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De risicometer
“Beleggen met geleend geld met een aandelenportefeuille als onderpand gebaseerd op het vertrouwen in de markten en daarmee de verwachting

dat de stijgende lijn van koersen een tijdje zal aanhouden.”

Dit is een korte samenvatting van een nieuwsbericht wat mij onlangs ter ogen kwam. Nu ben ik geen econoom en daarom vraag ik me na het lezen

van dit soort berichten wel eens af waar dit vertrouwen op gebaseerd wordt.

Wat nu als het weer de andere kant op gaat? Is dit niet enorm moeilijk te voorspellen gezien alle factoren die het marktklimaat kunnen beïnvloeden?

Heeft het recente verleden niet uitgewezen dat het juist ook enorm mis kan gaan? Hoezo dan vertrouwen?

Van grote afstand en met een risicomanagementbril bezien lijken mij de huidige markten eerder een loterij dan iets waarop je vol vertrouwen veel

geleend geld zou moeten inzetten. Waar bedreigingen zijn zullen zeker ook mogelijkheden zijn die veel kunnen opleveren. Dat maakt waarschijnlijk

dat er veel risico’s worden genomen. In hoeverre deze risico’s verantwoord zijn en al dan niet bewust worden genomen blijft de vraag.

Kijkende naar de voorgaande periode van financiële crisis zijn de risico’s naar mijn idee vaak onderschat. Voor afnemers van bijvoorbeeld hypotheek

producten heeft dit geleid tot extra maatregelen en waarschuwingen. Een mooi voorbeeld is de risicometer die bij alle hypotheekproducten wordt

getoond zodat je als afnemer weet of je een klein of groot risico loopt. Uiteraard puur ter bewustwording zijn dergelijke maatregelen zeker geen ga

rantie dat er altijd een verstandige keuze wordt gemaakt.

Maar is dit dan de enige groep waarvoor dit soort maatregelen ter bewustwording nodig zijn?

Gezien het prille herstel van de economie en het risicovolle gedrag wat beleggers nu alweer vertonen lijkt bij die groep ook nog veel winst te boeken.

Misschien biedt een risicometer voor hen ook ‘een uitkomst’!

Ronny van den Heuvel
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Van het bestuur...
Als bestuur hebben we recentelijk een nieuwe visie voor de komende jaren

uitgewerkt. Deze visie zal op de komende ALV verder worden toegelicht,

maar hierbij alvast een overzicht.

Het thema is geworden:

‘Risicomanagement als spil in de besluitvorming’

‘Verbinden door middel van kennisnetwerken en informatiestromen’

Daarbij zal samenwerking met andere brancheorganisaties, kennisinsti

tuten en bedijfsleven een belangrijk aandachtspunt worden.

De ambitie van de NVRB ligt hoog; een nog sterkere rol vervullen als ‘het’

centrale kennisorgaan in Nederland op gebied van risicomanagement en

bedrijfszekerheid met aandacht voor mens, organisatie en technologie.

Graag zien wij u verschijnen op dinsdag 11 maart a.s.

16:45 uur tot 21:00 uur

Zalencentrum Meeting Plaza (Godebaldkwartier 20), Utrecht

Bert Knegtering,

Voorzitter

Nieuwsberichten...
Op de NVRB-site vindt u o.a. de volgende nieuwsberichten:

 

- Presentaties Lezingenavond "Veiligheid in de procesindustie"

- Pieter van Vollenhoven praat over veiligheid met Tweede Kamer

- Risico in pps-constructies gemeentegrond onbekend

- Beleggers beleggen steeds meer met geleend geld

- Nieuwe norm voor elektrische veiligheid van machines in de maak

- 'Veiligheid op spoor in 't geding'

- TU Delft, Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool

       gaan samenwerken in Cyber Security Academy

- Opnieuw groot risico op overstromingen langs Theems

- Shell opent Safety Centre

- Nederland verzamelde en deelde zelf telefoondata met NSA

- Groot risico op stemfraude bij internetstemmen

- Partijen ondertekenen code ‘Veiligheid in de bouw’

 

Voor alle informatie gaat u naar

http://www.nvrb.nl/nieuws.html

Verenigingsgegevens
Het doel van de NVRB is "bijdragen aan de ontwikkeling van de ana

lyse en beheersing van risico's en bedrijfszekerheid alsmede de toe

passing en kwaliteit daarvan te bevorderen door kennisoverdracht en

uitwisseling van ervaring."

Aanmelding lidmaatschap en wijziging gegevens leden

Secretariaat NVRB

Marit Zethof

p/a HKV lijn in water

Botter 1129

8232 JN Lelystad

0320 - 294 211

secretaris@nvrb.nl

 

Aanmelding en informatie NVRB-bijeenkomsten

Secretariaat en/of via de website www.nvrb.nl

Uitnodiging ALV 2014
Op 11 maart 2014 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Neder

landse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid (NVRB)

plaats. Tijdens de vergadering presenteert het bestuur van de NVRB het

jaarverslag 2013 en het werkplan 2014. Na de vergadering zal een lezing

worden verzorgd door Ron Damstra met als thema "De Onderzoeksraad

voor Veiligheid in de praktijk".

Programma:

16:45 uur Ontvangst met koffie

17.00 uur Algemene ledenvergadering

18:30 uur Buffet

19:30 uur Lezing door Ron Damstra

21:00 uur Afsluiting

Lezing “De Onderzoeksraad voor Veiligheid in de praktijk”

De presentatie zal worden verzorgd door Ron Damstra, Senior Onderzoe

ker/Projectleider bij de Onderzoeksraad. In deze lezing krijgen we te horen

hoe de Onderzoeksraad als organisatie is gepositioneerd en welke wet

telijke taken zij uitvoert. In de praktijk betekent dit dat het onderwerp vei

ligheid op vele manieren en in veel sectoren wordt behartigd. Ongevallen

zijn vaak de blikvanger, maar ook preventieve veiligheidsstudies behoren

tot de kernactiviteiten. Ron zal enkele recente dossiers belichten.

 

U bent van harte welkom op dinsdag 11 maart vanaf 16:45 uur in Meeting

Plaza Utrecht.

Namens het bestuur van de NVRB,

Marit Zethof
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De Pen... Pieter van Gelder
Al vele jaren werk ik met veel plezier samen met de

NVRB en het is daarom een genoegen om voor deze

editie van de nieuwsbrief een kort stukje te schrijven

over mijzelf en het vakgebied van risico en bedrijfs

zekerheid.

Mijn samenwerking met NVRB (in die tijd nog CRA

geheten) begon eind jaren 90 toen ik als promoven

dus Civiele Techniek aan de TU Delft trouw de lezin

genavonden in de Jaarbeurs in Utrecht bijwoonde.

Een ideale gelegenheid om kruisbestuiving tussen verschillende discipli

nes, praktijk en wetenschap, ervaring en frisse ideeen te genereren. Ik

was in die tijd ook een trouwe deelnemer aan de ESREL conferenties en

actief in het ESRA bestuur. Toen de mogelijkheid zich voordeed om een

ESREL conferentie naar Nederland te halen konden we de NVRB, TNO

en Rijkswaterstaat direct bereid vinden om ESREL2003 in Maastricht te

gaan organiseren.

Dat was een geweldige conferentie waar herinneringen nog vaak worden

opgehaald, vooral van het congresdiner in de grotten in Valkenburg. Tien

jaar later hebben we het kunstje herhaald, ook weer met een prominente

rol van NVRB, met ESREL2013 in Amsterdam. Voor mij een hele bijzon

dere gebeurtenis want de week van ESREL2013 viel precies in de overstap

van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen als universitair

hoofddocent ‘probabilistisch ontwerpen’, naar de faculteit Techniek, Be

stuur en Management als hoogleraar ‘safety science’. 1 Oktober 2013

begon mijn nieuwe functie en dit was dag 2 van de conferentie. Ik werd

die dag tijdens het conferentiediner in de Beurs van Berlage nog even in

het zonnetje gezet door de ESRA voorzitter.

Binnen de sectie S3 ‘Safety and Security Science’ sta ik voor de uitdaging

om het vakgebied verder uit te bouwen en er een wetenschappelijke boost

aan te geven. Binnen het domein van de water veiligheid zijn we daar al

heel aardig in geslaagd, hoewel de security kant (het intentioneel

kwaadwillig handelen) tot nu toe onderbelicht is geweest. Veiligheid in en

rondom het huis, in het ziekenhuis, in de voedselketen en andere supply

chains, de constructieve veiligheid, brandveiligheid, veiligheid in het ver

keer, openbaar vervoer, luchtvaart, scheepvaart, de arbeidsveiligheid,

veiligheid van de petro-chemie en de nucleaire sector en in cyberspace

zijn veiligheidsdomeinen waar in meer of mindere mate al veel kennis is

opgedaan. Een uniforme aanpak voor het kwantificeren en optimaliseren

van veiligheid in al deze domeinen, waarbij we in willen spelen op de grand

challenges zoals vergrijzing, big data, kostenbesparingen, en beperken

van inbreuk op privacy en andere normen en waarden, is onze stip aan

de horizon.

Agenda
ALV NVRB 2014

De datum van de Algemene Ledenvergadering van 2014 is in de bestuurs

vergadering vastgesteld op 11 maart. Meer informatie elders in deze

nieuwsbrief.

Lezingen NVRB

Uiteraard verzorgt de programma commissie ook in 2014 regelmatig le

zingen en excursies. Hou de website en de mailingen in de gaten voor

data en details. Daarnaast kunt U zich nog altijd opgeven als lid van de

PC of ideeën aandragen!

De TU Delft ziet het belang hiervan in en heeft zich gecommitteerd middels

het initieren van het TU Delft Safety and Security Institute waarin TU breed

zo’n 20 leerstoelen, 50 stafleden, 100 promovendi, en meer dan 100 af

studeerders samenwerken op safety en security onderwerpen. Ikzelf ben

de directeur van het instituut en tezamen met een scientific board en een

mooi budget van 1 miljoen Euro aan ‘seed money’ mogen we het onder

werp verder op de kaart gaan zetten. We zien enorm veel mogelijkheden

voor de kruisbestuiving van de verschillende leerstoelen. Bijvoorbeeld het

thema "veiligheid in huis", waar nog steeds, vooral bij oudere mensen,

veel ongelukken gebeuren. Het vallen van een trapje, kortsluiting, water

overlast, maar ook security issues zoals diefstal. Als we dit thema geinte

greerd en evidence-based aanpakken, inzet van mini-drones of andere

intelligente observatie technieken en controle mechanismen, inzet van

DNA sprays of misschien wel nano-sprays, en naast technische snufjes,

ook socio-technische maatregelen (voorlichting, regelmatig oefenen, etc),

dan kunnen we hier een flinke stap voorwaarts zetten naar een nog veili

gere samenleving.

Naast onderzoek zijn we ook volop bezig met het onderwijs voor safety

and security. We zijn een post-academische deeltijd-opleiding SSRG

(Safety, Security, Risk and Governance) aan het opzetten. Een opleiding

van zo’n anderhalf jaar met 7 tracks, die leidt tot een TU Delft Master titel.

Geinteresseerde NVRB leden kunnen contact met mij opnemen.

Een vereniging als NVRB is een must voor ons vakgebied. De vereniging

bruist en ik wens haar leden veel succes in hun verdere activiteiten.

Pieter van Gelder
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Wetenschapswaardigheden
Maintenance policy selection, by Adriaan Goossens

The author is a PhD student at the University of

Twente, Enschede, The Netherlands, at the chair of

Maintenance Engineering, within the faculty of Engi

neering Technology.

The chair of Maintenance Engineering is headed by

Prof. dr. ir. Leo van Dongen, and the research is

supervised by dr. ir. Rob Basten.

Maintenance policy selection is a key decision in the process of main

tenance decision making: it has a great impact on the effectiveness and

efficiency of maintenance. Also, maintenance requirements of a capital

asset change throughout its life-time. These changes can be initiated due

to several reasons, for example, the warranty period passes and prescrip

tions by suppliers no longer have to be followed, the use of the asset

changes over time, or new (maintenance) technologies emerge. However,

current selection heuristics do not always neatly fit to maintenance orga

nizations, and these heuristics provide only limited understanding and

insight in the maintenance decision and the underlying reasons and crite

ria for the choice of policy. So, while maintenance policy selection is im

portant, these drawbacks undermine practicality and feasibility, two factors

that must not be overlooked if the chosen maintenance policy is to succeed

in practice.

Our research at the University of Twente, at the chair of Maintenance

Engineering, focusses on tackling these drawbacks. We are investigating

a way of maintenance policy selection that creates understanding, and

takes into account not only the measurable goals (such as KPIs), but also

the intangible, softer factors that provide the fit to the company, such as

experience, relations and company culture. We have started this research

focussing on the Royal Netherlands Navy and related companies.

To investigate maintenance policy selection, four subjects need to be

covered: firstly a set of maintenance policies to choose from, secondly a

decision method, thirdly a set of criteria that play a role in the decision,

and lastly a way to validate whether the results of our investigations indeed

tackle the drawbacks. We will elaborate on these four items one by one.

Maintenance policies come with many names and many slightly different

definitions. Formalized, a maintenance policy is a policy that dictates which

parameters (for example, elapsed time or amount of use) trigger main

tenance actions. For our research, we use a set of six, drawn from scien

tific literature:

• failure-based maintenance: maintenance is performed correctively only,

meaning that one deliberately waits for something to break or fail;

• calendar-time-based maintenance: maintenance actions are performed

at fixed time intervals, for example, every month or year;

• use-based maintenance: the actual use triggers maintenance, such as

kilometres driven or hours run;

• use-severity-based maintenance: not the use, but its severity triggers

maintenance, for instance off-road kilometres compared with on road ki

lometres in stead of just the total kilometres driven;

• load-based-maintenance: measured internal loads trigger maintenance;

for example, the measured strain in a certain structural component;

• condition-based maintenance: a measured condition dictates maintenan

ce actions, such as particular levels of vibration or amounts of dissolved

metal parts in oil.

These six policies provide the alternatives to choose from when selecting

a maintenance policy.

The decision method must provide a way to use the criteria to select, or

decide on, one of the alternatives. Due to the complexity of the decision

and the diversity of the criteria, a multiple criteria decision method is ap

propriate. Therefore, we use the Analytic Hierarchy Process (AHP), a

multiple criteria decision method developed in the 1980s by Thomas Saaty.

The AHP has several advantages that fit the problem under investigation.

Firstly, it is designed to integrate objective, subjective, qualitative and

quantitative information. Adding to that, it creates a thorough understan

ding of the problem by structuring the problem hierarchically. The way it

pairwise compares the criteria and alternatives provides simplicity and

ease of use. Lastly, the AHP is a well established multiple criteria decision

making approach, in both academia and industry, known to produce

plausible and defensible results.

The process works in four steps, resulting in the final priorities of the al

ternatives, in this case the six maintenance policies. The steps are as

follows.

1. Define the problem and the goal of the decision.

2. Structure the decision hierarchically, starting at the top with the goal of

the decision, via the criteria and sub-criteria, to the lowest level, which is

a set of the alternatives.

3. Construct a set of pairwise comparisons. Each level in the hierarchy is

used to compare the sub-criteria immediately below it.

4. Use the priorities obtained from the comparisons in Step 3 to weigh the

priorities at each level in the hierarchy. Then obtain the overall priorities

for each level of the hierarchy. Continue this process until the final priori

ties of the alternatives in the bottom most level are obtained.

- pagina 4 -
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Even voorstellen...  
Marit Zethof
Sinds mijn afstuderen (2011) houd ik mij bezig met risicoanalyses. Ik ben

begonnen met het ontwikkelen van een risicobenadering om de effecten

van de zoutwaterindringing vanuit zee op de zoetwatervoorziening te

beoordelen.

 

Na mijn afstuderen bij de sectie Waterbouwkunde van de faculteit Civiele

Techniek aan de TU Delft, ben ik bij HKV aan de slag gegaan als adviseur

risico en veiligheid. Ik houd mij met name bezig met vraagstukken op het

gebied van waterveiligheid. Denk hierbij aan het in beeld brengen van de

huidige overstromingsrisico's zowel in Nederland als over de grenzen.

Welke eisen moeten we aan de waterkeringen stellen, zodanig dat iedere

inwoner achter de kering dezelfde basisveiligheid heeft en we de totale

kosten optimaliseren?

 

Ik heb de NVRB leren kennen, toen ik werd gevraagd mijn Master Thesis

op de Universiteitendag van de NVRB te presenteren.

In de zomer van 2013 heeft mijn collega Karolina Wojciechowska mij

gevraagd de functie van Secretaris binnen het bestuur van de NVRB van

haar over te nemen. Dit lijkt mij een mooie uitdaging en een leuke manier

om nieuwe mensen te ontmoeten die werkzaam zijn op andere terreinen

binnen de wereld van risicoanalyse en bedrijfszekerheid.

Marit Zethof

The criteria that play a role are explored in two ways: by examining scien

tific case studies in which the AHP is used for maintenance policy selec

tion (although in other industries than shipping) and by conducting inter

views at the Royal Netherlands Navy and companies that are closely re

lated, such as a shipbuilder, a classification society, an original equipment

manufacturer and a maintainer. In total 9 scientific cases were examined

and 8 interviews were conducted. This resulted in a list of over 180 pos

sible criteria. These were trimmed down to around 45 workable and ap

plicable criteria. While forging the list of criteria into a hierarchy usable with

the AHP, several clusters could be formed. The two main clusters that

were formed are goals and fit to company. Goals is further divided into

KPIs and desirables. Fit could be divided in six sub-clusters: a) fit to crew;

b) fit to knowledge; c) fit to mission; d) fit to relations; e) fit to spare parts;

and f) fit to maintenance tasks. This shows that indeed the softer, qualita

tive criteria do play an important role in maintenance policy selection.

Validation of the used criteria, as well as the hierarchy along with the AHP,

lies in bringing it to practice. To do so, we are currently organizing test-

sessions at the Royal Netherlands Navy and the other companies. At these

sessions the AHP is used with our hierarchy to select the most suitable

maintenance policy for a case selected by the company. Although only

two sessions have been held at the time of writing, the results of these

sessions are very positive. The attendees indicate that this is a both

useful and interesting way to approach maintenance policy selection,

during which better insight in the selection process is gained.

However, besides the Navy, we also want to bring these session to other,

most likely maritime industries to research if what we have learned at the

Navy also holds for other industries. This way we aim for an even better

understanding of maintenance policy selection.

To summarize, in order to address the drawbacks of the current ways of

maintenance policy selection, we have explored an alternate way of looking

at maintenance policy selection. We have defined six different maintenan

ce policies, and shown that the AHP is a useful decision method for these

decisions. The criteria that play a role were drawn from both scientific li

terature and interviews with practitioners. Armed with the alternatives, the

AHP and the criteria, we are currently taking our results to practice, orga

nizing test sessions in industry with very positive results – starting at the

Royal Netherlands Navy, but looking further as we go.

The author gratefully acknowledges the support of Lloyd’s Register

Foundation. Lloyd’s Register Foundation helps to protect life and proper

ty by supporting engineering-related education, public engagement and

the application of research.

Adriaan Goossens

A.j.m.goossens@utwente.nl

http://www.utwente.nl/ctw/opm/staff/ME/GoossensAJM/

http://www.utwente.nl/ctw/opm/research/maintenance_engineering/
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Schokkende gebreken
Risicozoeker 20, door Johan de Knijff

Zelden sprak de pers zo frequent van "het risico" en klonk de roep om

scherpe kansen en begrensde gevolgen zo krachtig, als rond het Kabi

netsbesluit van 17 januari betreffende verminderde gaswinning in Gronin

gen. Noch werden in een kwestie de risico's zó onder en de mogelijkheden

van risico-analisten zó overschat.

  Dat komt doordat een totaal ander beeld is ontstaan van de winning van

aardgas. Ooit kwam dat gas zonder veel gedoe naar boven uit een paar

honderd meter zandsteen. Men communiceerde dat zoiets zonder de

oorspronkelijke 300 bar druk van de 3 kilometer bodemmassa erboven,

ietwat inklinkt, en het was geloofwaardig dat in 2050 het maaiveld een

halve meter lager zou liggen. Dat zou dan het grootste effect zijn in een

gebied van 25 x 45 kilometer, zodat alle Groningse have en goed onge

broken mee kon dalen. Zonder ongelijke en plotselinge toestanden die

scheuren geven en zo. Momenteel heerst een heel andere voorstelling:

300 kubieke kilometer met voormalig gas en ruim voorzien van breuken,

waarlangs schoksgewijs de ondergrond het aan het begeven is, op een

onverwachte en vooralsnog onbeheersbare wijze. Scheuren zijn dagelijk

se kost en instorting is nu het gevaar.

  Doorschietende percepties? Natuurlijk kunnen gebouwen best een

schokje hebben, kijk maar naar al die eeuwenoude gebouwen rond de

Middellandse zee. Maar daar geen gestapelde bakstenen waartussen het

kalkcement allang zijn verbindende functie heeft verloren. Ze staan bo

vendien op iets stevigers dan verende klei. En de doorstane schokken

waren misschien wel zo sterk als magnitude 6, maar op tientallen kilome

ters diepte en afstand. Derhalve zien we in Groningen serieuze risico's bij

veel kleinere magnitudes. Bovendien hoeft er helemaal niks in te storten,

een kleuter onder een omvallende boekenkast lijkt meer dan voldoende

voor een publicitaire catastrofe.

  Wat doet onze beroepsgroep daartegen? Nauwkeuriger parameters van

die ondergrond zoeken, eindigend in liefst een bovengrens voor de

magnitude van gelijktijdig vrijkomende energie maar minstens een kans

uitspraak voor M ≥ 5, een aardbeving die Groningen ernstig zal schokken.

Specifieker responsfuncties bepalen van M naar gevolgen op maaiveld

als PGA en PGV, afkortingen die eerder geen bewoner tot zich nam.

Bekijken in hoeverre bestaande gebouwen meer trillingsbestendig ge

maakt kunnen worden, terwijl die voorheen en al dan niet krakkemikkig,

als veilig werden ervaren. Kosten-baten-analyses om tienduizenden hui

zen te verfraaien met verstevigingen, versus verdwijnen van bouwwerk

en bewoners. Allemaal nieuw, toegevoegd, of veroorzaakt, met dus de

nare eigenschap dat er een verantwoordelijke, hersteller of zondebok bij

te vinden is. Nog los van getoeter bij risiconormen en voorzorgsbeginse

len die Groningers onthouden zouden worden. Een fijne klus voor de NAM.

  Het wordt nog veel naarder dan hierboven, zo leert een overzicht van de

bevingen (M ≥ 1) in het betreffende gebied. In de figuur hiernaast zijn drie

punten tot 1990 onzichtbaar. In de jaren daarna zijn er ineens zeshonderd

aardbevingen. Empirisch is evident: ergens voor 1992 is een kritiek punt

gepasseerd en voor Groningen een nieuw tijdperk begonnen. Via "De

Ingenieur" (Van Putten, 26/1) een perfecte trendlijn: per zes jaar bijna een

verdubbeling. Over tien jaar elke dag een aardbeving in Groningen.

   Had nou geen enkele risicoanalist dit eerder, liefst tijdig, kunnen zien?

Er zijn precedenten, bijvoorbeeld het beruchte Gazli-veld (Oezbekistan).

Daar waren vanaf 1976 record-aardbevingen (tot M=7) na gaswinning. De

kanttekeningen over (on)vergelijkbaarheid met het Groningerveld vullen

meer dan dit A4-tje, zoals de heersende opvatting dat dergelijke magni

tudes niet door winning kúnnen komen en dus wel tektonisch van oor

sprong móeten zijn. Daartegenin valt dan weer te lezen dat de betreffen

de aardplaat nooit eerder activiteit vertoonde, dus de aanleiding wel de

gelijk drukdaling is. Maar dan mist weer een plausibel model om tientallen

kilometers tussen veld en breuk te overbruggen. In een van die nu door

de Nederlandse overheid verordonneerde rapporten zal ongetwijfeld een

doortimmerd betoog komen dat naar huidige inzichten een geïnduceerde

aardbeving niet sterker kan zijn dan 3,7. Of een ander getal, maar één

ding is zeker: hoger dan volgens het vorige model.

  Nog even terug naar de figuur, die ook akelig sterk bovenaan een extra

polatie hint, met 4,0 voor het volgende Loppersum. Sterker nog: als dat

niet in 2015 is gebeurd, is die beving over tijd (indicatie rechts-boven).

Maar als hij snel komt, blijft er wel hoop dat de zojuist verminderde gas

winning de trend na enige tijd kan keren. Minder gunstig, zeg maar gerust

een knots van een risico, is dat al dat onderzoek, data en modellen verder

verduidelijken: de kennis was inderdaad ontoereikend, een kritiek punt is

inmiddels gepasseerd, en de gevolgen in de nabije toekomst hebben we

niet in de hand.

   Kortom, precies wat zo ongeveer alle risicomodellen associëren met

grote risico's: nieuw, onbekend, onbeheersbaar. En dat in één casus, waar

eerder modelvertrouwen (Risicozoeker 5), risicofactoren (RZ 12) en be

heersing (RZ 16) afzonderlijk voorbij kwamen. We hebben een hoop te

danken aan al dat aardgas.
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Verslag lezing
procesveiligheid
De avond over veiligheid in de procesindustrie op 11 februari 2014 werd

geopend en begeleid door Paul Heimplaetzer van de Programmacommis

sie. Een veertigtal bezoekers luisterde vervolgens geboeid naar de twee

sprekers, Peter van Steenderen en Johan van Middelaar, beiden werk

zaam bij Royal Haskoning DHV.

Peter van Steenderen is technoloog die zich vooral richt op de olie- en

gassector, vertrouwd met technische veiligheid, RAMS en proactieve

beheersing. Hij krijgt al snel de volle aandacht met zijn terugblik in woord

en beeld van één de meest ernstige rampen uit de industriële historie, de

explosie en brand op de Piper Alpha in 1988, het olieproductieplatform in

de Noordzee. Het platform heeft vooraf al de ingrediënten voor een stevig

incident: gas èn olie, mensen vlakbij en boven elkaar die daar afwisselend

werken en ‘wonen’, kortom een onnatuurlijke, onveilige omgeving. Onder

zoeksleider van deze ramp Lord Cullen heeft dat achteraf allemaal

blootgelegd. De kern van de toedracht blijkt het verwijderen van een PSV

(Pressure safety valve) en de gebrekkige communicatie daarover. De

trieste balans; 167 doden, waarvan velen door verstikking.

Het resultaat van deze gebeurtenis voor het vakgebied veiligheid is enorm

en behelst onder meer het verbeteren van risicomanagement en de intro

ductie van de safety case. Belangrijke methoden als de hazard assess

ment procedure en de uitbouw van de bow-tie, en factoren als de SCE’s,

de safety critical elements, representeren een nieuwe visie. Peter loopt

het stelsel stap-voor-stap langs. We horen over ESD-systemen, QRA,

IRPA en restrisico. Lees het gerust na op de sheets, te vinden op www.

nvrb.nl. Rode draad is het onderling vergelijken van alternatieve ontwerpen

voor boor- en productieplatforms, met of zonder noodhelikopter, met of

zonder drastische separatie van werken en wonen, bijvoorbeeld via de

bouw van een blast wall. In de discussie met de toehoorders laat Peter

weten dat niet alle aannames in de theoretische beschouwing optimaal

gevalideerd zijn, de kracht zit in het vergelijkenderwijs toepassen van de

data en niet in de absolute waarden.

Ook Johan van Middelaar, veiligheidsadviseur voor externe veiligheid,

pakt een ramp als houvast voor zijn verhaal. Iedereen kent zijn casus, de

brand en explosies bij Chemie-Pack in Moerdijk en de uitzonderlijke om

standigheden die tot de brand hebben geleid. Uitzonderlijk…? Laten we

dat in ieder geval hopen. Dit dossier is het schoolvoorbeeld van onveilig

werken. Johan heeft een aansprekende indeling van zijn verhaal. Eerst

de berichtgeving door het bedrijf zelf, vanuit een filmpje dat gemaakt is

voor het TV-programma Klokhuis: “Veiligheid is uitstekend geregeld” en

daarna de feiten die het Onderzoeksraadraad voor Veiligheid (OvV) heeft

bijeengebracht na de ramp. Zoek de verschillen. De toehoorders krijgen

informatie uit de eerste hand omdat Johan lid was van het onderzoeksteam

van de OvV. De gebeurtenis kenmerkt zich door een ongekende afwijking

van veiligheidsprocedures. Verboden opslag op het middenterrein van

zeer grote aantallen IBC’s, gasbranders boven een grote plas xyleen, een

pakking in de pomp die niet bestand is tegen xyleen, onwetendheid en

onvoldoende communicatie over de risico’s van – beruchte – organische

nitraten, een rommelige, zo niet onbegrijpelijke classificatie van stoffen…

Wat was er nìet mis? Men kreeg zelfs training in het gebruik van die

gasbranders!

Nu zijn we enkele jaren verder en Johan stelt een pijnlijke kwestie aan de

orde: “We leren niet van ongevallen”. Er zijn weliswaar veranderingen

zichtbaar, maar geen verbeteringen. De lezing leidt tot een geanimeerde

discussie. Er passeren vragen rondom de invloed van familiebedrijven, de

rechtszaken rondom Chemie-Pack en bewust en indringend personeels

beleid om de discutabele veiligheidscultuur te bestendigen. Opmerkingen

volgen over halffabrikaten als hoofdproducten, waarmee het bedrijf op een

ruime toezichts-afstand van de consument blijft. Men bespeurt een groot

gebrek aan regie. De vele vragen verlevendigen de interactie tussen zaal

en spreker. Uiteindelijk is er toch nog een pluspunt te melden: in Moerdijk

heel veel schade, maar geen gewonden of doden.

Cees Smit
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Programma Commissie NVRB   
zoekt versterking!

Met heel veel plezier organiseren wij, de Programma Commissie van

de NVRB, gedurende het jaar activiteiten voor onze leden en hun in

troducés. Dit varieert van lezingenavonden waarbij specialisten in

ons vakgebied én daarbuiten hun ervaringen en inzichten met ons

delen op allerlei actuele onderwerpen, tot excursies naar bijvoor

beeld de grote waterkeringen van ons land. Dit alles om een platform

te creëren voor kennisverzameling en kennisdeling, maar bovenal

om mensen met een warm hart voor het risicodenken en bedrijfsze

kerheid bij elkaar te brengen.

Momenteel zijn wij met een club van vier enthousiastelingen. Op

korte termijn zouden wij de commissie graag versterken met een of

twee nieuwe leden om samen met ons invulling te geven aan een in

teressant en afwisselend programma.

Vind jij het net zoals wij leuk om je actiever in te zetten voor de

NVRB, of ken je iemand die dat zou willen? Wil jij mee beslissen

over de onderwerpen die wij als vereniging op de kaart zetten en hier

interessante sprekers aan koppelen? En gaandeweg ook nog eens

wat opsteken en je netwerk verder uitbreiden?

Meld je dan nu aan voor de Programma Commissie! Dit kan via een

e-mail naar pc@nvrb.nl, of spreek een van de PC leden aan tijdens

de volgende lezingenavond.

Tot dan!

De Programma Commissie
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