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Management samenvatting
Aanleiding, doel en onderzoeksvraag
In oktober 2014 stond het waterpeil van de Lek zo hoog dat deze uit zijn oevers dreigde te treden. Het
rivierwater zou dan kans hebben om rechtstreeks de fabriekshal van VCK in te stromen. Naast financiële- en
imagoschade zou het ook gevaarlijke situaties voor de medewerkers op kunnen leveren. Na gesprekken met
het management van VCK en in een later stadium met diverse deskundigen, is onze projectgroep van
mening dat natuurgeweld onderschat wordt en dan vooral in relatie tot arbeidsveiligheid. Bedrijven zijn in de
regel onbekend met de risico’s die ten gevolge van natuurgeweld kunnen optreden. Het doel van dit rapport
is dan ook bedrijven de gevolgen van natuurgeweld te laten inzien en ze hierop te laten voorbereiden.
Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag:
“Wat is de invloed van “Nederlands” natuurgeweld op de arbeidsveiligheid van medewerkers binnen
werkend Nederland en op welke wijze kan men zich hierop voorbereiden?”
Het antwoord op bovenstaande vraag is
Het ‘’Nederlands’’ natuurgeweld kan in verschillende scenario’s opgedeeld worden welke, na evaluatie
volgens N.A.T.U.R.E., er voor kunnen zorgen dat de risico’s voor de medewerkers in kaart worden gebracht
en worden geminimaliseerd of zelfs opgeheven.
Werkwijze
Omdat Vossloh Cogifer Kloos B.V. als pilotbedrijf is gekozen is dit bedrijf als eerste beschreven. Als eerste
onderzoek is gekeken naar het fenomeen natuurgeweld. Wat is natuurgeweld eigenlijk, uit welke
arbeidsgerelateerde risico’s bestaat het en wat kan men leren van meteorologen? Vervolgens is onderzoek
gedaan naar het verleden; Wat kan men leren ten aanzien van incidenten uit het verleden en wat kan men
leren van specialisten op dit gebied? Het hoofdstuk dat volgt heeft betrekking op de verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van bedrijven en overheden. Dit heeft vooral betrekking op wetgeving. Vanaf het volgende
hoofdstuk wordt begonnen met het ontwikkelen van een tool als antwoord op de hoofdvraag. Welke
bestaande onderzoeksmethoden is het best bruikbaar en hoe kan deze methode meer specifiek op
natuurgeweld worden ontworpen met als doel het risico inzichtelijk maken en bedrijven in staat stellen om
zich voor te kunnen bereiden op natuurgeweld. Na het beantwoorden van deze vragen hebben we een
(concept) tool ontwikkeld. Deze tool hebben wij: N.A.T.U.R.E. genoemd. Dit is het Engelse woord voor
natuur en staat voor: Natuur Analyse van Tekortkomingen en Uitvoering Risico Evaluatie. Deze tool is in het
laatste hoofdstuk in de praktijk getoetst waaruit de definitieve versie van N.A.T.U.R.E. is ontstaan. Deze is
volledig weergegeven in hoofdstuk 6.3.
Conclusies
-

Landelijk zijn er door het KNMI en samenwerkende meteodiensten een aantal vormen van natuurgeweld
gedefinieerd waarvan er een twaalftal in Nederland kunnen voorkomen. Elke vorm van natuurgeweld kan
leiden tot verschillende risico’s voor werkend Nederland op het gebeid van arbeidsveiligheid.

-

Natuurgeweld is grensoverschrijdend hetgeen inhoud dat de problemen die ontstaan in omringende
buurlanden van invloed kunnen zijn binnen de Nederlandse landsgrenzen. Het voorspellen, monitoren en
het communiceren hiervan vindt plaats bij de meteodiensten;

-

Wereldwijd hebben overheden naar aanleiding van natuurgeweld diverse acties ondernomen om zichzelf
beter te kunnen voorbereiden. De ontwikkeling van een tsunami-alarmeringssysteem en het in eigen land
ingevoerde weeralarm zijn hier voorbeelden van;

-

Het voorbereid zijn op diverse vormen van natuurgeweld is binnen werkend Nederland niet
vanzelfsprekend. Grondslag hierin ligt in de combinatie van onderschatting, onwetendheid, kosten en de
aanname dat de overheid hierin actie onderneemt;
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-

TBV’s voor overheden, waterschappen, gemeenten en provincies zijn vastgelegd in een wirwar van
wetten en pseudowetgeving. Het is dan ook niet makkelijk voor een werkgever om zonder specialistische
kennis, te bepalen wat er aanvullend voor zijn of haar bedrijf geregeld dient te worden om zich gedegen
te kunnen voorbereiden op de gevolgen van natuurgeweld;

-

Om bedrijven in staat te stellen zich te kunnen voorbereiden op de gevolgen van natuurgeweld en de
mogelijke risico’s beheersbaar te maken, heeft de projectgroep een prospectieve methode ontwikkeld
waarbij de foutenboom als basis is gebruikt. De keuze voor de foutenboom als basis is gebaseerd op
criteria welke de projectgroep belangrijk achtte. Uitgangspunt was dat de methode prospectief moest zijn,
nauwkeurig in het voorspellen, de toepasbaarheid, de tijd die het werken met de methode in beslag
neemt en de mate waarin de methode voorziet in oplossingen. De naam van de ontwikkelde methode is
‘N.A.T.U.R.E.’.

Op basis van de diverse toetsen in de praktijk zijn we gekomen tot de volgende conclusies:
-

Voor het invullen van N.A.T.U.R.E. is ondersteuning van een veiligheidskundige nodig. Een leek op het
gebied van veiligheidskunde zal zelfstandig niet de link kunnen maken tussen de diverse risico’s, risico
factoren, scenario’s en de RI&E;

-

N.A.T.U.R.E. geeft een prospectieve denkrichting aan, het voorziet niet in maatregelen;

-

N.A.T.U.R.E. geeft de veiligheidskundige en het personeel die ondersteunen bij het schetsen van
scenario’s, snel een beeld van de aanwezige risico’s op het gebied van arbeidsveiligheid voortvloeiend
uit het van toepassing zijnde deelplan van N.A.T.U.R.E.;

-

N.A.T.U.R.E. geeft een positieve bijdrage aan veiligheidsbewustzijn van (het betrokken) personeel
waarmee de veiligheidscultuur in een bedrijf toeneemt;

-

N.A.T.U.R.E. geeft inzicht in het voorbereid zijn op de continuïteit van een bedrijf ten tijde van
noodsituaties.

-

Wanneer bedrijven besluiten geen gebruik te maken van N.A.T.U.R.E. blijft het beheersbaar maken van
het risico ten gevolgen van natuurgeweld onderbelicht. Hierdoor kunnen we concluderen dat niet voldaan
wordt aan wat gesteld is in art. 5 van de Arbowet, (werkgever brengt alle gevaren en risico’s in kaart
middels een RI&E) wat kan leiden tot faalkosten, menselijke schades en imagoschade.

Aanbevelingen
Op basis van de bovenstaande conclusies volgen de volgende aanbevelingen:
-

Het voorbereid zijn op diverse vormen van natuurgeweld is binnen werkend Nederland niet
vanzelfsprekend. Wij adviseren bedrijven om bij de eerste herziening van de RI&E, N.A.T.U.R.E. te
gebruiken om de risico’s met betrekking tot natuurgeweld inzichtelijk te maken. Hierdoor kan voldaan
worden aan wat gesteld wordt in art. 5 van de Arbowet, (werkgever brengt alle gevaren en risico’s in
kaart middels een RI&E) wat faalkosten, menselijke schades en imagoschade kan helpen voorkomen.
Doordat het gedrag van de natuur in de loop der tijd extremer kan worden, adviseren wij bedrijven om
minimaal met (grote) veranderingen van de RI&E eveneens de methode: N.A.T.U.R.E. uit te voeren. Voer
de methode ook uit na veranderde omstandigheden zoals verhuizingen en/of wijzigingen in
werkzaamheden (bijv. buitenwerk). Hierdoor houd je de RI&E up-to-date. Betrek er minimaal een
veiligheidskundige bij die het proces kan begeleiden. Daar de doelgroep een dusdanige omvang heeft is
er in hoofdstuk 6.4 nagedacht over de wijze van implementatie.

-

Sinds 01-07-2015 zijn BZRO bedrijven verplicht om realistische scenario’s m.b.t. bepaalde vormen van
natuurgeweld uit te werken en te implementeren in hun bedrijfsnoodplan. Daar N.A.T.U.R.E. een
denkrichting aangeeft, maar bedrijven ook zelf laat nadenken over de voor hen van toepassing zijnde
scenario’s, sluit N.A.T.U.R.E. naadloos aan op de veranderde wetgeving voor BZRO bedrijven.
Aanbeveling is middels het implementatieplan BZRO bedrijven als een specifieke doelgroep te definiëren.
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-

Ontwikkelingen op het gebied van alarmeringssystemen staan niet stil. Het is aan te bevelen om in te
spelen op de groei die social media momenteel meemaakt. Het ontwikkelen van een app die niet alleen
het weer weergeeft, maar ook alarmeert en bedrijven triggert op de mogelijke risico’s zou een
mogelijkheid kunnen zijn. Middels Facebook of WhatsApp zou men binnen bedrijven nu al werknemers
kunnen informeren en in geval van een calamiteit snel om respons kunnen vragen aangaande de situatie
per individu.

-

Door N.A.T.U.R.E. bij brancheverenigingen en in verschillende branche RI&E’s mee te laten nemen
wordt geborgd dat natuurgeweld een vast thema wordt binnen de risicoherkenning.
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Voorwoord
Bedrijven moeten zich voorbereiden op risico’s die de veiligheid en gezondheid van mensen, het milieu op
en rond het bedrijf, de goede naam en imago, de financiële en juridische spankracht en uiteindelijk de
continuïteit van het bedrijf als geheel bedreigen. In het speelveld van risico- en continuïteitsmanagement is
een aantal zaken belangrijk: bekend zijn met de aard van de dreigingen, bewust keuzes maken voor
maatregelen om kansen te verkleinen en effecten te beheersen, beoordelen wat verzekerd moet worden en
wat niet. Maar vooral ook: weten wat de impact van de verschillende dreigingen op de bedrijfsvoering van
het bedrijf kan zijn. Aard en omvang van de dreigingen en beheersing van de risico’s moet “betekenis”
krijgen in het bedrijf.
Doorgaans wordt veel tijd en geld besteed aan de klassieke drie dreigingstypen: branden, lekkages en
ploffen. Wat kan er branden en hoe verwoestend werkt dat uit, welke chemische vrijzettingen kunnen aan de
orde zijn en wat doet dat met mens en milieu en waar kunnen explosies en ontploffingen aan de orde zijn.
De laatste jaren staan bedrijven steeds vaker stil bij dreiging typen die door criminaliteit, terrorisme, uitval
van ICT- en nutsvoorzieningen en opspelende actiegroepen en demonstranten (al dan niet via social media)
worden ingegeven.
Waar minder aandacht voor lijkt te bestaan zijn de dreiging typen die ingegeven worden door natuurgeweld
en extreem weer. En dat is vreemd voor bedrijven in een land dat vanuit een satelliet bezien qua
waterhuishouding de afvoer van Europa is en voor een flink deel onder zeeniveau ligt en tegelijk zeer
intensief bewoond en gebruikt wordt en een wirwar van harde en zachte infrastructuur kent. Een greep uit
2015:
-

Aardbevingen in Groningen, met diverse BRZO-bedrijven en Chemiepark Delfzijl;
Windhozen in Noord-Holland, met nucleaire installaties in de Pettense duinen;
Bliksemstormen in Brabant met tienduizenden ontladingen en grote wateroverlast;
Gereed komen van de Hondsbosche zeewering als maatregel tegen oprukkend zeewater dat, als
daar niets -aan wordt gedaan, uiteindelijk het land zal opvreten;
Extreme hitte in de zomer, met dreiging voor grote evenementen als de Tour;
Wateroverlast die bij buien van enige omvang in het hele land welhaast structureel lijkt te zijn.

Ofschoon het dagelijks aan de orde is, lijken bedrijven maar beperkt stil te staan bij dit dreigingstype. En als
dat wel het geval is, is het voornamelijk in termen van verzekeringen. Terwijl het kans-deel van de
risicoformule dicht bij 1 komt en het effect-deel negatieve kwalificaties als “ingrijpend”, “groot”, “langdurig” en
“verwoestend” laat zien. Gevolg: verzekering betaalt deels uit, maar bedrijf gaat failliet door gebrekkige
voorbereiding.
Het projectteam van de HVK-opleiding bij Apply heeft zich niet afgevraagd hoe dat komt. Ze hebben een
korte veld-scan gemaakt en die heeft bevestigd dat bedrijven in hun zorg voor bedrijfscontinuïteit en
arbeidsveiligheid beperkt aandacht geven aan natuurgeweld en extreem weer. Het projectteam heeft die koe
vervolgens bij de horens gevat en twee dingen gedaan:
1. Kleur en context gegeven aan de ongevalscenario’s die bij deze dreiging typen passen;
2. Een tool ontwikkeld die bedrijven in hun eigen omgeving kunnen toepassen.
Met N.A.T.U.R.E. zijn bedrijven in staat om deze dreiging typen beter te begrijpen, naar de eigen omgeving
te vertalen en voor te sorteren op keuzes voor het beheersbaar maken van de risico’s die daar mee gepaard
gaan. Het projectteam slaat daarmee 2 vliegen in 1 klap. Dat is 100% winst, voor bedrijven die risico- &
continuïteitsmanagement, en arbeidsveiligheid als onderdeel daarvan, serieus nemen.
Kees Kappetijn
Adviseur industriële veiligheid
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1. Inleiding
De opleiding voor Hogere Veiligheidskunde (HVK) is opgebouwd rond een viertal modules met daarin de
onderwerpen organisatie, risicomanagement (module 1), preventie (module 2), meten (module 3),
managementsystemen en Risk management (module 4). Eén van de onderdelen binnen het afstudeertraject
is een projectopdracht welke in groepsvorm uitgevoerd dient te worden, binnen module 2 of module 3.
Op dag één van de opleiding werden door een aantal cursisten presentaties verzorgd betreffende
verschillende probleemstellingen bij bedrijven/instellingen, waarna de cursisten een onderwerp konden
kiezen die hem of haar het meest aansprak. De overgebleven onderwerpen/probleemstellingen waaruit we
konden kiezen waren;
- Werken in besloten ruimten bij Gate Terminal
- Natuurgeweld in de vorm van overstromingen bij Vossloh Cogifer Kloos BV
Onze projectgroep is gevormd doordat het onderwerp ‘’natuurgeweld’’ de individuele leden direct aansprak
en de uitdaging met natuurgeweld wel aan durfden te gaan.
Gedurende de eerste twee lesdagen is een projectgroep gevormd waarbij in een later stadium een
verandering in rollen heeft plaatsgevonden. Onderstaande (huidige) rollen zijn als volgt verdeeld;
-

Projectleider
Facilitator
Onderzoekster
Timekeeper
Secretaris

Riccardo van der Beek
Leo Meesters
Jacqueline Biesma-Rooker
Maurice Widdershoven
Jurgen Boelens

[zie bijlage 11 Auteursinformatie]

1.1 Aanleiding onderzoek/ probleemstelling
De aanleiding waarom gekozen is voor natuurgeweld komt
mede door een gevaarlijke situatie welke zich voorgedaan
heeft bij Vossloh Cogifer Kloos BV waarbij de
arbeidsomstandigheden van het personeel gevaar had kunnen
lopen. De situatie was als volgt: In oktober 2014 stond het
waterpeil van de Lek zo hoog dat deze uit zijn oevers dreigde
te treden. Het rivierwater zou dan kans hebben om
rechtstreeks de fabriekshal in te stromen. Naast financiële- en
imagoschade zou het ook gevaarlijke situaties voor de
medewerkers op kunnen leveren. De kans van het
overstromen van de Lek is geschat op één maal per jaar en
Foto 1: Onderwater staande fabriekshal
omdat het bedrijf buitendijks gevestigd is, is de kans dat de
fabriekshal dan onder water komt te staan reëel. Na gesprekken met het management van VCK en in een
later stadium met diverse deskundigen, is onze projectgroep van mening dat natuurgeweld onderschat wordt
en dan met name in relatie tot arbeidsveiligheid. Doordat men in de regel onbekend is met risico’s die ten
gevolge van natuurgeweld kunnen optreden en wat daarvan de consequenties kunnen zijn op de werkvloer,
maakt dat wij als projectgroep dit onderwerp interessant genoeg vonden om dit verder te onderzoeken.

1.2 Scope
De scope is gaandeweg het onderzoek aangepast. In eerste instantie was het onderzoek gericht op de
gevolgen van een overstroming en de daarbij behorende risico’s op het gebied van arbeidsveiligheid voor de
werknemers van Vossloh Cogifer Kloos. Door wet- en regelgeving (‘Geef de rivier de ruimte’) waar VCK zich
aan dient te houden, werd het nemen van preventieve maatregelen beperkt. Dit beïnvloedde de uitkomst van
het onderzoek en daarmee ook het gewenste niveau behorende bij de opleiding Hogere Veiligheidskunde.
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In overleg met de promotor van Apply is de scope van het project aangepast. Het onderzoek zal zich richten
op natuurgeweld met uitsluitend betrekking op arbeidsveiligheid in het breedste zin van het woord, waarbij
Vossloh Cogifer Kloos onze pilot is. De tool zal toepasbaar zijn voor alle bedrijven in Nederland.

1.3 Vraagstelling
Om te komen tot een probleem definitie en het te onderzoeken traject in kaart te brengen, is gedurende een
brainstormsessie onderstaande mind-map gemaakt:

Daarbij zijn we gekomen op de volgende vraagstelling:
“Wat is de invloed van “Nederlands” natuurgeweld op de arbeidsveiligheid van medewerkers binnen
werkend Nederland en op welke wijze kan men zich hierop voorbereiden?”
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is onderstaande indeling tijdens ons onderzoek leidend geworden.
Door onderstaande vraagstelling weg te zetten in een tijdsplanning [zie bijlage 2 planning] met startdatums,
zal de aangegeven deadline van Apply Opleidingen voor de groepsopdracht behaald worden.
Wij zijn van mening dat wanneer we deze vragen hebben beantwoord we tot een conclusie kunnen komen of
werkend Nederland zich voor kan bereiden op natuurgeweld en aansluitend met aanbevelingen aan kunnen
geven op welke wijze daar invulling gegeven kan worden.
Indeling:
2.
Wat is de relatie tussen natuurgeweld en arbeidsveiligheid?
2.1. Wat is natuurgeweld?
2.2. Hoe ontstaat natuurgeweld en zijn er verschillende vormen van natuurgeweld?
2.3. Met welke gevolgen van natuurgeweld kan Nederland te maken krijgen?
2.4. Wat zeggen specialisten over natuurgeweld en in welke mate is het te voorspellen?
3.
Wat kunnen we leren uit het verleden?
3.1. Welke ervaringen hebben impact gehad op de arbeidsveiligheid?
3.2. Wat kan geleerd worden van specialisten over de gevolgen van natuurgeweld?
4.

Zijn er wetten en/of regelingen die van toepassing zijn op natuurgeweld met betrekking tot
arbeidsveiligheid?
4.1. Welke verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid draagt een bedrijf of organisatie?
4.2. Welke verantwoordelijkheden dragen de overheid- en overige rijksoverheden?
4.3. Hoe gebruiken bedrijven wet- en regelgeving?
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5.

Welke methode stelt bedrijven in staat natuurgeweld inzichtelijk te maken en zich hierop te kunnen
voorbereiden?
5.1. Welke onderzoeksmethoden zijn er?
5.2. Aan welke criteria moet een methode volgens ons voldoen?
5.3. Welke prospectieve methoden zijn er en welke voldoet aan de gestelde criteria?
5.4. Kan het ontwerp van deze bestaande methode meer specifiek worden gemaakt voor natuurgeweld?
5.5. Hoe kunnen bedrijven getriggerd worden om zich voor te kunnen bereiden op natuurgeweld?
6.
Wat kan er verbeterd worden aan N.A.T.U.R.E. na verschillende praktijktoetsen?
6.1. Hoe bruikbaar is N.A.T.U.R.E. in de praktijk?
6.2. Welke leermomenten na de praktijktoets worden meegenomen in N.A.T.U.R.E.?
6.3. Hoe ziet (de definitieve versie) N.A.T.U.R.E. eruit?
6.4. Hoe wordt N.A.T.U.R.E. onder de aandacht gebracht?

1.4 Onderzoekstraject/ leeswijzer
Het rapport is zo opgebouwd dat het antwoord op onze hoofdvraag verkregen zal worden door antwoorden
te zoeken op onze deelvragen met bijbehorende subvragen. Door tijdens ons onderzoek alle deelvragen,
welke per hoofdstuk zijn ingedeeld, te kunnen beantwoorden kunnen we deelconclusies trekken over het
onderzochte onderwerp. Het antwoord op de hoofdvraag zullen wij in de eindconclusie verwerken. De
inhoud van het rapport is een onderbouwing van deze eindconclusie.
Hoofdstuk 2
Omschrijft de relatie tussen natuurgeweld en arbeidsveiligheid. In dit hoofdstuk omschrijven
wij wat de definitie van natuurgeweld is, hoe zij ontstaat, welke vormen we in Nederland en buurlanden
kunnen krijgen en wat specialisten weten over natuurgeweld en of zij voorspelbaar is.
Hoofdstuk 3
Probeert een rode draad aan te geven van geleerde lessen uit de ervaringen met
verschillende vormen van natuurgeweld. Hierbij is expliciet gekeken naar de ervaringen met betrekking tot
arbeidsveiligheid en wat geleerd kan worden van specialisten over de gevolgen van natuurgeweld.
Hoofdstuk 4
Beschrijft relevante wetten, regelingen en normen welke van toepassing zijn op
‘natuurgeweld’ en proberen wij verantwoordelijkheden van overheden en bedrijven inzichtelijk te maken.
Hoofdstuk 5
Omschrijft ons onderzoek naar 16 verschillende methoden die het mogelijk maken om
‘natuurgeweld’ voorspelbaar te maken. De prospectieve methoden zijn getoetst aan de door ons opgestelde
criteria. Vervolgens wordt weergegeven op welke wijze de best bruikbare methoden specifieker gemaakt is,
met als doel: bedrijven voorbereiden op risico’s t.g.v. natuurgeweld in relatie met arbeidsveiligheid. Het
resultaat van dit hoofdstuk zal een verbeterde inventarisatie methoden zijn, welke wij N.A.T.U.R.E. hebben
genoemd.
Hoofdstuk 6
Neemt u mee in ons traject bij het toetsen van onze tool (N.A.T.U.R.E.), welke uitgevoerd
zijn bij APM terminal, KWS (op basis van een project) en bij Vossloh Cogifer Kloos B.V. De opgedane
ervaringen zijn meegenomen in het verfijnen van N.A.T.U.R.E..
In hoofdstuk 7 volgen de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 8 welke antwoord geeft op onze
hoofdvraag. Als afsluiter wordt in hoofdstuk 9 zelfreflectie de leermomenten van alle groepsleden individueel
omschreven.
Dit rapport is geïnspireerd door gebruik te maken van verschillende bronnen welke terug te vinden zijn in de
bijlage [zie bijlage 1 bronvermelding]. In de bijlage staat ook een lijst met afkortingen, termen en definities
[zie bijlage 3 afkortingen, termen en definities].

1.5 PDCA-cyclus
De PDCA cyclus welke ook bekend is als de Deming-cirkel heeft als doel het planmatig en cyclisch
verbeteren van processen en bestaat uit een viertal stappen.
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De stappen zijn:
Plan: opstellen van een plan waarin de beoogde resultaten en de realisatie daarvan worden beschreven.
Doelstellingen moeten SMART worden geformuleerd. Middels de mind-map welke in paragraaf 1.3 is terug
te vinden worden alle basis onderwerpen uitgewerkt, onderzocht en verwerkt in de rapportage.
Do: het uitvoeren van alle geplande activiteiten die ervoor moeten zorgen dat het resultaat bereikt wordt. De
resultaten worden gedurende de uitvoering constant gemeten / gemonitord. De projectleider houdt nou
contact met de groepsleden over de te halen deadlines en blijft in contact met groepsleden via WhatsApp en
mail.
Check: het vergelijken van de gemeten resultaten met de vooraf geplande doelen. Afwijkingen worden
geanalyseerd en de oorzaken hiervan vastgesteld. De check hebben we gedaan door middel van de concept
versie uit te proberen in de praktijk op verschillende locaties, bij verschillende bedrijven. Vanuit ons pilotbedrijf hebben we het management betrokken bij de uitvoering, invulling en uitwerking van ons product.
Act: het bijsturen wanneer uit de checkfase blijkt dat de geplande doelen (nog) niet behaald zijn. Nadat het
product was getest hebben we deze op een aantal punten aan moeten passen zodat deze in de praktijk
beter toe te passen is. Ook is het product daardoor verbeterd ten aanzien van de trigger vragen.
Onder de Act-fase verstaan we de uiteindelijke definitieve uitwerking van N.A.T.U.R.E., welke uitgereikt
wordt op 22 oktober as bij Vossloh Cogifer Kloos en 6 november as bij de verdediging, welke ook onder de
re-act fase omschreven kan worden.
De cirkel is continue hetgeen inhoudt dat na het afronden van de laatste stap men opnieuw de planfase
ingaat wat leidt tot het continu verbeteren van het proces.
Gedurende het onderzoek is de projectgroep ook volgens de PDCA-cyclus te werk gegaan. Gedurende
brainstormsessies zijn doelstellingen geformuleerd welke binnen een bepaald tijdspad gerealiseerd dienden
te worden. Middels literatuur onderzoek is er op zoek gegaan naar het ontstaan van diverse soorten
natuurgeweld en de impact die het in het verleden heeft veroorzaakt. Met die gegevens is er gebouwd aan
een conceptuele methode waarmee bedrijven zich in de toekomst kunnen voorbereiden op de invloed van
natuurgeweld op de arbeidsveiligheid.
De conceptuele methode is in de praktijk getest op o.a. gebruiksvriendelijkheid, relevantie en diepgang,
waarna diverse aanbevelingen gebruikt zijn om de methode te verbeteren.

1.6 Bedrijfsproces Vossloh Cogifer Kloos B.V. (VCK)
VCK is een bedrijf dat opereert in de railgebonden transportsector (voornamelijk spoorwissels). De scope
van het bedrijf is dan ook: Het engineeren (ontwikkelen) en produceren van wissels, kruisingen en
componenten voor railgebonden transportsystemen voor trein, tram, metro en industrie. Tevens de verkoop
van rail, railaccessoires en wielen.
Het product dat VCK engineert en produceert zijn met name spoorwissels. Om de betrouwbaarheid te
verhogen en storing en onderhoud terug te dringen, heeft het bedrijf specifieke onderdelen ontwikkeld
toepasbaar in wissels en spoorbanen. Aangezien het meerendeel van de storingen van wissels optreedt in
de tongbeweging en het puntstukgedeelte, is nadruk gelegd op verhoging van de betrouwbaarheid. Het
gehele productieproces vindt plaats onder het kwaliteitsborgingssysteem (ISO 9001) en het
veiligheidssysteem (OHSAS 18001). Tevens beschikt het bedrijf over een eigen servicedienst.
De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1843. Voor meer informatie over de geschiedenis van het
bedrijf wordt doorverwezen naar de bijlage [zie bijlage 4: Geschiedenis VCK (1843 – heden)]. Na een aantal
overnames maakt het bedrijf nu deel uit van het Franse Vossloh Cogifer. Een gespecialiseerd
wisselbouwbedrijf met in totaal circa 1500 medewerkers en vestigingen over de hele wereld. Het Franse
Vossloh Cogifer maakt op zijn beurt weer deel uit van het Duitse Vossloh AG.
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Vossloh Cogifer Kloos heeft circa 55 mensen in dienst. Alle actoren worden vermeld in bijlage 1 en zijn
eveneens vernoemd bij de gehouden interviews.
Het managementteam bestaat uit drie personen, te weten: de directeur, hoofd administratie en hoofd
productie. Tevens heeft het bedrijf een ondernemingsraad bestaande uit drie personen (twee
productiemedewerkers en een medewerker van de afdeling engineering).

Directeur

Lean

Inkoop

Secretariaat

Administratie
& personeel

QA- afdeling

SHE- afdeling

Verkoop

Engineering

Productie

Afbeelding 1: Organogram Vossloh Cogifer Kloos B.V.

1.7 Actoren tijdens de interviews
De onderstaande organogrammen van KWS Infra en APM Terminals geven aan hoe de betreffende actoren
uit de interviews van de HSE-afdeling rapporteren.

Afbeelding 1-1 KWS INFRA
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Afbeelding 1-2 APM Terminals
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2. Wat is de relatie tussen natuurgeweld en arbeidsveiligheid?
Dat natuurgeweld een risico verhogende factor is blijkt uit de inleiding. Om de relevantie te bepalen van
natuurgeweld wordt dit in eerste instantie nader onderzocht. In dit hoofdstuk wordt het volgende besproken:
de definitie van natuurgeweld, het ontstaan van natuurgeweld, de gevolgen en wat specialisten ons kunnen
leren over natuurgeweld.

2.1 Wat is natuurgeweld?
De in Nederland geaccepteerde term die nu wordt gebruikt om de oorzaak van schade door de natuur uit te
drukken is: ‘natuurgeweld’. Maar wat is eigenlijk de definitie van natuurgeweld en is deze volledig voor het
onderzoek?
Definitie
Literatuuronderzoek leert ons dat de afkomst van de term ‘natuurgeweld’ onduidelijk is. Het komt niet terug
in de verschillende Nederlandse woordenboeken. Ook komt het niet terug in bijvoorbeeld de eerste
volwaardige Nederlandse encyclopedie: de Winkler Prins Encyclopedie. Wanneer we de term splitsen
krijgen we de volgende omschrijving:
Natuur: “De fysieke wereld, inclusief de krachten die daarin aan het werk zijn en het niet-menselijk leven dat
zich erin bevindt, door mensen waargenomen als gescheiden en onafhankelijk van henzelf, hun activiteiten
en beschaving”.
Geweld: “Het gebruiken van fysieke kracht om te doden, verwonden, schade aan te brengen of te
mishandelen”.
We spreken dus van natuurgeweld wanneer de fysieke wereld schade toebrengt aan de mens. Dit rapport
richt zich op een twaalftal extremen welke hierna besproken zullen worden. Deze twaalf zijn tijdens een
brainstormsessie, het KNMI en aan de hand van geïnterviewde meteorologen naar voren gekomen.
Wanneer men spreekt van natuurgeweld is het belangrijk dat er een schade-element aan zit voor de mens.
Wanneer er geen schade is spreekt men niet van natuurgeweld maar van een natuurverschijnsel.
Volledigheid
Voor dit onderzoek is de bovenstaande definitie van natuurgeweld (het door de fysieke wereld toebrengen
van schade aan de mens) niet volledig. Dit onderzoek richt zich niet op de mens in zijn algemeenheid maar
op in Nederland werkende mensen (zie onderstaand arbeidsveiligheid). Zij werken onder de
verantwoordelijkheid van een werkgever of zij die werken onder een eigen verantwoordelijkheid. Omdat
geografisch gezien natuurgeweld bij buurlanden ook voor kan komen in Nederland, is ook hier naar
gekeken. [zie afbeelding 2].

Afbeelding 2: Onderzoeksgebied Nederland, England, België en Duitsland.
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Arbeidsveiligheid
Veiligheid op zich is een breed containerbegrip dat zich naast gezondheid en welzijn bezighoudt met de
ongewenste afwijkingen van een ideale toestand van de wereld en van de mensen die daarin leven.
Bij de zoektocht naar de definitie voor arbeidsveiligheid loopt men tegen meerdere definities aan. “Het
bewust nemen van aanvaardbare risico’s”, “De mate waarin wordt voorkomen dat de beschikbaarheid van
handelen (door de mens) en middelen (door de techniek) wordt aangetast”, “De effectieve bescherming van
werknemers tegen bedrijfsongevallen”, etc.
De Arbowet is in beginsel van toepassing op iedereen die in Nederland arbeid verricht en heeft een
territoriale werking. Dit betekent dat alle arbeid op Nederlands grondgebied onder de werking van de
Arbowet valt, ook als die arbeid wordt verricht in of t.b.v. een buitenlandse onderneming die in Nederland
gevestigd is. Artikel 3 van de Arbowet verplicht iedere werkgever om in zijn bedrijf of inrichting een
arbobeleid te voeren, dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Om het beleid zo
doeltreffend mogelijk te kunnen voeren dient de werkgever een goed inzicht te hebben van alle risico’s die
zich in zijn bedrijf kunnen voordoen. In Artikel 5 van de wet is bepaald dat het arbobeleid gebaseerd dient te
zijn op een deugdelijke en op schrift gestelde risico-inventarisatie en –evaluatie wat het mogelijk maakt om
prioriteiten te stellen en planmatig de gesignaleerde gevaren te voorkomen en te beperken.
Verderop in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan over gevaaraspecten die kunnen optreden bij de twaalftal
extremen in relatie met arbeidsveiligheid en uiteindelijk ook de basis vormen voor onze tool.

2.2 Hoe ontstaat natuurgeweld en zijn er verschillende vormen van
natuurgeweld?
Om de schade door natuurgeweld te beheersen zal men eerst moeten begrijpen welke vormen van
natuurgeweld er zijn en hoe deze ontstaan. Dit wordt hieronder nader toegelicht:
Overstromingen: Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid
water uit een zee, meer, rivier of uit de wolken, plaatsen bereikt die normaal gesproken niet
onder water staan. In Nederland worden overstromingen vooral veroorzaakt door de
Noordzee die door storm wordt opgestuwd. Hierdoor kunnen dijken doorbreken. De
combinatie met een springtij en/of hoge waterstanden in de benedenloop van de grote rivieren kan dit effect
nog versterken. Na extreme regenval in de bovenstroomse gebieden of heel veel smeltwater uit de Alpen
kan het rivierwater hoog komen te staan waardoor er een overstroming kan ontstaan. De Rijn is
verantwoordelijk voor 2/3e van het wateraanvoer in Nederland.
Mist: Mist zijn kleine zwevende waterdruppeltjes die vlak bij het aardoppervlakte zweven.
Mist kan gezien worden als een laaghangende wolk. Door de afkoeling gaat de waterdamp
in de lucht langzaam over in waterdruppeltjes. De vorming van mist hangt af van veel
factoren, zoals luchtvervuiling, begroeiing en de nabijheid van open water. Mist kan ontstaan
door afkoeling rond zonsondergang of tegen zonsopkomst, het vormt zich het eerst boven een weiland, in de
buurt waar de lucht vochtig is in combinatie met een lagere temperatuur. De eerste mist zien we dus meestal
langs de weg en mistbanken die de weg opdrijven lossen daar in eerste instantie op door luchtbeweging en
warmte van het verkeer. De mistvrije "tunnel" kan op sommige weggedeelten een tijdje standhouden, maar
op andere plaatsen hangen de mistbanken meteen over de weg. Een situatie met grote verschillen in zicht is
gevaarlijk voor verkeer dat pas in de mist snelheid mindert.
Gladheid: Een temperatuur van enkele graden boven nul kan al leiden tot ijsvorming en
gladheid. Als de weg glad is door winterse omstandigheden kan dit verschillende oorzaken
hebben:
-

Bevriezing: De natte weg is bevroren. Dit kan als de temperatuur van de weg onder het
vriespunt is in combinatie met een vochtige weg.
Condensatie: Als de lucht vochtig is kan water op het koude wegdek condenseren. Dit kan weer
bevriezen en het wegdek glad maken.
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-

Neerslag: Sneeuw en ijzel. Sneeuw is al bevroren als het op het wegdek terecht komt. IJzel is
regen die bevriest als het op een koude grond of op een koud object terecht komt.
Hittegolf: In Nederland spreekt men van een hittegolf als er vijf opeenvolgende dagen zijn
met een temperatuur van minimaal 25°C. Daarnaast moet op minimaal drie van de dagen
een temperatuur zijn geweest van minstens 30°C.

Extreme kou: Kou ontstaat door lage temperaturen. Natuurkundig gezien wordt de
temperatuur bepaald door beweging van moleculen en atomen. Bij het absolute nulpunt (273,15 oC / 0 K) staan de atomen/ moleculen stil. Door beweging van de atomen/ moleculen
wordt de temperatuur verhoogd. Door bloot te staan aan extreme kou kan men lichamelijk
letsel oplopen. Onderkoeling ontstaat wanneer onze lichaamstemperatuur onder de 35°C komt en bij de
meeste mensen zal het hart bij een lichaamstemperatuur van 24°C stil vallen.
Aardbeving: Aardbevingen zijn trillingen of schokkende bewegingen die ontstaan doordat
gesteentemassa's in de aardkorst verschuiven. Verharde gesteentelagen zijn bros en
kunnen onder invloed van spanningsveranderingen daar dus breken. De trillingen (energie)
die bij een breuk vrijkomen, planten zich in golvende bewegingen, in de ondergrond en in
alle richtingen voort. Al naar gelang de hevigheid van deze bevingen kan grote schade toe worden gebracht
aan het aardoppervlak. Elk jaar komen in het noorden en oosten van Nederland meerdere lichte
aardbevingen en aardschokken voor. Zwaardere aardbevingen zijn in ons land en de ons omringde landen
zeldzamer. De oorzaken van deze aardschokken kunnen divers zijn. Niet alleen het zeer langzaam bewegen
van de aardkorst (platentektoniek) waardoor aardschollen als het ware tegen elkaar opbotsen of schuren,
maar ook door de aardgaswinning in Groningen en Drenthe heeft bodemdaling tot gevolg en dus
aardbevingen en aardschokken.
Extreme regenval: Regenval is een verzameling waterdeeltjes die uit een wolk of groep van
wolken valt en het aardoppervlak bereikt. Dit is mogelijk doordat water verdampt in de
atmosfeer om daarna te condenseren in wolken om vervolgens als waterdruppels terug op
de aarde te vallen. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de waterkringloop. Wolken
bestaan uit wolkenelementen, kleine waterdruppeltjes en ijskristallen. Door de geringe massa zweven deze
min of meer en worden vooral meegevoerd door de luchtstromen. De valsnelheid is dusdanig laag dat het
enkele dagen kan duren voordat het aardoppervlak bereikt wordt, zodat het dan zeer waarschijnlijk al
verdampt is. Dat er toch neerslag valt, komt door twee processen, coalescentie en het Wegener-BergeronFindeisen-proces [zie bijlage 5]. Voor de vorming van neerslag moet er dus sprake zijn van wolkenvorming.
De wolken moeten voldoende verticale ontwikkeling en luchtstromingen hebben om neerslag te vormen.
Blikseminslag: Bliksem is de ontlading tussen een elektrisch geladen wolk en de aarde,
tussen twee of meer wolken met tegengestelde lading onderling, of binnen één wolk. De
temperatuur in een ontlading loopt op tot ongeveer 30.000 graden Celsius. De gemiddelde
stroomsterkte is zo'n 60 kA en de spanning loopt in de miljoenen volts. Een bliksemschicht
is gemiddeld 5 tot 6,5 kilometer lang en 2,5 cm in doorsnede, maar reikt soms over afstanden van meer dan
100 kilometer. Een bliksemontlading bestaat uit 3 deelprocessen: de voorontlading, de hoofdontlading, en
een eventuele vervolgontlading door hetzelfde ionisatiekanaal. De voorontlading ontstaat vanaf de wolk en
springt in stappen van 50-100 meter naar het aardoppervlak en maakt daarmee het ionisatiekanaal. Dit
betekent dat op een hoogte van 50-100 m boven het aardoppervlak de bliksem "beslist" waar hij gaat inslaan
binnen een gebied van ongeveer 50 m rond het uiteinde van de voorontlading. De daadwerkelijke inslag
volgt het ionisatiekanaal geproduceerd door de voorontlading.
Storm (wind): Een storm begint als een storing in de zone die warme van koude lucht
scheidt. Het front is constant in beweging en warme lucht wordt omhoog gestuwd terwijl de
druk vlak bij het oppervlak daalt. Met die drukdaling komt er meer beweging rond het
centrum van het lagedrukgebied en uiteindelijk ontstaat er zo een evenwicht tussen de
drukkrachten van het lagedrukgebied.
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Sneeuwval: Bij temperaturen onder het vriespunt vormt sneeuw zich wanneer waterdamp tot
ijskristallen verrijpt. Dit proces vindt vooral plaats tussen -5 en -20 °C en is optimaal bij een
temperatuur rond -12 °C. Bij deze waarde is het verschil in de dampdruk ten opzichte van
water en ijs het grootst en gaan watermoleculen van onderkoelde waterdruppels naar
vrieskernen. Deze vrieskernen dienen als een soort katalysator en brengen de bevriezingen versneld op
gang. Door botsingen onderling en op de weg naar beneden groeien deze ijsdeeltjes geleidelijk aan tot
sneeuwkristallen. In Nederland valt gemiddeld op ongeveer 30 dagen per jaar sneeuw, maar er gaan jaren
voorbij zonder sneeuwval van betekenis.
Aardverschuivingen: Een aardverschuiving is een plotseling op gang komende beweging
van vaak vele tonnen grond die meestal langs een helling naar beneden glijdt of valt. De
oorzaken hiervan kunnen aardbevingen, gronderosie of vulkaanuitbarstingen zijn. Op
plaatsen waar het aardoppervlak heuvelachtig is of dijken aanwezig zijn kunnen
aardverschuivingen optreden. Aardverschuivingen ontstaan wanneer toenemende spanningen de interne
wrijvingsweerstand overschrijden (voorbeeld: Wanneer tegen hellingen zand opgespoten wordt of in
aanzandingen langs oevers). Ook zware belastingen van onder andere vrachtverkeer op dijken of
verzadiging door water van een hellende ondergrond kan een aardverschuiving veroorzaken. Kleihoudende
bodemlagen fungeren vaak als glijvlak waarlangs grond omlaag schuift. In Nederland gaat het meestal om
relatief kleine volumes en korte afstanden.
Hagel: Hagel is een vorm van neerslag. Het grootste verschil met de andere soorten
neerslag is dat hagel bestaat uit een zeer vaste vorm. Daar waar regen vloeibaar is en met
sneeuw ertussenin. Hagel ontstaat in de wolken bij temperaturen ver onder het vriespunt.
Daar wordt de hagelsteen ontwikkeld uit meerdere laagjes. Verschillende hagelsteentjes
botsen op elkaar waardoor de grote van de hagelsteen wordt bepaald. Tenslotte ‘vallen’ ze uit de wolk naar
beneden. Hoe groter de hagelsteen hoe zwaarder en hoe sneller hij naar beneden valt. Hierdoor zal de
schade groter zijn naarmate de hagelsteen groter is.

2.3 Met welke gevolgen van natuurgeweld kan Nederland te maken
krijgen?
Elke vorm van natuurgeweld kan leiden tot verschillende risico’s. Een overstroming zou bijvoorbeeld kunnen
leiden tot: verdrinking, elektrocutie, schade door instorting en/of vergiftiging (door bijv. biologische agentia).
In de bijlage [zie bijlage 6] is een overzicht weergegeven welke de twaalf vormen weergeeft met daaraan
gekoppeld de criteria, eventuele gevolgen en effecten en in de laatste kolom de arbeidsgerelateerde
gevaaraspecten. De weergegeven criteria zijn hetgeen landelijk gehanteerd wordt door het KNMI. De kolom
gevolgen en effecten zijn algemene gebeurtenissen die kunnen optreden tijdens de diverse vormen van
natuurgeweld. De laatste kolom is een vertaling van de gevolgen/ effecten gekoppeld aan werkend Nl.

Afbeelding 3: Gedeelte uit bijlage 6.
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Het overzicht/ tabel is aangevuld naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek uit hoofdstuk 3 (incidenten
uit het verleden) en de geïnterviewde meteospecialisten.
NB: De twaalf vormen van natuurgeweld vormen de basis voor onze tool: N.A.T.U.R.E.. Deze wordt
uitgewerkt en toegelicht in hoofdstuk 6.3.

2.4 Wat zeggen specialisten over natuurgeweld en in welke mate is het
te voorspellen?
Om de natuurwetenschap te kunnen begrijpen is veel specialistische kennis nodig. Om die reden zijn er een
tweetal specialisten geïnterviewd. Veel informatie is al reeds verwerkt in de eerste drie sub-delen van dit
rapport. Hieronder volgt een samenvatting van de overige informatie verkregen van twee specialisten:
Dhr. D. Minnema, 8-mei-2015
Dhr. D. Minnema is meteoroloog bij defensie. Hij is werkzaam als hoofd van de afdeling weerdienst (AWD).
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de meteorologische ondersteuning van de gehele krijgsmacht, waar
ook ter wereld (bijv.: Mali en/of Marine en/of parachute springen in USA). Zij hebben deze
verantwoordelijkheid 24/7. De meteorologie beperkt zich tot de invloeden veroorzaakt vanuit de atmosfeer.
Wat zij belangrijk achten bij een omschrijving van de definitie van natuurgeweld is de aanwezigheid van het
schade element in de vorm van slachtoffers. In Nederland zijn afhankelijk van het soort natuurgeweld
gebieden aan te wijzen waar bepaalde vormen van natuurgeweld vaker voorkomen. Dit is per natuurgeweld
verschillend. Zo heeft men bijvoorbeeld meer wind in het noordwesten van Nederland dan in andere
gebieden. Hoewel de schade minder zal zijn vanwege de lagere bevolkingsdichtheid. Dit is inzichtelijk
gemaakt via klimatologische kaarten. Deze kaarten zijn te vinden via de site van het KNMI. Doordat er op
verschillende locaties metingen worden uitgevoerd kan men via computermodellen bepaalde vormen van
natuurgeweld voorspellen. Het weer wordt twee weken van te voren voorspeld. 100% zekerheid heeft men
nooit doordat men rekening moet houden met een foutmarge. Het is zelfs zo dat een meteoroloog in de
eerste twaalf uur het weer beter kan voorspelen op basis van zijn ervaring dan het computermodel. Over het
algemeen zal het computermodel zichzelf corrigeren als men dichter bij het daadwerkelijke tijdstip komt. Het
weer wordt door de vooruitgang op technisch vlak en kennis wel steeds makkelijker om te voorspellen.
Natuurgeweld in het buitenland kan in Nederland ook schade aanbrengen. Denk hierbij aan
hoogwaterstanden vanuit de Rijn in Duitsland. Om deze reden worden door de Rijksoverheid ook
bijvoorbeeld de waterstanden in het buitenland gemonitord. Mochten partijen zoals Rijksoverheid of de
meteologen het gevaar herkennen dan kunnen er acties opgezet worden om de bevolking te infomeren of te
alarmeren. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van sociaal media, internet en via de tv. Echter het nadeel is
dat de media vaak negatief zijn wanneer er een waarschuwing afgegeven wordt voor “niks”. Dit heeft als
gevolg gehad dat men voorzichtiger is met het uitgeven van weeralarmen. Er liggen nog verbeterpunten met
betrekking tot het afgeven van waarschuwingen. Men zou hiervoor ook NL-alert kunnen gebruiken.
Repressief zou men ook eens een ander scenario kunnen oefenen in plaats van altijd maar weer een
evacuatie. Het grootste struikelblok bij de voorbereiding van bedrijven zit hem in de combinatie:
onwetendheid en de kosten. Te vaak wordt er gewacht op de overheid in plaats van zelf de actie te
ondernemen. Dit ziet men bijvoorbeeld terug komen bij gladheidsbestrijdingen. De impact van natuurgeweld
wordt vaak onderschat.
Dhr. D. Smit, 7-mei-2015
Dick Smit is voormalig meteoroloog bij de NATO AWACS in het Duitse Geilenkirchen. Dit ‘’onderdeel’ is
opgericht door de NAVO met als doel snel te kunnen reageren op bepaalde dreigende situaties van buiten
Europa. De AWACS is een verkenningsvliegtuig met een grote radar ontwikkeld voor luchtruimbewaking en
gevechtsstrategieën bij gecombineerde luchtoperaties. Zijn input is gebaseerd op zijn ervaringen binnen de
luchtvaart.
Binnen de luchtvaart hanteert men niet een bepaalde definitie van natuurgeweld, wel zijn er handelingen in
de luchtvaart die gevaarlijk kunnen zijn in combinatie met extreme weersomstandigheden. Bijv. binnen de
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militaire luchtvaart is het tanken van vliegtuigen tijdens onweer niet toegestaan indien zich een onweerbui op
10 km afstand van het vliegveld bevindt. Binnen de militaire luchtvaart zijn er limieten gesteld en procedures
opgesteld bij diverse scenario’s ter voorkoming van schade door natuurgeweld. Dit geldt zowel voor
werkzaamheden op de grond als ook in de lucht. Naar aanleiding van onderzoek door toedoen van onder
andere ongevallen worden deze aangepast en verbeterd.
Extreem weer komt in bepaalde delen van Nederland vaker voor dan in andere delen. Neem bijvoorbeeld
storm. In de kustgebieden (ligging aan zee) en in Zuid-Limburg (hoger gelegen gebied) komen hogere
windsnelheid voor dan de rest van Nederland. Volgens mij is steeds van belang; waar werk je mee, onder
welke omstandigheden en welke impact kan het weer hebben op deze werkzaamheden? Met behulp van
computersystemen en metingen is het weer goed te voorspellen. Tot 90% is een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid 1 tot 3 dagen vooruit te ‘voorspellen’. Maar de betrouwbaarheid neemt snel af op
middellange termijn (4 of vijf dagen vooruit). Wanneer men zwaar weer verwacht dan kan men de bevolking
waarschuwen. Dit wordt gedaan door Rijkswaterstaat, het KNMI of via de waterschapen. Een voorbeeld zijn
de weercodes (oranje of rood). Hierin valt overigens nog veel te verbeteren. Zoals de spelregels bij de
diverse weercodes.
In de toekomst zal het weer extremer gaan worden. Dit heeft met opwarming van de aarde te maken. Er zijn
hierin verschillende modellen bekend. Hoe warmer hoe meer energie opgenomen wordt, waardoor meer
onweersbuien ontstaan. Oceanen worden warmer waardoor, lage druk gebieden meer energie opnemen en
dus is er grotere kans op grotere rampen.

2.5 Deelconclusie
We kunnen concluderen dat natuurgeweld bestaat uit het toebrengen van schade aan de mensheid door de
fysieke wereld. Door een brainstormsessie, het KNMI en aan de hand van geïnterviewde meteorologen zijn
twaalf vormen van extreem natuurgeweld in Nederland naar voren gekomen. Deze zijn: overstromingen,
dichte mist, extreme gladheid, hittegolf, extreme kou, aardbeving, extreme regenval, blikseminslag, storm
(wind), sneeuwval, aardverschuivingen en hagel. Elke vorm heeft zijn eigen specifieke risico’s, welke kunnen
leiden tot menselijke schade.
Vanuit de Arbowet heeft de werkgever de verplichting een arbobeleid te voeren, welke gebaseerd dient te
zijn op het inzichtelijk hebben en beheersen van alle risico’s die zich in dat bedrijf kunnen voordoen. Uit
diverse gesprekken met o.a. specialisten blijkt echter dat het voorbereiden op- en het in kaart brengen van
gevaren, die op kunnen treden t.g.v. natuurgeweld in relatie met arbeidsveiligheid, (nog) niet als zodanig
worden meegenomen in bestaande risico-inventarisatie en –evaluaties.
Nu we dit weten is het zinvol om ons te richten op het inventariseren van de gevaren en risico’s uit het
verleden.
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3. Wat kunnen we leren uit het verleden?
In het voorgaande is gesteld dat Nederland inderdaad vaker te maken heeft met verschillende vormen van
natuurgeweld. Het is dan ook een feit dat er zich in het verleden incidenten hebben voorgedaan waarbij
arbeidsgerelateerde schade is ontstaan in Nederland en omringende landen. In hoofdstuk 3 gaan we opzoek
naar het antwoord op de vraag : “Wat zou men kunnen leren van deze incidenten?”

3.1 Welke ervaringen hebben impact gehad op de arbeidsveiligheid?
Hieronder worden eerst twee praktijkverhalen omschreven van Vossloh Cogifer Kloos en Veenplant. Beide
bedrijven zijn zwaar getroffen door de natuur. Toch zijn zij er weer bovenop gekomen. Het verhaal van VCK
wordt verteld door Hans van Houwelingen (general manager) en het verhaal van Veenplant wordt vertelt
door Erik Kwetters (mede-eigenaar).

3.1.1 Praktijkverhalen
Dhr. H. van Houwelingen (Vossloh Cogifer Kloos B.V)
“Het bedrijf was gevestigd in Kinderdijk. Wij moesten verhuizen wegens het bestemmingsplan. We
hadden plannen om te verhuizen naar een nieuwbouw terrein, maar wegens bepaalde
moeilijkheden (geen buitenopslag, niet veel extra mogen bouwen, geluidsoverlast) werd dat geen
optie meer. Het huidige terrein (sinds 2010) was van de organisatie Hollandia B.V., waar we toen
de tijd deel van uit maakte. Het was dus niet onze eerste keus maar wel een bewuste keuze om naar de
uiterwaarde van De Lek in Nieuw-Lekkerland te verhuizen (toestemming vergunning: geluidsruimte/ fijnstof
van de heftrucks).
Op 5 december 2013 was het waterpeil van De Lek zo hoog dat het water in de avond de fabriekshal in
stroomde. Hierdoor ontstond er geen directe menselijke schade. Indirect zou het de volgende dag wel
kunnen leiden tot menselijke schade mede door: wegspoelen van de zandfundering, elektrocutie en een
onstabiele ondergrond waarop stapels wissels rusten. Ook ontstond er flink wat financiële schade. De
geschatte totaalschade van de afgelopen jaren m.b.t. schade door overstromingsgevaar ligt tussen de €
30.000,- en de € 40.000,-. Hier zijn we niet voor verzekerd. Verder viel ook het alarmsysteem uit en ontstond
er schade aan de buitenloopkraan. Het duurde ongeveer een dag voordat al het water weer uit de fabriek
was en het kostte een extra dag om op te ruimen”.

Dhr. E. Kwetters (Handelskwekerij Veenplant B.V.)
“Op zaterdag 27 december 2014 rond kwart over 12 vond het incident plaats. Als gevolg van
zware sneeuwval is het dak ingestort. De dakconstructie die hoofdzakelijk uit glas bestond
bezweek onder de dikke sneeuwlaag. Om vijf voor 12 waren we nog in het bedrijf aanwezig. Een
paar minuten over 12 ben ik samen met een collega weggegaan en om kwart over 12 kregen we
een telefoontje met de boodschap: ‘Rij maar weer terug naar de zaak want de hele kas is ingestort’. Het hele
gebouw bleek compleet vernield te zijn door de zwaarte van het sneeuw. Het pand was 10 meter hoog,
waardoor het een grote ravage is geworden. De schade is enorm, je kan wel zeggen dat het pand verloren
was”.
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Arbeidsveiligheidsaspecten bovenstaande praktijkverhalen.
In bovenstaande praktijkvoorbeelden is er sprake van risico’s m.b.t. arbeidsveiligheid.
Bij VCK vooral in de nazorgfase tijdens de opruimwerkzaamheden. Tijdens het incident zijn de risico’s voor
werknemers veel kleiner. We spreken hier niet van snel opkomend water. De voorspelbaarheid dat er een
overstroming kan gebeuren is groot, en goed in te schatten kijkend naar het achterland.
Benoemd zijn reeds kans op elektrocutie en een mogelijk onstabiele ondergrond, maar eventuele
biologische agentia en chemische vervuiling, door het rivierwater afgezet, kan een risico zijn. Ook hebben
onderzoeken uit het verleden uitgewezen dat er wel degelijk bodemverontreinigingen in het gebied zijn
geconstateerd en vastgelegd. Deze aspecten zouden in een Taak Risico Analyse (opruimwerkzaamheden)
binnen de bestaande RI&E meegenomen kunnen worden. Bij Veenplant zijn er acute risico’s te bedenken bij
dit incident. Er hadden zich medewerkers gedurende de instorting in het pand kunnen bevinden. Risico’s
zoals: het bekneld raken onder puin, ernstige snijwonden, botbreuken etc. waren zeker niet ondenkbaar
geweest gedurende het incident. Ook hier is er een redelijke kansberekening te maken. De belastbaarheid
van de dakconstructie is te berekenen; bij hoeveel centimeter sneeuwval komt men in de gevarenzone?
Wanneer is er kans op zware sneeuwval in ons gebied en wiens taak wordt dit om dat te monitoren?
Bij het beheersbaar maken van risico’s is het noodzakelijk om ook de niet voor de hand liggende risico’s
mee te nemen aan de preventieve kant. Repressief kunnen scenario’s beschreven worden in bijvoorbeeld
een bedrijfsnoodplan om adequaat te kunnen reageren bij het (mogelijk) ontstaan van een dergelijke situatie.

3.1.2 Literatuur onderzoek; incidenten uit het verleden in Nederland en buurlanden…
Code rood storm tijdens Pinkpop; Het muziekfestival welke voor de 45e keer gehouden werd, wordt op de
derde dag opgeschrikt door hevige onweersbuien. Ondanks dat het KNMI het weeralarm code rood geeft,
wordt het festival niet afgeblazen. Volgens de organisatie is het terrein met bliksemafleiders beschermd en
kunnen de tenten windkracht 10 aan. De ruim 67.000 bezoekers werden gewaarschuwd en geadviseerd
gehurkt te gaan zitten op het (open) terrein en het noodweer af te wachten. Inmiddels is GRIP3 in werking
getreden en de hulpdiensten staan paraat (GRIP wil zeggen: de werkwijze waarbij bepaald wordt hoe de
coördinatie tussen hulpdiensten verloopt). Desondanks zijn er geen gewonden gevallen en de
bedrijfsschade valt mee, enkel imagoschade, een omgewaaide paal, een hek en extra gemaakte
afvalverwerkingskosten. Dezelfde storm heeft overigens in Duitsland 5 doden opgeleverd. Het
festivalseizoen valt samen met het onweerseizoen. Hier zit dan ook gelijk het leermoment.
Hoogwaterstand 1995; Voor veel mensen die woonachtig waren in het gebied Rivierenland, begon 1995
spannend. In de maand januari kwam het water zeer hoog te staan door zware regenval in o.a. België,
Duitsland en Frankrijk. Door deze gevaarlijk hoge waterstand in de Maas, Rijn en Waal is de keus gemaakt
om mensen te evacueren. In grote haast zijn de bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het ging in
totaal om zo’n 200.000 mensen. Ook alle bedrijven in de regio’s werden voorbereid op een overstroming. In
de Nederlandse geschiedenis blijkt dit één van de grootste evacuaties te zijn. In de tussentijd proberen een
aantal partijen (o.a. het leger) de zwakke plekken in de dijk te beschermen met onder andere zandzakken.
Dit om te voorkomen dat de dijk niet verzadigt en begint af te schuiven. De dijken blijken stand te houden.
Negen dagen na de eerste evacuatie krijgen mensen in de eerste gebieden weer toestemming om terug te
keren naar hun huizen. Het risico bleek verwaarloosbaar, doordat het incident nooit een incident werd.
Echter kan men hier speken van veel geluk. Het publiek heeft geestelijke schade opgelopen (gevoel van
onveiligheid). Het bedrijfsleven heeft financiële schade met name door evacuatiekosten en kosten door
verloren tijd (bedrijfscontinuïteit). Het grootste leermoment dat getrokken kan worden uit dit incident is om
het water de ruimte te geven. Mede naar aanleiding van dit incident is men begonnen met het project: ‘Geef
de rivier de ruimte’. Dit resulteerde in een 40 verschillende soorten maatregelen (zoals het verleggen van
dijken en het verbreden van de uiterwaarden).
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Incidenten door gladheid; Gladheid komt jaarlijks voor. Het verkeer en voetgangers (dus ook het werkend
verkeer zoals de brandweer, postbodes, buschauffeurs enz.) kunnen hier veel hinder van hebben. In het
verleden zijn verschillende ongelukken gebeurd door gladheid variërend van kneuzingen tot het overlijden
van betrokkene(n).
Dergelijke incidenten kunnen leiden tot schade aan de werknemers al dan niet met verzuim en/ of materiele
schade aan bijvoorbeeld voertuigen. De natuur past zich niet aan de mens aan. Het leermoment dient te zijn
dat de mens zich aanpast aan de natuur. Mensen moeten zich bewust zijn van de aanwezigheid van het
gevaar en weten hoe zij zich hierop kunnen anticiperen (bijv. door metingen en communicatiemiddelen via
het KNMI en de radio).
Verkeersongevallen door dichte mist; Dichte mist komt jaarlijks voor. Het verkeer en dus ook het werkend
verkeer (vrachtwagenchauffeurs, woon-werk verkeer, wegwerkers enz.) kunnen hier veel hinder van hebben.
In het verleden zijn verschillende kettingbotsingen ontstaan door dichte mist. Hieronder worden er twee
toegelicht:
A16 – 1990; Door op een plots opkomende mistbank remde een vrachtwagen met aanhanger hard af, met
tot gevolg dat de combinatie is gaan scharen. Dit was het begin van een kettingbotsing, waarbij zelfs brand
ontstond. Bij de botsing waren 101 voertuigen betrokken, waaronder een tankwagen met zwavelzuur en een
niet ontgaste oxyleen-tankwagen. 8 mensen komen om het leven en 27 gewonden waarvan 11 ernstig.
A58 - 2014; Wegens dichte mist zijn er op de A58 tussen Goes en Middelburg zeker 150 auto’s,
vrachtwagens en motoren op elkaar gebotst. Hierbij vielen tientallen gewonden en kwamen een tweetal
personen om het leven. De ravage was enorm. De politie, brandweer en zelfs 50 ambulances werden
ingezet bij deze kettingbotsing. Ook het RODE kruis hielp mee. Door de mist die lang aanhield konden
weggebruikers slechts 80 meter voor zich uit kijken. Behalve letselschade aan personen is er ook veel
materiele schade ontstaan, met een schadebedrag van miljoenen.
Zoals eerder aangegeven zou de mens zich aan moeten passen aan de natuur. Wat opvalt is dat binnen, de
arbocatalogus ´gezond transport´, bovengenoemde risico’s niet worden meegenomen. Zowel gladheid en
dichte mist ontbreken. Een collectieve maatregel zou zijn: alle auto’s voorzien van lasers die de afstand tot
de volgende auto meet en automatisch zorgen voor de nodige afstand.
Zware storm West- Noord Europa; In de periode oktober 2013 trok een storm over West- en Noord- Europa,
richtte zware schade aan met 18 doden waarvan 2 in Nederland. De kustgebieden van Zuid- Engeland,
België, Nederland, Noord-Duitsland, Denemarken en Zuid- Zweden werden vooral getroffen. Het KNMI gaf
op de bewuste zondag weeralarm ‘code oranje’. De waarschuwing werd in deze nacht van zondag op
maandag opgeschaald naar een weeralarm ‘code rood’. In de rest van het land stonden waarschuwingen
voor gevaarlijk weer uit. In Lauwersoog is de zwaarst gemeten windstoot van 152km/u gemeten. In het
binnenland werden windstoten van 120km/u gemeten. Deze storm leverde ook veel materiele schade op en
het gedeeltelijk stilliggen van de infrastructuur (o.a. wegen, treinen en luchtvaart). Ondanks de
waarschuwing ‘code rood’ van het KNMI waren er toch mensen die het zware weer trotseerden. Het
leermoment zou kunnen zijn dat bij een afgegeven code oranje of rood, vervoersbedrijven hierop reageren
door bijvoorbeeld het rijden van alternatieve routes.
Zuiderstorm 25 januari 1990; Op 25 januari 1990, werd ons land getroffen door een zware zuiderstorm
waarbij langs onze kust een uurgemiddelde van windkracht 11 werd bereikt. Waarschuwing voor windkracht
10 van het KNMI op de avond ervoor heeft niet bij kunnen dragen aan het voorkomen van de ramp. In de
loop van de dag werd de waarschuwing opgevoerd tot windkracht 11 en uiteindelijk zelfs orkaankracht 12.
Tijdens de avondspits waren de windsnelheden het hoogst. Het publiek heeft zich niets voor kunnen stellen
van deze windkrachten, omdat dit in ons land zeer ongebruikelijk is. Deze storm heeft geleid tot 19 doden in
Nederland en 11 doden uit België. In Europa lieten er naar schatting zo’n 97 mensen het leven. Deze storm
leerde men om duidelijker voorlichting over de begrippen in het weerbericht te geven. Dit leidde uiteindelijk
tot de invoering van het Weeralarm, waarbij waarschuwingen worden afgegeven voor extreem weer.
Doden op festival pukkelpop; In de vroege middag van 18 augustus 2011 krijgt de brandweer van Hasselt
een fax binnen van het KNMI met de waarschuwing dat code geel (verhoogde kans op onweer en hevige
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regenval met windstoten) code oranje werd (kans op stevige onweersbuien met wateroverlast en
blikseminslagen). Doordat in de voorbereidingsfase de brandweer nauw betrokken was geweest (o.a. bij de
opbouw van het festivalterrein) zijn zeer strenge maatstaven gehanteerd m.b.t. elektriciteitsvoorzieningen,
stabiliteit van tenten en was er geen reden tot direct handelen volgens de brandweer. Er zouden dus geen
extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Op die dag waren 60.000 bezoekers aanwezig. Het
noodweer ging gepaard met valwinden en hevige windstoten. Ook extreme regen- en hagelbuien trokken
over het festivalterrein, waardoor een van de grote concerttenten instortte. Hierbij kwam een bezoeker om
het leven. In totaal vielen er vijf doden en 140 mensen raakten licht- tot zwaargewond. Doordat velen via het
mobiele telefoonnetwerk probeerde te bellen raakte het telenetwerk overbelast, waardoor het onmogelijk
was gedurende enkele uren telefonisch contact met de buitenwereld te krijgen. Het festival werd afgelast en
de bijbehorende festivalcampings geëvacueerd. Op deze campings werd de nacht erna grootschalig
geroofd. Naast doden en het aantal gewonden heeft het bedrijf grote materiële schade opgelopen en tevens
ook imagoschade. In de komende jaren gaat de organisatie achter pukkelpop in zee met een meteobureau
dat tijdens het festival het weer ter plaatse continu monitort. Hierdoor is de nodige kennis paraat. Door de
klimaatsveranderingen is de kans op zwaardere stormen groter geworden. Hiermee moet men in de
toekomst rekening houden.
Zwaarste Nederlandse aardbeving; In de nacht van 12 op 13 april 1992 vond er in de driehoek (Roermond,
Maaseik en Heinsberg) de tot op heden zwaarste aardbeving in Nederland plaats. Het epicentrum lag iets
ten zuiden van Roermond en de aardbeving heeft een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. De beving
vond plaats op 17 kilometer diepte in de peelrandbreuk. De hoofdbeving werd voorafgegaan door een
lichtere beving van 4,8. Na de hoofdbeving van 5,8 werden er tot ongeveer een maand later nog +/- 200
naschokken gemeten, tot 3,8 op de schaal van Richter.
Er vielen geen slachtoffers echter de materiële schade bedroeg 125 miljoen euro. De schade beperkte zich
tot scheuren in gebouwen, neervallende schoorstenen en de daarbij behoorde nevenschades. In het
landschap zelf traden oeververzakkingen, landverschuivingen en zandfonteinen op, die ontstaan door de
trillingen van de met water verzadigde bodem.

3.1.3 Literatuur onderzoek; incidenten uit het verleden in overige werelddelen…
Tevens kan er lering getrokken worden van natuurrampen uit andere werelddelen. Het is dan wel minder
waarschijnlijk dat bepaalde natuurrampen ook in Nederland voor zullen komen. Echter kan men er wel van
leren. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met een ramp.
Orkaan Katrina (augustus 2005); Orkaan Katrina behoort tot één van de meest verwoestende natuurrampen
aller tijden in de VS. De meeste schade heeft Katrina aangericht in de stad New Orleans. New Orleans ligt
overigens net als Nederland grotendeels onder de zeespiegel en wordt tevens beschermd door dijken. New
Orleans wordt langs drie routes bedreigt door overstroming (vanuit de Mississippi, Lake Pontchartrain en de
Golf van Mexico). Op 23 augustus begon Katrina als tropische depressie. Na het passeren van Florida
(categorie 1) heeft het zijn weg vervolgd op de Golf van Mexico en heeft het zich ontwikkeld tot een
categorie 4 en 5 orkaan. Het bereikte gemiddelde windsnelheden van 281 km/uur met vlagen van 340
km/uur. Toen Katrina eenmaal weer land bereikte, was het een categorie 3 orkaan. Katrina stuwde het water
uit de Golf van Mexico over de waterkeringen heen waardoor het land overstroomde. Het werd de Lake
Pontchartrain in geduwd, waarna ook dat water weer terug de stad in kwam. Op sommige plaatsen waren de
dijken doorbroken. Hierdoor is ook weer een groot gedeelte van New Orleans meters onder water komen te
staan. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt op 1.836 personen. Het totale bedrijfsleven lag stil. De totale
economische schade wordt geschat op $125 miljard. In Nederland zal een orkaan niet snel voorkomen,
omdat de temperatuur van het zeewater te laag is en de afstand tot de evenaar te groot. (Echter een grote
overstroming door een storm kan wel).
Katrina heeft geleerd dat communicatie gedurende en tijdens een grote natuurramp zeer belangrijk is.
Hierdoor kunnen vele levens gered worden. Bellen is veelal onmogelijk, waardoor andere seinsystemen
bedacht moeten worden. Radio’s op batterijen werken wel. Ook kwam men erachter dat de pompen niet
goed werkten. Dit zal dus vooraf tussentijds gecontroleerd moeten worden en zo nodig vervangen moeten
worden. Het afsluiten van een overstromingsverzekering kan ervoor zorgen dat bedrijven een herstart
Pagina 23

kunnen maken en niet failliet gaan. Denk van te voren na over scenario’s en ontwikkel hierop een eigen
noodplan en evacuatieplan. Houdt er rekening mee dat tijdens een overstroming vluchtwegen onder water
kunnen staan. Gebleken is dat de ziekenhuizen na een natuurramp met deze omvang de capaciteit niet aan
kunnen, zorg dus van te voren voor voldoende opvang en zorg. Het kan ook milieuschade opleveren, wat
ook weer gevaarlijk kan zijn voor de omwonende mensen (bijv. bodemvervuiling). Na een overstroming
ontstaat veel schimmel. Ook raken gasleidingen lek, waardoor gasbranden kunnen ontstaan. Om het verloop
van overstromingen te simuleren kan men gebruik maken van hydrodynamische modellen, deze berekenen
de stromingen van het water.
Zeebeving Sendai 2011; Op 11 maart 2011 begon de bodem vlak bij de kust van Japan hevig en langdurig
te beven. Een zeebeving (9.0 op de schaal van Richter) zette de zeebodem en het water in beweging
hetgeen een vloedgolf tot gevolg had. Het was niet zozeer de zeebeving die leidde tot het grootste drama in
de geschiedenis van Japan sinds de laatste wereldoorlog. Het gevolg van de tsunami liep uit op een
kernramp. Dit komt overeen met het ergst denkbare scenario. In drie reactoren van de Fukushima
kerncentrale heeft een meltdown plaatsgevonden. De kerncentrale kan golven aan van 7 meter, echter de
vloedgolf bereikte soms wel een hoogte van 10 meter. Elders veroorzaakte de beving een hoogte van meer
dan 15 meter en bereikte eenmaal aan land, op sommige plaatsen door opstuwing, een hoogte tot ruim
21meter. Ruim 400 km² land werd overspoeld. Dit incident leidde tot 24.525 doden en ruim 2776 gewonden.
4.4 Miljoen huishoudens hadden geen elektriciteit en stromend water meer. Ook was er verstoring van het
gsm netwerk, verstoring van het totale land-, rail- en luchttransport (maatschappelijke ontwrichting). De
financiële schade werd geschat op 240 miljard euro als ook flinke milieuschade mede door het vrijkomen van
veel radioactief materiaal tijdens het uitvallen van de centrales van Fukushima. Daarnaast ontstonden er
explosies op olieraffinaderijen en leidde het na het incident tot een afname van de industriële productie. Bij
dit incident is duidelijk naar voren gekomen dat zeebevingen moeilijk te voorspellen zijn. Meer onderzoek op
dit gebied zal nodig zijn. Hiermee zijn dus ook de golfhoogten zwaar onderschat. Dit incident laat ook zien
dat, wanneer men onvoldoende kennis heeft, altijd uit moet gaan van de worst case scenario.
Van scheepsramp tot milieuramp door zware storm; Door een zeer zware storm op 11 november 2007
breekt een Russische olietanker Volgoneft-139 in de buurt van de Russische havenstad Port Kavkaz
doormidden. Hierdoor stroomt er zo’n 2000 ton stookolie de Zwarte Zee in. Negentien andere schepen lijden
ook schipbreuk, waardoor er nog meer olie en zwavel de zee in komt. De olieramp neemt later de vorm van
een milieuramp aan. Het strand van Port Kavkaz wordt over een lengte van vijftig kilometer met olie
besmeurd, tienduizenden vogels en duizenden vissen overlijden, zeldzame, in de Zwarte Zee voorkomende,
dolfijnen worden ook aangetast. Naast milieuschade hebben de betreffende bedrijven zowel schepen als
producten verloren en daarnaast ook flinke imagoschade geleden. Leermoment: Er worden weermodellen
zoals bijvoorbeeld HIRLAM van het KNMI gebruikt voor berekeningen. Daarnaast worden er computerberekeningen van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op de Middellange Termijn (ECMWF)
verwerkt in Reading. Deze modellen en metingen worden gebruikt bij het inventariseren van het risico.
Tsunami Indische Oceaan 2004; Op tweede kerstdag 26 december 2004 vond er rond 8.00 uur plaatselijke
tijd een zeebeving van 9,3 op de schaal van Richter plaats. Het hypocentrum lag 160 km ten westen van
Sumatra op een diepte van 10 km. Bij deze zeer zware zeebeving ontstond er een tsunami die zich met een
snelheid van 900 km/u in diverse richtingen verspreidde. Bij alle aan de Indische oceaan grenzende landen
ontstond binnen enkele uren extreem grote schade aan de kustgebieden. Massieve tsunami-golven die
plaatselijk meer dan 10 meter hoog waren beukten met een alles vernietigende kracht op de kustlijnen en
sleurden vervolgens mensen en materialen terug de oceaan in. Een officiële schatting gaf later aan dat er
meer dan 184.000 doden, meer dan 12.000 gewonden en meer dan 28.000 vermisten te betreuren waren.
Doordat sommige getroffen landen populaire vakantielanden zijn en de tsunami in de kerstvakantie
plaatsvond waren er ook veel buitenlandse toeristen slachtoffer van dit extreme natuurgeweld. Meer dan
2000 buitenlandse toeristen overleden ten gevolge van de tsunami, vele duizenden raakten gewond. De
materiële schade aan gebouwen en infrastructuur was enorm. De Wereldbank kwam met een geschat
benodigd hulpbedrag van 5 miljard US-dollar. In tientallen landen kwamen noodhulpacties op gang waar
miljoenen werden ingezameld. In Nederland werd door de samenwerkende hulporganisaties via giro 555 in
totaal 208.326.155 euro binnengehaald. Naar aanleiding van deze ramp ontwikkelde men binnen twee jaar
een tsunami-alarmeringssysteem. Dit bleek in de zomer van 2006 goed te werken. Een nieuwe vloedgolf
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werd op tijd gedetecteerd en zorgde ervoor dat er in India waar de tsunami aan land kwam geen slachtoffers
vielen.
Europese hittegolf; In de zomer van 2003 heeft er in Europa een hittegolf plaatsgevonden die in totaal aan
zo’n 70.000 mensen het leven heeft gekost. In Frankrijk vielen er door de extreme hitte zo’n 14.800 doden,
voornamelijk ouderen. Oorzaak lag o.a. in het feit dat gedurende de hittegolf veel mensen, waaronder artsen
en politieke gezagsdragers, op vakantie waren. Daarnaast zijn in het noorden van Frankrijk de meeste
huizen niet voorzien van airco’s aangezien de zomers daar normaal gesproken niet al te heet zijn.
Wrang is het feit dat men overigens wel meerdere noodplannen had klaarliggen voor verschillende
(natuur)rampen echter werden hittegolven niet als een erg groot gevaar gezien. Er bestond op dat moment
geen noodplan voor hittegolven door het niet zien van het gevaar in combinatie door weinig ter beschikbare
kennis.

3.2 Wat kan geleerd worden van specialisten over de gevolgen van
natuurgeweld?
Na een brainstormsessie is er getracht diverse specialisten op het gebied van de gevolgen van
natuurgeweld te interviewen. Deze specialisatie zagen we bij verzekeringsmaatschappijen. Er is diverse
malen telefonisch- en mailcontact geweest met de verzekeringsmaatschappijen: Verbond van verzekeraars,
Lloyds, Nationale Nederlanden en Interpolis. Er is meerdere malen gevraagd naar informatie betreffende de
gevolgen van natuurgeweld. Hier is niet op gereageerd.
Als alternatief is er contact gelegd met dhr. K. Kappetijn. Hier waren we zeer welkom.
Dhr. K. Kappetijn (Kappetijn Safety Specialists)
Nadat een inleidend gesprek heeft plaatsgevonden op de Apply Veiligheidsdag waren we in de
gelegenheid om onze tool: N.A.T.U.R.E. voor zover het gereed was, bij hem onder de aandacht te
brengen. Op woensdag 1 juli 2015 zijn we op bezoek geweest bij de heer K. Kappetijn. Hij is een
autoriteit op het gebied van risicomanagement (repressief). Een van de eerste opmerkingen was
dat N.A.T.U.R.E. eigenlijk iets is waar werkend Nederland (helaas) geen of veel te weinig aandacht voor
heeft. Risico is iets wat veel verder gaat dan de al jaren verplichte RI&E. Ook risico’s die niet voor de hand
liggend zijn, lees: incidenten met natuurgeweld, dienen ook de nodige aandacht te krijgen.
Na een korte introductie van N.A.T.U.R.E. werd de vraag gesteld of er in het aangebodene voldoende
aandacht is geschonken aan het MUOPO principe (mens, uitrusting, organisatie, product en omgeving). De
heer Kappetijn beperkt zijn onderzoekt tot:
- Mens;
- Milieu;
- Financieel;
- Imago;
- Aansprakelijkheid.
Bij al bovenstaand dient inzichtelijk gemaakt te worden wat er voor de werknemer ook van belang is bij de
inventarisatie van de risico’s door de werkgever. Arbeidsrisico’s kunnen meer dan alleen lichamelijk letsel
inhouden.
Aan de hand van enige praktijkvoorbeelden werd geschetst dat we een heel eind in de goede richting zitten,
maar dat er op een paar punten nog wat dient te worden geoptimaliseerd. Te denken valt dan o.a. aan
zorgen voor een juist traject wat de lezer dient te volgen bij het invullen van de vragenlijst. Extra aandacht
dienen we ook te geven aan een juiste invulling van de Deming cirkel. Al met al een zeer leerzame middag,
waarbij als voornaamste conclusie kan worden getrokken dat er zowel voor N.A.T.U.R.E. als voor werkend
Nederland ruim mogelijkheden zijn.
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3.3 Deelconclusie
We kunnen concluderen dat natuurgeweld ook daadwerkelijk zorgt voor menselijk letsel en materiële schade
in Nederland en in het buitenland. Belangrijk om te constateren is dat niet alleen de ‘normale’ burger hier
problemen van ondervindt, maar dat natuurgeweld ook zeker een direct gevaar kan opleveren op de
arbeidsveiligheid binnen een bedrijf of inrichting.
Ook mag geconcludeerd worden dat er binnen de diverse branche RIE´s en arbocatalogi natuurgeweld als
mogelijk risico ontbreekt, dan wel sterk onderbelicht blijft. Uit bovenstaande incidenten uit het verleden kan
lering getrokken worden die grotendeels terugkomen in N.A.T.U.R.E..
Voorbeelden zijn:
- communicatie moeilijkheden,
- nazorg naar aanleiding van natuurgeweld,
- calamiteitenplannen of bedrijfsnoodplannen die niet voorzien in incidenten met betrekking tot
natuurgeweld.
- Het is zeker zinvol om scenario’s te inventariseren, waarbij uitgegaan wordt van de worst-casescenario’s.
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4. Zijn er wetten en/of regelingen van toepassing op
natuurgeweld met betrekking tot arbeidsveiligheid?
In dit hoofdstuk wordt de deelvraag behandeld welke kijkt naar welke wetten, normen en richtlijnen er
betrokken zijn bij de diverse vormen van natuurgeweld. Ook wordt dieper ingegaan op de deelvraag wie nu
waar verantwoordelijk voor is.
Als we kijken naar Europese richtlijnen, wetten, normen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen
met betrekking tot arbeidsveiligheid in relatie tot natuurgeweld, dan wordt er veelvuldig verwezen naar de
zorgplicht van de werkgever. Dat de zorgplicht van de werkgever belangrijk is en ver kan gaan blijkt ook uit
de bijgevoegde jurisprudentie [zie bijlage 7].
Voor de overheid is weggelegd dat zij de Europese Richtlijnen (eigenlijk Europese wetgeving) dient te
implementeren in eigen landelijke wetgeving.
Tijdens de zoektocht zijn we uitgegaan van Europese richtlijnen en de vertalingen daarvan voor de
Nederlandse lidstaat waarbij ook gekeken is naar verschillende onderliggende normen. Een schematische
opbouw van de wet en regelgeving ziet er als volgt uit:

Afbeelding 4: Een overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving
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4.1 Welke verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid draagt een bedrijf of
organisatie?
Een inventarisatie van wat voor ons onderzoek noodzakelijk is leerde dat er, verdeeld over een groot aantal
wetten, regels, normen en afspraken, aanwijzingen worden gegeven over hoe een werkgever (zowel privaat
als publiekelijk) dient te handelen om te voorkomen dat de werknemers worden blootgesteld aan de
invloeden van natuurgeweld. Al lezende is het soms moeilijk om te zien bij welke instantie men dient te zijn
om de juiste vragen te stellen betreffende arbeidsveiligheid bij een bepaald soort natuurgeweld. Uiteindelijk
dient het bedrijf of de organisatie zelf te kiezen voor het nemen van de juiste verantwoordelijkheden. Dat dit
soms veel recherchewerk met zich meebrengt blijkt uit onderstaand.
Er is begonnen met het inventariseren van alle relevante wetten. Deze lijst is een (niet gelimiteerde)
opsomming met een korte omschrijving van de voor het onderzoek relevante wet en regelgeving. Bij de
diverse vormen van natuurgeweld komen deze deels terug. Die wet- en regelgeving en normen die niet in
meerdere mate richting geeft aan arbeidsveiligheid worden verder niet in dit overzicht meegenomen. Deze
lijst staat beschreven in de bijlage [zie bijlage 8].
Na deze inventarisatie is per soort natuurgeweld gekeken welke van toepassing zijn voor de
arbeidsveiligheid. De eerder vastgestelde wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid bij
natuurgeweld zijn per onderdeel uitgewerkt en levert het volgende overzicht.

Afbeelding 5: Schematisch overzicht relevante wet- en regelgeving
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Voorgaand overzicht is verder uitgewerkt in een verklarende beschrijving per soort natuurgeweld. Hierbij
wordt betreffende wet of regelgeving aangehaald met een verdieping naar het betreffende onderwerp.
Overstroming
Richtlijn Overstomingsrisico’s
(ROR)

2007/60/EG

Waterwet
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Arbowet
Arbowet

Artikel 10
Artikel 29

Arbobesluit
Nationaal Waterplan (NWP)

Artikel 4.1 b

Richtlijnen tot het beperken van de gevolgen van
overstromingen voor de veiligheid en gezondheid van de
mens.
Voorkomen en waar nodig het beperken van
overstromingen, met bijbehorende arbeidrisico’s.
Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen waar
gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Voorkomen van gevaar voor derden
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij van
mening is dat zijn gezondheid schade op gaat lopen.
Zorgplicht werkgever
Richt zich o.a. op bescherming tegen overstromingen en
de personele gevolgen daarvan.

Overstromingsrisicobeheersplannen (ORBP)
Bestemmingsplannen
CROW 132
Regelt het werken in en het omgaan met verontreinigde grond.
Dichte Mist
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Arbowet
Arbowet

Artikel 10
Artikel 29

Arbobesluit
Regeling vervoer gevaarlijke
stoffen over de weg.

Artikel 4.1 b
Art. 6.

Extreme gladheid
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Arbowet
Arbowet

Artikel 10
Artikel 29

Arbobesluit
Regeling vervoer gevaarlijke
stoffen over de weg.

Artikel 4.1 b
Art. 6.

Hitte golf
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Arbowet
Arbowet

Artikel 10
Artikel 29

Arbobesluit

Artikel 6.1

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen waar
gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Voorkomen van gevaar voor derden
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij van
mening is dat zijn gezondheid schade op gaat lopen.
Zorgplicht werkgever
Regels betreffende transport tijdens dichte mist.

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen waar
gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Voorkomen van gevaar voor derden
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij van
mening is dat zijn gezondheid schade op gaat lopen.
Zorgplicht werkgever
Regels betreffende transport tijdens gladheid.

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen waar
gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Voorkomen van gevaar voor derden
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij van
mening is dat zijn gezondheid schade op gaat lopen.
Eisen aan de werkomgeving, temperatuur mag geen
schade veroorzaken aan de gezondheid. Aanpassen
bedrijfskleding en/of werken volgens tropenroosters
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Extreme kou
Bij extreme kou geen wettelijke grenswaarde bepaald!
Arbowet
Artikel 3
Arbowet
Artikel 5
Arbowet
Artikel 6
Arbowet
Arbowet

Arbobesluit
CAO bouwnijverheid
NEN-EN-ISO 11079: 2008
AI-20 Werken onder koude
omstandigheden
Aardbeving
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen
waar gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Artikel 10
Voorkomen van gevaar voor derden
Artikel 29
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij
van mening is dat zijn gezondheid schade op gaat
lopen.
Artikel 6.1
Eisen aan de werkomgeving, temperatuur mag
geen schade veroorzaken aan de gezondheid
Temperatuur (gevoelstemperatuur) in de buitenlucht ≦ -6˚C worden de
werkzaamheden gestaakt.
Klimaatomstandigheden (koude belasting)
Richtlijn om arbeid gerelateerd koudeletsel te voorkomen.

Mijnbouwwet
Burgerlijk Wetboek
Aardbevingproof bouwen

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen
waar gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Artikel 10
Voorkomen van gevaar voor derden
Artikel 29
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij
van mening is dat zijn gezondheid schade op gaat
lopen.
Van toepassing bij winning van o.a. aardgas en olie.
BW6 artikel 177,
Aansprakelijkheid voor personen en zaken
Wetgeving
(nog niet wettelijk verplicht)

Extreme regenval
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Arbowet
Arbowet

Artikel 10
Artikel 29

Regeling vervoer gevaarlijke
stoffen over de weg.

Art. 6.

Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Blikseminslag
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Arbowet
Arbowet

Artikel 10
Artikel 29

Arbobesluit
Arbobesluit

Artikel 3.4
Artikel 3.5

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen
waar gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Voorkomen van gevaar voor derden
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij
van mening is dat zijn gezondheid schade op gaat
lopen.
Regels betreffende transport tijdens dichte mist.

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen
waar gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Voorkomen van gevaar voor derden
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij
van mening is dat zijn gezondheid schade op gaat
lopen.
Veiligheid Elektrische installaties
Elektrotechnische, bedienings- en andere
werkzaamheden aan of nabij een elektrische
installatie.
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NEN-1010

NEN- 3140

EN-50110

NEN-3840

NEN-EN-IEC-62305

VeiligheidsbepalingRichtlijnen om elektrische installaties dusdanig te
en voor
ontwerpen, bouwen en in stand te houden dat de
laagspanningsrisico’s op arbeidsgerelateerde schade wordt
installaties
voorkomen.
Bedrijfsvoering van
elektrische
installaties
Laagspanning
Bedrijfsvoering van
elektrische
installaties
Bedrijfsvoering van
Zie bovenstaand
elektrische
installaties
Hoogspanning
Richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en inspectie van bliksem
beveiligingsinstallaties

Storm
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Arbowet
Arbowet

Artikel 10
Artikel 29

Hevige sneeuwval
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen
waar gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Voorkomen van gevaar voor derden
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij
van mening is dat zijn gezondheid schade op gaat
lopen.

Bouwbesluit
Regeling vervoer gevaarlijke
stoffen over de weg.
NEN-EN 1991-1-3

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen
waar gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Artikel 10
Voorkomen van gevaar voor derden
Artikel 29
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij
van mening is dat zijn gezondheid schade op gaat
lopen.
Sterkte berekeningen dakconstructies.
Art. 6.
Regels betreffende transport tijdens hevige
sneeuwval.
Sterkteberekeningen constructies

Aardverschuiving
Arbowet
Arbowet
Arbowet

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Arbowet
Arbowet

Artikel 10
Artikel 29

Arbowet
Arbowet

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen
waar gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Voorkomen van gevaar voor derden
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij
van mening is dat zijn gezondheid schade op gaat
lopen.
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Hagel
Arbowet
Arbowet
Arbowet
Arbowet
Arbowet

NEN-3859
NEN-EN 1991-1-3

Artikel 3
Artikel 5
Artikel 6

Zorgplicht werkgever
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Voorkomen en beperken van zware ongevallen
waar gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Artikel 10
Voorkomen van gevaar voor derden
Artikel 29
Werknemer mag weigeren te werken wanneer hij
van mening is dat zijn gezondheid schade op gaat
lopen.
Bijlage B/C (windbelasting, sneeuwbelasting tuinbouwkassen)
Sterkteberekeningen constructies

4.2 Welke verantwoordelijkheden dragen de overheid en overige
rijksoverheden?
Sommige zaken zijn duidelijk geworden:
-

Overheid is verantwoordelijk voor het voeren van een wettelijk beleid.
Waterschappen zijn belast met het toezicht op primaire en secundaire waterkeringen als dijken,
sluizen, damwanden, stormvloedkeringen, duinen etc..
Gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor gladheidsbestrijding.
Gemeenten hebben een zorgplicht voor hemel- en grondwater zoals deze in de “Wet gemeentelijke
watertaken” is vastgelegd in de “Wet op de Waterhuishouding”.
Er zijn veel regels en richtlijnen voor elektrische veiligheid.
Er zijn veel regels en richtlijnen betreffende transport van gevaarlijke goederen over zowel de weg,
het water als door de lucht.
Er ligt weinig vast betreffende hagel, sneeuw, aardverschuiving, aardbeving.

De verantwoordelijkheid van (semi-)overheden, bedrijven en/of inrichtingen zijn gerubriceerd in het
opsommende deel van dit hoofdstuk. Uiteraard dient een ieder te voldoen aan de wet en daaraan gelieerde
regels en normen. Dat kan in voorkomend geval voor de nodige hoofdbrekers en soms tegenstrijdigheden
zorgen. De overheid heeft weliswaar de wettelijke taak om bij alle dreigings- en/of ongevalscenario’s op te
treden maar zij heeft daarbij niet het doel om belangen van specifieke bedrijven op het gebied van
bedrijfscontinuïteit evenals arbeidsveiligheid te behartigen. Reden te meer voor bedrijven om daar goed op
te letten en gebruik te maken van N.A.T.U.R.E.

4.3 Het gebruik van wet- en regelgeving.
Om voorgenoemde wetten, regels, normen, sub-wetgeving en wat al niet meer, goed toe te kunnen passen
kan men van diverse technieken gebruik maken. Voor die zaken waarbij het overduidelijk is dat de
arbeidsveiligheid in het geding is, dient men volgens de arbeidshygiënische strategie de gevaren te
elimineren of toch zover terug te dringen dat er een aanvaardbaar risico ontstaat.
Voor het juist begrijpen van de diepere (wettelijke) betekenissen en voor het uitvoeren van onderzoeken,
welke nodig zijn gebleken tijdens de inventarisatie van risico’s, dient vaak gebruik te worden gemaakt van
gespecialiseerde kennis. De uitdaging daarbij wordt het op juiste wijze interpreteren van de voorstellen. Het
zal in voorkomend geval nodig zijn om de rapportages van deskundigen ook uitgelegd te krijgen in
begrijpelijke taal. Vakjargon is buiten het vakgebied vaak niet of onvoldoende bekend.
Voor het uitvoeren van diverse onderzoeken, al dan niet zelf uitgevoerd, dient men gebruik te maken van
algemeen erkende onderzoeksmethodes. Deze zijn vaak verweven in een norm. De meest bekende normen
zijn o.a. de IMA-methode voor risico-inventarisatie, de NEN3140 voor richtlijnen betreffende gebruik en
onderhoud van elektrische installaties en gereedschappen en de CROW 132 voor werken in en met
verontreinigde grond.
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Bij een bestaande bedrijfsvoering kan het noodzakelijk zijn om een nieuwe inventarisatie te maken
betreffende mogelijke gezondheidsrisico’s (na b.v. een overstroming), de sociale veiligheid (bij het
aanpassen van een chemische fabriek) en de meest voor de hand liggende risico’s betreffende inrichten van
werkplaatsen, verlichting, aanschaf machines etc.
De preventiemedewerker die hiermee te maken krijgt zal dus van vele markten thuis dienen te zijn en
tenminste moeten weten waar de echt relevante informatie gehaald kan worden en hoe deze in de praktijk te
gebruiken. Hij zal niet alleen de werkgever dienen te overtuigen van sommige zaken, maar zal dit tijdens
uitvoering ook veelvuldig aan de collega’s dienen te doen. Vooral dat laatste is niet alleen een kwestie van
“lange adem” maar ook van een verhaal wat op ieder niveau duidelijk kan worden uitgelegd.

4.4 Deelconclusie
Wetten en regels welke van toepassing kunnen zijn op het onderwerp natuurgeweld zijn er in grote
aantallen. Vanuit “Europa” komen er richtlijnen welke naar nationale wetgeving dienen te worden vertaald.
Deze nationale wetten worden verder uitgewerkt in richtlijnen, AMvB ‘s, sub-wetgeving en normen. Dit kan
soms tot op lokaal niveau worden voorgeschreven. We zien wel dat er voor arbeidsveiligheid op veel
plaatsen toch dezelfde wetten en regels kunnen worden gebruikt, maar dat die dan inhoudelijk soms een
andere kleur krijgen. Voor overstroming gelden andere beveiligingsmaatregelen dan tegen blikseminslag of
aardverschuivingen. Maar in alle gevallen dient er met de arbeidsveiligheid rekening te worden gehouden.
Gedurende het onderzoek is duidelijk geworden dat het soms moeilijk is om meteen te weten wie waarvoor
aansprakelijk is. Om tenminste een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de implicaties en
interpretatie van de vele wetten, regels en normen zal vaak gebruik gemaakt dienen te worden van, op
veiligheidskundig vlak, een zeer kundig preventiemedewerker. Dit zal in de praktijk vaak een HVK’er of een
zeer ervaren MVK’er zijn. De diverse verbanden die gelegd kunnen worden zullen op de juiste waarde
geschat dienen te worden.
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5. Welke methode stelt bedrijven in staat natuurgeweld
inzichtelijk te maken en zich hierop te kunnen
voorbereiden?
Uit ons onderzoek, met name de bedrijfsbezoeken en de interviews, kwam duidelijk naar voren dat het risico
(schade door natuurgeweld) veelal onderbelicht is bij bedrijven. Daartegenover staat dat de wet (art. 5
Arbowet) eist dat werkgevers alle mogelijke risico’s die werknemers lopen inventariseren. Ook moeten
hierop maatregelen worden genomen om risico’s te beheersen en daarmee schade te voorkomen of te
reduceren. Ons onderzoek wil bedrijven een tool bieden die bedrijven hiermee helpt. Deze tool geeft
daarmee antwoord op de hoofdvraag:
“Wat is de invloed van “Nederlands” natuurgeweld op de arbeidsveiligheid van medewerkers
binnen werkend Nederland en op welke wijze kan men zich hierop voorbereiden?”
Om een tool te ontwikkelen die als doel heeft het risico van de verschillende vormen van natuurgeweld
inzichtelijk te maken en om het bedrijf in staat stellen zich hierop voor te bereiden zal een bestaande
onderzoeksmethoden als basis gebruikt worden. De uiteindelijke onderzoeksmethoden zal worden
aangepast en specifiek worden gemaakt voor natuurgeweld. Ook worden hier vragen aan toegevoegd met
als doel: bedrijven te triggeren om zich voor te bereiden op natuurgeweld. De naam die we onze tool hebben
gegeven is (zoals men eerder meerdere keren heeft kunnen lezen) “De N.A.T.U.R.E.-methode”. Nature is
het Engelse woord voor Natuur. De afkorting staat voor: Natuur Analyse van Tekortkomingen en Uitvoering
Risico Evaluatie.

5.1 Welke onderzoeksmethoden zijn er?
Er zijn twee verschillende type onderzoeksmethoden te onderscheiden, namelijk:
- Prospectief onderzoek; dit onderzoek vindt plaats voordat een gevaarlijke situatie zich
voorgedaan heeft. Het doel is om ernaar te streven vooraf maatregelen te nemen.
- Retrospectief onderzoek; wat heeft er zich afgespeeld nadat een gevaarlijke situatie zich heeft
voorgedaan (wat is er gebeurd?).
Ook is er nog de preventieve en repressieve kant van een methode. Preventief streeft naar het voorkomen
van en repressief richt zich op het verlagen van de gevolgschade van een ongewenste gebeurtenis. Om
antwoord te kunnen krijgen op bovenstaande sub-deelvraag zijn er diverse onderzoeksmethoden
bestudeerd welke in de bijlage [zie bijlage 9] uitgeschreven zijn.
Na een globale analyse van zestien ongevalonderzoeksmethoden is er gekeken naar de bruikbaarheid voor
het onderzoek. Uit de mogelijkheden zijn de tien prospectieve methoden gekozen om het totaal onderzoek
niet te complex te maken. De tien prospectieve methoden welke gekozen zijn, zijn:
De FMEA-methode
Het Vlinderdasmodel (Bow-tie)
De What-if methode
De Visgraatmethode (Ishikawa)
De SWOT-methode

De HAZOP-studie
De Foutenboom
De Gebeurtenissenboom
De STEP
De LOPA methode

Deze tien worden nauwkeuriger onderzocht en getoetst om te komen tot één onderzoeksmethode welke het
beste bruikbaar is om de risico’s van natuurgeweld mee in te schatten.

5.2 Aan welke criteria moet een methode volgens ons voldoen?
Om te komen tot één beste onderzoeksmethode zullen de tien overgebleven methoden met elkaar
vergeleken worden. Doordat het totaal verschillende methoden zijn in bijvoorbeeld opbouw en uitvoering
zullen ze getoetst worden aan de hand van door onze werkgroep gedefinieerde criteria. Elk criterium zal een
bepaalde waarde vertegenwoordigen. De methode met de hoogste eindwaardering zal gekozen worden als
best bruikbare.
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Het belangrijkste criterium is dat de gekozen methode prospectief is. Doordat een methode toekomstgericht
is, zal het doel zijn om schade in de toekomst te voorkomen. Dit heeft de voorkeur ten opzichte van
retrospectieve methoden welke pas onderzoekt naar aanleiding van reeds ontstane schade. Om deze reden
krijgt dit criterium de waardering 10.
Een ander belangrijk criterium is de nauwkeurigheid van de output. Hoe nauwkeuriger de uitkomst hoe
waardevoller de methode. Wanneer de uitkomst van een onderzoeksmethode onnauwkeurig is met bijv. een
foutmarge van meer dan 50% is de methode minder goed bruikbaar. Om deze reden krijgt een nauwkeurige
methode de waardering 10.
Vervolgens wordt er een hoge waarde gehecht aan de voorspelbaarheid van de methoden. Wanneer een
methode de voorspelbaarheid bevordert zal de waarde 8 hieraan toegekend worden.
Bij het nauwkeurig kunnen voorspellen van een incident wordt het tijdig gesignaleerd. Om vervolgens
doeltreffende maatregelen te kunnen nemen moet men weten wat de indirecte oorzaken zijn van het
incident. Wanneer een methode het zoeken naar indirecte oorzaken bevordert, krijgt deze methode
eveneens 8 punten.
De toepasbaarheid van een methode wordt verdeeld in drie categorieën. Is de methode eenvoudig toe te
passen, dat wil zeggen: Zou elk gemiddeld persoon de methode zonder problemen toe kunnen passen (6
punten). Is de methode normaal toe te passen, dat wil zeggen: Zouden mensen de methode toe kunnen
passen na het hebben gekregen van informatie/ voorlichting (4 punten). Of is de methoden slechts toe te
passen door mensen met veel ervaring met de betreffende methode (0 punten).
Wanneer de methode toepasbaar is door één persoon zal het de waarde 6 krijgen. Bij het slechts kunnen
toepassen door een team krijgt het de waarde 4.
De tijdsduur van het onderzoek met behulp van een betreffende methode wordt onderscheiden in: korter dan
een dag (4 punten), dagen (2 punten) of het onderzoek duurt langer dan een week (0 punten).
Wat tevens minder waardering krijgt is de kennis die in huis moet zijn met betrekking tot het onderwerp (bijv.
hevige sneeuwval). De reden daarvoor is dat er vanuit gegaan wordt dat er met betrekking tot natuurgeweld
sowieso gebruik gemaakt moet worden van bepaalde specialisaties. Dit door het aanwezig zijn van vele
specifieke risicofactoren met betrekking tot een natuur gerelateerd onderwerp. Wanneer geen specifieke
kennis nodig zal zijn krijgt de methode 4 punten. Wanneer dit wel nodig is krijgt de methode 2 punten.
Als laatste kijken we naar de probleem oplossendheid van een methode. Wanneer de methode voorziet in
maatregelen krijgt de methode 4 punten. Wanneer dit niet het geval is 0 punten.
Samengevat worden de methoden getoetst door de volgende criteria met de volgende waardering: zie
onderstaande afbeelding [zie afbeelding 6].
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Criterium

Waarde

Definitie criterium

Toekomstgericht

10

Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

De onderzoeksmethode is gericht op incidenten die plaats
kunnen vinden in de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt uitgevoerd d.m.v. exacte
wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de voorspelbaarheid van het
incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het onderzoeken naar de
indirecte oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met de betreffende methoden
- mensen die voorlichting hebben ontvangen over de betreffende
methoden
- mensen met veel ervaring met de betreffende methoden
De onderzoeksmethode is toe te passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of langer
- het onderzoek kan door elk willekeurig persoon uitgevoerd
worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd worden door specialisten
(m.b.t. het onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen maatregelen.

Toepasbaarheid
6
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

Kennis

6
4
4
2
0
4
2

probleem oplossend

4

Afbeelding 6: Waardering criteria

5.3 Welke prospectieve methoden zijn er en welke voldoet aan de
gestelde criteria?
De tien overgebleven methoden zijn getoetst aan de hand van de bovenstaande criteria. Hieruit volgt een
totaal score. De methode met de meeste punten wordt gezien als de best bruikbare methoden. De
methoden scoren als volgt:
Methoden
FMEA
Bow-tie
What if
Visgraat
SWOT
HAZOP
Foutenboom
Gebeurtenissenboom
STEP
LOPA

Totaalscore
44
44
36
38
42
42
50
42
22
48

Afbeelding 7: Totaalscore 10 overgebleven methoden

De conclusie is dat de Foutenboom de hoogste score heeft behaald. De toelichting hierop en van de overige
methoden zijn terug te vinden in de bijlagen [zie bijlage 10]
De Foutenboom wordt gezien als best bruikbaar en zal worden gebruikt als basis voor de N.A.T.U.R.E.methode. Hieronder zal het onderzoek verder gaan aan de hand van de Foutenboom.

Pagina 36

5.4 Kan het ontwerp van deze bestaande methode meer specifiek
worden gemaakt voor natuurgeweld?
In de paragraaf hierboven is te lezen dat de Foutenboom als vertrekpunt wordt gebruikt om natuurgeweld te
onderzoeken en de gevolgen inzichtelijk te maken voor bedrijven. Om dit doel te bereiken zal de methoden
specifiek gemaakt moeten worden voor natuurgeweld. Dit willen we bereiken door de volgende
veranderingen door te voeren:
- Voorafgaand zal het bedrijf door het volgen van een stromingsdiagram inzichtelijk moeten krijgen of
en zo ja, met welke vormen van natuurgeweld bedrijven te maken kunnen krijgen. Hierna wordt
doorverwezen naar de verschillende deelplannen incl. de bijbehorende Foutenboom scenario’s.
- De foutenboom zal het risico weergeven, de risicofactoren en de 1ste graad oorzaken van de
risicofactoren. Dit om het geheel voor alle bedrijven inzichtelijk te houden. Dit voorkomt een
onoverzichtelijk complex overzicht.
- Er zal voor alle twaalf soorten natuurgeweld een aparte foutenboom gemaakt worden.
- De risicofactoren zijn zoveel mogelijk algemeen gehouden om ervoor te zorgen dat ze zo universeel
mogelijk toepasbaar zijn voor alle bedrijven in Nederland.

5.5 Hoe kunnen bedrijven getriggerd worden om zich voor te kunnen
bereiden op natuurgeweld?
Naast het voor bedrijven inzichtelijk maken van de verschillende risico’s die de verschillende vormen van
natuurgeweld kunnen veroorzaken, zou N.A.T.U.R.E. ook bedrijven in staat moeten stellen om zich voor te
bereiden op deze risico’s. N.A.T.U.R.E. stelt bedrijven algemene, voornamelijk open vragen om ze te
triggeren maatregelen te nemen. Samengevat hebben de vragen het volgende doel:
- keuze maken of het bedrijf het risico preventief (grote impact) of repressief (kleine impact) wil
bestrijden.
- Uitzoeken of het bedrijf bevoegd is om het risico preventief te mogen bestrijden.
- Hoe kan het bedrijf de risico’s bestrijden: proactief, preventief, preparatief, repressief)
- Het bedrijf laten nadenken over de implementatie van de nazorg
- Het bedrijf laten nadenken over het borgen van de evaluatie en de bijsturing van het risico?

5.6 Deelconclusie
Alle gevaren en risico’s die medewerkers lopen moeten geïnventariseerd en geëvalueerd worden. Dus ook
de risico’s die voortkomen uit natuurgeweld en de beheersing daarvan. Door een tool te ontwikkelen kunnen
bedrijven hiermee geholpen worden. Deze tool is gebaseerd op een bestaande onderzoeksmethode. Er zijn
16 onderzoeksmethoden onderzocht waarvan tien prospectieve methoden met elkaar getoetst zijn. Deze
tien methoden zijn met elkaar vergeleken aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria. Hieruit hebben we
geconcludeerd dat de Foutenboom als best bruikbare methode wordt gezien om natuurgeweld mee
inventariseren en te evalueren. Het ontwerp van de Foutenboom is aangepast en specifiek gemaakt om
natuurgeweld in te schatten. Ook zijn er vragen toegevoegd waardoor bedrijven getriggerd worden om zich
op natuurgeweld voor te kunnen bereiden.

Pagina 37

6. Wat kan er verbeterd worden aan N.A.T.U.R.E. na
verschillende praktijktoetsen?
Om de doelgerichtheid en de gebruiksvriendelijkheid aan te tonen is N.A.T.U.R.E. getoetst in de praktijk.
Hiervoor zijn een drietal bedrijven/ locaties gebruikt, namelijk: het dienstverlenend bedrijf APM terminal op
de Maasvlakte I, op projectbasis bij KWS infra en bij het productiebedrijf VCK. Er is bewust gekozen om de
toets te laten plaatsvinden op een dienstverlenend bedrijf, een productiebedrijf en op een project. Hierdoor
wordt N.A.T.U.R.E. gevarieerd getoetst. Hieronder volgen de samenvattingen van de verschillende
toetsingen. Daarna worden de leerpunten beschreven. Deze punten worden verwerkt in de definitieve versie
van N.A.T.U.R.E.. Na de praktijktoets is de tool definitief. Dit hoofdstuk zal eindigen met een beschrijving van
N.A.T.U.R.E..

6.1 Hoe bruikbaar is N.A.T.U.R.E. in de praktijk?
6.1.1 APM Terminal op de Maasvlakte I
De eerste praktijktoets vond plaats in juli 2015 bij APM in Rotterdam. Dit bedrijf is een 24uurs bedrijf wat zich
alleen maar bezighoudt met het laden en lossen van zeegaande containerschepen van het bedrijf MAERSK.
We zijn ontvangen door mw. E. De Beus (HSEQ manager), dhr. S. Huijgens (veiligheidskundige) en dhr. R.
Meesters (veiligheidskundige).
Na een korte introductie van N.A.T.U.R.E. betreffende onze intentie en waarom voor deze opzet is gekozen,
is de lay-out geëvalueerd. We kwamen erachter dat de tool al snel leidt naar een bepaalde richting van
oorzaken en dat de gebruiker niet getriggerd werd om andere oorzaken te bedenken of om dieper op de
materie in te gaan. Doordat er in deze opzet een strak stramien gevolgd wordt, een nagenoeg volledig
uitgewerkte foutenboom, wordt de broodnodige “eigen inbreng” niet verkregen. Dat kan resulteren dat
specifieke zaken welke voor dat bedrijf van toepassing zijn niet worden geëvalueerd. Daardoor kunnen
bedrijfsspecifieke risico’s niet of onvoldoende belicht worden.
Bij het doorlopen van de vragenlijst welke een onlosmakelijk onderdeel is van het betreffende natuurgeweld
bleek dat ook hier wat ruimte voor verbetering mogelijk was. De gebruikte terminologie, vooral in het kleine
stroomschema wat naast de vragen staat, zorgt ook hier weer voor misverstanden.
Besloten werd om zowel het stromingsschema als de vragenlijst aan te passen zodat deze gebruikt konden
worden voor een volgende praktijktoets.

6.1.2 KWS infra (project KARGO (Kunstwerken Amsterdam Rijnkanaal Groot Onderhoud))
Verslag van praktijktoets van N.A.T.U.R.E. op project KARGO (KWS) met dhr. P. Simons.
Na een korte toelichting is dhr. Simons gevraagd om N.A.T.U.R.E. toe te passen op zijn project.
Bij de eerste vragen wilde hij gelijk overal nee invullen waarop we uitgekomen waren bij ‘’geen verder
onderzoek nodig’’. Doordat het namelijk geen BRZO aangewezen bedrijf is (KWS Infra). Hij kon niet vertellen
of het bedrijf ooit schade heeft gekend met betrekking tot natuurgeweld. Door het voorbeeld te geven van
stormschade (wegwaaiende materialen) werd het antwoord NEE een JA.
Puur gekeken naar de locatie Remiseweg te Nieuwegein was er geen kans op overstroming volgens dhr.
Simons. Hij heeft aangegeven ook niet te weten hoe hij dit zou moeten kunnen weten.
De locatie bevind zich naast het kanaal. Wanneer alles werkt zoals het werkt en we in NL het waterpeil
kunnen regelen is de kans op een overstroming zeer klein. Wanneer we kijken naar wanneer het waterpeil
niet geregeld kan worden, door storingen of menselijk falen wordt de kans vele malen groter.
Bij deelplan ‘Koude’ wordt koudeletsel gemist als risico. De risicofactor winter eveneens het onderkoelt
geraken en verdrinken ten gevolgen van te water raken ook.
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Deelplan ‘Aardbeving’ mist het risico ‘water’ ‘Tsunami’. Denk aan springvloed- en getijverschillen. Getij
verschillen in NL hebben we gevonden tot 2,5mtr terwijl 3,8 mtr verschil gemeten is in Vlissingen. Belangrijke
items hierbij zijn binnendijks/buitendijks, hoogte van een dijk of kering, en de locatie algemeen (KxE).
In deelplan ‘Storm’ zijn risico’s dubbel omschreven: letsel door omvallend materieel en geraakt worden door
vallende voorwerpen (=ook materieel). Geraakt worden door vallende voorwerpen staat ook onder het risico
letsel door instorting. Bij oorzaken onder statische omgeving staat alleen dakpannen, waarop dhr. Simons
zegt dat het niet alleen dakpannen zijn maar ook takken en verwaaibare voorwerpen.
Op het blad risicobeoordeling is het makkelijk als wij ze een handreiking bieden waar men kan/moet kijken.
Een soort stroomschema onderliggend aan de vragen die we nu hebben staan.
Bijvoorbeeld:
Wanneer is het een groot impact en/of een klein impact? Kunnen we daar een weging in brengen, wanneer
de vragen eronder beantwoord zijn?
Of gaan we hier ja/nee neer zetten en laten we ze dat zelf bepalen?
Op de vraag ‘is het bedrijf bevoegd om preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen’ zou hij graag een tool willen of vragen als ‘’heeft u hier……. gekeken of heeft u daar……
gekeken?’’
Dus een handreiking naar waar iemand iets kan vinden over de bevoegdheden, zoals die omschreven
kunnen zijn in een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning)
Wanneer men eventueel ‘ja’ zou antwoorden is het misschien makkelijk om een opmerkingen/notitievakje in
te voegen zodat men in kan (moet) vullen waaruit blijkt dat het bedrijf bevoegd is.
Vergunningnummers invoegen is ook een tip (denk aan: omgevingsvergunning nummer).
Voor wat betreft risicokaart.nl kunnen we deze in bijna elk deelplan toevoegen.

6.1.3 Vossloh Cogifer Kloos B.V.
VCK is het moederbedrijf van ons onderzoek. Om deze reden is N.A.T.U.R.E. volledig getoetst. Wegens de
omvang van deze toets staat dit in een separaat rapport welke uitgereikt wordt aan het management van
VCK tijdens onze presentatie op 22 oktober as en zal aan de examinatoren op de dag van verdediging, 6
november as, worden uitgereikt. Gedurende de laatste praktijktoets bij VCK kwamen we erachter dat
N.A.T.U.R.E. goed in te vullen was en geen verbeteringen meer nodig had.
Voor het toepassen van N.A.T.U.R.E. is deskundige ondersteuning en begeleiding nodig van een
veiligheidskundige. Een leek op het gebied van VG-PSA zal zelfstandig niet in voldoende mate de link
kunnen leggen tussen de diverse risico’s, risico factoren, oorzaken en beheersing.
De N.A.T.U.R.E.- methoden geeft bij het schetsen van scenario’s, snel een beeld van de aanwezige risico’s
op het gebied van arbeidsveiligheid. Ook heeft het een positieve bijdrage aan het veiligheidsbewustzijn
onder het betrokken personeel en daarmee ook de veiligheidscultuur.
Tevens geeft het inzicht in het voorbereid zijn op de continuïteit van het bedrijf ten tijde van noodsituaties.

6.2 Welke leermomenten na de praktijktoets worden meegenomen in
N.A.T.U.R.E.?
Naar aanleiding van de bovenstaande drie bedrijfsbezoeken kunnen we de volgende verbeterpunten
benoemen (deze zijn aangepast/ toegevoegd in de definitieve versie van N.A.T.U.R.E.):
APM Terminal:
- Weg laten van de ‘voorgekauwde’ oorzaken. Laat de bedrijven zelf onderzoek doen naar de
oorzaken. Het voordeel is dan: 1. meer betrokkenheid in het onderzoek door de bedrijven zelf 2. De
oorzaken worden specifiek voor het bedrijf i.p.v. algemeen en 3. De kwaliteit van het scenario zal
waardevoller zijn (bedrijfsspecifiek). Wel biedt de tool handvatten aan waar de bedrijven aan kunnen
denken (MUOPO).
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-

Bij bepaalde scenario’s zijn enkele risico’s en risicofactoren toegevoegd.
De lay-out is compacter geworden hetgeen het overzichtelijker maakt. Ook is het stroomschema
aangepast in een eenrichtingsverkeer.

KWS infra:
- Toevoegen van een bronnenlijst. Waar zouden bedrijven kunnen zien of zij wel of niet met een
bepaalde vorm van natuurgeweld te maken kunnen krijgen? Voorbeelden zijn risicokaart.nl, de
ANWB-website en/of de KNMI-website.
- Het bedrijf wordt gevraagd aan te geven wanneer een bepaald risico binnen hun organisatie een
kleine of een grote impact heeft. Dit definiëren de bedrijven vooraf. Wanneer dit bekend is, kan het
bedrijf de keus maken of het preventief maatregelen neemt of repressief.
- De vragen blijven algemeen en open, maar worden wel voorzien van voorbeelden. Hierdoor ontstaat
meer duidelijkheid over de betreffende vragen.
- Bij bepaalde scenario’s zijn enkele risico’s en risicofactoren toegevoegd.
Vossloh Cogifer Kloos B.V.
-

Deskundige ondersteuning op het gebied van VG-PSA zal noodzakelijk zijn.

Nu dat de verbeterpunten bekend zijn is ‘N.A.T.U.R.E.’ definitief gemaakt. Het doel van N.A.T.U.R.E. is om
de risico’s inzichtelijk te maken en alle bedrijven in Nederland een handvat te bieden om zich hierop te
kunnen voorbereiden. N.A.T.U.R.E. is ook het antwoord op de hoofdvraag:
“Wat is de invloed van “Nederlands” natuurgeweld op de arbeidsveiligheid van medewerkers
binnen werkend Nederland en op welke wijze kan men zich hierop voorbereiden?”

6.3 Hoe ziet (de definitieve versie) N.A.T.U.R.E. eruit?
Hieronder volgt de toelichting van N.A.T.U.R.E.. Hier wordt de lay-out en de gebruikswijze duidelijk.
Toelichting vooraf: de tool begint met een algemeen stuk. Is schade door natuurgeweld voor het bedrijf wel
relevant? En zo ja, met welke vorm van natuurgeweld kan het bedrijf in aanraking komen? Hierna volgen
doorverwijzingen naar specifieke deelmodules. Per deelmodule is het risico inzichtelijk gemaakt en worden
vragen gesteld om je op schade voortkomend uit natuurgeweld voor te kunnen bereiden.
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1

Is het bedrijf
geclassificeerd als
een BRZO- bedrijf?

1

Nee

Ja/ onbekend

1

1

Natuurgeweld algemeen

Heeft het bedrijf in
het verleden
schade gekend met
betrekking tot
natuurgeweld?

Nee

Heeft de directe
omgeving van het
bedrijf in het
verleden schade
gekend met
betrekking tot
natuurgeweld?

Nee

Nee

Geen verder
onderzoek nodig

Ja/ onbekend

Ja/ onbekend

Ja/ onbekend

2

Zou het
geografisch gezien
kunnen zijn dat het
bedrijf in de
toekomst te maken
kan krijgen met
schade door
natuurgeweld?

3

Met welke vorm
van natuurgeweld
zou het bedrijf te
maken kunnen
hebben?

4
Bronnenlijst

Overstroming?

Risicokaart.nl

ja
Zie:
‘A’

1: Is het onderzoeken van
natuurgeweld wel of niet zinvol?
Wel: wanneer het een BRZObedrijf is; wanneer uit het
verleden is gebleken dat er
schade is ontstaan door
natuurgeweld; wanneer er bij
buurtbedrijven schade is
ontstaan; als schade in de
toekomst valt te verwachten.

nee
Dichte mist?

2: Wanneer deze vier niet van
toepassing zijn is het
onderzoeken van natuurgeweld
zinloos.

KNMI, ANWB

ja
Zie:
‘B’

nee
ja

Zie:
‘C’

Extreme gladheid?

KNMI, ANWB

nee
ja

Zie:
‘D’

KNMI
(klimatologische
kaarten, ANWB

Hittegolf?
nee

ja
Zie:
‘E’

KNMI
(klimatologische
kaarten), ANWB

Extreme kou?

3: Welke vormen van
natuurgeweld zijn relevant?

nee

ja
Zie:
‘F’

Aardbeving?

Risicokaart.nl

4: Bij twijfel kan men gebruik
maken van verschillende
bronnen.

nee
KNMI
(klimatologische
kaarten), ANWB

Extreme regenval?
ja
Zie:
‘G’

nee

KNMI
(klimatologische
kaarten),
bliksemdetectie.nl

Blikseminslag?
ja
Zie:
‘H’

nee
Storm (wind)?

KNMI

ja
Zie:
‘I’

nee
Hevige sneeuwval?

KNMI

ja
Zie:
‘J’

nee
Denk aan: baggergebied/ dijken enz.

Aardverschuiving?
ja
Zie:
‘K’

nee
ja

Zie:
‘L’

Hagel

KNMI

nee
Zie betreffende
deelmodules.

1: Hier zijn vier realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot overstroming.

Natuurgeweld specifiek (A): Overstroming

Worst case scenario; Foutenboom

1
Elektrocuti
e

Risico

Besmetting

OF

2
Risicofactor

3

Letsel door
instorting

Verdrinking

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

OF

EN

Geleiding
door water

Aanwezigh
eid
Biologische
agentia

Aanwezigh
eid
gevaarlijke
stoffen

Water in
bedrijfsruim
ten

Aanwezigh
eid
personen

Bedolven
worden
onder

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

Geraakt
worden
door
vallende
voorwerp
EN/OF

aanwezig
zijn van
water/
elektriciteit

- opslag
- hantering
- slib

- productie
noodzaak
- opslag
- transport

- zee,
meer, rivier
- getij

- werkzaam
zijn in
nabijheid
- aanwezig
zijn materie

- werkzaam
zijn in
nabijheid
- aanwezig
zijn materie

Weg
spoelen
fundering
EN/OF

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
Denk bijv.
aan:

- bedrijfslocatie

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

Zand
fundering

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.
Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? (Bijv. het bedrijf mag in bepaalde gebieden geen overstromingen voorkomen; uiterwaarden). Denk aan:
wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Kleine impact

Grote impact

Bevoegd
Ja

Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: een dijk, zandzakken en/of bufferlocaties.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Nee

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).
4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.
5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen
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1: Hier zijn drie realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot mist.

Natuurgeweld specifiek (B): Dichte mist

Worst case scenario; Foutenboom

1

1
2
Risicofactor

3

Letsel door
vallen

Letsel door
botsing

Risico

Vergiftiging
(smog)

EN
Gebruiken
voertuig
(weg,
water,
lucht)
EN/OF

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

EN

Aanwezigheid van
objecten/
derde

Niet
kunnen
anticiperen
op gevaar

Functie
uitvoering

Blijven
hangen
van
uitlaatgas

Aanwezigheid van
uitlaatgass
en

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

- omgeving
- noodzaak
mobiliteit

- ontbreken
sensoren
- mistbank
(vocht,
temp.)

- TBV
- werken
op hoogte/
schepen

- aanwezig
zijn van
mist
- mengen
van uitlaatgassen

- uitlaatgas
bronnen
- geen
filters

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
- functie
- noodzaak
mobiliteit

Denk bijv.
aan:

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Kleine impact

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Grote impact

Bevoegd

Nee

Ja
Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: een het creëren van een eigen atmosfeer (afscherming)..

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen

1: Hier zijn twee realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot extreme gladheid.

Natuurgeweld specifiek (C): Extreme gladheid

Worst case scenario; Foutenboom

1
Risico

2
Risicofactor

3

Letsel door
botsing

Letsel door
vallen of
uitglijden

EN

EN

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

Gebruiken
van
voertuig

Aanwezigheid van
derde/
obstakels

gladheid

Bewegen

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

- functie
- noodzaak
mobiliteit

- omgeving
- noodzaak
mobiliteit

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
Denk bijv.
aan:

- vocht
- temperatuur
- ondergrond

5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.

- functie
- noodzaak
mobiliteit

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen?. Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Kleine impact

Grote impact

Bevoegd
Ja

Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: gladheidbestrijdingsplan.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Nee

5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen
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1: Hier zijn drie realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot een hittegolf.

Natuurgeweld specifiek (D): Hittegolf

Worst case scenario; Foutenboom

1
Warmte
letsel/ hitte
belasting

Risico

Vergiftiging
(smog)

Brand

2
Risicofactor

3

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

EN
Lichaamstemperatuu
r (>40 °C)

Zuurstof

Brandbare
stof

Ontsteking
sbron

Afname
luchtkwalite
t

Aanwezigheid van
uitlaatgass
en

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

inspanning
- buiten
temp.
- kwetsbare
groepen

werkproces
- atmosfeer

- brandbare
materialen
- brandbare
stoffen

- open vuur
- hoge
temperatur
en

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
Denk bijv.
aan:

seizoen

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

- uitlaatgas
bronnen
- geen
filters

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Kleine impact

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen?. Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Grote impact

Bevoegd

Nee

Ja
Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. een overkapping.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan het
tropenrooster

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen

1: Hier is één realistische risico’s
beschreven met betrekking tot
extreme kou.

Natuurgeweld specifiek (E): Extreme kou

Worst case scenario; Foutenboom

1
Letsel door
onderkoelin
g

Risico

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

EN

2
Risicofactor

3

Menselijke
eigenschap
pen

Buiten
temperatuu
r

Ontbreken
beschermin
gsmiddelen

Te water
raken

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
Denk bijv.
aan:

- conditie
- lichaamsbouw

- klimaat
- buitenwerk

- beleid
- gedrag
- financiën

5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.

- werken in
nabijheid
van water
- temperatuur

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Kleine impact

Grote impact

Bevoegd
Ja

Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: windschermen of een overkapping.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen en beschermende
kleding..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Nee

5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen
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1: Hier zijn vijf realistische risico’s
beschreven met betrekking tot
aardbevingen.

Natuurgeweld specifiek (F): Aardbeving

Worst case scenario; Foutenboom

1
Schade
door
instorting

Risico

2
Bedolven
worden
onder

Risicofactor

3

EN/OF

Vallen

Geraakt
worden
door
vallende
voorwerp
EN/OF

Brand

Meltdown

Verdrinking

Onstabiele
ondergrond

Zuurstof

Brandbare
stof

Ontsteking
sbron

Aanwezigh
eid
kerncentral
e

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

werkproces
- atmosfeer

- brandbare
materialen
- brandbare
stoffen

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s
Zie:
‘A’

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4- werken in
nabijheid
- materie in
nabijheid
- ligging

Denk bijv.
aan:

- werken in
nabijheid
- materie in
nabijheid
- ligging

- kranen
- steigers
- enz.

- vrij
komende
energie

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.

Geografisc
he ligging

5

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

OF
Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Kleine impact

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Grote impact

Bevoegd

Nee

Ja
Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt?

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen

1: Hier zijn drie realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot extreme regenval.

Natuurgeweld specifiek (G): Extreme regenval
Worst case scenario; Foutenboom

1
Letsel door
onderkoelin
g

Letsel door
botsing
EN

2
Risicofactor

3

Verdrinking

EN

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

EN

Gebruiken
van
voertuig

Aanwezigheid van
objecten

aquaplanin
g

Niet
kunnen
anticiperen
op gevaar

Menselijke
eigenschap
pen

Temperatu
ur van werk
omgeving

Water op
bedrijfsterr
ein

Aanwezigh
eid
personen

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

verkeer
borden
gebouw
bomen

aanwezigh
eid vocht
(regen).

- ontbreken
sensoren
verminderd
zicht

- conditie
lichaamsbo
uw

- extreme
neerslag
- ontbreken
barriére

bedrijfsloca
tie

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
Denk bijv.
aan:

- functie
- noodzaak
mobiliteit

-

5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Risico

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

- klimaat

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Kleine impact

Grote impact

Bevoegd
Ja

Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. een overkapping en/of hemelwaterafvoer.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Nee

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).
4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.
5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen

Pagina 44

1: Hier zijn vier realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot blikseminslag.

Natuurgeweld specifiek (H): Blikseminslag

Worst case scenario; Foutenboom

1
Brand

Risico

Elektrocuti
e

Letsel door
schrikken

Schade
aan
elektronisc
he
apparatuur

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

2
Risicofactor

3

Zuurstof

Brandbare
stof

Ontsteking
sbron

Ontbreken
geleider

werkproces

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

werkproces
- atmosfeer

- brandbare
materialen
- brandbare
stoffen

blikseminsl
ag
ontladingstemp.

- beleid
onwetendh
eid

geconcentr
eerd
- functie

Geen
bliksemafle
iders

Geen
overspanni
ngsbeveilig
ing

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
Denk bijv.
aan:

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.
5

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

OF
Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Kleine impact

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Grote impact

Bevoegd

Nee

Ja
Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: een bliksemafleider.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen

1: Hier zijn vier realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot storm.

Natuurgeweld specifiek (I): Storm (wind)

Worst case scenario; Foutenboom

1
Letsel door
omvallend
materieel

Risico

2
Risicofactor

3

Geraakt
worden
door
vallende
voorwerp

Letsel door
botsing

Aanwezigh
eid
windhoos

Statische
omgeving

Onbedoeld
in
beweging
komen

EN/OF

EN/OF

EN/OF

- constante
windsnelhe
id
windstoten

dakpannen
- takken

- niet
borgen
- grootte/
zwaarte
product

Letsel door
instorting

Niet
kunnen
anticiperen
(windsnelh
eid,
richting)
EN/OF

Bedolven
worden
onder
EN/OF

Geraakt
worden
door
vallende
voorwerp
EN/OF

- belading
- werkomgeving
- kranen

werkzaamh
eden
- hoge
materie

werkzaamh
eden
- hoge
materie

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s
3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

Denk bijv.
aan:

4

5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Kleine impact

Grote impact

Bevoegd
Ja

Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: een overkapping.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Nee

5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen

Pagina 45

1: Hier zijn vijf realistische risico’s
beschreven met betrekking tot
sneeuwval.

Natuurgeweld specifiek (J): Sneeuwval

Worst case scenario; Foutenboom

1
Letsel door
botsing

Risico

3

Letsel door
onderkoelin
g

EN

EN

EN

2
Risicofactor

Letsel door
vallen of
uitglijden

Letsel door
instorting

Asbestose

Gebruiken
van
voertuig

Aanwezigheid van
derde/
obstakels

gladheid

Bewegen

Menselijke
eigenschap
pen

Temperatu
ur van werk
omgeving

Bedolven
worden
onder

Inademen
van
asbestdeelt
jes

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

Kwetsbare
weggebruik
ers
- Functie

- Noodzaak
mobiliteit
- bomen
- bouwwerk

- Functie
- Noodzaak
mobiliteit

- conditie
- lichaamsbouw

- Functie
aanwezige
materie

- asbestdak
- vrij komen
asbest

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

Denk bijv.
aan:

4

- Vocht
- Temperatuur
- Ondergrond

- klimaat
- buitenwerk
- seizoen

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

OF

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Kleine impact

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Grote impact

Bevoegd

Nee

Ja
Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: een dijk, windschermen of een overkapping.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
gladheidsbestrijdingsplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen

Natuurgeweld specifiek (K): Aardverschuiving

Worst case scenario; Foutenboom

1

3

EN

EN/OF

Geraakt
worden
door
vallende
voorwerp
EN/OF

Locatie
(grondhelli
ng, dijken,
aanzanding
)

Locatie
(grondhelli
ng, dijken,
aanzanding
)

Bedolven
worden
onder

Risicofactor

Letsel door
vallen of
uitglijden

Brand

OF

2

Elektrocuti
e

EN

Zuurstof

Ontsteking
sbron

Aanwezigh
eid
obstakels

Bewegen

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

EN/OF

Aanwezig
zijn van
gevaarlijke
stoffen/
brandbare
materialen

- werkproces
- atmosfeer

- Vrijkomen
energie
- Hoge
temperatuu
r

ondergrond
/
bodemlaag
- puin
- vocht

Brandbare
stof

Combo van
springen
waterleidin
gen en/of
grondwater
met electra
EN/OF

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
Denk bijv.
aan:

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

- leidingen
- ligging
bedrijf

- functie

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Kleine impact

Grote impact

Bevoegd
Ja

Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: taluds.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.
5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Letsel door
instorting

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

5

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie? (Denk aan: MUOPO: Menselijke aspecten,
Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid).

Risico

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

Nee

1: Hier zijn vier realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot
aardverschuivingen.
2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s
3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).
4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.
5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen
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1: Hier zijn drie realistische
risico’s beschreven met
betrekking tot hagel.

Natuurgeweld specifiek (L): Hagel

Worst case scenario; Foutenboom

1
Schade
aan infra /
voertuigen
met letsel
tot gevolg
EN

Risico

2
Locatie /
inrichting
werkplek

Risicofactor

3

EN/OF

Lichamelijk
letsel door
hagel

Letsel door
botsing

2: Hier volgen risicofactoren van
de betreffende risico’s

EN

Moeilijk
anticiperen
op gevaar
door slecht
zicht
EN/OF

Direct
geraakt
worden
door
hagelsteen
EN/OF

- Weg
verkeer
- hagelbui

(>3 cm)
hagelstene
n >10 cm
kunnen
fataal zijn

Gebruiken
van
voertuig

Aanwezigheid van
derde/
obstakels

gladheid

EN/OF

EN/OF

EN/OF

- Functie
- Noodzaak
mobiliteit

- Noodzaak
mobiliteit
- bomen
- bouwwerk

3: De oorzaken zal het bedrijf zelf
moeten onderzoeken (bedrijf
specifiek).

Mogelijke
scenario’s/
oorzaken

4
Denk bijv.
aan:

Aanwezig
zijn van
glas en
dakpannen

Lees de bovenstaande scenario’s met risico’s. Welke van deze risico’s kunnen ook van toepassing zijn op jouw
bedrijf? Zijn er risico’s vergeten die voor jou situatie van toepassing zijn?

- Hagel
- koude
- ondergrond

4: Een niet volledige opsomming
met oorzaken waar het bedrijf aan
kan denken.

5
OF

Wat zijn de oorzaken van de risicofactoren binnen jouw organisatie specifiek? Denk aan: MUOPO: Menselijke
aspecten, Uitrusting, Omgevingsaspecten, Producten, Organisatiebeleid.

Is de impact (risico) met betrekking tot dit natuurgeweld klein of groot? Denk aan: Menselijke arbeidsgerelateerde
schade. Leg vast wat voor jouw bedrijf de criteria zijn voor klein en groot.

Is het bedrijf bevoegd om proactief of preventief binnen het eigen terrein deze vorm van natuurgeweld te
voorkomen? Denk aan: wetgeving, milieuvergunningen, provincies, gemeenten.

Kleine impact

Grote impact

Bevoegd

Nee

Ja
Hoe kan het bedrijf structurele oorzaken van onveiligheid (de risicofactoren) weg nemen bij de bron of in een later
stadium? Denk bijv. aan: verhuizing, ontwerpfase van producten, infra en/of ander materieel?

Proactief

Welke preventieve maatregelen kan het bedrijf nemen om er voor te zorgen dat deze vorm van natuurgeweld het
werkterrein niet bereikt? Denk bijv. aan: een hagelkanon of een overkapping.

Preventief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om te reageren op deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv. aan een
rampenplan, evacuatie scenario oefeningen, alarmsysteem, communicatie voorzieningen..

Preparatief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om schade te beperken door deze vorm van natuurgeweld? Denk bijv.
aan een alarmsysteem en/of evacuatiemiddelen.

Repressief

Welke maatregelen kan het bedrijf nemen om de bedrijfscontinuïteit te herstellen? Denk bijv. aan opruimen
vervuiling, psychische ondersteuning, verzekeringen.

5: Volg de 11 vragen. Zij hebben
als doel voorkomen of beperken
van de risico’s. De vragen zijn zo
opgesteld dat rekening is
gehouden met de
arbeidshygiënische strategie en
aanstuurt op verbetering (plan,
do, check, act).

Nazorg

Hoe borgt het bedrijf de evaluatie? Denk bijv. aan Wat is er gebeurd? Hoe werd er gereageerd? Wat ging goed?
Wat kan de volgende keer beter?

Evaluatie

Hoe borgt het bedrijf dat men leert uit het verleden? Denk bijv. aan opnieuw bijsturen en/of verbeteren en/of
aanvullen en/of aanspreken (feedback) en/of straffen/belonen.

Bijsturen

6.4 Hoe wordt N.A.T.U.R.E. onder de aandacht gebracht?
Toen wij als projectgroep in oktober 2014 startte met de HVK opleiding kon geen van ons voorzien waar
deze opdracht toe zou leidden. Als projectgroep kunnen wij ondanks diverse obstakels en tegenslagen terug
kijken op een zeer leerzame tijd en vooral niet te vergeten, de realisatie van N.A.T.U.R.E. waar we trots op
kunnen zijn. Rest ons de vraag op welke wijze we N.A.T.U.R.E. zo efficiënt mogelijk op de markt kunnen
brengen.
1. Bepalen van de doelgroep, weten wat de klant wil horen.
Hoewel N.A.T.U.R.E. zich richt op werkend NL, zal het ene bedrijf meer affiniteit hebben met het zich
voorbereiden op natuurgeweld in relatie tot arbeidsveiligheid dan het andere. Het overtuigen van potentiële
“klanten” is hierbij essentieel. Het voordeel dat wij als projectgroep hebben is de wettelijke verplichting voor
werkgevers om alle mogelijke risico’s in kaart te brengen die zich in zijn bedrijf kunnen voordoen als
onderdeel van het gevoerde arbobeleid binnen dat bedrijf. Proactief middels de antwoorden die onze tool
geeft op de onwetendheid wat men kan verwachten bij de gevolgen van extreem weer i.p.v. hulpeloos
wachten op de overheid zal een motiverende factor zijn.
2. Testen (en evalueren) van N.A.T.U.R.E..
De uitgevoerde toetsen bij de diverse bedrijven geven uiteraard nog geen garantie op succes. Het inplannen
van een testperiode is een optie om te bepalen of onze tool klaar is om gelanceerd te worden of dat het
enigszins nog bijgeschaafd dient te worden. Het aanbieden van een (kosteloze) pilot waarbij “klanten” de
mogelijkheid krijgen om te reageren op N.A.T.U.R.E. is een optie.
3. Benaderen van deskundigen.
Daar de doelgroep voornamelijk preventiemedewerkers, veiligheidskundigen en brancheverenigingen zijn
bestaat de mogelijkheid om deze te benaderen middels diverse arbeidsgerelateerde nieuwsbladen (NVVK,
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5xbeter, BOVAG, Arbouw, etc). Ook het gebruik van social media zoals LinkedIn, Facebook of YouTube is
niet ondenkbaar.
4. Promoten van N.A.T.U.R.E..
Het promoten van N.A.T.U.R.E. kan middels het geven van presentaties en/of workshops op diverse
landelijke en regionale symposiums of congressen voor veiligheidskundigen.
Doelstelling is om binnen zes maanden via de kanalen van brancheverenigingen, vak gerichte nieuwsbladen
en social media N.A.T.U.R.E. onder de aandacht te brengen.
Voor de bedrijven waar de praktijktoets uitgevoerd is (APM, VCK, KWS) ligt het voorstel van implementatie
bij het management, het is aan de bedrijven zelf in hoeverre zij N.A.T.U.R.E. gebruiken als aanvulling op hun
bestaande RI&E.

6.5 Deelconclusie
De tool zoals ontwikkeld in hoofdstuk 5 is getoetst in de praktijk. Hieruit blijkt dat het ontwerp op een aantal
plekken aangepast moest worden om beter toepasbaar te zijn in de praktijk. Zo kwam onder andere naar
voren dat we de door ons vooraf gedefinieerde oorzaken eruit moesten halen. De oorzaken moet het bedrijf
zelf invoeren omdat deze bedrijfsspecifiek zijn. Een andere voorbeeld betrof het toevoegen van een
bronnenlijst waardoor bedrijven kunnen zoeken naar de toepasbaarheid voor de verschillende vormen van
natuurgeweld. Na het verwerken van de aanvullingen vanuit de praktijktoets is de tool N.A.T.U.R.E. definitief
gemaakt.
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7. Conclusie
Conform Arbowet artikel 3 is iedere werkgever in Nederland verplicht een arbobeleid te voeren dat gericht is
op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden aangaande werknemers. Daarbij dient de werkgever goed
inzicht te hebben van alle risico’s die zich in zijn bedrijf kunnen voordoen, hetgeen zich vertaalt in het
hebben van een risico inventarisatie en evaluatie (artikel 5 Arbowet). In het verlengde van deze artikelen zijn
we als projectgroep aan de slag gegaan met het onderzoeken wat de invloed kan betekenen van
natuurgeweld op arbeidsveiligheid binnen een bedrijf en op welke wijze werkend Nederland zich daarop kan
voorbereiden.
Als algehele conclusie en het antwoord op de hoofdvraag kunnen we stellen dat;
Het ‘’Nederlands’’ natuurgeweld in verschillende scenario’s kan worden opgedeeld welke, na evaluatie
volgens N.A.T.U.R.E., er voor kunnen zorgen dat de risico’s voor de medewerkers in kaart worden gebracht
en worden geminimaliseerd of zelfs opgeheven.
Op basis van literatuuronderzoek, interviews, zijn we gekomen tot de volgende conclusies:
-

Naar aanleiding van een brainstormsessie, informatie vanuit het KNMI en aan de hand van
geïnterviewde meteorologen zijn een twaalftal vormen van natuurgeweld in Nederland naar voren
gekomen. Elke vorm van natuurgeweld kan leiden tot verschillende risico’s voor werkend Nederland
op het gebeid van arbeidsveiligheid.

-

Natuurgeweld is grensoverschrijdend hetgeen inhoudt dat de problemen die ontstaan in omringende
buurlanden van invloed kunnen zijn binnen de Nederlandse landsgrenzen. Het voorspellen,
monitoren en het communiceren hiervan vindt plaats bij de meteodiensten;

-

Wereldwijd hebben overheden naar aanleiding van natuurgeweld diverse acties ondernomen om
zichzelf beter te kunnen voorbereiden. De ontwikkeling van een tsunami-alarmeringssysteem en het
in eigen land ingevoerde weeralarm zijn hier voorbeelden van;

-

Het voorbereid zijn op diverse vormen van natuurgeweld is binnen werkend Nederland niet
vanzelfsprekend. Grondslag hierin ligt in de combinatie van onderschatting, onwetendheid, kosten
en de aanname dat de overheid hierin actie onderneemt;

-

-

TBV’s voor overheden, waterschappen, gemeenten en provincies zijn vastgelegd in een wirwar van
wetten en pseudowetgeving. Het is dan ook niet makkelijk voor een werkgever om zonder
specialistische kennis, te bepalen wat er aanvullend voor zijn of haar bedrijf geregeld dient te
worden om zich gedegen te kunnen voorbereiden op de gevolgen van natuurgeweld. De overheid
heeft de wettelijke taak om bij alle dreigings- en ongevalscenario’s op te treden maar zij heeft daarbij
niet het doel om belangen van specifieke bedrijven op het gebied van bedrijfscontinuïteit evenals
arbeidsveiligheid te behartigen.
Om bedrijven in staat te stellen zich te kunnen voorbereiden op de gevolgen van natuurgeweld en
de mogelijke risico’s beheersbaar te maken, heeft de projectgroep een prospectieve methode
ontwikkeld, waarbij de foutenboom als basis is gebruikt. De keuze voor de foutenboom als basis is
gebaseerd op criteria, welke de projectgroep belangrijk achtte. Uitgangspunt was dat de methode
prospectief moest zijn, nauwkeurig in het voorspellen, de toepasbaarheid, de tijd die het werken met
de methode in beslag neemt en de mate waarin de methode voorziet in oplossingen. De naam van
de ontwikkelde methode is ‘N.A.T.U.R.E.’.

Op basis van de diverse toetsen in de praktijk zijn we gekomen tot de volgende conclusies:
-

Voor het invullen van N.A.T.U.R.E. is ondersteuning van een veiligheidskundige nodig. Een leek op
het gebied van veiligheidskunde zal zelfstandig niet de link kunnen maken tussen de diverse risico’s,
risico factoren, scenario’s en de RI&E;
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-

N.A.T.U.R.E. geeft een prospectieve denkrichting aan, het voorziet niet in maatregelen;

-

N.A.T.U.R.E. geeft de veiligheidskundige en het personeel die ondersteunen bij het schetsen van
scenario’s, snel een beeld van de aanwezige risico’s op het gebied van arbeidsveiligheid
voortvloeiend uit het van toepassing zijnde deelplan;

-

N.A.T.U.R.E. geeft een positieve bijdrage aan veiligheidsbewustzijn van (het betrokken) personeel
waarmee de veiligheidscultuur in een bedrijf toeneemt;

-

N.A.T.U.R.E. geeft inzicht in het voorbereid zijn op de continuïteit van een bedrijf ten tijde van
noodsituaties.

Wanneer bedrijven besluiten geen gebruik te maken van N.A.T.U.R.E. blijft het beheersbaar maken van de
risico ten gevolgen van natuurgeweld onderbelicht. Hierdoor kunnen we concluderen dat niet voldaan wordt
aan hetgeen gesteld is in art. 5 van de Arbowet, (werkgever brengt alle gevaren en risico’s in kaart middels
een RI&E) wat kan leiden tot faalkosten, menselijke schades en imagoschade.
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8. Aanbevelingen
Op basis van de conclusies volgen de volgende aanbevelingen:
Het voorbereid zijn op diverse vormen van natuurgeweld is binnen werkend Nederland niet vanzelfsprekend.
Wij adviseren bedrijven om gebruik te maken van N.A.T.U.R.E.. Dit is een waardevolle aanvulling op de
risico inventarisatie en evaluatie en geeft inzage in risico’s op de arbeidsveiligheid t.g.v. diverse
weersextremen. Doordat het gedrag van de natuur in de loop der tijd extremer kan worden, adviseren wij
bedrijven om minimaal met (grote) veranderingen van de RI&E eveneens de methode: N.A.T.U.R.E. uit te
voeren. Gebruik de methode ook na veranderde omstandigheden zoals verhuizingen en/of wijzigingen in
werkzaamheden (bijv. buiten). Hierdoor houd je de RI&E up-to-date. Betrek er minimaal een
veiligheidskundige bij die het proces kan begeleiden. Daar de doelgroep een dusdanige omvang heeft is er
in hoofdstuk 6.4 nagedacht over de wijze van implementatie.
Sinds 01-07-2015 zijn BZRO bedrijven verplicht om realistische scenario’s m.b.t. bepaalde vormen van
natuurgeweld uit te werken en te implementeren in hun bedrijfsnoodplan. Daar N.A.T.U.R.E. een
denkrichting aangeeft, maar bedrijven ook zelf laat nadenken over de voor hun van toepassing zijnde
scenario’s, sluit N.A.T.U.R.E. naadloos aan op de veranderde wetgeving voor BZRO bedrijven. Aanbeveling
is middels het implementatieplan BZRO bedrijven als een specifieke doelgroep te definiëren.
Ontwikkelingen op het gebied van alarmeringssystemen staan niet stil. Het is aan te bevelen om in te spelen
op de groei die social media momenteel meemaakt. Het ontwikkelen van een app die niet alleen het weer
weergeeft, maar ook alarmeert en bedrijven triggert op de mogelijke risico’s zou een mogelijkheid kunnen
zijn. Middels Facebook of WhatsApp zou men binnen bedrijven nu al werknemers kunnen informeren en in
geval van een calamiteit snel om respons kunnen vragen aangaande de situatie per individu.
Maak bij de eerste herziening van de RI&E gebruik van N.A.T.U.R.E. om de risico’s met betrekking tot
natuurgeweld inzichtelijk te maken. Hierdoor kan voldaan worden aan hetgeen gesteld wordt in art. 5 van de
Arbowet, (werkgever brengt alle gevaren en risico’s in kaart middels een RI&E) wat faalkosten, menselijke
schades en imagoschade kan helpen voorkomen.
Omdat de overheid in geval van dreigings- en/of ongevalscenario’s op moet treden maar niet
verantwoordelijk is voor bedrijfscontinuïteit evenals arbeidsveiligheid voor specifieke bedrijven is er reden te
meer voor bedrijven om daar goed op te letten en gebruik te maken van N.A.T.U.R.E.
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9. Zelfreflectie projectgroep
Leo Meesters: "Het verschil tussen MVK en HVK is meer dan een letter. Vooral het interpreteren van
onderliggende verbanden en het hebben van helikopter-view is echt anders. Blijf constant afvragen of
hetgeen wat je ziet ook hetgeen is wat er gebeurt. Diepgang en blijven vragen wordt nu aangeleerd. Het
werken in een groep met verschillende achtergronden stelt heel andere eisen dan het werken met dagelijkse
collega’s. Leermomenten zijn vooral de evaluaties van onze groepsbegeleider geweest. Het even opzetten
van een product wat door bedrijven gebruikt kan worden is veel moeilijker dan in eerste instantie lijkt."
Jurgen Boelens; Mijn grootste leermoment betreft het volgende: Het gehele onderzoekstraject is verlopen
volgens een bepaalde route die geregeld is bijgesteld. Door het vaak wijzigen van de onderzoeksroute in
combinatie met het toch al zo lastige en vaak vage onderwerp (veel grijze gebieden) was het van belang om
samen op één golflengte te zitten. Door het feit dat we zelden (zeg maar gerust nooit) met zijn vijven bij
elkaar zaten, was het een hele opgave om allemaal op één lijn te blijven zonder te genieten van
miscommunicaties en/of (afgesloten) onderwerpen die vaak terugkomen nadat er al iets besloten was.
Hierdoor ontstonden veel discussies en snapten we elkaar soms niet. Echter is alles goed gekomen en
hebben we dit rapport kunnen realiseren. Dus maak tijd vrij, spreek dingen met elkaar af en houd je zelf aan
de afspraken.
Maurice van Widdershoven; Tops: 1. Het samen oplossen van tegenslagen (bijv. no-respons van
verzekeringsmaatschappijen), out-of-the-box-denken en gebruik maken van elkaars kennis en kunde. 2. Het
gebruik maken van voor mij nieuwe middelen van communicatie; dropbox en groeps- whatsApp waren voor
mij leermomenten. 3. Gebruik kunnen maken van externe vakspecialisten, meteorologen en Kees Kappetijn.
Tips: 1. Vaker (iedere keer)verifiëren of ieder projectlid wel op dezelfde lijn en hetzelfde beeld heeft van
gemaakte afspraken en uitgezette opdrachten. 2. Planning is vaak moeilijk gebleken. Dit is niet iets wat je er
even bij doet naast je eigenlijke werk. Wellicht is face-time een middel om te gebruiken. 3. Voor mij is
duidelijk geworden dat de rol van projectleider meer vraagt dan de invulling die ik eraan gegeven heb in de
eerste periode. Niet uitgaan van een beeld dat iedereen met dezelfde doelstellingen ook op dezelfde lijn- en
gedachtegang zit. 4. Genieten van positieve zaken en behaalde resultaten, hier ook bij stil staan.
Riccardo van der Beek; Tops: 1. Opgedane kennis van elkaar (mede door onze verschillende achtergrond)
door het kijken met een andere invalshoek naar oplossingen van een probleem. 2. De vertaling van
natuurgeweld naar arbeidsveiligheid. De opgedane kennis kan ik ook zeker gebruiken binnen de eigen
organisatie waar ik werkzaam ben. 3. Verdiepende literatuur onderzoek naar de diverse
onderzoeksmethoden en de daarmee opgedane kennis en diepgang. 4. De medewerking van het
management van VCK (inzage in hun RI&E, meerdere malen het beschikbaar stellen van hun
vergaderruimte en tijd) 5. De rol als projectleider welke ik heb mogen vervullen na terugkomst uit het
buitenland. Daar waar in een eerder stadium het doel van het onderzoek en onderlinge communicatie stroef
verliepen, waren dit voor mij punten die beter moesten om als groep de onderlinge samenwerking te
verbeteren. Tips: 1. In het vervolg zou ik in een eerder stadium een duidelijke structuur aanbrengen. 2.
Afstemmen van onderlinge agenda’s. 3. De informatie op internet is niet altijd betrouwbaar en/of “up to date”.
Verificatie is essentieel. 4. De wir war aan wet en regelgeving. Het is voor een leek onbegonnen werk om
een juiste weg te vinden tussen alle wetten en regels door. Bepaalde wet- en regelgeving spreken elkaar
tegen i.p.v. het scheppen van duidelijkheid. 5. Medewerking van verzekeringsmaatschappijen was
bedroevend. Ondanks meerdere toezeggingen bleek al snel dat men of te weinig kennis had over het
onderwerp of geen zin en tijd had in studenten.
Jacqueline Biesma-Rooker; De taak als onderzoekster heb ik goed vervuld. Waar ik dit niet alleen heb
kunnen doen en de projectgroep zijn steentje zeker heeft bijgedragen zijn we tot een mooi eindresultaat
gekomen. De gehele projectopdracht heeft door privé zaken alsook werkomstandigheden van alle
projectleden een flexibele schil geëist. Wat mij verbaasd heeft over mijzelf is het op bepaalde momenten
geen sympathie kunnen tonen. Ook realiseer ik mij dat samenwerken (ook in een studie) niet inhoudt dat elk
lid zich voor de volle 100% kan/wil inzetten. Mijn leermoment was het zwijgen tijdens een meningsverschil
en het niet overnemen van de taak ‘’projectleider’’ dus niet de leiding willen nemen in een groep. Ondanks
het feit dat we geen makkelijke groepsopdracht hadden, er geregeld discussies en wrijving is geweest
doordat we allen sterk verschillen van elkaar, heb ik veel geleerd van elk lid en daarvoor bedankt ik ze.
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2.34

http://www.rijkswaterstaat.nl

2.35

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

2.36

http://www.buienradar.nl

2.37

http://www.weeronline.nl

2.38

http://www.zuidhollandlandschap.nl

2.39

http://www.arbovakbase.nl

2.40

http://www.overheid.nl

2.41

http://www.arbozone.nl

2.42

www.cgerisk.com

2.43

http://www.tripodincidentanalyse.nl/overtripod

2.44

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wegener-Bergeron-Findeisen-proces

2.45

http://www.arbozone.nl/12876/jurisprudentie

3. Geraadpleegde documenten
3.1

Afstudeertraject HVK09; Projectopdracht

3.2

Organogram Vossloh Cogifer Kloos B.V.

3.3

Overzichtslijst personeel Vossloh Cogifer Kloos B.V.

3.4

Algemene Risico Inventarisatie en Evaluatie Vossloh Cogifer Kloos B.V.
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3.5

Woordenboek der Nederlandsche taal

3.6

Oudnederlands woordenboek

3.7

Vroeg Middelnederlands woordenboek

3.8

Middelnederlands woordenboek

3.9

De Winkler Prins Encyclopedie

3.10

bepaalde schade, schade-experts in tijden van crisis van Eliane Schoonman

3.11

Plan van aanpak (algemene RI&E) Vossloh Cogifer Kloos B.V.

3.12

Milieuvergunning Vossloh Cogifer Kloos B.V.

3.13

Calamiteitenplan Vossloh Cogifer Kloos B.V.

3.14

Handboek voorbereiding rampenbestrijding 2008 (defensie)

3.15

Historisch bodemonderzoek, rondom de Lek

3.16

Zwaar weer conferentie

3.17

Verslag van de stormvloed

3.18

Leidraad rivieren (Ministerie van verkeer en waterstaat en ENW)

3.19

Impact Seveso III op BRZO-bedrijven van RoyalHaskoningDHV

4. Geraadpleegde personen
4.1

Walle, R. van de (Dhr.)
Hoofddocent HVK Apply- Opleidingen
Informatie verkregen d.m.v.: mondeling, E-mail contact

4.2

Houwelingen, H. van (Dhr.)
General manager Vossloh Cogifer Kloos B.V.
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview, E-mail contact

4.3

Dijck, R. van (Dhr.)
Preventiemedewerker/ Hoofd productie Vossloh Cogifer Kloos B.V.
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.4

Boelens, P. (Dhr.)
QA-manager Vossloh Cogifer Kloos B.V.
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.5

Heer, A. de (Dhr.)
Magazijn chef Vossloh Cogifer Kloos B.V.
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.6

Scheidelaar, F. (Dhr.)
Medewerker buitendienst/ service Vossloh Cogifer Kloos B.V.
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.7

Minnema, D. (Dhr.)
Meteoroloog bij defensie
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.8

Smit, D. (Dhr.)
(voormalig) meteoroloog bij de NATO AWACS
Informatie verkregen d.m.v.: E-mail contact, interview

4.9

Kwetters, E. (Dhr.)
Mede-eigenaar van Handelskwekerij Veenplant B.V.
Informatie verkregen d.m.v.: telefonisch contact, E-mail contact
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4.10

Kappetijn, K. (Dhr.)
Eigenaar van Kappetijn Safety Specialists
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.11

Simons, P. (Dhr)
Hoofd uitvoerder van KWS Infra
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.12

Beus, E. de (Mw)
HSEQ Manager van APM Terminal I
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken

4.13

Huijgens, S. (Dhr.)
Veiligheidskundige van APM Terminal I
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.14

Meesters, R. (Dhr.)
Veiligheidskundige van APM Terminal I
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken, interview

4.15

Ende, M. van der (Dhr.)
Hoofddocent HVK Apply- Opleidingen
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken

4.16

Kuyper, R. (Dhr.)
Hoofd engineering Vossloh Cogifer Kloos B.V.
Informatie verkregen d.m.v.: gesprekken

5. Eigen inbreng gebaseerd op:
5.1

Kennis

5.2

Ervaring

5.3

Brainstormsessie

5.4

Waarnemingen
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Bijlage 2; Planning
Start
23-10-2014
29-10-2014
01-11-2014
18-11-2014
19-11-2014
23-11-2014
27-11-2014
27-11-2014
27-11-2014
05-12-2014
04-12-2014
06-01-2015
07-01-2015
15-01-2015
25-01-2015
07-02-2015
25-02-2015
10-03-2015
15-03-2015
01-04-2015
02-04-2015
14-04-2015
25-04-2015
03-05-2015
25-05-2015
09-06-2015
16-06-2015
25-06-2015
01-07-2015
07-07-2015
20-07-2015
01-08-2015
03-08-2015
01-09-2015
10-09-2015
13-09-2015
17-09-2015
19-09-2015
23-09-2015
26-09-2015
29-09-2015
09-10-2015
11-10-2015
22-10-2015
06-11-2015

Omschrijving

Open/ dicht

Maken opdracht 01-00b Opstart projectopdracht
Deadline inleverdatum opdracht 01-00b
- Inplannen bedrijfsbezoek.
- Voorbereiden bedrijfsbezoek
- Opvragen documenten
Bedrijfsbezoek Vossloh Cogifer Kloos B.V. (11.00 tot
14.00) rondleiding en interview.
Hoofd-, deel- en sub-deelvragen en de scope moeten
definitief zijn. Invullen voorstel Apply
Vertrek Riccardo naar Mali
Inleiding rapport af.
Deadline onderzoeksvraag getekend door VCK
Voorstel onderzoeksvraag getekend door Apply
Bedrijfsbezoek Milieuvergunning Leo
Inlezen; noteren van steekwoorden vooronderzoek
Afspraak Rob v/d Walle (begeleidingssessie).
Nieuwe vraagstelling/ scope/ planning/ maken inleiding
Ontwikkelen Bedrijfsproces Vossloh Cogifer Kloos B.V.
Ontwikkelen Hoofdstuk 2: sub-deelvraag 2.1
Ontwikkelen Hoofdstuk 2: sub-deelvraag 2.2
Ontwikkelen Hoofdstuk 2: sub-deelvraag 2.3
Ontwikkelen Hoofdstuk 2: sub-deelvraag 2.4
Ontwikkelen Hoofdstuk 3: sub-deelvraag 3.1
Terugkeer Riccardo vanuit Mali
Ontwikkelen Hoofdstuk 4: sub-deelvraag 4.1
Ontwikkelen Hoofdstuk 4: sub-deelvraag 4.2
Ontwikkelen Hoofdstuk 4: sub-deelvraag 4.3
Ontwikkelen Hoofdstuk 5: sub-deelvraag 5.1
Ontwikkelen Hoofdstuk 5: sub-deelvraag 5.2
Ontwikkelen Hoofdstuk 5: sub-deelvraag 5.3
Ontwikkelen Hoofdstuk 5: sub-deelvraag 5.4
Ontwikkelen Hoofdstuk 5: sub-deelvraag 5.5
Ontwikkelen Hoofdstuk 3: sub-deelvraag 3.2
Ontwikkelen Hoofdstuk 6: sub-deelvraag 6.1
Ontwikkelen Hoofdstuk 6: sub-deelvraag 6.2
Ontwikkelen Hoofdstuk 6: sub-deelvraag 6.3
Eerste check Rob van de Walle incl. opm. aanpassen
Ontwikkelen Hoofdstuk 6: sub-deelvraag 6.4
Ontwikkelen conclusies en aanbevelingen
Ontwikkeling management samenvatting
Ontwikkeling voorwoord
Ontwikkeling leertraject
Ontwikkeling onderzoekstraject/ leeswijzer
Laatste puntjes op de i/ algehele check projectgroep
Check spellingscontrole
Deadline inleverdatum project opdracht (in zevenvoud).
Opmerkingen verwerken en laatste check. Inleveren
Presenteren aan Vossloh Cogifer Kloos B.V.
Verdediging projectopdracht

Dicht
Dicht
Dicht

Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Dicht
Open
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Bijlage 3; Afkortingen, termen en definities
afkortingenlijst
Afkorting
AMvB
Arbobesluit
Arbowet
AWD
BRZO
cao
FMEA
GRIP
HAZOP
HVK
KAM
KNMI
MUOPO
MVK
NATO
N.A.T.U.R.E.
NVVK
OR
PDCA
PMO
PSA
QA
RI&E
SHEQ
SWOT
SZW
TBV
VCK
VG
VGM

Omschrijving
Algemene Maatregel van Bestuur
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenwet
Afdeling weerdienst
Besluit risico’s zware ongevallen
Collectieve arbeidsovereenkomst
Failure mode and effects analysis
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
Hazard and Operability Analysis
Hogere veiligheidskunde
Kwaliteit, Arbo en Milieu
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Mens, Uitrusting, Omgeving, Product, Omgeving
Middelbare veiligheidskundige
North Atlantic Treaty Organisation (Engels voor NAVO)
Natuur Analyse van Tekortkomingen en Uitvoering Risico Evaluatie
Nederlandse vereniging veiligheidskundige
Ondernemingsraad
Plan, do, check, act (Deming circle)
Periodiek Medisch Onderzoek
Psychosociale arbeidsbelasting
Quality assurance
Risico inventarisatie en evaluatie
Safety, Health, Environment, Quality
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Vossloh Cogifer Kloos
Veiligheid, gezondheid
Veiligheid, gezondheid, milieu

Termen en definities
Arbeidshygienische
strategie

Arbocatalogie
Biologische agentia
Jurisprudentie
N.A.T.U.R.E.
Natuurgeweld
PDCA
PSA
RI&E
Zorgplicht

Bij het nemen van maatregelen moet de volgende hiërarchie in acht
genomen worden: 1. Bronmaatregelen, 2. Collectieve maatregelen, 3.
Individuele maatregelen 4. Ondersteunende maatregelen (bijv.
pictogrammen en werkinstructies).
Arbo gerelateerde afspraken tussen werkgevers en werknemers.
Bacteriën, schimmels e.d.
Rechtelijke uitspraken
Methode om het arbeidsgerelateerde schade inzichtelijk te maken en
bedrijven voor te laten bereiden op natuurgeweld.
Hier is sprake van wanneer de fysieke wereld schade toebrengt aan de
mens
Een methode ter bevordering van continue verbetering (zeg wat je
doet, doe wat je zegt, doen we wat we zeggen, stuur bij)
Het welzijn van de mens.
Dit is een middel om risico’s inzichtelijk te maken en
beheersmaatregelen op te stellen
Het minimale niveau waaraan werkgevers moeten voldoen ter
bescherming van zijn werknemers.
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Bijlage 4; Geschiedenis VCK (1843 – heden)
Directie in de loop der tijd: In het jaar 1843 vestigde Floris Vink Kloos (1810 - 1892) zich te
Kinderdijk. Hij was van beroep molenmaker. Floris Vink Kloos had vier zonen welke opgenomen
waren in het bedrijf. Echter zette na de dood van Floris Vink Kloos, één zoon de zaak voort: Floris
Kloos Jr. Na diens dood werd het bedrijf overgenomen door twee schoonzonen van Floris Kloos
Jr.. Hiermee was het geslacht van Floris Vink Kloos in mannelijke lijn uitgestorven en bleef de
naam Kloos als firmanaam bestaan. Eén van de schoonzonen (Bas Visser) had als hobby
spoorwegen en alles wat daarmee samenhing. Hij was de grondlegger van de Spoorwegafdeling
in het bedrijf. Hij bezorgde Kloos een goede naam op het gebied van bijzondere
wisselconstructies, zowel voor spoor- als tramwegen. Tussen de jaren 1900 en 1927 groeide het
bedrijf sterk. Na de opbloei periode na de eerste wereldoorlog belandde het bedrijf in een grote
economische crisis waardoor het werk bijna geheel kwam stil te liggen. Na een betere periode
kreeg het bedrijf in 1940 de volgende moeilijke periode te verduren (WO-II). Na het overlijden van
Bas Visser was de andere schoonzoon Prince Visser alleen directeur. In de periode na de dood
van Prince Visser zijn er verschillende mensen aan de leiding geweest. Een belangrijke stap werd
in 1955 genomen toen het bedrijf van een gesloten N.V. omgezet werd in een open N.V.. In 1978
is er een fusie ontstaan met Hollandia en sinds 2008 maakt het bedrijf deel uit van het Franse
Vossloh Cogifer. De huidige directeur is H. van Houwelingen. Hij maakt sinds 1985 deel uit van het
bedrijf. Na verschillende overnames is H. van Houwelingen nu General Manager van Vossloh
Cogifer Kloos.
Het werk: Het werk heeft niet altijd betrekking gehad op het spoor, er valt een lijn te trekken langs
welke ontwikkelingen dit liep. Het ziet er als volgt uit: windmolens, houten schepen, stalen
schepen, drijvende dokken, sluisdeuren, drijvende bokken, onderdelen baggermateriaal, bruggen,
spoor- en tramwegwissels, gebouwen en hoogspanningsmasten. Omstreeks 1900 werd onder
directie van de heer Bas Visser voor de Hollandse Spoor te Amsterdam de eerste
spoorwegkruising vervaardigd. De Hollandse Spoor kwam in 1912 met een nieuwe constructie
voor puntstukken waarop Bas Visser zijn eigen variant maakte. Het resultaat was dermate
bevredigend, dat Kloos vanaf die tijd de alleen leverantie verkreeg van wissels en puntstukken.
Ook zijn er eigen-doorontwikkelde-wissels ontwikkeld. Voor deze ontwikkeling werd octrooi
aangevraagd en gekregen welke geldig was tot 1942.
Begin veiligheidsbewustzijn ‘60; Al in de zestigerjaren streefde het bedrijf (meer dan voorheen)
naar het veilig werken, waartoe het bedrijf de middelen steeds beschikbaar stelde. We kunnen
vaststellen, dat Kloos het niet slecht deed. Tot de zestigerjaren zijn er ‘slechts’ vijf slachtoffers
gevallen met dodelijke afloop, waarvan vier op de montage. Het blijven er altijd vijf teveel en om
tenminste in het bedrijf paraat te zijn slachtoffers van eventueel voorkomende ongevallen
doeltreffend hulp te verlenen, heeft de verbandkamer toentertijd een vaste bezetting gekregen. De
directeur trachtte daarnaast het volgen van E.H.B.O. cursussen zoveel mogelijk te stimuleren.
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Bijlage 5; Wegener Bergeron Findeisen proces
1. -23°C en lager: ijskristallen;
2. tussen -10°C en -15 à -23°C: gemengde zone;
3. tussen 0°C en -10°C: onderkoelde waterdruppels;
4. 0°C en hoger: gewone waterdruppels;
Het Wegener-Bergeron-Findeisen-proces, ook wel
Wegener-Bergeron-proces, is de vorming van neerslag
uit onderkoelde waterdruppels. Het is genoemd naar
Alfred Wegener, Tor Bergeron en Walter Findeisen.
Wolkenelementen bestaan uit ijskristallen en
waterdruppeltjes. De redelijk zuivere waterdruppels
bevriezen niet direct zodra de temperatuur onder het
vriespunt daalt, maar zijn onderkoeld. Pas onder de 10ºC bevriest een deel van de druppels. In een
verticaal ontwikkelde wolk komt een gemengde zone
voor waar zich veel onderkoelde waterdruppeltjes
bevinden en een klein aantal ijskristallen. Bij
temperaturen onder de -23ºC komen nog slechts
ijskristallen voor.
De verzadigingsdampdruk van waterdamp boven water
is hoger dan die boven ijs, zodat er in de gemengde
zone waterdamptransport optreedt, doordat de onderkoelde waterdruppeltjes verdampen en vervolgens
sublimeren op de ijskristallen. Het verschil in verzadigingsdampdruk is het grootst bij -13ºC, zodat de
aangroei van de ijskristallen bij die temperatuur het sterkst is. De groeiende ijskristallen beginnen door het
toenemende gewicht te vallen en door botsingen (coalescentie) bij temperaturen vlak onder het vriespunt
worden dit sneeuwvlokken. Als deze vlokken door het nulgradenniveau vallen, beginnen ze te smelten. De
neerslag uit dit proces kan de vorm hebben van onder meer motregen, regen, sneeuw en hagel. Het
merendeel van de neerslag op gematigde breedten valt door dit proces. Zelfs in de zomer is de meeste
neerslag eerst sneeuw geweest.
Bron letterlijke tekst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wegener-Bergeron-Findeisen-proces
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Bijlage 6; Gevolgen van natuurgeweld
Vorm
Overstroming

Dichte mist

Criterium
Langdurige hevige
regenval in combinatie
met factoren zoals
storm kunnen
overstromingen
veroorzaken

Dichte mist: zicht 200
mtr. of minder,
Zeer dichte mist /
mistbanken: zicht
maximaal 50 mtr.,
Bijzondere gevallen:
zicht van 10 mtr. of
minder

Extreme Gladheid

Gladheid door ijzel of
ijsregen in een gebied
minstens ter grootte
van het
standaardgebied.
* Dit wil zeggen een
gebied van 50x50 km
of een aaneengesloten
band van ten minste 50
km.

Gevolgen/effecten
Een overstroming kan het
verdrinken van mens tot
gevolg hebben, daarbij
grote schade veroorzaken
aan de infrastructuur
waardoor schade door
instorting ontstaat. Ook
kan men vergiftigd
worden doordat men in
aanraking komt met
vervuild slib. Last but not
least kan er elektrocutie
ontstaan.

Gevaaraspecten
Bedrijfslocatie in een
overstromings-gebied

Een vermindering van het
zicht is gevaarlijk en
hinderlijk voor het
verkeer, vooral in
combinatie met een
verblindende laagstaande
zon. (hinder start bij een
zicht van minder dan 400
mtr.).
Mist in combinatie met
vorst kan bovendien
gladheid veroorzaken.
Vliegverkeer ondervindt
ook hinder van slecht
zicht. Het aantal
vliegbewegingen is dan
beperkt, om
veiligheidsredenen zijn er
minder landingsbanen in
gebruik en de afstand
tussen de vliegtuigen
wordt groter
Groot gevaar voor
kwetsbare deelnemers
aan het wegverkeer (met
name (brom)fietsers,
motorrijders, vrachtauto's,
auto's met aanhanger en
caravans) en een grote
kans op ontwrichting van
het openbaar vervoer.

Direct gevaar voor de
vervoerssector
(beroepschauffeurs
etc).

Vervuild rivierwater
door o.a. uitstoot uit de
industrie.
Funderingen kunnen
verzwakken en in
sommige gevallen
wegspoelen, waardoor
de stabiliteit van
gebouwen kan worden
aangetast.

Afhankelijk van de
situatie kan het
personeel niet
anticiperen op gevaar
vanwege slecht zicht.
Smog kan ontstaan in
combinatie van
schadelijke
uitlaatgassen en mist.
De combinatie van
zeer dichte mist en
werken op hoogte kan
leiden tot valgevaar.

Direct gevaar voor de
vervoerssector
(beroepschauffeurs
etc).
Letsel aan personeel
door uitglijden / vallen.

IJzel, bevriezing en
opvriezing kunnen voor
extreme gladheid zorgen.
De gladheid kan
bovendien zeer
verraderlijk zijn, omdat
deze verschijnselen soms
moeilijk zichtbaar zijn.
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Hitte / hittegolf

Zomerse dag: max.
temp. 25 °C. of hoger
Tropische dag: temp.
van 30 °C. of hoger,
Hittegolf: vijf
aaneengesloten dagen
25 °C of warmer,
waarvan minimaal drie
dagen de temp. 30 °C
of hoger bedraagt.

Extreme kou

Aardbevingen

Zeer koud is het
volgens de
terminologie van het
KNMI als de
maximumtemperatuur
van een dag minstens
8 graden lager is dan
het langjarig
gemiddelde over het
meest recente tijdvak
van dertig jaar.
Klimatologisch is
sprake van een zeer
koud tijdvak,
bijvoorbeeld een
maand of seizoen, als
het gemiddelde over
dat tijdvak een plaats
verovert in de top tien.

Aardbevingen zijn
trillingen of
schokkende
bewegingen die
ontstaan doordat
gesteentemassa’s in
de aardkorst
verschuiven.
De sterkte van een
aardbeving wordt
uitgedrukt in de schaal
van richter.

Gevaarlijk voor kwetsbare
groepen: ouderen /
mensen met overgewicht
door uitdroging van het
lichaam.
Afname van luchtkwaliteit
door SMOG (vooral in
stedelijke gebieden).
Verhoogd risico op
(natuur) brand.

Bij een
gevoelstemperatuur onder
min 10 graden kunnen na
enkele uren
verschijnselen van
onderkoeling optreden.
Gevoelstemperaturen
onder de min 15 graden
kunnen na een uur
koudeletsel opleveren en
onder de min 20 graden is
na een half uur ook bij
goed afdichtende
winterkleding al een
kleine kans op
bevriezingsverschijnselen.
Sluiten van luchthavens,
advies aan mensen om
binnen te blijven,
veerboten die niet varen,
ontregelen van de
logistieke sector, etc.
Tot aan een kracht van 5
op de schaal van Richter
zal een aardbeving weinig
schade tot gevolg
hebben.
Grotere bevingen kunnen
forse schade aan
gebouwen veroorzaken
met uiteindelijk het
instorten ervan.
Buiten directe schade kan
er ook brand ontstaan
door bijv. een gebroken
gasleiding of waterschade
door een gebroken
waterleiding.

Warmteletsel; het
lichaam wordt
afgekoeld door
convectie en
verdamping. Als
verdamping slecht
mogelijk is dan kan
hittestuwing ontstaan
en -als gevolg
daarvan- uitputting
optreden.
Verhoogd risico op
brand.
Onderkoeling /
optreden van
koudeletsel bij
personeel.

Verdrinken, bedolven
of getroffen worden,
vallen, onderkoeling
e.a.
Mogelijke effecten:
(ernstig) letsel,
letaliteit, beperking
inzetbaarheid,

Ontregeld raken / stil
vallen van
bedrijfsprocessen.
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Extreme regenval

75 mm of meer in 24
uur in een gebied
minstens ter grootte
van het
standaardgebied*

Risico op en gevaar voor
het overstromen van
rivieren en beken.
Aangrenzende gebieden
kunnen daardoor onder
water komen te staan.

Zie overstromingen.

* Dit wil zeggen een
gebied van 50x50 km
of een aaneengesloten
band van ten minste 50
km.

Bovendien geeft
langdurige overvloedige
regen gevaar voor lokale
wateroverlast. Zo kunnen
er kelders onderlopen en
kan het verkeer op de
daarvoor gevoelige
plekken ernstige hinder
en groot gevaar
ondervinden van water
dat op de weg blijft staan.

Verkeersongevallen,
met uitval van
personeel en
materieel.

Direct gevaar voor de
vervoerssector
(beroepschauffeurs
etc).

Regenval kan onder
bepaalde
omstandigheden leiden
tot onderkoeling.

Met name in stedelijke
gebieden, maar ook in
gebieden met minder
capaciteit om water te
bergen of een slechte
waterafvoer bestaat bij
overvloedige regenval het
risico op
maatschappelijke
ontwrichting en
wateroverlast.

Blikseminslag

500 ontladingen of
meer per 5 minuten in
een gebied minstens
ter grootte van het
standaardgebied*
* Dit wil zeggen een
gebied van 50x50 km
of een aaneengesloten
band van ten minste 50
km.

Storm (wind)

Zware storm:
gemiddelde
windsnelheid over 10
minuten >90 km/h.
(windkracht 10)
Zeer zware storm:
gemiddelde
windsnelheid over 10
minuten >103 km/h.

De extreme
neerslagschade bedraagt
nu jaarlijks rond de 90
miljoen euro
Risico om door de
bliksem getroffen te
worden. Zeker in het open
veld, op of aan het water,
in de buurt van hoge
bomen en op andere
gevaarlijke plaatsen is er
een sterk verhoogd risico
op blikseminslag. Onweer
gaat bovendien vaak
vergezeld van veel wind
en/of (zeer) zware
windstoten en soms ook
hagel wat schade kan
opleveren.
Storm veroorzaakt over
het algemeen veel schade
en ongevallen:
dakpannen die van daken
worden geblazen, bomen
die ontworteld worden,
gevaar voor scheepvaart
en schade aan stranden /
duinen.

Blikseminslag kan
materieel beschadigen
en de communicatie
verstoren.
Blikseminslag
is ook direct gevaarlijk
voor de mens.
Door bliksem en
donder kunnen
schrikreacties
ontstaan hetgeen weer
tot ongevallen kan
leiden.
Personeel dat geraakt
kan worden door
rondwaaiende
objecten.
Schade aan installaties
en/of machines
(eventueel stilvallen
van productie)
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(windkracht 11)
Hevige sneeuwval

Sneeuwval met een
hoeveelheid van
minstens 3 cm per uur
of minstens 10 cm in 6
uur over een gebied
minstens ter grootte
van het
standaardgebied*
* Dit wil zeggen een
gebied van 50x50 km
of een aaneengesloten
band van ten minste 50
km.
Sneeuwval of
driftsneeuw bij
minstens windkracht 6
(meer dan 40 km/uur)
over een gebied
minstens ter grootte
van het
standaardgebied*

Aardverschuiving

Hagel

* Dit wil zeggen een
gebied van 50x50 km
of een aaneengesloten
band van ten minste 50
km.
Dit is een gebeurtenis
waarbij vele duizenden
tonnen aan grond
plotseling in beweging
komen en (meestal)
langs een helling vallen
of naar beneden
glijden.
“Harde” hagel: bestaat
uit massieve en
enigszins doorzichtige
ijsklompen (kunnen
meer dan 5 cm groot
zijn)
“Korrel” hagel: bestaat
uit witte,
ondoorzichtige
korreltjes die relatief
veel lucht bevatten
(enkele mm groot)

Dakconstructies kunnen
instabiel worden bij grote
sneeuwlast. Extra risico
kan ontstaan als de
daken asbest bevatten.
Groot risico op het
afbreken van takken en
soms het bezwijken van
bomen en
hoogspanningskabels.
Groot gevaar voor
kwetsbare deelnemers
aan het wegverkeer (met
name (brom)fietsers,
motorrijders, vrachtauto's,
auto's met aanhanger en
caravans) en een grote
kans op ontwrichting van
het openbaar vervoer.
Wegen raken mogelijk
versperd door
sneeuwophopingen en
sneeuwduinen. Zicht
vermindert.

Kan grote schade
veroorzaken aan
infrastructuur.
Aardverschuivingen
kondigen zich van te
voren niet aan maar
verschijnen opeens. Een
factor zou kunnen zijn het
uitdrogen van dijken.
Hagel gaat vaak gepaard
met onweer en kan grote
schade veroorzaken.
Denk maar eens aan
glasschade in een kas,
golfbaleffect op
autodaken en motorkap.

Hevige storm kan
leiden tot instorten.
Direct gevaar voor de
vervoerssector
(beroepschauffeurs
etc).
Gevaarlijke situaties in
gebouwen door het
instabiel worden van
de dakconstructies bij
grote sneeuwlast.
Slip en glijgevaar met
vallen en uitglijden tot
gevolg.
Gevaar voor
onderkoeling.

Aardverzakkingen
kunnen tot gevolg
hebben: instorting,
brand, vallen en/of
elektrocutie.

Letsel door plotselinge
gladheid.
Letsel door het niet
kunnen anticiperen op
gevaar vanwege slecht
zicht.

Grootte korrel = 4 cm:
Gewicht 30 gram /
snelheid 100 km/uur,

Letsel door vallende
objecten (bijv. glas)
t.g.v. hagelschade

Grootte korrel = 8 cm:
Gewicht 250 gram /
snelheid 140 km/uur

Bij grotere hagelstenen
zoals hier links te lezen
is kan men schade
ondervinden door
direct getroffen te
worden door
hagelstenen.

Per jaar bedraagt de
schade door forse
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hagelbuien gemiddeld 35
miljoen euro.
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Bijlage 7; Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE 23-07-2012; Veiligheid en zorgplicht zijn twee onderwerpen die vaak terugkeren in de
rechtspraak. Een werkgever heeft een uitgebreide zorgplicht die wettelijk is vastgelegd in artikel 7:658 BW.
Een werkgever dient voor een veilige werkplek te zorgen. Indien de werknemer aantoont dat hij tijdens de
uitoefening van zijn werk schade heeft geleden is de werkgever schadeplichtig. De schadeverplichting
vervalt indien de werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan (inventariseren, toezicht en
voorlichting) of dat de werknemer bewust roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld. De onderstaande
voorbeeld case laat zien dat de zorgplicht van de werkgever ver kan gaan.
Deze zaak komt op het volgende neer: Werknemer is in 2005 in dienst van werkgever gekomen als
nettenhanger en in zijn functie houdt hij zich bezig met het plaatsen van vangnetten en andere
beveiligingsmechanismen die worden gebruikt wanneer – door werknemers van derden – op grote hoogte
wordt gewerkt. Hij is in het bezit van certificaten en kwalificaties die ten aanzien van het veilig werken van
belang zijn voor zijn functie. Hij heeft als nettenhanger al ruim 17 jaar ervaring.
In februari 2009 heeft werknemer bij het uitvoeren van zijn werk – op een hoogte van 6 tot 11 meter – zich
buiten de werkbak van de hoogwerker begeven, zonder veiligheidsharnas of enig andere valbescherming.
Onder de stalen balken waarop hij zich begaf waren nog geen vangnetten bevestigd. Vervolgens is
werknemer naar beneden gevallen en heeft daarbij een bekkenfractuur en diverse andere fracturen
opgelopen. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade.
De werkgever erkent dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden,
maar wijst elke aansprakelijkheid af. Werkgever stelt zich op het standpunt dat hij aan zijn zorgplicht heeft
voldaan en voorts dat werknemer bewust roekeloos te werk is gegaan. Werkgever geeft daarbij aan dat hij
meerdere malen de duidelijke instructie – zo zijn er periodiek veiligheidsbijeenkomsten – heeft gegeven en
dat medewerkers bij het aanbrengen van de vangnetten zich niet buiten de werkbak van de hoogwerker
mogen begeven. Werkgever is van mening dat op het moment dat de werknemer zelf zonder enige vorm
van valbescherming zich toch buiten de werkbak begeeft op zo’n grote hoogte, zich bewust roekeloos
gedraagt. Vast is komen te staan dat werkgever diverse instructies heeft gegeven en dat van werknemers
met dergelijke ervaring, certificering en met gezond verstand mag worden verlangd dat zij de
veiligheidsvoorschriften, zoals het bevestigen van de veiligheidsharnassen en aanlijning daarvan, opvolgen.
De twee vragen die de rechter moet beantwoorden zijn of de werkgever in dit geval aan zijn zorgplicht heeft
voldaan en of de schade van de werknemer door bewust roekeloos gedrag is ontstaan. Allereerst wordt
ingegaan op de vraag of de werkgever in dit geval aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De rechter overweegt
dat in de gegeven omstandigheden werkgever niet al die maatregelen heeft genomen, die redelijkerwijs van
werkgever mochten worden verwacht ter voorkoming van de schade bij werknemer. Daaraan doet niet af dat
uit de stukken voldoende is gebleken dat werkgever binnen het bedrijf regelmatig aandacht vraagt voor de
veiligheid van de werknemers. De enkele waarschuwing dat ‘waaghalzerij’ niet mocht worden uitgehaald is
niet voldoende om aan de zorgplicht te voldoen. De lat met betrekking tot de in acht te nemen
zorgverplichtingen ligt echter, gezien de aard van het werk, de daarmee verbonden risico’s en de ernst van
de gevolgen zoals hiervoor reeds aangegeven, zeer hoog.
Ten aanzien van het bewust roekeloos handelen van de werknemer oordeelt de rechter als volgt: Van
roekeloos handelen is pas sprake als de werknemer zich, tijdens het verrichten van zijn onmiddellijk aan het
ongeval voorafgaande gedraging, van het roekeloos karakter van die gedraging daadwerkelijk bewust is
geweest. Daarbij moet rekening worden gehouden met het ervaringsfeit dat het dagelijks verkeren in een
bepaalde werksituatie tot een vermindering van de ter voorkoming van ongelukken raadzame
voorzichtigheid leidt. Bovendien moeten die gedragingen van de werknemer, die opzet of bewuste
roekeloosheid opleveren, in zodanige mate tot het ongeval hebben bijgedragen dat het tekortschieten van de
werkgever in diens verplichtingen daarbij als oorzaak in het niet valt. Dit is dus een zeer hoge lat.
Werknemer kiest er ondanks zijn ervaring en wetenschap met betrekking tot de risico’s voor, om zich op een
bepaalde manier buiten de werkbak te begeven om de netten op te hangen. Volgens de rechter is er door
zijn jarenlange ervaring in dit geval sprake van een zekere gewenning bij de werknemer, ten aanzien van de
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grote gevaren die bij zijn beroep komen kijken. De wijze waarop in bepaalde gevallen positie wordt gekozen
om netten op te hangen zonder gebruik te maken van een vallijn, wordt daarom van minder belang bij de
beantwoording van de vraag of een werknemer zich nog ten volle bewust is van die gevaren. Dat de
werknemer zich in voldoende mate bewust was van het grote gevaar van een val is volgens de rechter
onvoldoende komen vast te staan. De werkgever heeft niet in voldoende mate aan zijn zorgplicht voldaan en
de werknemer heeft niet bewust roekeloos gehandeld. De werkgever is schadeplichtig voor de schade van
de werknemer.
Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat het door de werkgever hebben voldaan aan de zorgplicht, zeker
waar het gaat om risicovolle beroepen, niet gemakkelijk wordt aangenomen en ook dat bovendien bewust
roekeloos handelen van de werknemer niet snel wordt aangenomen. In situaties waarin de werknemer
behoorlijke ervaring heeft en dagelijks in gevaarlijke omstandigheden werkt blijkt dat de werkgever extra
maatregelen moet nemen (inventarisatie).
Uit onderzoek blijkt namelijk dat, juist bij de ervaren werknemer, een bepaalde mate van gewenning bij het
uitvoeren van de risicovolle werkzaamheden ontstaat en hij daardoor niet altijd even alert is op de gevaren
en de risico’s. Uit deze casus blijkt verder, dat een waarschuwing (voorlichting) vlak voor het moment van
het ongeval niet voldoende is. Van een werkgever wordt verwacht dat hij in zo’n geval alle zeilen bijzet om
risico’s tot een minimum te beperken, door bijvoorbeeld eerst zelf poolshoogte te gaan nemen (toezicht) en
extra maatregelen te nemen alvorens het werk verder kan worden afgemaakt.
Bron letterlijke tekst: http://www.arbozone.nl/12876/jurisprudentie
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Bijlage 8; Inventarisatielijst relevante wetten
Europese richtlijnen
89/391/EEG
2007/60/EG
2006/42/EEG

Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk
Richtlijn Overstomingsrisico’s (ROR)
Machinerichtlijn

Nederlandse Wetten
Arbowet
Waterwet (waarin opgenomen:)
Wet op de waterhuishouding
Wet op de Waterkering
Grondwaterwet
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet verontreiniging zeewater
Wet Droogmakerijen en indijking
Wet beheer rijkswaterstaatwerken (natte
gedeelte)
Waterstaatswet 1900
Wet tegemoetkoming schade bij rampen
(WTS)
Crisis- en herstelwet

Burgerlijk wetboek
Mijnbouwwet
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
(WABO)
Wet Milieubeheer

Met bijbehorende besluiten en richtlijnen
Van toepassing voor o.a. het inrichten van terreinen waarop
industriële of commerciële activiteiten (gaan) plaatsvinden.

Vangnet voor als het dan toch verkeerd is gegaan en hoe
deze wet te gebruiken.
De bedoeling van de wet is dat met nieuwe en/of aangepaste
procedures doelgericht wordt gewerkt aan werkgelegenheid
en duurzaamheid.
BW6: art.170 en BW7: artikel 611, 611a en 658;
BW6 artikel 177 t.b.v. mijnbouw
O.a. van toepassing bij gas-, oliewinning
De Wabo regelt de omgevingsvergunning. De
omgevingsvergunning is de geïntegreerde vergunning voor
bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
O.a. richtlijnen voor verontreinigde grond en de afvoer
daarvan.

AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur)
Besluit Bodemkwaliteit

Bouwbesluit

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Regels op het gebied van bouwstoffen, grond en
baggerspecie en het gebied van bijbehorende
kwaliteitsborging vormen samen het Besluit Bodemkwaliteit.
Voorschriften betreffende hoe te bouwen en aan welke
voorwaarden gebouwen minimaal dienen te voldoen. Deze
voorschriften zijn vooral van toepassing bij de “zachte”
veiligheid.
Geeft de eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk
hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en
afvalwater.

Normen en richtlijnen
CROW 132
NPR 9998: 2015

NEN-EN-IEC-62305
NEN-1014
AI-20 (Arbeidsinformatieblad)
PGS15 (3.5)
CAO Bouwnijverheid
NEN-1010

Regelt het werken in en het omgaan met verontreinigde
grond.
Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw
bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Grondslagen voor
aardbevingsbelastingen: Geïnduceerde aardbevingen
Bliksembeveiliging
(uitleg van norm NEN-EN-IEC-62305)
Werken onder koude omstandigheden.
Opslag gevaarlijke stoffen
Werken bij lage temperaturen.
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
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NEN-2029
NEN-3140
EN-50110
NEN-3840
ISO 9920
NEN-2029
NEN-3859
NEN-ISO-7933: 1990
NEN-EN-ISO 11079: 2008

Stabiliteit voor container carriers.
Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning
Bedrijfsvoering van elektrische installaties
Bedrijfsvoering van elektrische installaties Hoogspanning
Bepalingsmethode kleding isolatie
Portaalheftrucks voor containers - Stabiliteit (veiligheid tegen
kantelen)
Bijlage B/C (windbelasting, sneeuwbelasting
tuinbouwkassen)
Hete klimaatomstandigheden
Klimaatomstandigheden (koude belasting)
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Bijlage 9; Toelichting verschillende onderzoeksmethoden
In deze bijlage worden de verschillende onderzoeksmethoden onderzocht en toegelicht.
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) analyseert op een planmatige manier de effecten met behulp van
alle mogelijke faalmomenten in een systeem. De methode geeft antwoord op vragen zoals: “Wat gebeurt er
met het systeem wanneer A in locatie B uitvalt”? Het is in staat de betrouwbaarheid van een systeem te
onderzoeken. De analyse maakt gebruik van drie parameters (de schade, de kans op falen en de kans op
ontdekking) om tot een risico score te komen. Hieruit volgt een prioritering. Bij het nemen van maatregelen
neemt men een bepaalde volgorde in acht. Als eerste neemt men bronmaatregelen, lukt dit niet dan verlaagt
men de kans van optreden. Als laatste blijft over het vergroten van de kans dat een faling wordt opgemerkt.
Prospectief: Ja.
Vlinderdas model (Bow-Tie) is schematisch opgebouwd als een vlinderdas die ook visueel is voor de
deelnemers. In het midden van de vlinderdas staat de gebeurtenis (top event) kort benoemd. Aan de
linkerzijde van de vlinderdas (oorzakenkant) staan alle mogelijke risicofactoren benoemd met daarachter de
preventieve barrières (Line Of Defense). Aan de rechterkant (gevolgenkant) staan de consequenties met de
mogelijke herstelmaatregelen benoemd. Op basis van scenario denken wordt de vlinderdas steeds verder
vorm gegeven. Het kan een duidelijk beeld geven van hoe risico’s kunnen worden beheersten, waarbij een
directe relatie gelegd kan worden met specifieke organisatiefactoren als gedrag, cultuur, competenties,
aanwezige middelen en risicoperceptie binnen een bedrijf of organisatie. Prospectief: Ja.
What-if is een prospectieve methode, waarbij men vooraf zoekt naar oplossingen voor een bepaald
probleem of doelstelling. Hierbij worden meerdere scenario’s in kaart gebracht met daarbij de centrale
hoofdvraag: wat als? Het doel is dan ook om bij het zoeken naar oplossingen zich niet te beperken tot één
oplossing, maar zoeken naar de oplossing die het meeste bijdraagt aan het gewenste resultaat. Voordelen
van deze methode zijn: een eenvoudige methodiek, resultaatgericht en niet tijdrovend. Nadelen:
dieperliggende oorzaken en verbanden ontbreken en ook zit er ten opzichte van andere analyse methoden
weinig structuur in. Prospectief: Ja.
Visgraatmethode (Ishikawa) is een manier van ordenen gebaseerd op feiten. Dit om onderscheid te maken
tussen hoofdoorzaken en sub-oorzaken die verband houden met de hoofdoorzaak. Uiteindelijk moet dit
leiden tot een overzichtelijk geheel van alle feiten. De eerste stap zal dus moeten zijn: het verzamelen van
gegevens. Een veel gebruikte methode hierbij is het stellen van de waaromvraag. Hierdoor kun je tot de
basisoorzaken komen. Er zijn verschillende lijnen met verschillende doelen. De hoofdlijn is de horizontale
lijn. Deze geeft het eindresultaat aan. De lijn daarop duiden de parameters aan (zie onderstaand). Hierna
verzamelt men alle feiten. Een brainstorm sessie kan hierbij helpen. De feiten worden vervolgens verdeeld
onder de parameters. Vervolgens vraagt men zich af wat de directe oorzaak is van dat feit. Dit plaatsen we
in de tertiaire lijn, daarop volgt de quartaire lijn en daarop volgt de 5e en de 6e lijn enz. Beschrijf vervolgens
voorstellen tot verbetering. Prospectief: Ja.
SWOT (Strenghts Weaknesses Opportunities Threads) is erop gebaseerd dat men door het afzetten van
sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen binnen de confrontatiematrix een gedegen analyse kan maken
en tot conclusies kan komen. Door vervolgens na te gaan welke punten belangrijk of minder belangrijk zijn,
is het mogelijk om te bepalen waar er overlapping is binnen bovengenoemde vier strategieën. Hieraan wordt
een positieve (+) of negatieve (-) waardering gekoppeld. Wanneer er een overlapping plaatsvindt tussen een
kans of sterkte, dan volgt er een positieve (+) of zeer positieve (++) waardering. Dit zelfde geldt voor een
overlapping van een zwakte of bedreiging alleen in negatieve zin. In de beide andere strategieën (“defensief”
en “schoon schip maken”) worden verbanden tussen zwakten en kansen gewaardeerd met (+*) aandacht
vereist of (++*) onmiddellijke aandacht. En tussen sterkten en bedreigingen met (-*) aandacht vereist of (--*)
onmiddellijke aandacht. Door de plussen en de minnen bij elkaar op te tellen ontstaat er door deze
confrontatiematrix inzicht in de belangrijkste zwaktes en sterktes en daarnaast ook de meest relevante
kansen en bedreigingen. Op deze manier kan de meest geschiktste strategie gekozen worden. Prospectief:
Ja.
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HAZOP (HAZard and OPerability study) is een proactieve onderzoeksmethode welke gebruikt wordt om een
onderdeel van een risicoanalyse nader te onderzoeken. Het is voor zowel veiligheid als voor milieugevaren
te gebruiken waarbij een veilig en efficiënt verloop of gebruik van het te testen onderdeel wordt onderzocht.
Het onderzoek betreft procesveiligheid en geen arbeidsveiligheid. Het doel van het onderzoek is om middels
een analyse van (proces)stappen, welke gebaseerd zijn op voorziene afwijkingen van de normale operatie,
conditie of functie op oorzaak te onderzoeken en daarbij te nemen maatregelen voorschrijven. Het
onderzoek wordt gedaan door een multifunctioneel onderzoeksteam waarvan de kennis en ervaring
aantoonbaar is vastgesteld, waarbij een onafhankelijke voorzitter het onderzoek leidt. Er wordt rekening
gehouden met menselijke fouten en alle bevindingen worden genotuleerd. Slecht onderhoud of b.v. corrosie
worden in het onderzoek niet meegenomen. De onderzoeksmethode wordt zeer vaak toegepast op
procesinstallaties en kan zowel in de ontwerp- als in de gebruiksfase worden toegepast. Het is een nietkwantitatieve onderzoeksmethode die voor het onderzoek beperkt inzetbaar is omdat een aantal al
vastgestelde parameters dienen te worden gebruikt. Prospectief: Ja.
RCA (Root Cause Analysis methode) geeft aan wat de fundamentele oorzaken zijn van een probleem. Met
de RCA identificeert men de Root Cause van een probleem op een systematische wijze. Problemen
ontstaan door oorzaak en gevolg. Ook de directe oorzaak voor het optreden van een probleem, heeft een
achterliggende oorzaak, soms gaat dit vele stappen terug. Die oorzaak zal achterhaald moeten worden.
Door de oorzaken achteruit te volgen ontdek je hoe oorzaken ontstaan. Problemen hebben meestal fysieke,
beleidsmatige, methodische, milieutechnische, procedurele, menselijke, systeemtechnische, of
organisatorische oorzaken. In het kort: Wat? Hoe? En waarom?. Bepaal vervolgens de wijze waarop het
proces of product verbeterd kan worden. Het is verstandig om de RCA in teamverband uit te voeren. Een
team bestaat meestal uit een persoon met veel ervaring m.b.t. de methode, experts en betrokken
medewerkers. Prospectief: Nee.
Feitenboom werkt volgens de analyseboomprincipes, maar houdt uitsluitend rekening met feiten en niet met
mogelijkheden. Het betreft dus voornamelijk het toepassen ervan als ongevalsanalyse. Alle aangehaalde
feiten zijn nodig om de ongewenste gebeurtenis te veroorzaken: Er treden alleen EN-poorten, dat wil zeggen
dat bij de uitschakeling van één van de feiten deze specifieke gebeurtenis niet kan optreden. De introductie
en toepassing van de methode is redelijk eenvoudig, zodat de analyse in relatief korte tijd uitgevoerd kan
worden. De analyse vertrekt van een ongewenste gebeurtenis (bv. een brand, een verwonding, een
gasontsnapping). De gebeurtenissen, die hieraan onmiddellijk voorafgingen, worden vervolgens opgezocht
en genoteerd. Nadien wordt voor elk van deze gevonden gebeurtenissen de voorgaande of voorgaanden
gezocht. De grond van de ongewenste gebeurtenis wordt in een steeds wijder vertakt patroon van
antwoordelementen en nieuwe vragen, onderzocht. De methode verwerkt alle feiten (gebeurtenissen,
handelingen, toestanden) tot één logisch en chronologisch geheel. Het onderzoek eindigt wanneer de
grondoorzaken gevonden zijn en een boomstructuur opgebouwd werd waarna men vervolgens de
preventiemaatregelen kan aangeven. Prospectief: Nee.
Foutenboom heeft als doel om de faalkans van systemen te bepalen. De aaneenschakeling van
componenten waarbij de faalkans van component aangegeven wordt kan leiden van één of meer
(basis)oorzaken tot een directe oorzaak van het falen van een systeem. Diverse componenten worden met
elkaar verbonden via z.g. EN- en OF-poorten. De EN-poort geeft aan of alle componenten moeten falen, de
OF-poort geeft aan of het falen van één van de componenten voldoende is om het volgende component te
laten falen. Door de faalkans per component te bepalen, kan een berekening worden gemaakt van de kans
op falen van het systeem. Prospectief: Ja.
Gebeurtenissenboom heeft het doel: het identificeren van de gevolgen veroorzaakt door één afwijking
(gebeurtenis) binnen een proces. Schematisch wordt het verband inzichtelijk gemaakt tussen deze ene
gebeurtenis en de mogelijke gevolgen / invloed die deze afwijking heeft op de rest van het proces. Het
schema (de gebeurtenissenboom) is een aaneenschakeling van vervolggebeurtenissen. In de regel geeft
de onderste tak het gevolg van de gebeurtenis weer, de bovenste tak geeft de normale werking binnen het
proces aan. Prospectief: Ja.
MORT (Management Oversight and Risk Tree) maakt gebruik van een vast boomdiagram dat een overzicht
biedt van alle factoren die kunnen bijdragen aan een ongeval. Deze factoren richten zich vooral op
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systeemelementen die mogelijk niet naar behoren functioneren. De top van het boomdiagram is het ongeval.
Waarbij de boom verder drie hoofdtakken heeft namelijk de S-tak, met specifieke factoren, de M-tak, met
managementfactoren en de R-tak, met risicofactoren. De S-tak heeft sub takken die zich richten op onder
andere; onderhoud, inspectie en hulpverlening. De S-tak zelf tracht de ‘Wat is er gebeurd’ vraag duidelijk te
krijgen. De M-tak heeft sub takken die ingaan op; beleid, implementatie van beleid en risicobeoordeling. Zelf
probeert het de vraag: Waarom het ongeval heeft kunnen gebeuren te beantwoorden. De R-tak behelst de
risico’s die al bekend zijn, maar waar bewust geen acties op zijn genomen en wordt verder niet
gespecificeerd. Deze methode is niet gemakkelijk toe te passen als men vooraf niet eerst een Energy Trace
and Barrier Analysis (energiesporen en barrière- analyse) heeft uitgevoerd. Prospectief: Nee.
Tripod- model is een incident analyse methode die uitgaat van falende (veiligheids)voorzieningen. De term
TRIPOD is afkomstig van Shell (samen met universiteit Leiden) en in eerste instantie alleen voor een audit/
vragenlijst methode, los van incidenten. Toen Tripod publiek werd, is er een onderscheid gekomen tussen
Bèta en Delta. Bij De bèta versie wordt gebruik gemaakt van niet openbare vragen terwijl de Delta versie
volledig openbaar is. De methode is in de jaren ’90 ontwikkeld. De falende ‘beveiligingen/ maatregelen’
worden geanalyseerd op directe oorzaken, omstandigheden en achterliggende factoren van het falen in de
organisatie. Prospectief: Nee.
SOAT (Systematische Oorzaken Analyse Techniek) is een uitgebreide en veel gebruikte organisatie-audit
methode waarbij onder de loep genomen wordt wat een organisatie doet om incidenten en ongevallen te
voorkomen of te beperken. De SOAT-methode gaat uit van drie tijdfases (voor het incident/ongeval, tijdens
het incident/ongeval en na het incident/ongeval). De methode start met het aangeven van een type
gebeurtenis of incident. Middels een checklist wordt ingezoomd op de volgende parameters; mogelijke
omvang, de kans op herhaling, de categorie en de blootstelling van het incident. Vervolgens wordt gekozen
uit een aantal directe oorzaken; de zo genoemde sub-standaard handelingen (bijv. werk zonder
werkvergunning) en sub-standaard condities (bijv. onvoldoende afscherming). Na de directe oorzaken
benoemd te hebben wordt doorverwezen naar basisoorzaken die verder verfijnd worden in
persoonsgebonden factoren en arbeidsgebonden factoren. Tot slot wordt in de laatste stappen de mogelijke
beheersmaatregelen en de argumentatie van deze beheersmaatregelen aangegeven. Om vervolgens aan te
komen bij de laatste rubriek; de verbeteracties. Prospectief: Nee.
STEP (Sequential Time Event Plot) kan als een bedrijfskundig model gebruikt worden die een aantal
belangrijke factoren op macroniveau in kaart brengt, waardoor het kan worden gebruikt om de
marktontwikkelingen en de bedrijfspositionering te begrijpen. Dan is het een hulpmiddel bij externe analyses
en sterkte-zwakte analyses. Wanneer STEP gebruikt wordt bij ongevallen onderzoek ligt de nadruk op
acties, handelingen en toestanden en niet op achterliggende oorzaken. De methode kan dan gezien worden
als een root cause-methode (analyse) om gebeurtenissen per factor in de tijd te plaatsen. Hiermee is de
methode gericht op voorvallen die al gebeurd zijn. Er ligt meer focus op fouten en minder op falen. De
methode kan ook gebruikt worden om gebeurtenissen in de organisatie of in systemen opnemen maar wordt
niet veel gedaan. De methode maakt gebruik van factoren die mensen kunnen zijn maar ook materialen,
onderdelen of condities. Op de x-as wordt de factor tijd uitgezet, en op de y-as de verschillende factoren die
een verandering hebben veroorzaakt in een proces. De tijdsperiode is meestal beperkt tot de periode vlak
voorafgaand aan een incident, maar kan ook teruggaan tot jaren voor een incident. Prospectief: Ja.
Zwitserse gatenkaas is een model dat tracht te verklaren hoe een ongeval of incident in een organisatie kan
ontstaan. Dit model wordt vaak toegepast bij risicoanalyse en risicobeheer. Er wordt een onderscheid
gemaakt in systeem fouten en actieve fouten. Bij systeem fouten moet men denken aan
voorzorgsmaatregelen en verdedigingslagen die moeten waarborgen dat fouten en ongelukken op alle
niveaus (zoals de vier faalniveaus aangeven) binnen een organisatie als systeem kunnen gebeuren waarbij
actief falen gedacht moet worden aan onveilig gedrag en/of handeling. Ook latente fouten, die met name de
eerste drie niveaus omvatten, die een meer permanent karakter hebben en ongemerkt jarenlang aanwezig
zijn zonder dat iemand dat merkt, kunnen als gevolg zwakke plekken en gaten in de verdedigingslagen in
het systeem zelf veroorzaken. Zij ontstaan als op een bepaald moment individueel (actief) falen en gebreken
van het systeem (latente fouten) op elkaar ingrijpen. Er zijn vier faal niveaus; Invloeden vanuit de
organisatie, ontoereikend toezicht, voorwaarden voor onveilig handelen en onveilige handelingen van
individuen zelf. Prospectief: Nee.
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LOPA (Layer Of Protection Analysis) (vergelijkbaar met SIL-classificatie) is een vereenvoudigde vorm voor
risico evaluatie. Bij LOPA wordt niet alleen gekeken naar de instrumentele procesbeveiliging, maar ook alle
andere mogelijke beveiligingsniveaus worden beschouwd bij ongeval scenario’s, waarbij deze methode
bedoeld is om na te gaan of er voor elk ongeval scenario voldoende beschermingslagen aanwezig zijn om
tot een aanvaardbaar (rest) risico te komen. Op basis van de frequentie van mogelijke oorzaken, de ernst
van de mogelijke gevolgen en de faalkans van de aanwezige beschermingslagen wordt het risico van elk
scenario bepaald. Het doel is verschillende beveiligingen of beschermingslagen te combineren om de totale
bescherming te beoordelen. Ook de betrouwbaarheid van de verschillende lagen (beschermingsniveaus)
wordt bekeken. Prospectief: Ja.

Pagina 73

Bijlage 10; Toelichting tien prospectieve onderzoeksmethoden
FMEA methode
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

Voorspelbaarheid

Oorzaken

10

8

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0
4

Kennis
2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk willekeurig
persoon uitgevoerd worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
nee

ja

0

8

ja
8

ja

6

ja
4
ja

nee
ja
nee
ja
nee
nee

0

0
4
0
2
0
0

ja
2
nee

0
+

Totaal
score

44
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Bow-tie
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10

Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0

Kennis

4

2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
Ja / nee
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden ja
in de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte
nee
wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode
het onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts
toe te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan
een dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk
willekeurig persoon uitgevoerd
worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

ja

score

10

0

8

ja
8

nee

0

ja
4
ja

nee
ja
ja
nee
nee

0

0
4
4
0
0

nee
0
ja
2
ja

4
+

Totaal
score

44
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What-if methode
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0

Kennis

4

2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk
willekeurig persoon uitgevoerd
worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
nee
ja

0
8

ja
8

nee

0

ja
4
ja

nee
ja
nee
nee
ja

0

0
4
0
0
0

nee
0
ja
2
nee

0
+

Totaal
score

36
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Visgraat diagram
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0
4

Kennis
2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk willekeurig
persoon uitgevoerd worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
nee
ja

0
8

ja
8

nee

0

ja
4
ja

nee
ja
nee
ja
nee
nee

0

0
4
0
2
0
0

ja
2
nee

0
+

Totaal
score

38
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SWOT- analyse
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0

Kennis

4

2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk
willekeurig persoon uitgevoerd
worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
nee
ja

0
8

ja
8

nee

0

ja
4
ja

nee
ja
nee
ja
nee

0

0
4
0
2
0

nee
0
ja
2
ja

4
+

Totaal
score

42
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HAZOP studie
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0
4

Kennis
2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk willekeurig
persoon uitgevoerd worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
ja
ja

10
8

ja
8

nee

0

nee
0
ja

nee
ja
nee
nee
ja
nee

0

0
4
0
0
0
0

ja
2
nee

0
+

Totaal
score

42
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Foutenboom
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0

Kennis

4

2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk
willekeurig persoon uitgevoerd
worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
ja
ja

10
8

ja
8

nee

0

ja
4
ja

nee
ja
nee
nee
ja

0

0
4
0
0
0

nee
0
ja
2
ja

4
+

Totaal
score

50
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Gebeurtenissenboom
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0
4

Kennis
2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk willekeurig
persoon uitgevoerd worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
nee
ja

0
8

ja
8

nee

0

ja
4
ja

nee
ja
nee
ja
nee
nee

0

0
4
0
2
0
0

ja
2
ja

4
+

Totaal
score

42
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STEP- methode
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0
4

Kennis
2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk willekeurig
persoon uitgevoerd worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
nee
nee

0
0

nee
0

nee

0

ja
4
ja

nee
ja
nee
ja
nee
nee

0

0
4
0
2
0
0

ja
2
nee

0
+

Totaal
score

22
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LOPA- methode
Criteria

Waarde

Toekomstgericht
10
Nauwkeurigheid

10

Voorspelbaarheid

8

Oorzaken

8

6
Toepasbaarheid
4
0
Betrokkenheid

Tijdrovend

6
4
4
2
0
4

Kennis
2
probleem
oplossend

4

Definitie criteria
De onderzoeksmethode is gericht op
incidenten die plaats kunnen vinden in
de toekomst?
De onderzoeksmethode wordt
uitgevoerd d.m.v. exacte wetenschap?
Bevordert de onderzoeksmethode de
voorspelbaarheid van het incident?
Bevordert de onderzoeksmethode het
onderzoeken naar de indirecte
oorzaken?
De onderzoeksmethode is slechts toe
te passen door:
- mensen zonder enkele ervaring met
de betreffende methode
- mensen die voorlichting hebben
ontvangen over de betreffende
methode
- mensen met veel ervaring met de
betreffende methode
De onderzoeksmethode is toe te
passen door:
- één persoon
- een team
- het onderzoek duurt minder dan een
dag
- het onderzoek duurt dagen
- het onderzoek duurt een week of
langer
- het onderzoek kan door elk willekeurig
persoon uitgevoerd worden.
- het onderzoek moet uitgevoerd
worden door specialisten (m.b.t. het
onderwerp).
- De methode voorziet in te nemen
maatregelen.

Ja / nee

score

ja
10
nee
ja

0
8

ja
8

nee

0

ja
4
nee

ja
nee
nee
ja
nee
ja

0

6
0
0
2
0
4

ja
2
ja

4
+

Totaal
score

48
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Bijlage 11; Auteursinformatie
Riccardo van der Beek
Rol binnen de projectgroep:

Projectleider

Geboren en getogen op 29 juni 1969 te Dordrecht, getrouwd en twee kinderen in de
leeftijd van 10 en 14 jaar.
Inmiddels 24 jaar werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht, begonnen als F-16
onderhoudsmonteur maar inmiddels de laatste 10 jaar als veiligheidskundige.
Als monteur ben ik overal ter wereld geweest waar een F-16 kan landen, als
veiligheidskundige zeer recentelijk meerdere maanden uitgezonden naar Mali.

Jacqueline Biesma- Rooker
Rol binnen de projectgroep:

Onderzoekster

Sinds 2009 ben ik werkzaam als veiligheidskundige waar mijn carrière begon bij All
Prevent. Gedurende een stageperiode tijdens de opleiding MVK bij Apply waarin ik
een RI&E mocht maken van vele sluizen en bruggencomplexen heb ik veel
veiligheidskundige ervaringen opgedaan. Nu inmiddels vele projecten van groot tot
klein, voor lange alsook korte periodes ben ik in de afrondende fase van de opleiding
HVK en kan ik mij geen leukere, uitdagender baan wensen. Het speelveld van een
veiligheidskunde is groot waarbij met name voor mij de uitdaging zit in het in kunnen
spelen op nieuwe en/of voor mij onbekende gevaren en risico's. Mijn keuze om voor
natuurgeweld te kiezen is dan ook niet geheel vreemd.

Jurgen Boelens
Rol binnen de projectgroep:

Secretaris

Sinds begin 2012 als ZZP’er actief in het veiligheidswereldje. Sinds die tijd ook
verschillende opleidingen en cursussen gevolgd, zoals: VCA-VOL, MVK, Lead auditor
en binnenkort ook de HVK opleiding. Behalve theoretische ervaring, ook
praktijkervaring (projectbasis) bij grote bedrijven en/of organisaties opgedaan. Zoals
bij: Aannemersbedrijf Mourik Groot-Ammers, Vopak Europoort, IV-Groep, Nutricia
Advanced Medical Nutrition en namens de timmerindustrie. In de toekomst zullen
gegarandeerd meer opleidingen en praktijkervaringen volgen.

Leo Meesters
Rol binnen de projectgroep:

Facilitator

Zelfstandig veiligheidskundige professional met ruim 30 jaar ervaring. Deze is
opgedaan in diverse branches en bij vele opdrachtgevers. Een uitstekende
gesprekspartner voor industriële organisaties op het brede terrein van
arbeidsomstandigheden en milieu. Bekend met de uitdagingen binnen de
petrochemische industrie maar ook bij de civiele uitvoerders of de scheepsbouwers.

Maurice van Widdershoven
Rol binnen de projectgroep:

Timekeeper

Werkzaam als veiligheidscoördinator bij een zorginstelling voor mensen met een
beperking. Na 15 jaar als groepsleider voor jongeren met gedrags- en psychiatrische
problematieken gewerkt te hebben, ben ik nu 10 jaar als veiligheidscoördinator voor
diezelfde zorginstelling aan de slag. Vanwege mijn brandweer achtergrond ben ik
destijds benaderd om de brandveiligheid en de BHV-organisatie beter te organiseren.
Deze taak/functie heeft zich steeds verder uitgebreid richting veiligheidskundige. Na
diverse cursussen zoals managementleergang hoofd BHV, operationeel crisis
coördinator zorg en omgevingsanalist heb ik in 2014 ervoor gekozen om de opleiding
hogere veiligheidskundige bij Apply opleidingen te gaan volgen.
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