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Het project ‘Samen bewust
veilig’ is nu een aantal
maanden van start. In
januari vond de kick-off
plaats. De werkgroepen en
klankbordgroepen zijn aan
de slag gegaan Op 24 april
vindt een bijpraat-sessie
plaats over het project.
Via deze nieuwsbrief
houden we je op de hoogte
van de ontwikkelingen
binnen het project.
Kijk op de website voor
meer informatie
www.chemelot.nl/bewustveilig
Colofon: deze nieuwsbrief is
bedoeld voor iedereen die
betrokken is bij Samen bewust
veilig en wordt gerealiseerd
door Chemelot communicatie.
Tips, input of vragen?
info@chemelot.nl

‘Samen bewust
veilig’ Wat is dat
eigenlijk?
Vanuit Chemelot is de
ambitie uitgesproken dat
Chemelot uiterlijk in 2025 de
meest veilige, duurzame en
competitieve site van WestEuropa wil zijn. Dit willen we
omdat we de huidige
veiligheidsprestaties kunnen
en willen verbeteren.
Deze ambitie is mede
ingegeven door de publicatie
van het rapport Chemie in
samenwerking;
risicobeheersing op het
industriecomplex Chemelot’
welke in juni 2018 werd
gepubliceerd door de
Onderzoekraad voor de
Veiligheid (OvV).
Concreet betekent dit dat we
onze veiligheidsprestaties de
komende jaren moeten

verbeteren, willen we deze
ambitie waarmaken. Dat is
een stevige uitdaging! Om
deze gezamenlijke veiligheidsambities te kunnen
realiseren zijn we met z’n
allen aan de slag gegaan.
Sinds afgelopen zomer is er
een Chemelot-breed
programma van start om
deze doelstelling te kunnen
bereiken onder de naam
'Samen Bewust Veilig'. De
opdrachtgever is de
Chemelot board.
Het project is belangrijk voor
de toekomst van Chemelot
en dus voor ons allemaal,
ook voor onze omwonenden.
Elke dag werken wij samen
bewust veilig aan de
toekomst van Chemelot.
Het programma kent drie
speerpunten;
1. Hoe komen we tot een
wezenlijk veilige
cultuur met elkaar?
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2. Hoe zetten we de
aansturing en
processen op Chemelot
scherper neer?
3. Hoe krijgen we onze
installaties veiliger en
stabieler?
De komende periode worden
deze speerpunten verder
opgepakt en uitgevoerd door
in totaal zo’n 150 medewerkers van allerlei
bedrijven op het terrein. Zij
maken deel uit van een
werkgroep of een klankbordgroep binnen het project.
Daarnaast is de doelstelling
omwonenden te informeren
en, waar het kan, te
betrekken bij ontwikkelingen
op dit gebied, maar ook over
andere ontwikkelingen op het
terrein.

Het project kent drie
werkstromen, deze zijn als
volgt benoemd:
1. Cultuur & Gedrag
2. Aansturing &
Processen
3. Installaties
Inmiddels zijn de
werkgroepen een paar
maanden bezig. Nadenken,
ideeën uitwisselen, overleggen, deelname aan
workshops, onderzoeken wat
andere fabrieken in de
wereld doen enzovoort. Er is
veel werk verricht om binnen
de werkstromen tot ideeën
voor toepassingen te komen.
Toepassingen om de veiligheids prestaties van
Chemelot verder te
verbeteren. Ook werd advies
ingewonnen vanuit de
wetenschappelijke
wereld en vanuit andere
branches zoals de
gezondheidszorg en de
luchtvaart. Ook binnen die
sectoren is veiligheid
prioriteit.

Een leerzaam traject waarbij
veel informatie op diverse
vlakken werd opgehaald.
Vervolgens is binnen de
werkgroepen bekeken welke
elementen en mogelijkheden
voor Chemelot van
toepassing kunnen zijn. Dit
alles met als doel dat
Chemelot in 2025 de meest
veilige, duurzame en
concurrerende site van WestEuropa is.
Op woensdag 24 april vindt
een bijpraatsessie plaats
voor iedereen die
geïnteresseerd is om de
laatste stand van zaken
rondom het project te horen
en te zien. En daarnaast
presenteren de werkgroepen
zich en kun je opsteken wat
er zoal gebeurt.
Een project van en voor
ons allemaal!
Ben je nog niet aangemeld,
maar wil je wel aanwezig zijn
of heb je vragen? Laat het
weten via info@chemelot.nl.
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Ook tijdens Turn Arounds
(TA’s) werken we ‘Samen
bewust veilig’
Vanaf medio april wordt op
Chemelot gedurende een
aantal maanden groot
onderhoud uitgevoerd bij een
aantal fabrieken. Dit
betekent dat fabrieken
worden stilgezet om deze
van binnen en buiten te
inspecteren, schoon te
maken en waar nodig
onderdelen te repareren, te
vernieuwen of te verduurzamen.
Hiermee investeren we
verder in veiligheid,
efficiëntie en duurzaamheid.
Tijdens de TA’s verzetten
vele honderden
medewerkers, van zowel
bedrijven van Chemelot als
bedrijven uit de omgeving
van Chemelot, in enkele
weken tijd enorm veel werk.
De TA’s nemen in totaal een
aantal maanden in beslag.

Op de piek van de
werkzaamheden verwachten
wij zo’n 2.500 tijdelijke
medewerkers extra op onze
locatie. Dit kan leiden tot
extra verkeersdrukte op de
wegen rond Chemelot.
We proberen de aanwezigheid van de tijdelijke
medewerkers waar mogelijk
te spreiden en hebben
bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen op ons terrein
gereserveerd.

Vanuit het deelproject
'Uniforme Veiligheidscommunicatie' is een toolkit
(gereedschapskist met
templates, voorbeelden en
instructies) ontwikkeld om
álle communicatie-uitingen
rondom de TA’s eenzelfde
look & feel te geven.
Er is een aantal templates
ontwikkeld die gebruikt
kunnen worden naar eigen
wens en met de mogelijkheid
zelf logo’s of bijvoorbeeld
foto’s toe te voegen.

Ook is de onboarding voor
het groot aantal tijdelijke
medewerkers vernieuwd. Via
een online systeem wordt de
toegangsinstructie gevolgd.
Dit zorgt voor een snellere en
veiligere doorstroming. Zo
werken we ‘Samen bewust
veilig’!
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Wist je dat…
…..de safety billboards op
Chemelot inmiddels allemaal
dezelfde uitingen hebben?

……er inmiddels een groot
aantal workshops hebben
plaatsgevonden?

….bij de training voor de TA
Anqore one in safety volop
aanwezig is?

… de
omgeving is
geïnformeerd
over de
geplande TA’s
in de komende
periode?
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