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De NVVK-prijzen voor
de Veiligheidskunde

vandaag en morgen

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

Voor het bijwonen van alle lezingen wordt, mits vooraf

reikt sinds 1995 jaarlijks prijzen uit aan de auteurs van

aangemeld, na afloop een certificaat uitgereikt. Alle

de beste afstudeerscripties van veiligheidskundige

NVVK-leden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te

opleidingen in het Nederlandse taalgebied.

zijn.

De scripties worden op uitnodiging van de NVVK-jury

De NVVK-prijs voor de Veiligheidskunde dient een

ingezonden door veiligheidskundige opleidingen op

aantal doelen:

middelbaar, hoger en postinitieel niveau die door de

-	veiligheidskundigen in opleiding worden gestimu-

NVVK als nominerend instituut zijn toegelaten.

leerd een manuscript af te leveren dat uitstijgt boven
het gemiddelde;

De NVVK-jury bestaat uit zeven deskundige leden,
die met elkaar op basis van de in het juryreglement
vastgelegde criteria de inzendingen beoordelen.

-	het vakgebied krijgt door het produceren van
hoogwaardige publicaties meer aanzien;
-	beroepsgenoten worden geattendeerd op interessante ontwikkelingen;

De vakjury heeft ambtelijke ondersteuning van het
NVVK-jurysecretariaat en vergadert in beslotenheid. De jury is onafhankelijk in haar oordeel en haar

-	dit alles omwille van verdieping, verbreding en
vernieuwing van het vakgebied der veiligheidskunde;
- nominerende instituten kunnen de onafhankelijke en

beslissingen zijn bindend. Over de uitslag wordt noch

deskundige beoordeling van de scripties door de

door de jury noch door het jurysecretariaat gecorres

vakjury betrekken bij de beoordeling van de kwaliteit

pondeerd.

van hun opleiding.

De vakjury selecteert uit de inzendingen maximaal zes

De huidige lijst met nominerende instituten

scripties. De auteurs hiervan mogen meedoen aan

(www.veiligheidskunde.nl/nvvk-prijs) zal met ingang

de competitie om de NVVK-publieksprijs. Het bij de

van editie 2016 worden herzien en worden uitgebreid

lezingen aanwezige publiek bepaalt wie de winnaar

met voor de competitie nieuwe onderwijsinstellingen

daarvan is. De vakjury kan behalve de NVVK-prijs

waar veiligheid een belangrijk onderdeel van het

voor de Veiligheidskunde ook één of meer Eervolle

curriculum uitmaakt, zoals integrale veiligheid.

Vermeldingen toekennen.
De ingezonden scripties worden integraal gepubli
De prijzengelden bedragen:

ceerd via www.veiligheidskunde.nl. Alle inzenders

- voor de NVVK-prijs € 1.200;

schrijven een artikel over hun eindwerk voor NVVK-

- voor een Eervolle Vermelding € 500;

info. Deze artikelen verschijnen in de loop van 2015.

- voor de NVVK‑publieksprijs € 1.000.

De NVVK-jury is onafhankelijk in haar oordeel en haar beslissingen zijn bindend.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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Inleiding
Inleiding

van de voorzitter van de NVVK-jury

Voor u ligt het rapport van de NVVK-jury met het oordeel over de inzendingen voor de competitie om de NVVK-prijs
2015. Na intensief discussiëren is het de jury weer gelukt een eenstemmig oordeel te geven over de genomineerde
scripties. Wij hebben evenwel aan editie 2015 een aantal zorgen overgehouden. Daarvan wil ik u in dit voorwoord
deelgenoot maken.
Hoewel op de huidige lijst 20 instituten staan die jaarlijks worden uitgenodigd te nomineren, zien wij het aantal
inzendingen de laatste jaren dalen. Meer en meer wordt ons tot onze verbazing medegedeeld dat men niet kán
nomineren: men schermt met de vertrouwelijkheid van de in de scriptie opgenomen bedrijfsgegevens, hetgeen
publicatie en daarmee nominatie in de weg zou staan.
De jury vindt dit zorgwekkend, want de bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied van een scriptie waarvan je
de inhoud niet mag kennen, is nul. Daar kun je niets van leren, terwijl dát toch de bestaansreden is van de competitie.
Belangrijke beoordelingscriteria zijn ‘vernieuwend, verdiepend en verbredend’, dus niches op het vakgebied veiligheidskunde. Daaraan kunnen bijdragen, is iets waar je als bedrijf of opdrachtgever trots op moet willen zijn,
in plaats van huiverig te zijn voor publiciteit.
Een andere ontwikkeling is de concurrentie tussen de opleidingen en de opkomende e-learning. Het aantal studenten per opleider is tanende, terwijl er voor veiligheidskundigen een wettelijke taak ligt: we zullen moeten blijven
opleiden. De jury signaleert deze tendensen, maar het is een taak voor de opleidingscommissie om deze, onzes
inziens alarmerende, ontwikkeling in ogenschouw te nemen.
In mijn optiek ligt de kracht van de leercurve van een veiligheidskundige in story telling: leren ván en mét elkaar
door visies te delen. Dit is ook de reden dat de prijsuitreiking vast programmaonderdeel is van het NVVKVeiligheidscongres.
De competitie om de NVVK-scriptieprijs zal de komende jaren zelf ook aan vernieuwing, verbreding en verdieping
onderhevig zijn. Op het moment van het ter perse gaan van dit voorwoord kan ik u melden dat naast de instituten
die van oudsher werden uitgenodigd te nomineren, ook andere onderwijsinstellingen benaderd zullen gaan
worden. Het gaat dan om opleidingen waar veiligheid een belangrijk onderdeel van het curriculum uitmaakt, zoals
integrale veiligheid. Uiteindelijk gaat het niet om het instituut, maar om het vakgebied.
Ondanks dat wij dit jaar door voornoemde ontwikkelingen slechts vier scripties mochten ontvangen, was de jury
verheugd dat het niveau van die scripties hoog was en om die reden dan ook alle vier aan u gepresenteerd worden.
Moest de jury vorig jaar nog de koe bij de hoorns vatten, dit jaar moesten we bij de ene scriptie aan het zuurstof, bij
een ander aan de Friese kaas, en vervolgens moest er omwille van de veiligheid van ons jureringsevenement ook
nog bijtijds worden afgelost. Ter voorkoming van crises. Die crisis is er dan ook niet gekomen, wel één NVVK-prijs
en één Eervolle Vermelding.
De jury rekent erop dat de opleiders onze uitdaging aangaan. De prijsuitreiking in het voorjaar van 2016 biedt u het
ultieme podium om vernieuwend, verdiepend en verbredend voor de dag te komen!
Hans Sevenstern
Voorzitter NVVK-jury

-prijs voor de Veiligheidskunde 2015
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De nominaties voor de
NVVK-publieksprijs 2015
Voor de NVVK-publieksprijs 2015
is genomineerd:
mevrouw V.S. Steehouwer-Glimmerveen (Viola)
voor haar MVK-scriptie:
‘Veiligheid externe evenementen’

VEILIGHEID EXTERNE
EVENEMENTEN
SCRIPTIE BEHOREND BIJ DE OPLEIDING MVK

(MIDDELBAAR VEILIGHEIDSKUNDE) VAN KADER BV

In 2014 is een politieagent zwaargewond geraakt
tijdens een teamuitje. Hij is later aan zijn verwon
dingen overleden. En wie heeft niet gehoord van het

VIOLA STEEHOUWER
AUGUSTUS 2014

Kruidvat-bedrijfsuitje waarbij twee dodelijke slacht
offers vielen?
Voor mijn MVK-scriptie heb ik onderzocht of er door

Voor Unilever is niet alleen de Nederlandse (Arbo-)

Unilever voldoende wordt gekeken naar de risico’s

wetgeving van toepassing. Ook is er een interne

van de door haar georganiseerde externe evene-

wereldwijde Unilever-richtlijn op het gebied van

menten, alsmede naar welke maatregelen genomen

veiligheid tijdens externe evenementen. Deze richtlijn

moeten worden om de risico’s voor de Unilever-

beschrijft hoe de veiligheid van de Unilever-medewer-

medewerkers te beperken. Denk hierbij aan bedrijfs-

kers gewaarborgd kan worden.

en teambuildinguitjes, kerst- en sinterklaasfeest,
Unilever-productpromoties, vergaderingen en diners

Naast het bekijken van de wetgeving en de interne

met grote aantallen Unilever-medewerkers.

richtlijnen, heb ik voor het onderzoek van mijn scriptie
gebruikgemaakt van:

Het Meeting & Events team van Unilever bestaat uit

- onderzoek naar de ongevallen tijdens de door

16 medewerkers. In 2013 hebben zij 677 evenementen

Unilever georganiseerde externe evenementen in de

georganiseerd.

Benelux;
- individuele interviews met de medewerkers van

Volgens het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verantwoordelijk voor
zijn medewerkers tijdens externe evenementen.
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Meeting & Events;
- groepsgesprekken met de medewerkers van
Meeting & Events.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2015

Project RUE

Verantwoordelijkheid

Daily Business

Activiteiten
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veiligheid

(zie schema)
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toegestaan
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Bommelding

Sharepoint voor alle RIE’s

Het eerste groepsgesprek was een informatieve ses-

Er moet dus een praktische werkbare invulling

sie, die ten doel had de medewerkers van Meeting &

gegeven worden aan de opvolging van de standaard.

Events bewust te maken van de probleemstelling. De
tweede sessie ging meer inhoudelijk over ervaringen,

Ondanks het feit dat er veel onvolkomenheden in de

problematiek en behoeften: we hebben getracht door

strikte opvolging van de interne Unilever-richtlijnen zijn

middel van voorbeelden en opdrachten een groter

geconstateerd, wil dit niet zeggen dat de evenemen-

veiligheidsbewustzijn te creëren.

ten onveilig zijn.

Uit groepsgesprekken met Meeting & Events zijn

Inmiddels zijn na het schrijven van de scriptie belang-

onder andere de volgende problemen en behoeften

rijke stappen gezet. Er is een document opgesteld

naar voren gekomen:

waarin de verantwoordelijkheden duidelijk vastliggen.

- hoe breng ik de mogelijke risico’s in kaart;

Dit document is ondertekend door de hoogst verant-

- welke evenementen zijn, gezien de mogelijke risico’s,

woordelijke persoon binnen Unilever. In dit document

wel/niet toegestaan;
- welke regels gelden er op het gebied van BHV/EHBO,

is ook vastgelegd welke evenementen, gezien de
mogelijke risico’s, wel of niet zijn toegestaan.

brandveiligheid, vluchtwegen, brandblussers;
- welke regels gelden er op het gebied van een
maximum aantal medewerkers in een ruimte in

Er is een informatieboekje ontwikkeld met basis
voorschriften op het gebied van veiligheid.

combinatie met de inrichting (meubilair, aankleding);
- hoe liggen de verantwoordelijkheden;

Ook is er een basisdocument ontwikkeld voor het

- wat te doen bij een calamiteit of een ongeval tijdens

maken van een risicoanalyse, inclusief telefoonboom

het evenement.
De belangrijkste conclusie van mijn onderzoek is

die gebruikt kan worden in geval van calamiteiten.
De medewerkers van Meeting & Events hebben een

dat de interne Unilever-richtlijn niet voldoende wordt

grote stap gezet: het veiligheidsbewustzijn is ver-

nageleefd. De Unilever-richtlijn is geschreven in de

groot, de mogelijke risico’s worden geïnventariseerd,

Engelse taal door en voor SHE-professionals. Het

de juiste beheersmaatregelen worden getroffen en

gebruikte jargon wordt door de medewerkers van

deze worden op een juiste wijze vastgelegd.

Meeting & Events niet begrepen. Het maken van een
risicoanalyse is al een onneembare hindernis.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2015
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De nominaties voor de
NVVK-publieksprijs 2015
Voor de NVVK-publieksprijs 2015
is genomineerd:
de heer W. Bakker (Wim)

Plan van Aanpak
Dynamische RI&E

voor zijn HVK-scriptie:
‘Plan van Aanpak Dynamische RI&E
(FrieslandCampina)’

De scriptie behandelt een plan van aanpak voor de
implementatie van een dynamische RI&E binnen een

Wim Bakker

kaasproductie- en verpakkingslocatie in Bedum. De
locatie valt onder de BG Cheese Butter & Milkpowder
van FrieslandCampina.
Binnen FrieslandCampina verandert de cultuur, waar-

dynamiek bepalen binnen de locaties. Een doelstelling

bij de focus op efficiency van productie verschuift

uit het veiligheidsprogramma van 2014 is een ‘best

naar een cultuur waarin veiligheid topprioriteit is.

practice’ voor implementatie van een dynamische

Ernstige ongevallen wereldwijd – ook binnen kaas-

RI&E.

productie- en verpakkingslocaties – zijn aanleiding
geweest om veiligheid op een hoger plan te brengen.

Het doel van implementatie is risicobeheersing op
een ‘natuurlijke’ manier te verankeren in de dagelijkse

Onder het credo ‘Wij werken veilig, of wij werken

bedrijfsvoering. Hiermee kunnen ongevallen, schades

niet!’ en ‘I am Safe’ worden jaarlijks veiligheids

en risico’s structureel worden voorkomen. Het idee

programma’s afgestemd die mede de veiligheids

achter de dynamische RI&E is dat het mee ontwikkelt
met het veiligheidsniveau van een organisatie en dat
het op ieder gewenst moment een beeld geeft van
actuele risico’s en de mate van beheersing daarvan.
Voor FrieslandCampina Bedum is als start een
compliance-check uitgevoerd op eisen, kenmerken
en goede praktijken van de dynamische RI&E die op
basis van een literatuurstudie zijn vastgesteld.
De ontwikkelfase, het veiligheidsniveau van de
organisatie, is bepaald met behulp van een audittool
van FrieslandCampina, gebaseerd op het Hearts &
Minds-principe. In de beoordeling is meegenomen
de wijze waarop de verbeter- ofwel PDCA-cycli (Plan
Do Check Act) worden doorlopen, omdat het ook
sterk de aanpak van de RI&E bepaalt en iets zegt over
prestatiegedrag.
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Met werkplekonderzoek (veiligheidsobservaties,

uitvoeren en evalueren van maatregelen. Als hulp-

werkplekinspecties en management review) is uit de

middel is een stappenplan (‘route’) ontwikkeld om

praktijk informatie verzameld, die als input dient voor

de dynamische RI&E te kunnen uitvoeren. De opzet

een passend plan van aanpak.

sluit aan bij de veiligheidsdynamiek ‘op de vloer’,
bevat bestaande beheerssystemen en zorgt voor

Beoordeeld zijn de volledigheid, bekendheid en

veiligheidsbewustzijn en veiliger werkplekken.

toepassing van de RI&E en hiermee samenhangende
methodieken (TRA, LMRA). Er is gekeken hoe wordt

De methode ontwikkelt zich door nadenken en com-

omgegaan met gevaren en risico’s bij standaard- en

municeren over risico’s. Het managementsysteem

onvoorziene werkzaamheden (storingen, revisies, pro-

ontwikkelt mee, structureert en borgt de dialoog op

jecten) en bij risicovolle taken en onveilige situaties in

alle niveaus. Het vormt daarmee een brug tussen de

de eigen werkomgeving.

RI&E en de gewenste cultuurverandering. Als gevolg
hiervan zullen het aantal incidenten en de hiermee

In de management review – een strategische regel-

samenhangende kosten structureel dalen.

kring – is het locatieteam geïnformeerd over het RI&Eproces, de huidige ontwikkelingsfase en de noodzaak

Belangrijk voor FrieslandCampina Bedum is het

tot verbeteren op onderdelen, waar sprake is van

hebben van aandacht voor het ontwerp van de

non-compliance op wettelijke kaders en kenmerken

regelkringen en het volledig doorlopen van de

van een dynamische RI&E. Er is een dialoog gevoerd

PDCA-cyclus. Na een incident of verandering

over een passende aanpak.

van werkzaamheden, wet- en regelgeving of
maatregelen zal automatisch en direct een actie

Een belangrijk advies voor FrieslandCampina is om

moeten volgen, gekoppeld aan de RI&E (regelkring

het eigenaarschap, het nadenken en de dialoog met

op operationeel niveau). Kritische vragen over de

betrekking tot de RI&E te stimuleren door de RI&E een

bouwstenen, de regelkringen en het functioneren

lijnverantwoordelijkheid te maken.

van managementsystemen vinden bij voorkeur
plaats in de management reviews.

Er is geadviseerd de RI&E periodiek uit te voeren
met lijnverantwoordelijken en medewerkers van de

Op deze manier ontstaat een bedrijfsproces met

afdeling en hen te betrekken bij het aandragen van

een ‘normaal’ en dynamisch karakter voor het

oplossingen, het vaststellen van prioriteiten en het

omgaan met risico’s; de dynamische RI&E.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2015
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De nominaties voor de
NVVK-publieksprijs 2015
Voor de NVVK-publieksprijs 2015



is genomineerd:




de heer G.J. Zuidema (Gertjan)





voor zijn HVK-scriptie:
“Onder water” in de hyperbare geneeskunde

Een scriptie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s
bij het werken in de hyperbare geneeskunde.


Binnen de Inspectie SZW maak ik deel uit van de kopgroep Werken Onder Overdruk. Tijdens een overleg







in december 2012 kwam het onderwerp ‘hyperbare






geneeskunde’ aan de orde; een sector die zich de

overdruk een aantal specifieke regels. Deze regels zijn

laatste jaren sterk ontwikkelt in Nederland, maar

ondergebracht in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

die onbekend was bij de Inspectie SZW. Er waren

Hyperbare geneeskunde wordt hierin aangeduid als

signalen dat er sprake zou zijn van overtredingen van

‘overige arbeid onder overdruk’. Vanuit deze invals-

de arbeidsomstandighedenwetgeving in deze sector.

hoek kwam ik tot de volgende probleemstelling:

Vanuit genoemde kopgroep en het Expertisecentrum
van de Inspectie SZW bestond de behoefte om

Welke arbeidsrisico’s zijn er voor de direct betrokken

deze sector nader te onderzoeken en tevens om te

medewerkers bij hyperbare geneeskunde?

beoordelen hoe het hier gesteld is met de arbeids

Worden deze arbeidsrisico’s voldoende onderkend

omstandigheden.

en vervolgens vertaald in adequate technische en
organisatorische maatregelen?

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig
werk en aan bestaanszekerheid voor iedereen. De

Hyperbare geneeskunde wordt toegepast na een

Inspectie houdt toezicht op de naleving van de Arbo-

decompressieongeval ten gevolge van caissonwerk-

wet en de Warenwet, waaronder ook drukapparatuur

zaamheden of van duiken. Hyperbare geneeskunde

valt. Naast algemene regels die voor alle arbeid

wordt ook ingezet om bepaalde probleemwonden

gelden, zijn er ten aanzien van het werken onder

(bijvoorbeeld bij suikerziekte) en bepaalde infecties
te genezen. In de praktijk betekent dit dat behalve de
patiënt een medewerker gedurende kortere of langere
tijd mee onder overdruk gaat tijdens de behandeling
in de hyperbare kamer. Deze biedt plaats aan acht
tot zestien personen. Nederland telt momenteel elf
hyperbare klinieken, waar in totaal ruim 100 personen
werkzaam zijn.
Naast het bestuderen van literatuur heb ik met een
aantal interne en externe deskundigen gesproken en
heb ik in negen hyperbare centra een verkennende
inspectie uitgevoerd.
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Mijn constatering is dat, door de aanwezige (duik-)

- De borging van de kwaliteit van ademlucht is niet

medische kennis, de risico’s die betrekking hebben

goed vastgelegd, waardoor onduidelijk is of de

op het ontstaan van duik-gerelateerde ongevallen,

kwaliteit van de ademlucht altijd goed is.

onderkend worden en dat hiervoor passende maat
regelen worden getroffen.

- Het is in de sector gebruikelijk dat er gereinigd,
dan wel gedesinfecteerd wordt met een potentieel

De vier meest in het oog springende arbeidsrisico’s,

kankerverwekkende stof.

die nagenoeg door de gehele branche niet of niet
voldoende worden onderkend, zijn de volgende:

Daarnaast zijn er binnen de individuele centra enkele
andere knelpunten aangetroffen. Voorbeelden hier-

- In géén van de centra is – waar dit wettelijk verplicht

van: het niet beschikken over een risico-inventarisatie

is – een keuring van ingebruikneming of een intrede

en -evaluatie, het niet vooraf hebben ondergaan van

keuring uitgevoerd, alvorens de hyperbare kamer

een medische keuring door personen die incidenteel

in gebruik is gesteld. Hierdoor is een aantal zaken

onder overdruk werken, het ontbreken van brandblus-

vooraf mogelijk niet gecontroleerd, wat gevaarlijke

middelen in de hyperbare kamer en het ontbreken van

situaties zou kunnen opleveren.

signalering op de leidingen.

- In géén van de centra is het gevaar van hoge

De individuele centra hebben een terugkoppeling

concentraties zuurstof buiten de hyperbare kamer

gehad over de bevindingen. Zij zijn hiermee al in min

beoordeeld, dan wel zijn doeltreffende maatregelen

of meerdere mate aan de slag gegaan. Bovenstaande

getroffen om dit risico te beheersen.

bevindingen zijn tevens overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving. Ook de sector als geheel
zal hiermee aan de slag moeten.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2015
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De nominaties voor de
NVVK-publieksprijs 2015
Voor de NVVK-publieksprijs 2015
is genomineerd:
mevrouw S.H.M. Ornstein (Marijn)
voor haar postdoc-scriptie:
‘Aflossing tijdens crises’

Crisisbeheersing in Nederland richt zich veelal op
processen die relevant zijn voor crisismanagement,
maar heeft minder focus op human factors. En dat terwijl deze factoren een wezenlijke invloed hebben op
de kwaliteit en effectiviteit van crisismanagement. Eén
van deze human factors is aflossing in crisisteams.

manier die beperkt verstorend is voor het managen

Door de blinde vlek die ontstaat bij crisisteamleden

van de crisis en voor het functioneren van het crisis-

voor onder andere hun eigen vermoeidheid, is het

team als geheel, is noodzakelijk voor de kwaliteit van

noodzakelijk om aan de voorkant tot een objectieve

functioneren, oordeelsvermogen en besluitvorming

norm te komen voor aflossing.

van het individu en van het team. En daarmee voor de
kwaliteit van crisisbeheersing op besturend niveau.

Het afstudeeronderzoek richtte zich voornamelijk op
aflossing van crisisteamleden op besturend niveau.

De literatuur geeft aan dat de aspecten die de kwa-

Bij verschillende recente crises is tijdige aflossing een

liteit van het functioneren bij een crisis beïnvloeden

issue geweest, zoals bij de Turkish Airlines vliegtuig-

– en waardoor aflossing nodig wordt – zijn: stress,

crash (2009), het schietincident in Alphen (2011) en

tijdsdruk, cognitieve beperkingen en vermoeidheid.

het hoogwater in Groningen (2012). Toch is er weinig

Deze aspecten houden, afhankelijk van de omstandig-

over geschreven in crisisplannen in Nederland en in

heden, met elkaar verband en kunnen elkaar verster-

literatuur over crisismanagement.

ken. De effecten hiervan op de performance verschillen sterk per persoon: door ervaring en training, maar

Het te lang doorwerken in een crisisteam heeft

ook door persoonlijkheidskenmerken.

negatieve effecten op de kwaliteit van de oordeelsvorming en de besluitvorming. Dit vormt daarmee een

In de literatuur wordt geen precies moment benoemd

risico voor slachtoffers, voor mensen die de crisis ter

wanneer door bovengenoemde aspecten aflossing

plaatse bestrijden, maar ook voor crisisteamleden

zou moeten plaatsvinden. Zeker is evenwel dat ze na

zelf. Tijdige aflossing van crisisteamleden, op een

verloop van tijd een dusdanig nadelig effect hebben

CRISISTEAMLID 1

CRISISTEAMLID 2

INZET

CRISISTEAMLID 3

CRISISTEAMLID 1

OVERDRACHT
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OVERDRACHT
INZET

1

1
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Tijd voor aflossing
4 uur

Collectieve
factoren

Soort & aard
crisis

8 uur

acuut

Ja

Is het een
heftig incident

Ja

Tijd

Is het een acute of
geplande crisis?

gepland

Nee

Begint
crisis in de avond?

Nee
Gaat
crisisbestrijding
nog lang duren?

Ja

Fase waarin
crisis verkeert

Druk

Individuele
factoren

12 uur

Is er veel druk van
bv sociale media,
pers of BT?

Belangrijkste
processen/
rollen
Functioneren
crisisteam &
leden

Is crisis in fase
waarin aflossing
mogelijk is?

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Wordt een bepaald
proces of rol heel
zwaar belast?

Ja

Ja

Persoonlijke
betrokkenheid bij
het incident?

Nee

Nee

Zijn ervaring,
competenties en gesteldheid teamlid OK?

Nee

Nee

dat op enig moment aflossing moet plaatsvinden.

en/of vermoeidheid impact hebben op het functio-

Significant in de literatuur is dat degene die moe is,

neren, geven geïnterviewden aan dat een te korte

de mate van zijn eigen vermoeidheid het slechtst kan

zittingsduur en snelle aflossing (door informatieverlies

beoordelen. Een zwaarwegende reden om uit te zien

door overdracht) ook een negatieve invloed hebben

naar een objectieve norm voor aflossing.

op de kwaliteit van crisismanagement. Gegeven de
toename van het aantal fouten naarmate mensen

De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is dat

langer wakker zijn, blijkens medische literatuur, wordt

aflossing in beginsel na een crisisteaminzet van acht

aanbevolen twaalf uur als bovengrens te hanteren.

uur plaats dient te vinden, inclusief overdracht. Deze
inzetduur is gekozen als ongewogen niet-rekenkundig

In interviews genoemde factoren die een rol spelen,

gemiddelde van door geïnterviewden genoemde

waardoor een inzet langer of korter dan acht uur zou

inzeturen, in combinatie met de verschillende aantal-

duren, vallen uiteen in collectieve factoren (soort en

len uren die in bestaande crisisplannen worden

aard van de crisis, tijd, de fase waarin de crisis ver-

genoemd. Acht uur correspondeert met het reguliere

keert, de druk) en individuele factoren (de belangrijk-

aantal werkuren. Daarnaast speelt de praktische over-

ste processen/spelers en het persoonlijk functioneren

weging dat als acht uur als norm wordt genomen een

van het crisisteam en de teamleden). In bovenstaand

etmaal ongeveer gedekt kan worden in drie shifts,

schema zijn de factoren in kaart gebracht, met schuif-

waardoor het aantal crisisteamleden per discipline

jes, waarmee bepaald kan worden of en wanneer

in een crisisteam beperkt blijft en zo min mogelijk

crisisteamleden afgelost zouden moeten worden.

kennisverlies optreedt bij overdracht.
Het onderzoek leidde tot concrete aanbevelingen die
Er zijn omstandigheden denkbaar waardoor dit aantal

de crisismanagementpraktijk kunnen versterken. De

uren lager of hoger wordt, waarbij een maximum van

overige aanbevelingen hebben onder meer betrekking

twaalf uur en een minimum van vier uur aangehouden

op het organiseren van aflossing, borging van goede

zou moeten worden. Hoewel ook ónder de vier uur de

overdracht, hoe te bepalen of factoren voor aflossing

effecten van stress, tijdsdruk, cognitieve beperkingen

zich manifesteren, alsmede eenduidige planvorming.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2015
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Het oordeel van de NVVK-jury:
twee certificaten
Certificaat van deelname

Certificaat van deelname

De NVVK-jury reikt het certificaat van deelname uit

De NVVK-jury reikt het certificaat van deelname

aan:

uit aan:

Wim Bakker
‘Plan van Aanpak Dynamische RI&E
FrieslandCampina’

Marijn Ornstein
‘Aflossing tijdens crises’
De NVVK-jury heeft Marijn Ornstein voor haar door

De NVVK-jury heeft Wim Bakker voor zijn door

het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem als beste

Copla HVK als beste van zijn leerjaar ingezonden

van haar leerjaar ingezonden postdoc-scriptie

HVK-scriptie genomineerd voor de NVVK-publieks-

genomineerd voor de NVVK-publieksprijs.

prijs.
De NVVK-jury motiveert haar besluit als volgt:
De NVVK-jury motiveert haar besluit als volgt:

Marijn Ornstein beschrijft het dilemma van de

De dynamische RI&E is een ontwikkeling binnen

aflossing van crisesstaven tijdens langdurige groot

de veiligheidskunde. Wim Bakker heeft gepoogd

schalige civiele calamiteiten. Zij heeft het probleem

een op het eerste gezicht portie oude kaas nieuwe

uitgebreid geformuleerd en de gekozen onder

dynamiek te geven door het vakkundig toepas-

zoeksmethoden zijn correct toegepast. Haar scriptie

sen van de RI&E-methodiek. Hierdoor wordt het

belicht verschillende aspecten van veiligheid, maar

fabrieksproces continu met een kritisch veiligheids-

richt zich vooral op de psychologische aspecten.

kundig oog beschouwd. Hij weet op belangrijke

Het onderwerp van de scriptie is Nederland-breed

punten de juiste denkslagen te maken. Wat zeker

beschouwd en onderzocht, de conclusies zijn nogal

vermeld moet worden, is dat de gedragscomponent

generiek. Als gevolg hiervan lijken de aanbevelingen

als belangrijk aandachtsgebied is meegenomen. De

tot conclusies verklaard te zijn. De jury mist de

jury is benieuwd naar de daadwerkelijke effecten en

praktische toepasbaarheid: de aanbevelingen zijn

gevolgen van het hanteren van de dynamische RI&E.

niet SMART geformuleerd en missen daardoor veel

Zij raadt Wim aan hierover te publiceren en ziet dan

van hun operationele waarde. Wat de jury betreurt,

ook uit naar zijn artikel in NVVK-info. De jury plaatst

is dat na zo’n grondige inventarisatie in eigen

als kanttekening dat, bij gebruik van informatie van

land, niet óók over de landsgrenzen is gekeken.

derden, zorgvuldige bronvermelding grote aandacht

Ervaringen met soortgelijke calamiteiten en met hoe

vereist, gezien de maatschappelijke discussie op dit

crisisstaven in ons omringende landen met deze

gevoelige punt.

problematiek omgaan, worden in deze postdocscriptie node gemist. De jury nodigt Marijn uit deze

De NVVK-jury waardeert de scriptie van Wim Bakker

verdiepingsslag alsnog te maken: wij kijken uit naar

met de nominatie voor de NVVK-publieksprijs 2015.

haar publicatie in NVVK-info.
De NVVK-jury waardeert de scriptie van
Marijn Ornstein met de nominatie voor de NVVKpublieksprijs 2015.
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Het oordeel van de NVVK-jury: een
NVVK-prijs en een eervolle vermelding
NVVK-prijs voor de Veiligheidskunde 2015

Eervolle Vermelding
De NVVK-jury kent een Eervolle Vermelding toe aan:

De NVVK-prijs voor de Veiligheidskunde 2015 wordt
toegekend aan:

Viola Steehouwer
‘Veiligheid externe evenementen’

Gertjan Zuidema
“Onder water” in de hyperbare
geneeskunde
De NVVK-jury heeft Gertjan Zuidema voor zijn door

De NVVK-jury heeft Viola Steehouwer voor haar

Kader, Bureau voor Kwaliteitszorg HVK in Almelo

door Kader, Bureau voor Kwaliteitszorg MVK in

als beste van zijn leerjaar ingezonden HVK-scriptie

Almelo als beste van haar leerjaar ingezonden MVK-

genomineerd voor de NVVK-publieksprijs. De NVVK-

scriptie genomineerd voor de NVVK-publieksprijs.

jury kent hem tevens een Eervolle Vermelding toe.

De NVVK-jury kent haar tevens de NVVK-prijs voor
de Veiligheidskunde 2015 toe.

De NVVK-jury motiveert haar besluit als volgt:
In deze exploratieve scriptie belicht Gertjan

De NVVK-jury motiveert haar besluit als volgt:

Zuidema de arbeidsveiligheidsvraagstukken die

Viola Steehouwer behandelt een interessant onder-

ontstaan tijdens het toepassen van de hyperbare

werp, want tot nu toe bleef de veiligheid van en

geneeskunde. De scriptie toont aan dat bij com-

tijdens evenementen een onderbelicht fenomeen. In

plexe machines, processen en materie de veiligheid

haar scriptie beschrijft zij deze leemte in de arbeids-

integraal benaderd moet worden, hetgeen de

veiligheid. Zorgvuldig zet zij het verschil tussen

bevestiging is van een maatschappelijke tendens.

bedrijfsuitjes en evenementen uiteen en zij maakt

Daarbij valt op dat Gertjan aspecten vanuit de

het veiligheidsrisico voor beide inzichtelijk. Viola

patiëntveiligheid buiten de scope van het onderzoek

heeft goed oog voor de maatschappelijke impact

heeft gehouden. De scriptie is zeer technisch

van misgelopen evenementen, dan wel van tragisch

opgebouwd, waarbij welzijnsaspecten ontbreken.

verlopen bedrijfsuitjes. De jury constateert dat de

Het is de indruk van de jury dat Gertjan als onder-

resultaten van het onderzoek niet geheel uit de verf

zoeker conclusies trekt, om deze vervolgens als

komen, zoals het literatuuronderzoek. Viola geeft

inspecteur SZW te vertalen naar aanbevelingen,

adviezen die op zich waardevol zijn, maar die in de

terwijl de tijdgeest vraagt om meer eigen verant-

aanbevelingen niet duidelijk tot uitdrukking komen.

woordelijkheid van werkgevers en werknemers,

Zo mist de jury een praktisch toepasbare werkwijze

met juist een heldere scheiding van rollen tussen

om risico’s adequaat te kunnen inventariseren.

maatschappelijke partijen. Werken onder overdruk

Maar deze MVK-scriptie biedt desondanks voor alle

is een onderwerp dat al bijna een eeuw oud is. Door

bedrijven die dergelijke evenementen organiseren

het opnieuw ontsluiten van de hyperbare genees-

een stimulans om de veiligheidskundige aspecten

kunde voor arbeidsveiligheidsvraagstukken is de

van de eigen aanpak tegen het licht te houden.

scriptie zeker van waarde voor het vakgebied: zij is
vernieuwend en verdiepend. De jury kijkt uit naar zijn

Op grond van dit alles nomineert de NVVK-jury

artikel in NVVK-info.

Viola Steehouwer voor de NVVK-publieksprijs 2015.
De jury nomineert Gertjan Zuidema voor de NVVKDe NVVK-jury kent haar tevens voor haar scriptie de

publieksprijs 2015 en kent hem voor zijn scriptie

NVVK-prijs voor de Veiligheidskunde 2015 toe.

tevens een Eervolle Vermelding toe.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2015
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De NVVK-prijzen, eervolle vermeldingen en
publieksprijzen zijn vanaf 1995 uitgereikt aan:

2015

2014

2013

2012

2011

Proces-verbaal
stemcommissie
publieksprijs 2014
2010

2009

2008

2007
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mw. V.S. Steehouwer-Glimmerveen

mvk-prijs

dhr. G.J. Zuidema

hvk-eervolle vermelding

dhr. G.J. Schulting

mvk-prijs

dhr. T. Hermans

mvk-eervolle vermelding

mw. A.T.M. Keurentjes Oosterling-van Delft

hvk-eervolle vermelding

mw. I.M. Koopmans

postdoc-eervolle vermelding

dhr. R.A. van den Berg

hvk-publieksprijs

dhr. L.A.A. Peeters

mvk-eervolle vermelding en publieksprijs

dhr. M.P. de Dreu

hvk-prijs

dhr. Th.A.M. de Bruin

postdoc-prijs

dhr. X. ten Dolle

mvk-prijs

dhr. ing. G. Kant

hvk-prijs

dhr. ir. J.W.A. Scheepers

postdoc-prijs

dhr. M.A. Kerkhof

publieksprijs

dhr. M.S. Kishun

mvk-prijs

dhr. H.H. Deuling

hvk-prijs

dhr. H.F.G. Zautsen

postdoc-prijs

dhr. H.J. Veringa

publieksprijs

mw. H.A.M. Schenk

mvk-prijs

dhr. S.T. Willekes

mvk-eervolle vermelding

dhr. ing. A.D. Bloemsma

hvk-prijs

mw. C.P. Frentz

postdoc-prijs en publieksprijs

dhr. P. Lindhout

postdoc-eervolle vermelding

dhr. R. van der Pol

mvk-prijs en publieksprijs

dhr. ing. A.J.L.L. Snoeren

mvk-eervolle vermelding

mw. A. Kuipers-Oortschot

hvk-eervolle vermelding

dhr. ir. B.J. Hendriksen

postdoc-prijs

mw. ing. P.Y. van der Hulst-Ouwerkerk

postdoc-eervolle vermelding

dhr. ing. A.P. Scheltinga

mvk-prijs

mw. E.M. van Biene-Vlasblom

postdoc-prijs en publieksprijs

dhr. J.P.M. Matton

mvk-prijs

-prijs voor de Veiligheidskunde 2015

dhr. J.H.B.L. Meenhuis

mvk-eervolle vermelding

dhr. ir. W.J. Dijk

hvk-prijs en publieksprijs

dhr. ing. K.E. Beumkes

postdoc-prijs

dhr. J. Ros

mvk-prijs

mw. drs. V.R. van Guldener

hvk-eervolle vermelding

dhr. ir. A. Overbeeke

postdoc-prijs en publieksprijs

mw. ing. I. Breedveld

mvk-prijs

dhr. H.A. van Helsland

mvk-eervolle vermelding

dhr. ing. R.W.M. van Uum

hvk-prijs en publieksprijs

dhr. E.J. de Reus

mvk-prijs

dhr. P.A.H. Klein

hvk-eervolle vermelding

dhr. ir. C.A. Zemering

postdoc-prijs

dhr. J.J. Rooijmans

postdoc-eervolle vermelding

dhr. P.C. Booster

publieksprijs

dhr. G.J. Offers

mvk-prijs

dhr. H.G.A. van den Elsen

hvk-prijs

dhr. ing. A.H. Emmen

postdoc-eervolle vermelding en publieksprijs

mw. drs. P.C. Kuijpers

mvk-prijs en publieksprijs

dhr. ing. J.C. Berkhout

hvk-prijs

dhr. drs. M.F. Jager

postdoc-prijs

dhr. drs. A. Wold

postdoc-eervolle vermelding

dhr. A. Lefeber

mvk-prijs

dhr. ir. E. van der Schans

hvk/postdoc-prijs en publieksprijs

dhr. Th. Koetsier

mvk-prijs

dhr. E.J. Oomes

hvk-prijs

dhr. J.W. van Middelaar

hvk/postdoc-eervolle vermelding

dhr. F. van Doorn

mvk-prijs

dhr. R.M. Vermeul

hvk-prijs

dhr. W. Holtrop

mvk-prijs

dhr. ing. C.H. van den Berg

hvk/postdoc-prijs

dhr. drs. H.G.D. Cramer

hvk/postdoc-eervolle vermelding

dhr. T.K. van der Voorden

mvk-prijs

mw. ing. H.T. Niele-Sanders

hvk-prijs

dhr. T. Franssen

hvk-eervolle vermelding

dhr. R.T.J. Montijn

postdoc-prijs

dhr. ing. L.A.M. Voesten

postdoc-eervolle vermelding

1996

dhr. G.C.J. Uittenhout

hvk-prijs

1995

dhr. J.W. IJkel

hvk-prijs

dhr. ir. D.F. Mulder

postdoc-prijs

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997
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De NVVK-prijs voor de
Veiligheidskunde
NVVK-jury 2015
- de heer H.S.A. Sevenstern GIFireE (Hans)
- de heer ing. E. Nieuwenhuis (Elias)
- de heer dr. ir. J.H. Baggen (John)
- de heer ing. D.W.G. Arentsen MSc FIFireE CSP RVK (Dick)

Hans Sevenstern

- de heer drs. ing. D. Hoeneveld (Dick)
- de heer P.J. Reijnders RVK/RAH (Pieter)
- de heer ing. A.P.M. van Gompel (Fons)
NVVK-stemcommissie Publieksprijs 2015
- de heer G.J. Schulting (Gerrit)
- de heer ing. M.F. Otto (Matthijs)
- de heer H.A.A. Voskuilen (Hendri)
- de heer T. Verburg (Tom)

Dick Hoeneveld

De nominerende instituten
De tot nu toe gehanteerde lijst van nominerende instituten
vermeldde 20 opleidingen en opleidingsvarianten. Deze
lijst wordt binnenkort herzien. Daarom worden hier alleen
de opleidingen vermeld die dit jaar daadwerkelijk hebben
genomineerd:
- Kader, Bureau voor Kwaliteitszorg (mvk), Almelo
- Copla Opleiding en Training (hvk), Harderwijk
- Kader, Bureau voor Kwaliteitszorg (hvk), Almelo

John Baggen

- IFV Academie voor Crisisbeheersing (postdoc), Arnhem
Voor informatie: www.veiligheidskunde.nl/nvvk-prijs

Elias Nieuwenhuis

Dick Arentsen
n
Fons va

l

Gompe

Pieter Reijnders
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Voor informatie raad

Richard van den Berg won de NVVK-publieksprijs
2014 voor zijn presentatie over Risicomanagement
Vastgoedbedrijf Medisch Centrum Leeuwarden.

www.veiligheidskunde.nl

