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Hans Sevenstern

NVVK-jury 2016
- de heer H.S.A. Sevenstern GIFireE (Hans)
- de heer ing. E. Nieuwenhuis (Elias)
- de heer dr. ir. J.H. Baggen (John)

Elias Nieuwenhuis

-	de heer ing. D.W.G. Arentsen
MSc FIFireE CSP RVK (Dick)
- de heer drs. ing. D. Hoeneveld (Dick)
- de heer ing. A.P.M. van Gompel (Fons)

John Baggen

Stemcommissie
Publieksprijs 2016
-	mevrouw V.S. Steehouwer-Glimmerveen (Viola)

Dick Arentsen

- de heer H.A.A. Voskuilen (Hendri)
- de heer T. Verburg (Tom)
- de heer ing. M.F. Otto (Matthijs)

Dick Hoeneveld

Fons van Gompel
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Inleiding
Inleiding

van de voorzitter van de NVVK-jury

Tot u spreekt een tevreden juryvoorzitter. Gelukkig zijn de wallen onder mijn ogen inmiddels weggetrokken, want de
jury is dit jaar overdonderd met een ware vloed aan scripties. We ontvingen 24 inzendingen, die in relatief weinig tijd
moesten worden beoordeeld. Naast inzendingen van reeds bekende opleiders voor veiligheidskundigen mochten
wij dit jaar ook eindscripties van twee hogescholen verwelkomen. Uit gesprekken met enkele hogescholen bleek
er nog wel wat koudwatervrees te bestaan om zich in deze competitie te storten, maar we verwachten dat meer
hogescholen de komende edities scripties zullen inzenden. Ook vanuit België is belangstelling getoond. Het is
goed dat er op inhoud meer concurrentie ontstaat onder de opleiders in het veiligheidsveld en dat allen azen op die
ene prijs: de NVVK-scriptieprijs.
De jury had een uitdaging aan de beoordeling van de inzendingen. Wij constateerden met genoegen dat geijkte
onderwerpen meer en meer plaatsmaken voor nieuwe benaderingen en invalshoeken. Inhoudelijk hadden de scripties veel te bieden, maar ik heb wel een kanttekening te plaatsen. Ik roep de opleiders op om, daar waar dat nog
niet of niet voldoende wordt gedaan, meer aandacht te geven aan de rapportagevaardigheden van hun studenten.
Er waren scripties die meer dan één keer lezen nodig hadden om een kop en een staart tussen de losse onderdelen
te kunnen ontdekken. Beste opleiders: de kansen van uw kandidaten in deze competitie worden écht groter door
te voorkomen dat de jury een scriptie in de vorm van een puzzel krijgt gepresenteerd. Bovendien moet de student
straks in zijn of haar werk ook heldere rapportages kunnen aanleveren.
Alle inzendingen en dit juryrapport zijn online te raadplegen (www.veiligheidskunde.nl). Hiermee wordt invulling
gegeven aan het begrip storytelling: leren van elkaar en met elkaar door visies te delen. Ik wil in dit verband
opmerken dat twee inzendingen van voorgaande edities inmiddels het internationale veiligheidskundige speelveld
hebben betreden en buiten Nederland worden gebruikt en geïmplementeerd. Dit bewijst dat out of the box-denken
loont: zo hebben Gerrit Schulting (“Arbeidsrisico’s in de melkveehouderij”, 2014) en Viola Steehouwer (“Veiligheid
externe evenementen”, 2015) zich internationaal als veiligheidskundige op de kaart gezet.
Na de eerste beoordelingsrondes bleven tien scripties over die naar de mening van de jury één of meer van de
kerncriteria Vernieuwing, Verdieping of Verbreding te bieden hadden. Na discussies op het scherpst van de snede
is de eindselectie vastgesteld. De zes auteurs daarvan presenteren hun studieresultaten op 21 april 2016 in de strijd
om de NVVK-publieksprijs.
Voor 2017 zijn de verwachtingen van de vakjury al hoog gespannen: wij hopen dat dan nóg meer Nederlandse en
Belgische opleiders en hogescholen de arena voor de NVVK-scriptieprijs durven te betreden en willen laten zien
hoe zij vernieuwend, verdiepend en verbredend aan de weg timmeren.
Voor dit jaar kunnen wij u trots melden dat wij, naast de NVVK-scriptieprijs 2016, ook drie eervolle vermeldingen
hebben kunnen toekennen. In dit juryrapport leest u er alles over.
Hans Sevenstern
Voorzitter NVVK-jury
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De volgende 24 scripties zijn
ter beoordeling ingezonden:
- mevrouw R. Hamam (Rand)

- de heer J. van der Sluijs (Hans)

“Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers”

“Implementatie van ATEX zonering”

Apply Opleidingen (middelbare veiligheidskunde),

Gelling Publishing & Training (middelbare veiligheids-

Terneuzen

kunde), Nieuwerkerk aan den IJssel

- mevrouw J. Koole (Judith)

-	de heer B. Palali (Bahadir) en

“Anderstaligen in de fruitteeltsector”
Apply Opleidingen (middelbare veiligheidskunde),
Terneuzen

de heer J. de Jong (Julian)

“Evaluating Contemporary Safety Views and Models
in Incident/Accident Investigation Reports”
Hogeschool van Amsterdam (Aviation Academy),

- de heer W. Valk (Wouter)

Amsterdam

“Van RI&E naar BHV. Zijn er voldoende BHV’ers
aanwezig?”
Arbode (middelbare veiligheidskunde), Gorinchem

- de heer H.L. Albers (Hans)

“Werken in de nabijheid van radiostraling van antennes. Omgaan met radiostraling op de werkvloer”

-	mevrouw N.A.M. van der Linden (Nikie) en
mevrouw K.G.A.L. Kras (Kimberly)

Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (middelbare veiligheidskunde), Almelo

“Een passend arbobeleidsplan voor Omron”
Avans Hogeschool (integrale veiligheidskunde),

- de heer H.A. Luijendijk (Henk)

Den Bosch

“Recht op een veilige werkplek”
Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (middelbare veilig-

- de heer H.J.A. Kosse (Hugo)

heidskunde), Almelo

“Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen in een
ouderenzorginstelling”

- mevrouw C.L. Jonkers-Scherpenisse (Linda)

Copla Opleiding en Training (middelbare veiligheids-

“Voorlichting/training van medewerkers”

kunde), Harderwijk

Stichting PHOV (middelbare veiligheidskunde),
Utrecht

- de heer R.G.J. Jolink (Raymond)

“Veilig werken op Niet-Centraal Bediende Gebieden”

- mevrouw M.T. de Groot-Veldwijk (Mireille)

Copla Opleiding en Training (middelbare veiligheids-

“Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Onderzoek naar veilig

kunde), Harderwijk

gebruik van de bosmaaier aan de slootkant van het
tuincomplex”

- de heer D.A. Gort (Dennis)

Technicom (middelbare veiligheidskunde), Hoogvliet

“Additieven: voegen we het zomaar toe?”
Gelling Publishing & Training (middelbare veiligheids-

- de heer H.W. Stegeman (Hans)

kunde), Nieuwerkerk aan den IJssel

“Laat je niet op stang jagen! Veilig werken met
schuifzeiltrailers”
Technicom (middelbare veiligheidskunde), Hoogvliet
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-	de heer R.A. van der Beek (Riccardo),
mevrouw J.C. Biesma-Rooker (Jacqueline),

- de heer S.A. Wolvers (Bas)

“Brand! En dan? Brandvoorlichting aan bewoners van

de heer J.A.J.P.M. Boelens (Jurgen),

instellingen voor begeleid wonen van GGZ Noord-

de heer L.C.J.M. Meesters (Leo),

Holland-Noord”

de heer M.F.L. Widdershoven (Maurice)

“N.A.T.U.R.E. in de praktijk bij Vossloh Cogifer Kloos.

Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (hogere veiligheidskunde), Almelo

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten”
Apply Opleidingen (hogere veiligheidskunde),

- mevrouw ing. V.I. Tchavkova AIFireE (Vassilka)

Terneuzen

“Drogen van agp of verdrogen van risico’s. Beheersing van brand- en explosiegevaar bij bedrijf X”

- de heer R. de Waard (Robert)

NCOI Techniek (hogere veiligheidskunde), Hilversum

“Openen van zeecontainers”
Apply Opleidingen (hogere veiligheidskunde),

- mevrouw C. Peters (Cindy)

Terneuzen

“Explosieveiligheid beheerst? Amsterdam terminal”
NCOI Techniek (hogere veiligheidskunde), Hilversum

- mevrouw M.L. van Rijssen (Milou)

“De belofte van Behavior Based Safety. Is Alabastine
veiliger sinds invoering van BBS?”

- de heer B.M.H. Nevels (Bart)

“Leiding geven in veiligheid. Wie doet wat? Een ver-

Copla Opleiding en Training (hogere veiligheids-

kennend onderzoek naar de rol van leidinggevenden

kunde), Harderwijk

in het bevorderen van de veiligheidscultuur bij
Van Gansewinkelgroep”

- de heer C.H.C. Kamp (Clemens)

Stichting PHOV (hogere veiligheidskunde), Utrecht

“De repressieve veiligheidsfunctionaris bij de
brandweer”
Copla Opleiding en Training (hogere veiligheidskunde), Harderwijk

- de heer R. van Soest (Rick)

“Business Continuity Management als katalysator
voor HSSE-aspecten. BSM in het perspectief van
HSSE”

- de heer G. Hoekstra (Gerke)

Stichting PHOV (hogere veiligheidskunde), Utrecht

“Brandveiligheid in windturbines. Hoe kan sectorbreed worden geborgd dat het risico op letsel of
een dodelijk ongeval bij een brand in een wind
turbine voldoende wordt beheerst?”
Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (hogere veiligheidskunde), Almelo

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016
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De competitie om de NVVK-prijs 2016
Genomineerd voor de NVVK-publieksprijs 2016
Winnaar van de NVVK-scriptieprijs 2016

“N.A.T.U.R.E. in de praktijk bij Vossloh Cogifer
Kloos. De natuur overtreedt nooit haar eigen
wetten”
Auteurs:
de heer R.A. van der Beek (Riccardo)
mevrouw J.C. Biesma-Rooker (Jacqueline)
de heer J.A.J.P.M. Boelens (Jurgen)

“DE NATU
UR

de heer L.C.J.M. Meesters (Leo)

N.A.T.U.R
.E.
EE

OVERTR

Projectopd
racht HVK09

de heer M.F.L. Widdershoven (Maurice)
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Samenvatting van de hand van de auteurs:

De onderzoeksmethode die wij hebben ontwik-

Doorgaans wordt na een RI&E veel tijd en geld

keld, is bruikbaar voor heel werkend Nederland. De

besteed aan veiligheid voor met name de klassieke

methode stelt bedrijven, instellingen en organisaties

drie dreigingstypen: branden, lekkages en explosies.

in staat specifieke natuurgebonden risico’s in kaart

Minder aandacht is er voor de gevaren die veroor-

te brengen, met als doel zich daarop te kunnen

zaakt kunnen worden door de invloed van de natuur.

voorbereiden. Om tot deze methode te komen is de

Denk aan omwaaiende vrachtwagens, overstroomde

volgende route bewandeld:

fabriekshallen, ingestorte daken door sneeuwval of
De onderzoeksmethode N.A.T.U.R.E.

aardbevingen, etc.

Na het bewandelen van de inventarisatieroute hebben
Het bedrijf waar ons onderzoek is uitgevoerd, maakte

we een onderzoeksmethode ontwikkeld op basis van

een dergelijk incident mee. Dit bracht ons tot de

de Foutenboom-methode. Onze methode brengt de

volgende onderzoeksvraag:

risico’s in kaart en stelt bedrijven in staat zich hierop
voor te bereiden. De onderzoeksmethode hebben wij

“Wat is de invloed van ‘Nederlands’ natuurgeweld

N.A.T.U.R.E. genoemd: Natuur Analyse van Tekortko-

op de arbeidsveiligheid van medewerkers binnen

mingen en Uitvoering Risico Evaluatie. De methode

werkend Nederland en op welke wijze kan men zich

bestaat uit twee delen:

hierop voorbereiden?”

• algemeen deel, bepaling scope
• verdiepend onderzoek per soort natuurgeweld

Stroomschema 1.
Natuurgeweld
• Deﬁnitie
• Ontstaan van
• Gevaren en risico’s
• Interview specialisten
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Incidenten uit
het verleden
• Praktijkverhalen
• Literatuur onderzoek
• Interview specialist

Wetgeving
• Verantwoordelijkheid
bedrijven
• Verantwoordelijkheid
overheid

Onderzoeksmethode
• Basis methode
• Natuurgeweld
speciﬁek

Praktijkbezoek
• APM terminal 1
• KWS (project)
• VCK
• Deﬁnitieve
ondezoeksmethode
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Het veiligheidskundige aspect van de onderzoeks
methode zit verankerd in de Arbowet. Art. 3 lid 1a stelt
dat het bedrijf moet zorgen voor veilige arbeidsom-

Het oordeel van de NVVK-jury
over deze scriptie:

standigheden. Het Arbobeleid is gebaseerd op goed
inzicht van de arbeidsgebonden risico’s, vastgelegd

Voor het eerst in de jury-historie ontvingen wij een

in een RI&E. Maar ook de natuur zorgt regelmatig voor

scriptie met het resultaat van het werk van een

onaangename verrassingen, die voor werknemers

groep. Inzicht in de bijdrage van elk van de vijf

direct gevaar kunnen opleveren. Onze methode zorgt

groepsleden zou een probleem geweest zijn, maar

ervoor dat, na een initiële inventarisatie van de scope,

gelukkig hebben de deelnemers gezorgd voor een

specifiek en per soort natuurgeweld wordt gekeken

uitgebreide reflectie op elke individuele bijdrage en

naar mogelijke risico’s. N.A.T.U.R.E. is dusdanig

op die van de groep als geheel. De jury waardeert

ontworpen dat er voldoende ruimte is voor eigen

dit zeer. Het gezamenlijke eindresultaat is duidelijk

inbreng, waardoor men direct kan voldoen aan de

meer dan de som van de vijf delen.

eis dat de RI&E zo volledig mogelijk moet zijn en dat
wordt voldaan aan de arbeidshygiënische strategie en

De natuur als arbeidsrisico is een verrassend en

continue verbetering.

zoals hier beschreven zeer actueel onderwerp. Het
is vreemd genoeg niet eerder onder de aandacht

N.A.T.U.R.E. in de praktijk

van de jury gebracht. Een kritische lezer zou

Inventariseer het soort bedrijf of instelling en vervol-

kunnen opmerken dat Art. 5 van de Arbowet wat

gens welke van de aangegeven vormen van natuur-

ruim geïnterpreteerd is door ook faalkosten en

geweld van toepassing kunnen zijn, mede gebaseerd

imagoschade mee te nemen, maar het resultaat

op ervaringen en de risicokaart van Nederland. Er

van het onderzoek is gericht op bedrijfscontinuïteit

zullen weinig bedrijven of instellingen zijn die niet

zowel als op arbeidsveiligheid. Zie als recente

verder hoeven te inventariseren zonder een of andere

voorbeelden: het ‘ijzeldrama’ begin 2016 in Noord-

mogelijke vorm van natuurgeweld in deze onderzoeks-

Nederland, de oproep van de minister van VWS om

fase tegen te komen.

ziekenhuizen in de buurt van water rekening te laten
houden met eventuele ontruiming wegens hoog-

Na de inventarisatie worden er via verdiepende

water, en ook de dreigende ontruiming van een

onderzoeken per soort natuurgeweld specifieke geva-

noodopvanglocatie waar onvoldoende rekening

ren en mogelijke oorzaken in beeld gebracht, met de

was gehouden met winterse omstandigheden.

daarbij behorende mogelijke beheersmaatregelen. In
Nederland hebben de diverse meteodiensten twaalf

In de huidige veiligheidswereld wordt veelal

vormen van natuurgeweld gedefinieerd. Deze zijn in

gewerkt met reeds lang bestaande methodieken.

het eindwerk individueel uitgewerkt. Na uitvoering

Deze scriptie biedt een vernieuwende aanpak,

van de inventarisatie is een extra onderdeel aan de

is solide uitgevoerd en het thema is diepgaand

RI&E toegevoegd, waarbij de beheersmaatregelen

onderzocht. Bedrijven en organisaties kunnen er

soms al in de ontwerpfase moeten worden uitgevoerd

een uitstekende handreiking in aantreffen bij het in

of moeten worden meegenomen. In het schema

kaart brengen van hun ‘N.A.T.U.R.E.’-gerelateerde

hiernaast is één van de vormen van natuurgeweld te

risico’s.

zien die is uitgewerkt.
De auteurs zijn uitgenodigd over hun scriptie een
Na het doorlopen van de schema’s is de kans vrij

publiekspresentatie te houden. Zij zijn daarmee

groot dat er onverwachte aandachtspunten opduiken

genomineerd voor de NVVK-publieksprijs 2016.

die opgelost moeten worden, waardoor een volledigere RI&E ontstaat.

De vakjury heeft van harte besloten aan de
groep Boelens, Van der Beek, Biesma-Rooker,
Meesters en Widdershoven de NVVK-scriptieprijs 2016 toe te kennen.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016
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Samenvatting van de hand van de auteur:

technologieën, zijn moeilijk te vinden. Hierdoor is

De technologische ontwikkelingen en het aandeel

het interessant voor het bedrijf om te kijken naar de

oudere werknemers zijn de afgelopen jaren fors

duurzame inzetbaarheid van de ‘oudere werknemers’.

toegenomen. De ontwikkelingen stellen nieuwe eisen
aan de werknemers en ook wordt een beroep gedaan

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van literatuur-

op hun flexibiliteit. Tevens wordt door de verande-

onderzoek, interviews en documentanalyse.

rende pensioenleeftijd en de krappe arbeidsmarkt van
werknemers verwacht dat ze langer blijven werken.

Vanuit de Arbowet heeft de werkgever een duidelijke

Het is daarom nodig aandacht te besteden aan deze

zorgplicht. Maar hoe deze ingevuld moet worden

specifieke groep. Oudere werknemers hebben in

op het duurzame inzetbaar houden van oudere

het algemeen een hoger risico op het optreden van

werknemers, is voor veel bedrijven nog een vraag.

arbeidsgerelateerde aandoeningen dan jongere

Een hanteerbare definitie voor ‘oudere werknemers’

werknemers. Daarnaast is de belastbaarheid van

in termen van leeftijdsgrenzen is niet te vinden. Dit

oudere werknemers lager dan die van jongeren. Aan

komt doordat er een grote variatie is in het veroude-

de andere kant beschikken zij over meer kennis en

ringsproces tussen personen. Uit het onderzoek blijkt

ervaring. Des te interessanter is het te onderzoeken in

ook dat duurzaam inzetbaarheidsbeleid bereikt kan

hoeverre een risico kan worden omgezet in een kans,

worden door te werken met vier aangrijpingspunten:

zodat oudere werknemers duurzaam inzetbaar kunnen

organisatiecultuur, vitaliteit, werksituatie en loopbaan.

blijven.
Organisatie
cultuur

Het onderzoek is uitgevoerd binnen Goglio North
Europe B.V. (GNE). In dit bedrijf heeft de groep
werknemers een gemiddelde leeftijd van 46 jaar, een
leeftijdscategorie waarbij specifieke arbeidsrisico’s

Vitaliteit

Duurzaam
inzetbaarheidsbeleid

Werksituatie

zich beginnen voor te doen. Er wordt in drieploegen
dienst gewerkt. GNE valt onder de Grafimedia, een

Loopbaan

branche waar veel ontwikkelingen gaande zijn. Zo
werken veel bedrijven tegenwoordig met geavan-

Daarnaast zijn in een ideale situatie de belasting en

ceerde apparatuur, en hebben digitalisering en

belastbaarheid van werknemers in evenwicht. De

internet nieuwe markten aangebracht. Vaktechnisch

onbalans tussen belasting en belastbaarheid kan

opgeleide jongeren die bekend zijn met de bestaande

gevolgen hebben zoals stress en in het ergste geval
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burn-out, de zogeheten psychosociale arbeidsbelas-

gezonde voeding, informatie over leefstijl, individueel

ting. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht

voedingsadvies, gezonde maaltijden en sport en

te zorgen voor afstemming van de werksituatie op de

bewegingsactiviteiten. Bij de implementatie van de

eigenschappen van de werknemer, met als doel het

maatregelen is de veiligheidskundige een onmisbare

voorkomen, en indien dat niet mogelijk is, het beper-

functionaris.

ken van de psychosociale arbeidsbelasting. Door
aandacht te besteden aan een goede balans tussen
belasting en belastbaarheid, blijven werknemers
gezond en duurzaam inzetbaar. Deze balans verschilt
per persoon en is beïnvloedbaar door de zogeheten
stressfactoren als energiebronnen.

Het oordeel van de NVVK-jury
over deze scriptie:
Een complete en veelzijdige scriptie van Rand

Belastbaarheid

Hamam, zeker gezien het feit dat het de afronding
van haar opleiding tot middelbaar veiligheidskun-

Fysieke
Belastbaarheid

dige betreft. De scriptie richt zich niet alleen op

Mentale/cognitieve
Belastbaarheid

het ‘oud worden’. De auteur behandelt het thema
duurzame inzetbaarheid aan de hand van de men-

Energetische capaciteit

Waarnemen

Spiercapaciteit

Leervermogen

Lichaamskenmerken

Kennis en ervaring

tale en fysieke belastbaarheid en de werkbelasting
van medewerkers. Het is een degelijk stuk werk dat
de actualiteit onderstreept. De uitkomsten zijn zelfs
internationaal toepasbaar. Het onderzoeksresultaat
onderbouwt de noodzaak tot aanpassing van

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het

wet- en regelgeving. Het is een onderwerp waar

bereiken van een balans in belasting en belastbaar-

bedrijven nog te weinig aandacht voor hebben.

heid en hierdoor duurzaam inzetbare werknemers,
afhangt van factoren die individueel en werkgerela-

De scriptie beschrijft niet alleen de problematiek

teerd zijn. Individueel maatwerk is dus vereist. Om dit

van de vergrijzing -en doet dat methodisch goed-,

te bereiken zal inzichtelijk gemaakt moeten worden

maar reikt ook een oplossing aan: life style inter-

aan welke risico’s en gevaren deze specifieke groep

ventie. De scriptie sluit goed aan bij de doelgroep

blootgesteld wordt.

van HR-afdelingen en is begrijpelijk geschreven.

Aan GNE is geadviseerd om ‘oudere werknemers’ op

De jury beloont de scriptie, gezien de maatschap-

te nemen in de RI&E. Zo kunnen risico’s in groepen,

pelijke actualiteit, om het vernieuwende karakter

individuen of functies geïnventariseerd worden.

van het onderwerp en de toepasbaarheid van de

Verder blijkt uit de analyse van het verdiepend

resultaten gaarne met een presentatie voor de

onderzoek dat in de huidige situatie gevaren aanwezig

NVVK-publieksprijs 2016.

zijn die de inzetbaarheid van oudere werknemers
kunnen beïnvloeden. Deze hebben vooral te maken

De vakjury kent Rand Hamam van harte een

met de vitaliteit van werknemers en de arbeidsom-

eervolle vermelding toe.

standigheden. Geadviseerd is om de gezondheid en
leefstijl van medewerkers te verbeteren door bijvoorbeeld het aanbieden van gezondheidsprogramma’s,

Belastbaarheid

Arbeidsinhoud

Arbeidsverhouding

Arbeidsomstandigheden

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016

Arbeidsvoorwaarden

Sociaal beleid
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‘Safety is our #1 priority’
Evaluating Contemporary Safety Views and Models
in Incident/Accident Investigation Reports
Auteurs:
de heer B. Palali (Bahadir)
de heer J. de Jong (Julian)

Evaluating
	
  Contempo
rary	
  Safety
Views	
  and
	
  
	
  Models	
  in
	
  
Incident/A
ccident	
  Inve
stigation	
  
Reports

	
  

	
  

Samenvatting van de hand van de auteurs:

zijn 52 OVV-rapporten geanalyseerd op de frequentie

Ongevalsmodellen zijn in de loop der tijd geëvolueerd

van de aspecten.

van één hoofdoorzaak als grondgedachte naar
meerdere oorzaken en naar systemische aanpakken.

Evaluatie is gebaseerd op drie onafhankelijke criteria:

De waardering van menselijk gedrag veranderde van

de periode (1999–2006 en 2007–2014), de werkelijke

oorzaak naar symptoom in socio-technische syste-

betrokkenheid van een eindgebruiker bij het ongeval

men. Hoewel de nieuwe theorie en modellen breed

en de aanwezigheid van dodelijke verwondingen en

geaccepteerd zijn in academische kringen, is nog

een betrouwbaarheidsanalyse.

geen onderzoek gedaan naar de mate van toepassing
in het werkveld.

De aanwezigheid van aspecten in alle onderzoeksrapporten varieerde van 14% tot 72% (zie tabel). Hierin

Een eerder door de Aviation Academy van de Amster-

zijn ook de negen aspecten van de nieuwe inzichten

damse Hogeschool ontwikkeld raamwerk bevat

op menselijk falen gepresenteerd. Het meest verte-

negen aspecten van nieuwe inzichten in menselijk

genwoordigde aspect was: ‘Lack of folk models’ en

falen en verwijzingen naar verschillende typen verkla-

het minst vertegenwoordigde aspect was: “Safety-II”.

rende modellen. Vanuit dit raamwerk is een instrument

We stelden vast dat de OVV-rapporten respectievelijk

gecreëerd om de vraag te kunnen beantwoorden in

in ongeveer gelijke aantallen zijn opgesteld met de

hoeverre onderzoeksrapporten van de Onderzoeks-

hoofdoorzaak en epidemiologische modellen, terwijl

raad voor Veiligheid (OVV) de nieuwe theorie hebben

één rapport is opgesteld met het systemisch model.

toegepast.

De statistische tests toonden aan dat de frequenties
van de aspecten geen significante verandering

Na een literatuurstudie is het raamwerk aangepast om

vertoonden ten opzichte van vóór, dan wel na 2006.

de volledigheid te verhogen en de ongevalsrapporten

Ook waren ze niet beïnvloed door de gevallen met

te analyseren. Zo is na te gaan of de verslagen de

fatale verwondingen. De eindgebruiker-betrokkenheid

perceptie op veiligheid van de OVV weerspiegelen.

beïnvloedt alleen de frequentie van het gebruikte

Verificatie gaf een overeenstemming tussen beoorde-

ongevalsmodel. Epidemiologische modellen werden

laars van meer dan 80%. Uit de periode 1999–2014

meestal gevolgd wanneer de eindgebruiker het
ongevalstraject had beïnvloed.

[ 10 ]
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De resultaten suggereerden dat de OVV al min of

is geïntroduceerd. Het is opvallend dat de zienswijze

meer de verschillende aspecten van het nieuwe veilig-

van de OVV op menselijk falen sinds 1999 niet is

heidsdenken had omarmd, echter met een heel andere

veranderd. Dit duidt aan dat het huidige wetenschap-

omvang. Safety-II was het enige aspect dat in veel

pelijk denken sommige oudere studies weerspiegelt

minder dan 50% van de verslagen is geïdentificeerd.

en dat de zienswijze van de OVV op menselijke fouten

Dit was te verwachten, omdat dit concept zeer recent

niet significant is veranderd in de tijd.

Framework Aspect

Uitleg/Indicatie

Frequentie

Human Error seen as symptom.

Zoeken naar factoren die bijdragen aan menselijke fouten.

69.4%

Hindsight bias avoidance

Logica van keuzes voor de eindgebruiker(s) en
mogelijkheden voorafgaand aan het ongeval.

45.7%

Shared responsibility

Eindgebruiker is niet het middelpunt; organisatorische
factoren zijn ook onderzocht.

59.1%

Safety-II

Mensen als noodzakelijk voor flexibiliteit en veerkracht en
voor verklaren van het succes.

14%

Control loops

Beschouwen van terugkoppelingsmechanismen tussen
betrokken partijen.

72%

Lack of folk models

Uiteenleggen van de problemen in plaats van het opstellen
van abstracte verklaringen.

78.7%

Non Counterfactual

Het verkennen van de redenen voor het afwijken van de
normen en veronderstellingen.

65.8%

Non judgemental

Redenen voor het niet voldoen aan de normen en
verwachtingen en hun geldigheid.

63.2%

Non proximal

Gelijke onderzoek naar alle organisatorische functies.

53.7%

Root cause

Ongevallen in een keten van gebeurtenissen of veroorzaakt
door een hoofdoorzaak.

50%

Epidemiological

Ongevallen zijn het gevolg van inadequate verdediging
over organisatorische lagen.

50%

Accident model

Het oordeel van de NVVK-jury over deze scriptie:
Deze scriptie van Bahadir Palali en Julian de Jong is het afstudeerwerk van twee bachelor-studenten van een
hogeschool. De jury waardeert het dat in deze scriptie hun individuele bijdragen helder zijn omschreven.
Methodisch is het onderzoek degelijk uitgevoerd en het is zorgvuldig onderbouwd.
De scriptie onderzoekt de transitie van old view-ongevalsonderzoek naar new view-onderzoek, met als belangrijkste resultaat de zienswijze op menselijk falen. Dit onderzoek kijkt vooral naar waarom het zo vaak goed gaat,
in plaats van dat alleen gekeken wordt naar wat er fout ging. De kwantificering is goed, met correct toegepaste
methoden en technieken.
Maar aan wie biedt deze vergelijking van onderzoeksmethoden nu eigenlijk leermomenten? Naar de mening
van de vakjury kunnen de resultaten breder worden toegepast dan nu gebeurt binnen de scope van het
onderzoek. Deze new view is zeker zeer leerzaam voor álle veiligheidsgerelateerde opleidingen. De jury ziet
ook toepassingsmogelijkheden voor andere vervoersmodaliteiten, want deze resultaten verdienen een groter
podium dan alleen de luchtvaart.
De auteurs worden met een publiekspresentatie genomineerd voor de NVVK-publieksprijs 2016.
De vakjury heeft van harte besloten aan Bahadir Palali en Julian de Jong een eervolle vermelding toe
te kennen.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016
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Genomineerd voor de NVVK-publieksprijs 2016
EERVOLLE VERMELDING 2016
“Laat je niet op stang jagen!
Veilig werken met schuifzeiltrailers”

LAAT JE

NIET OP

Veilig wer

STANG JA

ken met sc

GEN!

huifzeiltr

ailers

Auteur:
de heer H.W. Stegeman (Hans)

Naam: Ha

ns Stegem

an

Bedrijf: C.A

.K. de Rijke

Versie: 201

B.V.

50410-01

Datum uitg

ifte: 10-04-

2015

Samenvatting van de hand van de auteur:

de schuifzeiltrailer, zijn de chauffeurs, de trailer

Voor mijn MVK-scriptie heb ik gezocht naar een wer-

constructeur en andere betrokkenen geïnterviewd en

kelijk bestaande onveilige situatie, met de bedoeling

is een taakrisicoanalyse (F&K-methode) opgesteld.

dit te bestuderen en te analyseren zodat er directe

Na identificatie van alle risico’s is de scope terug-

verbetermaatregelen uit zouden rollen. Dit onderwerp

gebracht naar de windgevoelige onderdelen van de

vond ik in de rapportage van een incident in 2014

trailer, namelijk het zijzeil, de spanners met randhaken

binnen onze Business Unit Transport. Hierbij werd een

en de spanbuis.

persoon geraakt door een spanbuis van een schuifzeiltrailer, omdat de wind het zeil met de spanbuis

In externe publicaties wordt over dit specifieke onder-

ongecontroleerd deed bewegen.

werp weinig tot niets vermeld, dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het werken op hoogte of het werken met

Ik koos hier vooral voor, omdat ik het vreemd vond

gevaarlijke stoffen. Bedrijfsintern is dit punt niet mee-

dat, sinds ik werk bij de De Rijke Group, er op dit spe-

genomen in de RI&E en het werd ook niet benoemd in

cifieke vlak nog nooit een afwijking is geregistreerd

procedures of het chauffeurshandboek.

bij onze transportafdelingen binnen Europa. Voor de
goede orde: De Rijke beschikt over een vloot van

Uit interviews en enquêtes met eigen chauffeurs

meer dan 350 van dit type opleggers en het behoort

en met chauffeurs van subcontractors werd al snel

tot mijn taak om regelmatig controles uit te voeren,

duidelijk dat bovengenoemd incident niet op zichzelf

inclusief het voeren van gesprekken met chauffeurs.

stond. Alle geïnterviewde chauffeurs waren weleens

Daarnaast heeft onze Business Unit Warehousing

geraakt door het zeil, de spanbuis en/of de rand

een twaalftal locaties waar het lossen en laden van

haken. Tot op heden zijn er geen incidenten geweest

zeilopleggers plaatsvindt en waar dit risico zich ook

met ernstig letsel. Wel kwam uit de interviews naar

afspeelt.

voren dat chauffeurs enkele keren per jaar kleiner
letsel oplopen. Oorzaak is niet alleen het wapperend

Ik heb een grondig onderzoek uitgevoerd om alle

zeil, maar met name de met het zeil bewegende

risico’s bij het openen, behandelen en sluiten van

randhaken en spanbuis. Vooral de spanbuis levert het

het zijzeil te identificeren. Naast bestudering van

risico op groter letsel op. Omdat alle geïnterviewden

[ 12 ]
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Het oordeel van de NVVK-jury
over deze scriptie:
De jury heeft zich inderdaad niet op stang laten
jagen. Integendeel, zij zat er op haar gemak bij
tijdens het beoordelen van de scriptie van Hans
hebben aangegeven wel eens letsel, hoe klein dan

Stegeman over deze nog niet eerder omschreven

ook, te hebben opgelopen, moet het probleem mijns

risicovolle arbeidsomstandigheden. Het is verba-

inziens hoger worden ingeschaald. Bij een onver-

zingwekkend dat aandacht voor dit onderwerp niet

wacht harde windstoot is het risico immers groter dat

standaard in de RI&E is opgenomen: een eye

de spanbuis hard in iemands gezicht geslagen wordt!

opener van jewelste.

In de gebruiksaanwijzing van de trailer staan verschil-

Op de wegen in Nederland Transportland rijden

lende waarschuwingen, maar het risico van het

veel schuifzeiltrailers. Deze trailers stoppen niet

ongecontroleerd bewegen van het zeil wordt niet

bij de grens, waarmee de problemen met de

benoemd. Bij het bezoek aan de trailerconstructeur

schuifzeilen tevens grensoverschrijdend worden.

bleek dat er geen attributen of onderdelen op de

De resultaten van dit onderzoek zijn daarmee van

markt zijn die dit kunnen voorkomen. Anders gecon-

internationaal belang.

strueerde (maar in de praktijk minder gebruikte) types
schuifzeiltrailer hebben dit probleem minder, maar het

Op het totaal aantal vervoersbewegingen met

is economisch niet haalbaar om de bestaande vloot

schuifzeiltrailers moet het een enorme ijsberg aan

direct te vervangen.

incidenten betreffen, waarvan we slechts het topje
kennen. In het onderzoek kijkt de auteur zowel naar

De belangrijke conclusies van mijn onderzoek zijn:

de forse onderregistratie van incidenten als naar

• Chauffeurs zijn bekend met de risico’s en accepte-

de bedrijfseconomische effecten van verbeter

ren deze;

programma’s. Het onderzoek had met een dege-

• Meer aandacht voor meldingen van afwijkingen en
(bijna-)ongevallen is nodig;

lijker opzet tot nog meer bruikbare aanbevelingen
kunnen leiden. Maar opnieuw een middelbaar

• Geen specifieke richtlijn in externe documenten;

veiligheidskundige die aanzienlijk verder kijkt dan

• Betere beschrijving in bedrijfsinterne regels is

zijn neus lang is en die verantwoordelijkheid neemt

noodzakelijk.

voor een onderbelicht risico.

De aanbevelingen omvatten gebieden als procedure-

De auteur wordt met het mogen houden van een

aanpassing, uitbreiding van trainingsmodules

presentatie genomineerd voor de NVVK-publieks-

(inclusief LMRA) en communicatie naar chauffeurs

prijs 2016.

en loodspersoneel. Indien het stormt, en het zeil met
toebehoren kan door de wind gepakt worden, dan is

De vakjury heeft van harte besloten aan

behandeling vanaf de zijkant niet meer toegestaan.

Hans Stegeman een eervolle vermelding toe

Sinds het opstellen van de scriptie zijn reeds diverse

te kennen.

verbeterstappen geïmplementeerd.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016
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“R e ch t o
p e e n ve
il ig e w e rk
Do or: He
nk Lu ije
p le k”
nd ijk

“Recht op een veilige werkplek”
tarief	
  

Auteur:

	
  

de heer H.A. Luijendijk (Henk)

	
  

Samenvatting van de hand van de auteur:

daartoe aanleiding geven, de risico’s opnieuw in kaart

“De zorg verandert en wij veranderen mee!” Deze

gebracht moeten worden.

slogan luidde het begin in van een door de overheid
ingezet omvangrijk veranderingsproces in de zorg.

Het bijzondere aan dit geval is dat de werkwijze en de

Per 1 januari 2015 is met de invoering van de Wet

werkmethodes niet wijzigen, want de medewerkers

Langdurige Zorg (Wlz) het zorglandschap behoorlijk

verlenen hun diensten nog steeds op dezelfde manier.

omgeploegd en er is een start gemaakt met het

Ook veranderen de wetenschap en de stand van de

toekomstbestendig maken van de zorg.

techniek niet door de invoer van de Wlz. Maar wat
wijzigt er dan wel? Dat is wat ik in mijn onderzoek

Maar wat en wie verandert er nu eigenlijk en welke

centraal heb gezet.

invloed heeft dit op de bedrijfsvoering van de
zorgorganisatie? Kan de organisatie veranderingen

De kern van het probleem zit mogelijk in de slogan

verwachten die invloed hebben op de arbeids

“De zorg verandert en wij veranderen mee”. De Wlz

omstandigheden en leidt dit tot aanpassingen in

verwacht namelijk ook heel wat van de burgers,

het veiligheidsbeleid?

van hun sociaal netwerk en van medewerkers in de
zorg. Termen als zelfredzaamheid, mantelzorg en

Ik heb mij vervolgens de onderzoeksvraag gesteld:

participatie doen hun intrede. Mogelijkheden om de

“Aan welke arbeidsrisico’s worden de medewerkers

zorg toekomstbestendig te maken worden niet alleen

van Zorgwaard blootgesteld n.a.v. de veranderingen,

gezocht bij de dienstverlener, maar ook bij de burger

voortvloeiend uit het invoeren van de Wet langdurige

en zijn sociale netwerk.

zorg en hoe kan Zorgwaard deze risico’s beperken?”
Een belangrijke reden om risico’s voor dienstverleners
In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat wan-

in kaart te brengen is dus ook een verandering in de

neer er een wijziging van werkmethodes of werk

klantengroep. Toch is dit niet het enige dat wijzigt

omstandigheden plaatsvindt of wanneer de stand

met de invoering van de Wlz. Om goed zicht op het

van de wetenschap en professionele dienstverlening

risicoveld te krijgen, is in het onderzoek het gehele
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veranderingstraject in beeld gebracht. De Wlz is
immers een combinatie van het efficiënter maken van

Het oordeel van de NVVK-jury
over deze scriptie:

de institutionele zorg, het beheersbaar maken van de
kosten en het behouden en betrekken van de burger

Henk Luijendijk heeft zijn onderwerp gekozen naar

en zijn sociale netwerk. Dit alles vanuit de eigen regie

aanleiding van veranderende wetgeving. Met het

van de burger. In de risicoanalyse is dan ook gekozen

verschuiven van de zorg voor langdurig zorgbehoe-

de veranderingen integraal te benaderen, omdat de

vende ouderen, die ook via regelgeving is ingezet,

samenhang van maatregelen leidend is geweest voor

ontstaan arbeidsrisico’s voor de zorgverleners.

het onderzoek.
De scriptie beschrijft goed de worsteling van deze
Uit het onderzoek komt naar voren dat niet de ver-

medewerkers met het dilemma “zorg voor de cliënt

andering zelf de grootste risico’s in zich heeft, maar

versus zorg voor mijzelf”.

meer de tijdigheid en volledigheid van informeren;
welke verandering heeft welke invloed op het wel-

De jury waardeert het dat Henk Luijendijk in de

zijnsgevoel van de burger? Tevens is het van belang

scriptie aandacht besteedt aan de veiligheid van

duidelijk aan te geven welke groepen het meest te

personeel dat op individuele basis bij cliënten thuis

maken hebben met de veranderingen. Het onderzoek

werkt, dus op locatie. De scriptie gaat in op de

wijst uit dat de meeste risico’s vooral liggen in de eer-

psychosociale arbeidsbelasting door werkdruk,

ste contacten tussen dienstverleners en burgers (en

agressie en intimidatie.

zijn sociale netwerk). En dat de medewerkers die de
eerste contacten leggen dus de meeste risico’s lopen.

Uit de scriptie is niet op te maken langs welke weg

Advies is dus maatwerk; per dienstveld en klantgroep

en hoe zorgvuldig het onderzoek en de analyse

duidelijke en volledige informatie. Denk hierbij aan:

hebben plaatsgevonden. Het eindresultaat is een

het tijdig verstrekken van de informatiefolder

nagenoeg kant-en-klare PowerPointpresentatie.

indicatie/intake; mantelzorgprocedures afstemmen

Had de student op dit punt meer begeleiding

op de nieuwe eisen vanuit de Wlz; duidelijk zijn dat er

gekregen, dan had dit onderzoeksverslag wellicht

geen vrijblijvendheid is t.a.v. het inzetten van eigen

meer te bieden gehad.

netwerk. Maar ook: specifieke groepen medewerkers
leren om tijdig signalen van onbegrepen gedrag te

Het onderwerp is evenwel dusdanig maatschappelijk

herkennen en hoe om te gaan met agressie.

relevant dat de vakjury de auteur graag in de gelegenheid stelt zijn inzichten met het publiek te delen.
Henk Luijendijk wordt genomineerd voor de
NVVK-publieksprijs 2016.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016
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De competitie om de NVVK-prijs 2016
Genomineerd voor de NVVK-publieksprijs 2016
Lezing in competitie publieksprijs 2016
“Business Continuity Management als katalysator
voor HSSE-aspecten. BSM in het perspectief van
HSSE”
Auteur:
de heer R. van Soest (Rick)

Samenvatting van de hand van de auteur:

Met dit gezamenlijke doel voor ogen en de ervaringen

Momenteel bevindt HSSE zich in een veranderende

van een ernstige Vodafone-netwerkstoring in 2012

wereld. Zoals Eneco-groep continu moet inspelen

hebben we binnen Eneco-groep besloten om BCM in

op haar rol in de “nieuwe” wereld, moet ook de

te zetten als katalysator voor HSSE-aspecten. Door

veiligheidskundige transformeren van een op

met de Vodafone-storing en de impact hiervan op

arbeidsveiligheid georiënteerde controleur naar een

Eneco-groep als voorbeeld de risico’s/kansen binnen

bedrijfsrisico’s managende adviseur. Deze adviseur

het primaire proces bespreekbaar te maken, ontstond

dient situationeel te adviseren, gekoppeld aan de

een dialoog met een andere invalshoek. Doordat het

behoeftes en strategie, om mede de continuïteit van

gesprek, vanuit continuïteitsvraagstuk, rechts in/van

de organisatie te borgen.

de Bow-Tie te starten, werden deuren geopend voor
beheersmaatregelen die anders onbespreekbaar

Hier wringt de schoen. Gezien het verleden ziet

zouden zijn.

het management afdelingen zoals HSSE(Q) en
risicomanagement veelal als een bouwsteen van de

Onderliggende oorzaak hiervan is dat “resultaat/

organisatie, waarvoor zij iemand hebben aangeno-

financieel” gedreven managers, hun primaire proces

men. Kortom: een input voor hun primaire proces. Dit

willen beschermen. Zo draagt het dragen van PBM

beeld staat echter haaks op de wens vanuit menig

ineens bij aan een bedrijfsrisicoreductie: het verkleint

HSSE-afdeling. Voor hen zijn veilig en “kwalitatief

immers de kans dat ISZW het proces stillegt om een

goed werk” juist de output van elk proces. Met

onderzoek uit te voeren. Dit geldt niet alleen voor

dooddoeners als “zichtbaar leiderschap” en “voor-

items uit de arbeidsveiligheid, maar ook voor die uit

beeldgedrag” proberen de HSSE-afdelingen het

bijvoorbeeld de proces- en omgevingsveiligheid.

management te overtuigen. Vraag blijft echter: hoe

Ondanks het feit dat de reducerende invloed op

en waar vinden het management en HSSE elkaar en

het aantal ongevallen “nog” niet is bewezen, moet

kunnen zij gezamenlijk het glazen plafond doorbreken

worden geconcludeerd dat BCM binnen Eneco-

om de volgende stap op de veiligheidscultuurladder

groep heeft bijgedragen aan de verbeteringen van

te zetten? Vanuit mijn visie hebben we één gezamen-

onder andere:

lijk hoofddoel en dat is de organisatie continueren en
waar mogelijk verbeteren.

• Veerkracht van de organisatie


Betere voorbereiding op noodsituaties
(calamiteiten/crises).
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• Alignement o.b.v. de strategie over gelijksoortige
afdelingen


beeld, oplossing, besluit) die als leidraad kunnen

Minder belasting van de lijn door synergievergroting en gezamenlijk optrekken (contactmomenten/
gehanteerde tools).

medewerkers

7. Leg een (de-)escalatiemodel vast in een BCM/
8. O
 efen/train deze scenario’s.
9. Vind een sparringpartner intern of extern bij

Welkome adviseur, die helpt het primaire proces te

branchevereniging of vakgroep. Deel ervaringen en

continueren in plaats van een veiligheidscontroleur

zoek naar Black Swans.
10. Doorloop bovenstaande stappen periodiek con-

die het proces mogelijk stillegt.

form de Deming-cirkel en borg de geleerde lessen

• Risicodenken/risico-bewustzijn


dienen gedurende een crisis.
crisismanagementplan.

• De positionering van de HSSE-afdeling en haar



6. Werk de topscenario’s uit in factsheets (proces,

Via gezamenlijke inventarisatie, risico-inschatting

in bestaande structuren en systemen.

en bepaling van beheersmaatregelen.
Plan van Aanpak in 10 stappen
1. Identificeer een crisis uit het recente verleden van

Het oordeel van de NVVK-jury
over deze scriptie:

de organisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van
Gebouwen (brand), IT (cybercrime), communicatie

De jury waardeert het dat Rick van Soest dit

(GSM-netwerk), personeel (pandemie, bereikbaar-

onderwerp beschrijft als mogelijkheid, in plaats

heid), Assets (proces).

van als bedreiging, voor de afdeling Health Safety

2. C
 reëer urgentie op basis van onberekende veer-

Security and Environment (HSSE). Business Conti-

kracht en impact op het primaire proces. Sluit aan

nuity Management (BCM) blijft binnen veel bedrijven

op de bestaande strategie en operatie. BCM is

geheel of ten dele onderbelicht.

niets nieuws.
3. S
 tel beleid vast en communiceer dit via een

De scriptie geeft handreikingen aan het management om BCM en veiligheid te koppelen. De auteur

beleidsverklaring.
4. V
 oer zelfassessment uit waarin de sleutelfiguren

maakt helder dat dankzij deze koppeling een

zich bewust worden van de scope en doelstelling

schadetoestand beheerst kan worden om zodoende

van BCM.

de vervolgschade te kunnen minimaliseren.

5. Inventariseer BCM-risicoscenario’s op het primaire
proces en score deze op bedrijfswaarden zoals

De jury mist een degelijke onderzoeksmethodiek.

Veiligheid/Milieu, Reputatie/Kwaliteit, Integriteit en

De scriptie blijft daardoor inhoudelijk wat dun en

Financiën. 100% veilig is een keuze.

heeft meer het karakter van een essay dan van een
onderzoeksverslag. Het blijft onduidelijk hoe de
hypothese geverifieerd is, zoals wel door de auteur

Dagelijks
Fase 1
Incident

Risicomanagement

Bijzonder in onderdeel
Fase 2
Calamiteit

IAP+

Vooraf

Fase 3
Crisis

Business Continuity

Bijzonder in Groep
Fase Groep
Crisis in Groep
CMS

Achteraf

Oorzaak
Kritische
Gebeurtenis

Gevolg

Oorzaak

Verkleinen kans op incident

bedrijven in binnen- en buitenland. Wellicht had de
mee te nemen in het onderzoek.

Crisis in
Eneco
Groep

Gevolg

Preventie

De jury mist ook de relatie met vergelijkbare
opleider deze hvk-student kunnen stimuleren dit

Gevolg

Oorzaak

vermeld wordt.

Het onderwerp is interessant, omdat ondernemingen
steeds meer zoeken naar integratie van veiligheid
binnen het bedrijfsproces: HSSE als business partner

Herstel

van bedrijfscontinuïteit.

Incident
reactie

Continuïteit

Effect
beperken

Verkorten tijd
verstoring

Herstel
100%
operationeel

Rick van Soest wordt genomineerd voor de
NVVK-publieksprijs 2016.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016
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De NVVK-prijzen, eervolle vermeldingen en
publieksprijzen zijn vanaf 1995 uitgereikt aan:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Proces-verbaal
stemcommissie
publieksprijs 2015
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mw. J. Biesma-Rooker, dhr. R. van der
Beek, dhr. J. Boelens, dhr. L. Meesters
en dhr. M. Widdershoven (groepsproject)

NVVK-prijs

mw. R. Hamam

eervolle vermelding

dhr. B. Palali en dhr. J. de Jong

eervolle vermelding

dhr. H.W. Stegeman

eervolle vermelding

mw. V.S. Steehouwer-Glimmerveen

mvk-prijs en publieksprijs

dhr. G.J. Zuidema

hvk-eervolle vermelding

dhr. G.J. Schulting

mvk-prijs

dhr. T. Hermans

mvk-eervolle vermelding

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

hvk-eervolle vermelding

mw. I.M. Koopmans

postdoc-eervolle vermelding

dhr. R.A. van den Berg

hvk-publieksprijs

dhr. L.A.A. Peeters

mvk-eervolle vermelding en publieksprijs

dhr. M.P. de Dreu

hvk-prijs

dhr. Th.A.M. de Bruin

postdoc-prijs

dhr. X. ten Dolle

mvk-prijs

dhr. ing. G. Kant

hvk-prijs

dhr. ir. J.W.A. Scheepers

postdoc-prijs

dhr. M.A. Kerkhof

publieksprijs

dhr. M.S. Kishun

mvk-prijs

dhr. H.H. Deuling

hvk-prijs

dhr. H.F.G. Zautsen

postdoc-prijs

dhr. H.J. Veringa

publieksprijs

mw. H.A.M. Schenk

mvk-prijs

dhr. S.T. Willekes

mvk-eervolle vermelding

dhr. ing. A.D. Bloemsma

hvk-prijs

mw. C.P. Frentz

postdoc-prijs en publieksprijs

dhr. P. Lindhout

postdoc-eervolle vermelding

dhr. R. van der Pol

mvk-prijs en publieksprijs

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

mvk-eervolle vermelding

mw. A. Kuipers-Oortschot

hvk-eervolle vermelding

dhr. ir. B.J. Hendriksen

postdoc-prijs

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

postdoc-eervolle vermelding

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016

2008

2007

2006

2005

2004

dhr. ing. A.P. Scheltinga

mvk-prijs

mw. E.M. van Biene-Vlasblom

postdoc-prijs en publieksprijs

dhr. J.P.M. Matton

mvk-prijs

dhr. J.H.B.L. Meenhuis

mvk-eervolle vermelding

dhr. ir. W.J. Dijk

hvk-prijs en publieksprijs

dhr. ing. K.E. Beumkes

postdoc-prijs

dhr. J. Ros

mvk-prijs

mw. drs. V.R. van Guldener

hvk-eervolle vermelding

dhr. ir. A. Overbeeke

postdoc-prijs en publieksprijs

mw. ing. I. Breedveld

mvk-prijs

dhr. H.A. van Helsland

mvk-eervolle vermelding

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

hvk-prijs en publieksprijs

dhr. E.J. de Reus

mvk-prijs

dhr. P.A.H. Klein

hvk-eervolle vermelding

dhr. ir. C.A. Zemering

postdoc-prijs

dhr. J.J. Rooijmans

postdoc-eervolle vermelding

dhr. P.C. Booster

publieksprijs

dhr. G.J. Offers

mvk-prijs

dhr. H.G.A. van den Elsen

hvk-prijs

dhr. ing. A.H. Emmen

postdoc-eervolle vermelding en publieksprijs

mw. drs. P.C. Kuijpers

mvk-prijs en publieksprijs

dhr. ing. J.C. Berkhout

hvk-prijs

dhr. drs. M.F. Jager

postdoc-prijs

dhr. drs. A. Wold

postdoc-eervolle vermelding

dhr. A. Lefeber

mvk-prijs

dhr. ir. E. van der Schans

hvk/postdoc-prijs en publieksprijs

dhr. Th. Koetsier

mvk-prijs

dhr. E.J. Oomes

hvk-prijs

dhr. J.W. van Middelaar

hvk/postdoc-eervolle vermelding

dhr. F. van Doorn

mvk-prijs

dhr. R.M. Vermeul

hvk-prijs

dhr. W. Holtrop

mvk-prijs

dhr. ing. C.H. van den Berg

hvk/postdoc-prijs

dhr. drs. H.G.D. Cramer

hvk/postdoc-eervolle vermelding

dhr. T.K. van der Voorden

mvk-prijs

mw. ing. H.T. Niele-Sanders

hvk-prijs

dhr. T. Franssen

hvk-eervolle vermelding

dhr. R.T.J. Montijn

postdoc-prijs

dhr. ing. L.A.M. Voesten

postdoc-eervolle vermelding

1996

dhr. G.C.J. Uittenhout

hvk-prijs

1995

dhr. J.W. IJkel

hvk-prijs

dhr. ir. D.F. Mulder

postdoc-prijs

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997
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De NVVK-prijzen voor
de Veiligheidskunde

vandaag en morgen

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde reikt

Voor het bijwonen van de lezingen wordt 0,5 Hobéon-

sinds 1995 jaarprijzen uit aan de auteurs van de beste

SKO-punt toegekend. Mits vooraf aangemeld, ligt uw

afstudeerscripties van veiligheidskundige opleidingen

certificaat na afloop klaar.

in het Nederlandse taalgebied. Alle NVVK-leden
worden uitgenodigd deze uitreiking bij te wonen.

De NVVK-prijs voor de Veiligheidskunde dient een
aantal doelen:

De scripties worden op uitnodiging van de NVVK-jury
ingezonden door opleidingen voor middelbare en

-	veiligheidskundigen in opleiding worden gestimu-

hogere veiligheidskunde. Dit jaar dingen voor het

leerd een manuscript af te leveren dat uitstijgt boven

eerst ook nominaties van opleidingen voor integrale

het gemiddelde;

veiligheidskunde mee naar de NVVK-prijs. Hogescholen met andere opleidingsvarianten, waarvan in
het curriculum een belangrijke rol voor veiligheid is

-	het vakgebied krijgt door het produceren van
hoogwaardige publicaties meer aanzien;

ingeruimd, zijn eveneens welkom te nomineren. De
lijst is voor deze editie aldus grondig herzien en ook
voor editie 2017 zal deze worden geactualiseerd.
De NVVK-jury is een vakjury met maximaal 7 leden.
Met elkaar beoordelen zij op basis van in het jury

-b
 eroepsgenoten worden geattendeerd op interessante ontwikkelingen;
- dit alles omwille van verdieping, verbreding en
vernieuwing van het vakgebied der veiligheidskunde;

reglement vastgelegde criteria de inzendingen. Deze
jury heeft ambtelijke ondersteuning van het jurysecre

- de opleiders kunnen het onafhankelijke en deskun-

tariaat en vergadert in beslotenheid. De jury is onaf

dige oordeel van de jury betrekken bij de evaluatie

hankelijk in haar oordeel, haar besluiten zijn bindend

van hun opleiding.

en over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Alle ingezonden scripties worden integraal gepubli
De jury selecteert uit alle inzendingen maximaal zes

ceerd via www.veiligheidskunde.nl. Alle inzenders

scripties. De auteurs hiervan doen mee aan de strijd

schrijven een artikel over hun afstudeerwerk voor

om de NVVK-publieksprijs. Het bij de lezingenmiddag

publicatie in NVVKinfo.

aanwezige publiek kiest de winnaar. De vakjury kent
de scriptieprijs toe, alsook de eervolle vermeldingen.
De prijzengelden bedragen:
- voor de NVVK-prijs € 1.200,- voor een Eervolle Vermelding € 500,- voor de NVVK‑publieksprijs € 1.000,-.

De NVVK-jury is onafhankelijk in haar oordeel en haar beslissingen zijn bindend.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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De opleiders
Hieronder de lijst van de 25 opleidingen met hun opleidingsvarianten die voor editie 2016
zijn uitgenodigd hun twee beste scripties in te zenden. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd.
Op pagina 4 en 5 kunt u zien welke opleiders daadwerkelijk hebben genomineerd.
-	Apply Opleidingen (middelbare veiligheidskunde), Terneuzen
-	Arbode (middelbare veiligheidskunde), Gorinchem
-	Avans Hogeschool (integrale veiligheidskunde), Den Bosch
-	Copla Opleiding en Training (middelbare veiligheidskunde), Harderwijk
-	EBN Campus (middelbare veiligheidskunde), Nieuwegein
-	Gelling Publishing & Training (middelbare veiligheidskunde), Nieuwerkerk aan den IJssel
-	Haagse Hogeschool (integrale veiligheidskunde), Den Haag
-	Hogeschool van Amsterdam (Aviation Academy), Amsterdam
-	InHolland (integrale veiligheidskunde), Rotterdam
-	Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (middelbare veiligheidskunde), Almelo
-	NCOI Techniek (middelbare veiligheidskunde), Hilversum
-	Stichting PHOV (middelbare veiligheidskunde), Utrecht
-	Saxion Hogeschool (integrale veiligheidskunde), Enschede
-	Schulten Opleidingen en Certificeringen (middelbare veiligheidskunde), Enschede
-	Technicom (middelbare veiligheidskunde), Hoogvliet
-	Universiteit van Antwerpen (postgraduaat in de preventieadviseur niveau 1), Antwerpen
-	Apply Opleidingen (hogere veiligheidskunde), Terneuzen
-	Copla Opleiding en Training (hogere veiligheidskunde), Harderwijk
-	Kader Bureau voor Kwaliteitszorg (hogere veiligheidskunde), Almelo
-	NCOI Techniek (hogere veiligheidskunde), Hilversum
-	Nederlandse Defensie Academie, Breda
-	Stichting PHOV (hogere veiligheidskunde), Utrecht
-	Technische Universiteit (moshe), Delft
-	Technische Universiteit (mps), Delft
-	Universiteit van Antwerpen (master in de veiligheidswetenschappen), Antwerpen
Voor informatie over editie 2017: nvvkjury@veiligheidskunde.nl.

-prijs voor de Veiligheidskunde 2016
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Viola Steehouwer-Glimmerveen won in 2015 de
NVVK-publieksprijs voor haar presentatie over “Veiligheid externe evenementen”. Voor haar scriptie kreeg
zij van de vakjury ook de NVVK-scriptieprijs 2015.

www.veiligheidskunde.nl

