur en (inter)nationale
wetgeving met als uitgangspunt de ‘Arbeidshygiënische strategie’ die in het onderzoek is
meegenomen.
Uit het onderzoek blijkt dat voor wat betreft de constructieve eisen van loodsladders, de aanwezigheid
van grijprelingen (relingwerk) op het dak aan boord van de directievlet en de procedures/richtlijnen
welke zijn opgesteld in 2004 voor overstappen via het dak van de directievlet, zijn geregeld. De door
het HbR aangeboden persoonlijke veiligheid voor de toezichthouders bestaat uit de verstrekking van
een redvest. Het gedrag en de eigen verantwoordelijkheid van de toezichthouders zelf (de menselijke
factor) spelen een zeer grote rol. Voorlichting, onderricht en training van noodsituaties zijn minimaal.
De fysieke conditie van de toezichthouders (hun gemiddelde leeftijd ligt rond de 50 jaar) wordt
naarmate de jaren verstrijken steeds minder waardoor de energetische belastingen lastiger worden.
Concluderend kan worden gezegd dat veiligheidsverbetering vooral in de hoek van verbeterde
voorlichting moet worden gezocht. Bij deze inhaalslag dient de Laatste-Minuut-Risico-Analyse (LMRA)
als uitgangspunt te worden genomen, samen met trainingen hoe te handelen in noodsituaties. De
overstapprocedures moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden en zo nodig worden aangepast
naar de nieuwste inzichten van o.a. branchegenoten. Belangrijk daarin is de visuele controle en de
communicatie met de schipper en deckhand (matroos). Enkele technische aanpassingen aan de
directievlet worden aanbevolen. Daarnaast zal een onderzoek door een deskundige naar persoonlijke
hulpmiddelen (PBM’s) die de overstap veiliger kunnen maken, aan te bevelen. Ten slotte is een
jaarlijks terugkerende medische check-up van de toezichthouders gewenst, om te bepalen of zij zijn
opgewassen tegen de risico’s en lichamelijke inspanningen van de overstap op de sleephopperzuigers.
Het kostenaspect waarmee dit onderzoek afsluit zijn naar mijn idee de inspanningen en de kosten voor
realisatie passend binnen het ambitieniveau van het Havenbedrijf Rotterdam NV naar het credo:
“Make it happen”.
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1. Inleiding
Zoals de titel van dit onderzoek al doet vermoeden stappen de
toezichthouders/inspecteurs (Assistent Asset Managers) van de
afdeling Asset Management Havens & Vaarwegen (AMH&V) van
het Havenbedrijf Rotterdam voor uitvoering van de reguliere taken
en
inspectiewerkzaamheden
aan
boord
van
de
sleephopperzuigers. De zeegaande sleephopperzuigers worden
ingezet voor baggerwerkzaamheden in de Rotterdamse havens,
vaarwegen de riviermonding alsmede de stort- en de
zandwinninglocaties op zee.
De inspectiewerkzaamheden omvatten de controles op de
baggercyclus (processen), de daadwerkelijke lading (slib-zand), de
tijden van laden, lossen en varen alsook de verlettijden. Ook
worden monsters genomen van de lading om de slibdikte te
kunnen bepalen ten behoeve van de uiteindelijke financiële
afrekening.
Door aan boord te stappen bij de zeegaande sleephopperzuigers
neemt de toezichthouder een grote verantwoordelijkheid op zich.
Vanwege stroming, golfslag en wind zijn schepen enkel onder controle te houden mits zij snelheid
behouden, ontbreekt het aan snelheid is een schip per definitie stuurloos. Afmeren langs een kade of
in een haven om de toezichthouder aan boord te laten gaan, is vanwege tijdslimieten,
bezetting/beschikbaarheid en de elementen eb en vloed, maar gezien de locatie van uitvoering van de
baggerwerkzaamheden niet mogelijk.
De directievlet welke de toezichthouders aan boord brengt is in verhouding vele malen kleiner dan de
sleephopperzuiger die wordt bezocht. Hierdoor zal deze anders reageren op de stroming, golven en de
wind en/of zuiging van de langszij liggende sleephopperzuiger. Daarbij spelen de
weersomstandigheden (regen, mist, sneeuwval, vorst, temperatuur) en passerende schepen eveneens
een grote rol. Bij overstappen kunnen incidenten voorkomen zoals lichte verwondingen tot ernstige
beknelling tussen de schepen, het van de loodsladder glijden met als gevaarlijkste risico het van de
ladder worden afgeslagen door een opeens opkomende (hek)golf waarbij de directievlet
oncontroleerbaar omhoog schiet en waarbij men bekneld kan raken, te water kan geraken met
verdrinking tot gevolg.
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2. Probleem- en doelstellingen
2.1 Probleemstelling
Het feitelijke overstappen van de directievlet naar de sleephopperzuiger is een zeer gevaarlijke actie
die weloverwogen moet worden uitgevoerd. Het probleem hierbij is dat het juiste moment van
overstappen, en wie dit mogen doen, en hoe precies, niet helder is geregeld. Dit is geconstateerd en
opgenomen in een gevalideerde RI&E en PvA van mei 2015, zie afbeelding hieronder.
Het overstappen op het

15 3 2

90

vaartuig van de aannemer

Het risico hoort bij de uit te voeren taken.
Het is onderdeel van de functie.

gebeurt vanaf het dak van
de directievlet.

Voor het beantwoorden van de algemeen denkbare vraag;
“Hoe kan het Havenbedrijf Rotterdam zorgen dat de veiligheid bij het overstappen van de
toezichthouders op varende zeegaande sleephopperzuigers verhoogd?”
heb ik het onderzoek onderverdeeld in de volgende thema’s:







Potentiële gevaren
Direct verantwoordelijken
Wetgeving, opleidingen, vaardigheden en kennis
Voldoen aan procedure en werkvoorschriften
Aansprakelijkheid
De fysieke belasting en conditie van de toezichthouder

Dit ter verduidelijking en verheldering van de hieronder geformuleerde doelstellingen.

2.2 Doelstellingen
De doelstellingen die ik voor dit onderzoek heb geformuleerd zijn:
 Hoe liggen de verantwoordelijkheden aan boord van de directievlet (ten tijde van het
overstappen), en wie bepaalt het juiste moment van overstappen.
 Welke functie eisen (o.a. fysieke conditie, opleidingen, vaardigheden/kennis) gelden voor alle
personen die betrokken zijn bij het overstappen (in ieder geval schipper en toezichthouder)
 Wat kan er in de huidige werkwijze nog worden verbeterd (aanbevelingen).
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3. Opzet en methodiek van het onderzoek
Het onderzoek richt zich op de waarborging van de veiligheid bij het overstappen van de
toezichthouders op varende zeegaande sleephopperzuigers. Het onderzoek is uitgevoerd door het
raadplegen van beschikbare informatie (RI&E), door gesprekken te voeren met medewerkers,
branchegenoten (Loodswezen, scheepvaart- en baggermaatschappijen, Koninklijke Roeiers
Vereeniging Eendracht (KRVE)) en door mijn eigen inspectie van de betreffende werkplekken en
werkzaamheden.
Diverse gesprekken zijn door mij gevoerd binnen het Havenbedrijf Rotterdam over hoe men werkt,
welke risico’s waar en wanneer zich voordoen en hoe deze risico’s kunnen worden verkleind dan wel
kunnen worden vermeden. Daarnaast heb ik geprobeerd te onderzoeken of er arbeidsmiddelen
beschikbaar zijn die het overstappen vergemakkelijken en veiliger kunnen maken. Heb ik gekeken of
de fysieke conditie van de medewerker een issue kan zijn en ondersteund zou moeten worden door
een jaarlijkse medische check-up.
Heb ik relevante literatuur en (inter)nationale vigerende wetgeving bestudeerd met als uitgangspunt
de zogenaamde “Arbeidshygiënische strategie”. De kern van deze strategie is dat de werkgever
middels haar arbobeleid ervoor moet zorgen dat de gevaren bij de bron worden aangepakt. Waar dit
niet kan, of dit technisch of praktisch onmogelijk is, moet in de veiligheid van de werknemer worden
voorzien door collectieve/individuele beschermingsmiddelen. Is dit ook niet mogelijk, dan pas kunnen
de persoonlijke beschermingsmiddelen als oplossing worden gezien.
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4. Bevindingen en uitkomsten
Door de gesprekken en onderzoeken zijn de volgende bevindingen en uitkomsten gevonden.

4.1 Potentiële gevaren
Voor de toezichthouders is een bezoek aan een sleephopperzuiger een routineopdracht. Toch kan
hierbij een gevaarlijke situatie ontstaan. Tijdens dit onderzoek zijn de volgende gevaren en risico’s naar
voren gekomen:
 Belading met (vloeibare, bewegende) baggerspecie kan ten koste gaan van de stabiliteit van de
sleephopperzuiger.
 Een groot schip als een sleephopperzuiger kan anders reageren op stroming, golfslag en wind
dan de kleinere directievlet
 Gevaar voor aanvaring met de sleephopperzuiger. De impact van averijkrachten op de
directievlet, brengen de vlet uit balans.
 Door weersomstandigheden (regen, mist, sneeuwval, vorst en temperatuur) kan men van de
loodsladder glijden en/of van het dak vallen.
 Een slecht onderhouden loodsladder kan ineens gebreken gaan vertonen.
 Man-over-boord. Het te water raken is het grootste arbeidsrisico in de scheepvaart.
 Vallen, struikelen, stoten aan dek, ladder, trap als gevolg van gladheid, obstakels of
scheepsbewegingen (denk aan ruim water en een slingerend schip).
 Door golfslag veroorzaakte oncontroleerbare bewegingen van de directievlet waardoor de
kans bestaat dat men bekneld kan raken tussen beide schepen.
 Ontbrekende grijpreling op het voordek van de directievlet. Geen deckhand (matroos)
aanwezig.
 Bij het overstappen vanaf het dak van de directievlet is er geen direct (visueel) contact met de
schipper van de directievlet.
 Overige bijkomende gevaren zoals passerende scheepvaart, fysieke lichamelijke conditie en
geestelijke gesteldheid van de toezichthouder.
Uit de
diverse gesprekken met
branchegenoten, Loodswezen, KRVE en een
aannemer/baggermaatschappij blijkt dat men geen inzage wil geven in het aantal en de aard van
(bijna) ongevallen. Wel komt in de gesprekken naar voren dat de handeling “overstappen” vaak niet
helemaal zonder kleerscheuren wordt uitgevoerd.

4.2

Direct verantwoordelijken

De toezichthouders die de sleephopperzuigers bezoeken zijn werknemers in loondienst van het HbR. De
directievlet en de sleephopperzuiger daarentegen zijn in bezit van externe bedrijven aan wie het HbR
bepaalde taken uitbesteed. Zij staan niet onder leiding en verantwoordelijkheid van de directie van het
HbR. De diverse verantwoordelijkheden die uit het onderzoek zijn gebleken, geef ik hier weer.
Kapitein sleephopperzuiger:
De kapitein is op basis van vigerende nautische wetgeving verantwoordelijk voor het veilig vervoer van
bemanning en eventuele passagiers zoals de toezichthouders. De kapitein is tevens verantwoordelijk
voor de deugdelijkheid van zijn schip en materieel. De specifieke verantwoordelijkheden van de kapitein
zijn vastgelegd in o.a. de schepenwet, besluit en regeling, Search and Rescue en de Rotterdamse
Havenbeheersverordering.
Schipper directievlet:
De schipper van de directievlet is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de operationele veiligheid
alsook de deugdelijkheid van zijn vlet. De specifieke verantwoordelijkheden van de schipper zijn
vastgelegd in o.a. het Reglement onderzoek schepen op de Rijn, BinnenvaartPolitieregelement.
Binnenvaartwet, en de Rotterdamse Havenbeheersverordering.
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Werkgever (in dit geval Havenbedrijf Rotterdam):
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid
verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke
arbeidsomstandigheden (artikel 3 1e lid Arbeidsomstandighedenwet).
De werkgever is daarbij verantwoordelijk voor:
 Het algemeen beleid gericht op optimale arbeidsomstandigheden. Hij dient daarbij rekening te
houden met aanwezigheid van anderen dan zijn eigen werknemers.
 Het geven van voorlichting aan de werknemers.
 Het treffen van specifieke maatregelen om risico’s weg te nemen of te beperken.
De direct verantwoordelijke bij de handeling ‘overstappen’ zijn de toezichthouders, de schipper van de
directievlet en de kapitein van de sleephopperzuiger bijgestaan door zijn deckhand (matroos). De
toezichthouders van het HbR hebben zelf de verantwoordelijkheid die veiligheidsmaatregelen te
nemen en die middelen te gebruiken die noodzakelijk zijn bij het daadwerkelijke overstappen. De
leidinggevenden van het HbR hebben de verantwoordelijkheid die middelen beschikbaar te stellen,
zoals de technische middelen alsook de persoonlijke beschermingsmiddelen die de toezichthouder
nodig acht. De ontvangende sleephopperzuiger en de directievlet zijn beide zogenaamde derden en
eigen ondernemingen in deze situatie. Middels contractueel opgestelde voorwaarden zijn beide de
verplichting aangegaan te zullen voldoen aan vigerende wet- en regelgeving volgens het beginsel van
de Arbeid Hygiënische Strategie, dat gebiedt te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie door
deugdelijk onderhoud van de door hen beschikbare gestelde arbeidsmiddelen.

4.3 Wetgeving, opleidingen, vaardigheden en kennis
Vanuit verschillende veiligheidskundige invalshoeken is er toepasbare wetgeving.
Zo zijn er voorschriften voor bouw en uitrusting, bemanningseisen en eisen aan de
arbeidsomstandigheden. Enkele belangrijke zijn:
De wettelijke basis voor het risico verdrinken zijn de doelvoorschriften in artikel 3 en 15 van
de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en diverse artikelen in het Arbobesluit (o.a. artikel 3.2, 3.10
en 3.16 Arbowet).
De Arbowetgeving beschouwt een schip als een arbeidsplaats.
Artikel 3.10, Arbobesluit behandelt het redden van drenkelingen.
Op arbeidsplaatsen waar gevaar voor verdrinking bestaat, moet dit gevaar zoveel mogelijk worden
voorkomen en dienen doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare
plaats beschikbaar te zijn.
Artikel 3, lid e van de Arbowet schrijft voor dat doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen
op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers
en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de
desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.
Het gevaar van verdrinken valt onder dit artikel.
Artikel 3, lid f van de Arbowet stelt dat elke werknemer bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn
eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de
nodige passende maatregelen moet kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te
voorkomen.
Er worden geen specifieke wettelijke eisen gesteld aan de opleiding, vaardigheden en de fysieke
conditie van de toezichthouders bij AMH&V van het HbR. De huidige toezichthouders bezitten hun
vaardigheden en kennis door jarenlange ervaring, de meeste al meer dan 25 jaar.
De International Maritime Pilot’s Association (IMPA), onderzoekt en legt vanuit haar expertise de
verplichting op om werktuigen uit te rusten conform de aanbevelingen vanuit deze organisatie. Het
materiaal van de loodsladders en het gebruik daarvan moet hier bijvoorbeeld aan voldoen.
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4.4 Voldoen aan procedure en werkvoorschriften
De huidige procedure/richtlijn (2004) schrijft voor dat toegang tot sleephopperzuigers kan worden
verschaft door op zee of binnenwater, in de havenbekkens (op stroom) varend over te stappen.
Bij een groot hoogteverschil wordt overgestapt van het dak van de directievlet waarbij gebruik wordt
gemaakt van een loodsladder. Een visueel contact en/of communicatie tussen de overstapper en
schipper van de directievlet is er niet, tenzij de laatstgenoemde zijn positie aan het roer verlaat.
In sommige gevallen kan bij een geladen sleephopperzuiger rechtstreeks op het voordek van de
directievlet worden overgestapt. De andere typen sleephopperzuigers kunnen in geladen toestand
slechts worden verlaten door via de loodsladder langs de scheepswand af te dalen.
Op de directievlet zijn de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:
 De dekken en het dak zijn voorzien van antislip/profielplaat.
 Grijprelingen langs de ladder en op het dak.
 Goede vaartuigbeheersing en aantoonbare schipperskunst.
 Redvesten.
 Reddingsboeien.
Bij de ontvangende sleephopperzuiger zijn in de volgende aanvullende maatregelen voorzien:
 Een deckhand (matroos), staat via portofoon in contact met zijn kapitein.
 Een veilige en deugdelijke loodsladder.
 Vrij toegang aan stuurboordzijde, de verschansingpoort wordt geopend en geborgd.
 Tijdens de overstap wordt er niet aan dek gewerkt en wordt het baggerproces tijdelijk
onderbroken.
 Stuurboordzijde wordt als lijzijde gehouden.
 Goede vaartuigbeheersing en zeemansschap.
Naast de procedure zijn er werkinstructies met daarin
veiligheidsinstructies zoals het verplicht dragen aan dek van een redvest
en schoenen met antislipzool. De aanwezige werkvoorschriften zijn van
2006 en geven aan “hoe een loodsladder en gangway te gebruiken”.

4.5 Aansprakelijkheid
Het Havenbedrijf Rotterdam kan in geval van een incident wettelijk aansprakelijk worden gesteld. In
deze aansprakelijkheid wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijk letsel- en materiele zaakschade.
Daarnaast moet onderscheid worden gemaakt door enerzijds schade, veroorzaakt met of door het
vaartuig ( bijvoorbeeld een aanvaring) en anderzijds schade veroorzaakt door personen (al dan niet
aan boord van een vaartuig).
Het staat de toezichthouder te allen tijde vrij de handeling van het overstappen te weigeren indien op
basis van deskundigheid en ervaring de situatie onveilig wordt geacht.
Indien de door het HbR beschikbaar gestelde veiligheidsmiddelen niet voldoen aan de wettelijk
gestelde eisen, staat het de toezichthouders vrij daarvan geen gebruik te maken en eventueel andere
arbeidsmiddelen te eisen.
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4.6 Fysieke belasting en conditie van de toezichthouder
De energetische belasting van de toezichthouders is wisselend, bijvoorbeeld bij het beklimmen en
afdalen van de loodsladder of de trappen naar de brug (wisselend door inzet van de verschillende
typen baggerschepen door verschillende baggermaatschappijen). De duur van de energetische
belasting is kort; gemiddeld 10 á 15 minuten per keer, echter de omstandigheden zijn sterk wisselend
en weersafhankelijk. Er zijn weinig mogelijkheden om deze energetische belasting te verminderen. Een
verdiepend onderzoek kan zinvol zijn, bijvoorbeeld naar het inzetten van Aanvullende Risico
Inventarisatie & Evaluatie (ARI&E) door middel van een daarvoor geschikte of nog te ontwikkelen tool,
naar de evaluatiemethode van het “National Institute of Occupational Safety and Health” (NIOSH)
en/of “Hand Arm Risico beoordeling Methode” (HARM) bijvoorbeeld.
Het is bij deining en golfslag soms erg lastig op het juiste moment de
overstap te nemen van/op het dak van de directievlet. Door het
hoogteverschil van dek van de sleephopperzuiger en het dak van de vlet
en vanwege een tussenliggende ontbrekende reling kan men een
aanzienlijke stap moeten maken van vaak meer dan een meter breedte
of hoogte.
In dit deel van het onderzoek is de persoonlijke veiligheid voor de
toezichthouders bekeken in twee afzonderlijke situaties: 1) het
overstappen tussen schepen en 2) het lopen over trappen/door
gangetjes in het schip.
Het overstappen van de directievlet naar de sleephopperzuiger en terug wordt ervaren als de meest
gevaarlijke bezigheid. Vooral in de monding bij open zee en/of op de rivier, met behoorlijke wind,
golfslag en door de passerende scheepvaart, hebben beide schepen een eigen slingerfrequentie.
De toezichthouders kunnen meestal niet meteen op het schip stappen, maar moeten via de
loodsladder langs de scheepswand klimmen. Als deze activiteit bij slecht weer plaatsvindt, is het risico
nog hoger. Het dragen van een schoudertas of rugzak kan de veiligheid negatief beïnvloeden, omdat
het de stabiliteit van de toezichthouder bij het klimmen in gevaar kan brengen en de tas in de weg zit
als men te water raakt. Bedenk hierbij dat de fysieke lichamelijke conditie en geestelijke gezondheid
van de toezichthouder een grote rol kan spelen. De belasting van de activiteit ‘overstappen’ wordt
gekenmerkt als zwaar, onhandig en vaak lastig.
Bij het lopen over het schip, door gangen en over trappen, bestaat ook een grote kans op ongelukken
zoals struikelen over obstakels, vallen gladde, natte vloeren, of vanwege niet afgezette openingen in
het dek, en stoten bij plotselinge verlagingen in het plafond of doorgangen. De verlichting op de
schepen is zelden optimaal. Deze activiteiten komt wekelijks voor en wordt behoorlijk belastend
ervaren.
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5. Conclusies en aanbevelingen
De Arbowet schrijft voor dat de werkgever zorgdraagt voor de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten middels zo goed mogelijke
arbeidsomstandigheden.
Vanuit dat oogpunt en gelet op de Arbeidshygiënische Strategie mag gesteld worden dat de handeling
‘overstappen bij varende sleephopperzuigers’ relatief onveilig is.
Om deze problematiek beter beheersbaar te maken ben ik gekomen tot een
aantal conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de in de inleiding van dit
onderzoek geformuleerde doelstelling, te weten: het verhogen van de veiligheid
voor de toezichthouder bij het overstappen van varende zeegaande
sleephopperzuigers. Daarbij stel ik verbeteringen voor door de Plan-Do-Check-Act
(PDCA) cyclus te hanteren waarbij continue verbeteren leidt tot vanzelfsprekendheid.
Geconcludeerd naar aanleiding van diverse gesprekken met branchegenoten, Loodswezen, KRVE en de
aannemer/baggermaatschappij bleek dat men geen inzage wil geven in het aantal en de aard van de
(bijna) ongevallen, maar wel kwijt wil dat dat het overstappen bij varende schepen vaak niet helemaal
zonder kleerscheuren wordt uitgevoerd. Vooropgesteld is dat er bij de werkzaamheden en bezoeken
door de toezichthouders van het Havenbedrijf Rotterdam aan de sleephopperzuigers gelukkig geen
noemenswaardige ongevallen hebben plaatsgevonden die tot verzuim en/of dodelijke afloop hebben
geleid. Aan de voorschriften die een veilige werkplek moeten garanderen wordt op zowel de
ontvangende sleephopperzuiger als de directievlet rekening gehouden. Er wordt bij ontvangst op de
brug van de sleephopperzuiger (aan de nieuwe bezoeker) voorlichting geven en er zijn voldoende
reddings- en overlevingsmiddelen aan boord. Voor wat betreft de zelfredzaamheid van de bemanning
en hun eventuele passagiers (toezichthouder) aan boord van de sleephopperzuiger en de directievlet
zijn voldoende middelen voorhanden en maatregelen getroffen.
Echter de daadwerkelijke handeling “overstappen bij varende sleephopperzuigers”, het verminderen
van de potentiële gevaren, het aanscherpen van procedure naar de laatste inzichten en de
rolverantwoordelijkheid met betrekking tot visueel in contact staan met de schipper, geholpen door
een deckhand verdienen de nodige verbetering qua procedurele aanpassingen, voorlichting,
onderricht en trainen van de betrokkenen en de fysiek medische check-up.
Doordat de toezichthouders doorgewinterde rotten in het vak zijn vindt er geen voorlichting en/of
onderricht meer plaats. De praktijk is dat er weinig aandacht wordt besteed aan het feitelijke
overstappen en de situatie overgelaten wordt aan het toeval.
Het gevaar is dat er inadequaat kan worden gereageerd in moeilijke en onverwachte situaties.
Voortkomende uit de conclusie zijn de aanbevelingen onderverdeeld in de volgende thema’s.
 Aanpassing procedure
 Voorlichting
 Onderricht en trainen van de betrokkenen
 Fysiek-medische check-up
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5.1 Aanpassing procedure
De handeling ‘overstappen bij varende sleephopperzuigers’ verdient verbetering om de kans op
gevaren te verminderen. Planningen, procedures
en
werkvoorschriften helpen bij het verbeteren van de
veiligheidssituatie. In de procedure moet duidelijk naar voren
komen welke rol voor welke medewerker (schipper, deckhand,
overstapper) is weggelegd en hoe deze kan worden getoetst.
Daarbij is het visueel in contact staan met de schipper,
geholpen door een deckhand, voor het bepalen van het juiste
moment van overstappen belangrijk. De overstappende
toezichthouder dient vanuit het te verlaten schip door een
bemanningslid (deckhand) fysiek te worden begeleid en op het ontvangende schip fysiek door een
deckhand te worden ontvangen. Nagegaan dient te worden of er een andere overstapconstructie (zie
beide toegevoegde foto’s) voorzien van grijpreling op het
voordek van de directievlet kan worden ontwikkeld waardoor
het overstappen onder visueel toezicht staat van de schipper.
Het daadwerkelijke overstappen van de toezichthouder moet
gebeuren in samenspraak met de schipper van de directievlet en
de deckhand van de sleephopperzuiger die middels een
portofoon in verbinding staat met zijn eigen kapitein.
Indien de verbetering niet door een technische aanpassing kan
worden gerealiseerd, dan kan door deskundigen worden gezocht
naar persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld een
rem-chute. Daarmee kan bij schepen van verschillende
afmetingen onderzocht worden of er veiliger kan worden
overgestapt met een kleinere kans op te water te geraken.
Een eventuele (rug)tas van de toezichthouder dient altijd, nadat
de toezichthouder op het ontvangende schip is ontvangen, door
middel van een lijn door de deckhand van de sleephopperzuiger
apart omhoog te worden gehaald en na afloop weer omlaag te worden gelaten.

5.2 Voorlichting
Enig risico is onderdeel van de functie van toezichthouder.
Doordat de toezichthouders doorgaans sinds vele jaren in hun functie werkzaam zijn, vindt er helaas
geen voorlichting meer plaats. Hierdoor wordt er in de praktijk weinig specifieke aandacht besteed aan
het feitelijke overstappen en wordt de situatie overgelaten aan het toeval.
Het gevaar is dat er inadequaat kan worden gereageerd in moeilijke en onverwachte situaties.
Het verdient aanbeveling in het reguliere werkoverleg en tijdens een specifieke instructies
voorlichting te geven over de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Door een in de prakrijk af te
vinken checklist kan men inzage krijgen in de situaties waarin de toezichthouders terecht zijn gekomen
en waarop de voorlichting of bijscholing kan worden afgestemd.
Casuïstiek (bijna)ongevallen moeten bespreekbaar worden gemaakt binnen de eigen organisatie en
eventueel gezamenlijk met de gecontracteerde baggermaatschappij. Waarnemingen moeten leiden
tot verbetering en aanpassing van de voorlichting, onderricht en training. De voorlichting dient te
worden vastgelegd en bij voorkeur minimaal jaarlijks te worden herhaald. Bij elk nieuw te contracteren
baggermaatschappij dient voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een zogenaamde
toolbox meeting te worden gehouden waarin met de betrokken medewerkers de
veiligheidsvoorschriften worden besproken.
Dit zal door de afdeling HR Arbeidszaken, Arbocoördinator, de preventiemedewerker in samenwerking
met de afdeling en/of derden moeten worden geïnitieerd.
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5.3 Onderricht en trainen van de betrokkenen
Naast de zelfredzaamheid, moeten de toezichthouders getraind worden in hoe te handelen in
noodsituaties middels bijvoorbeeld een cursus Veiligheidstrainingen, te volgen bij het Maritiem
Training Centrum op de Maasvlakte.
De training moet onder andere het juiste gebruik van de loodsladder behandelen, het herkennen van
ondeugdelijk materiaal, overleven op zee en het gebruik van het zogenaamde ‘loodsen-redvest’. Deze
training kan plaatsvinden in de leslokalen en het waterbassin van het opleidingscentrum. De behaalde
resultaten van de trainingen dienen aan de persoonlijke HR-dossiers van de toezichthouders worden
toegevoegd.
De trainingen zullen door de afdeling HR, in samenwerking met de Arbocoördinator, de
preventiemedewerker en de afdeling Asset Management Havens & Vaarwegen van het HbR moeten
worden geïnitieerd.

5.4 Fysiek medische check-up
In overleg met de bedrijfsarts kan worden bekeken of er in verband met het overstappen een
aanvullende medische check-up nodig is.
Daarnaast kan een standaard periodieke medische controle van de fysieke conditie van de
toezichthouders worden geëist om te kijken of hij voor uitvoering van de functie toereikend genoeg is.

6. Kosten
De kosten die voortvloeien uit deze professionalisering zijn gering. Het maken van een procedure kan
met eigen middelen. Aanscherping van de procedure kost naar schatting 1 á 2 dagen bureauwerk. De
meeste PBM’s zijn al ruim voor handen. De kosten voor aanschaf van nieuwe veiligheidsmiddelen
moeten nog worden onderzocht, maar staan niet in verhouding tot de waarde van een mensenleven.
De veiligheidstraining (circa € 300 á 400 per persoon) voor de toezichthouders zouden eventueel
worden kunnen meegenomen in de reguliere incidentbestrijdingstrainingen die door de instructeurs
van de Dienst Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam worden gegeven. Zodoende zouden
deze aanbevelingen al op korte termijn geëffectueerd kunnen worden en de kosten verder worden
beperkt.
De inspanningen en de kosten voor realisatie van de voorgestelde aanbevelingen zijn zeker passend
binnen het ambities van het Havenbedrijf Rotterdam, geformuleerd middels haar motto:
“ Make it happen!”
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Afkortingenlijst
ARBO
ARI&E
AMH&V
DHMR
HbR
IMPA
IMO
KRVE
LMRA
PBM
PvA
RI&E

Arbeidsomstandigheden
Aanvullende verdiepende Risico Inventarisatie & Evaluatie
Asset Management Havens & Vaarwegen
Divisie Havenmeester Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam NV
International Maritime Pilot’s Association
International Maritime Organization
Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht
Laatste Minuut Risico Analyse
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Plan van Aanpak
Risico Inventarisatie & Evaluatie
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Bijlage
Incidentenrapport
Praktijk voorbeeld van een incidentenrapport van een gecontracteerde aannemer.
In verband met privacy bescherming is het bedrijfslogo verwijderd en zijn de namen gewijzigd.
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IMA Tabel.
Aan de hand van een tijdens de opleiding getoond voorbeeld bij de IMA-online.nl , is de onderstaande
tabel samengesteld met vragen naar eigen praktijksituaties.
Werkwijze;
Vraag beantwoord met Ja-vrij van actie, beantwoord met Nee- actie ondernemen.

Toezichthouders zijn ervaren en bekend met de handeling overstappen
Toezichthouders krijgen regelmatig voorlichting en onderricht
Toezichthouders trainen regelmatig de handelingen in noodsituaties
Procedure handeling overstappen is aanwezig
Procedures zijn overeenkomstig met branchegenoten bv loodswezen
De schipper heeft direct contact met de overstappende toezichthouder
De directievlet is veilig ingericht om bij voor meerdere situaties over te stappen
Toezichthouder wordt geholpen door deckhand (matroos) op de
sleephopperzuiger
Toezichthouder wordt geholpen door deckhand (matroos) op directievlet
Toezichthouder mag overstappen weigeren ivm situatie en/of ontbreken PBM’s
Gevaarlijke situaties door weer, wind, golven, stroming zijn weg te nemen
Toezichthouder draagt verplicht redvest
Toezichthouder klimt zonder tas/rugzak of andere belasting
Toezichthouders zijn opgeleid door deskundige
Toezichthouders zijn fysiek fit en conditioneel sterk
Toezichthouders worden regelmatig medisch gecheckt
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Ja
X

Nee
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LMRA checklist.
Een voorbeeld met vragen getoond naar de eigen praktijksituaties hoe een eventuele LMRA checklist
kan worden ingezet. Deze lijst dient te worden ingevuld en wordt besproken tijdens het reguliere
werkoverleg, opgeslagen in een dossier.

LMRA-checklist
Bezoek aan hopper;
Naam toezichthouder;

Datum bezoek;
Paraaf;

Stap 1: Risico’s beoordelen.

Stap 2: Beheersmaatregelen vaststellen die
nodig zijn om risico’s weg te nemen/
aanvaardbaar te maken

1a Welke risico’s zijn aanwezig?
1b Heb ik de juiste kennis/informatie?
1c Is voldaan aan de nodige voorwaarden?

1a

Risico’s
Kan ik zonder hulpmiddelen overstappen?
Zijn de deckhand (matroos)s aanwezig?
Heb ik direct contact met de schipper?
Heeft de deckhand (matroos) porto met de
kapitein?
Is er gevaar te water te geraken?
Is gevaar op knellen en/of stoten?
Is de verschansingpoort open en geborgd?
Weet men (wg-on) van mijn bezoek?
Ligt de directievlet aan lijzijde?
Kennis/informatie
Ken ik mijn taak?
Ben ik opgeleid voor overstappen?
Ken ik de inhoud van de procedure?
Ken ik de inhoud van het werkvoorschrift?
Weet men waar ik werkzaam ben?
Zijn de deck werkzaamheden gestaakt?
Zijn de bagger werkzaamheden gestaakt?
…….
Omstandigheden/voorwaarden
Is loodslader in goede staat?
Bieden mijn PBM’s voldoende bescherming?
Zijn de weeromstandigheden goed?
Is het dak, deck droog en vrij van obstakels?
Is er voldoende verlichting?
Zijn er geen golven en stroming?
Hangt de loodsladder vrij?

1b

1c

Ja

Nee

Beheersmaatregelen

Stap 3: voer de benodigde beheersmaatregelen uit. Vraag indien nodig hulp.
Het werk mag pas starten als:




de risico’s bij 1a voldoende zijn weggenomen
de vragen bij 1b en 1c met ‘ja’ beantwoord kunnen worden
Bij twijfel: stoppen en je leidinggevende raadplegen
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Opmerkelijke beelden.
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