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Nieuwsbrief Zero Accident Netwerk.  
 

24 maart 2017: succesvolle herstart van het Zero Accident Netwerk. 

Het Zero Accident Netwerk (ZAN) heeft 24 maart 3017 een doorstart gemaakt met een succesvolle 
bijeenkomst waarvoor de papierfabriek DS Smith de Hoop in Eerbeek de gastheer was, in 
samenwerking met de sector organisatie voor de papier en karton industrie (Verbond PK). Er waren 
in totaal 24 participanten, waaronder een flink aantal nieuwe gezichten, enkele mensen van de 
Haagse Hogeschool (opleiding Integrale Veiligheid) die sommige taken die voorheen door TNO 
werden vervuld hebben overgenomen, en 2 vertegenwoordigers van het Ministerie van SZW. Er 
waren ook een aantal afmeldingen waarbij expliciet is aangegeven dat men weliswaar deze keer 
verhinderd was, maar graag betrokken wil blijven bij het netwerk. 

Na een kort woord van welkom door Erwin Heijnsbroek van Verbond PK, gaf Henk Lingbeek, 
Sustainability Director bij het DS Smith concern (en daarvoor ca 20 jaar CEO van de fabriek in 
Eerbeek) een keynote. DS Smith de Hoop heeft de afgelopen jaren actief bijgedragen aan een aantal 
branche brede initiatieven, maar heeft ook als concern (het een na grootste papier bedrijf van 
Europa) een eigen beleid. Een belangrijk credo is: “Geen ton papier is het waard om onveilig te 
werken”. 

De succes factoren van het veiligheidsbeleid van DS Smith de Hoop 

DS Smith de Hoop heeft het ‘managing total safety’ programma van AKZO Nobel geïmplementeerd, 
waarbij aparte aandacht is voor veiligheid, gezondheid, milieu, brandveiligheid, orde en netheid, en 
security is georganiseerd. Hierbij is aandacht voor de techniek (kloppen de arbeidsmiddelen en de 
installaties?), organisatie (kloppen de afspraken en voorschriften), en gedrag (doet een ieder wat is 
afgesproken en geleerd)?  

Het bedrijf heeft een groot aantal certificaten waaronder ISO 14001 en OHSAS. 

Essentieel is dat veiligheid wordt (uit)gedragen door het management. In de Angelsaksische 
benadering heeft veiligheid direct te maken met business continuity. Een ander belangrijk 
uitgangspunt is ”als je weet van een risico, doe er dan wat aan”. Dus het melden van een ‘dangerous 
occurence’ is belangrijk, maar ga niet zitten afwachten, en doe er zo mogelijk zelf iets aan. De 
mensen zijn gerechtigd machines stil te zetten s e het niet meer verantwoord vinden. 

Een belangrijke situatie deed zich voor na een vrij ernstig ongeval. Na een eerste onderzoek gaf de 
Arbeidsinspectie aan dat men de productie weer kon hervatten. Henk Lingbeek die toen de CEO was, 
deed dit echter niet. Hij wilde de productie echter pas weer starten als eerst meer duidelijkheid was 
over de oorzaken van het ongeval (en men zeker wist dat herhaling kon worden voorkomen). Dit had 
een grote impact op de werkvloer: men zag dat veiligheid echt belangrijk was dan een of meer 
tonnen papier! 

Naast de audits die eens per anderhalf jaar op groepsniveau worden gehouden, neemt Smith de 
Hoop deel aan het branche initiatief ‘safety checks’: Iedere Nederlandse papierfabriek wordt 
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éénmaal per jaar bezocht door twee arbo specialisten van andere bedrijven uit de sector. Afspraak is 
hierbij: benoemen wat je ziet, en serieus nabespreken. Henk Lingbeek deed de suggestie om dit 
initiatief uit te breiden met de deelnemers van het ZAN: elkaar 1x per jaar bezoeken, en feedback 
geven (tips) en tegelijk zelf leren van dit soort bezoeken. Maar dan over de sector grenzen heen. 

Bezichtiging papier fabriek 

Na vragen en discussie over deze bijdrage, werden de deelnemers in twee groepen gesplitst die 
werden rondgeleid door de fabriek. De fabriek verwerkt ca 30% van het Nederlandse oud-papier tot 
nieuw papier of karton. Dat impliceert dat er veel logistieke bewegingen zijn (vrachtwagens, 
heftrucks), en dat er veel energie wordt verbruikt (er zijn slecht twee bedrijven in Nederland die 
meer energie verbruiken). Toch ziet men de papier recycling als een milieuvriendelijke activiteit, ook 
al omdat het verbonden is met (duurzame) bosbouw waarin veel CO2 wordt vastgelegd. Het papier 
wordt in rollen geproduceerd, waarbij de vellen papier met een snelheid tot bijna 100 km per uur 
worden verwerkt. Geen wonder dat deze machines (totaal 150 meter lang) zijn omkast. 

 

 

De control room van DS Smith de Hoop waar de machnies grotendeels automatisch worden 
aangestuurd 
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Drie interactieve workshops 

Hierna volgden drie (enigszins ingekorte) interactieve workshops. 

Workshop 1: analyseren en prioriteren  

Ervaringen en ideeën zijn uitgewisseld met betrekking tot het analyseren en prioriteren van risico’s 
naar aanleiding van ‘safety checks’ of andere activiteiten. Duidelijk is dat prioriteren niet alleen volgt 
op analyseren, maar dat men ook al prioriteiten moet stellen, welke gebeurtenissen of situaties 
nader moeten worden geanalyseerd. 

Workshop 2: ‘verkopen’ en communiceren (naar management, middel management en 
werkvloer 

Het belangrijkste leerpunt hier is dat de manier van communiceren en ‘verkopen’ sterk afhangt van 
de veiligheids volwassenheid van de organisatie en de betrokkenen. Belangrijk is dat de staf niet 
teveel moet proberen veiligheid ‘te verkopen’. Het is beter de mensen direct te betrekken, en als zij 
dan met een probleem komen zijn ze gelijk al eigenaar. Wel moet de staf dan zo nodig goede 
ondersteuning bieden. Naast ratio spelen ook emoties een rol: benut die als de situatie zich daar 
voor leent. 

Workshop 3: implementeren: invoeren, verankeren en evalueren van verbeteringen  

Als er een probleem moet worden opgelost, maak dan eerst met data duidelijk waar je naar toe wilt, 
en hoe dat er uit gaat zien. Goede maatregelen zullen ook grondoorzaken aanpakken. Het vaststellen 
van wat die grondoorzaken zijn, is echter vaak lastig. En dat gebeurt dus niet altijd. Wel is het zo dat 
je altijd gedrag en gedragsverandering zult raken.  

Er is besproken dat goede techniek belangrijk is, maar als je er te veel op vertrouwt gebeuren er toch 
ongevallen. Ook een lange diensttijd- gewenning- is een risico factor. Het is belangrijk ‘speciale 
interactie momenten’ te benutten, en ‘train de trainer’ programma’s op te zetten. Een andere goede 
optie is om mensen als ‘veiligheidscoaches’ aan te stellen, en die actief te ondersteunen. 

Tenslotte is besproken het aanspreken van mensen, alsook het aangesproken worden. Dat moet 
worden verankerd in de cultuur. Gedragsverandering vraagt dus om veel meer dan ‘bewustwording’.  

Goede bedrijven streven ernaar om ongevalsvrij te zijn 

 

 

De nul-ongevallenvisie impliceert dat de organisatie inziet dat alle ongevallen (in principe) zijn te 
voorkomen, en dat men daar dus heel serieus werk van dient te maken. In 2012 is gestart met het 
Zero Accidents Netwerk Nederland. Dit netwerk onderscheidt zich van andere omdat het zich sterk 
richt op management commitment en niet primair op de rol van Arbo- of veiligheidsexperts.  
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Henk Lingbeek (2e van rechts) begeleidt een groep bij de rondleiding bij DS Smith de Hoop 

 

Plenaire bespreking: Het Nieuwe ZAN – functioneren in de toekomst 

Na een korte voorstel rondje, waaruit de grote verscheidenheid aan achtergronden en branches 
bleek, wordt het toekomstig functioneren van ZAN besproken. De Haagse Hogeschool (HHS)  is 
bereid een aantal taken die voorheen door TNO werden vervuld op zich te nemen, en heeft ook al 
actief meegewerkt aan het organiseren van de bijeenkomst bij DS Smith De Hoop. Bas van Gool, 
opleidingscoördinator Integrale Veiligheid licht de achtergronden van dit aanbod toe.  

De Haagse Hogeschool is één van de zes HBO instellingen met opleidingen integrale veiligheid (deze 
zijn er niet op academisch niveau). De HHS heeft twee een Nederlandstalige en een Engelstalige 
opleiding, duale opleiding. Integrale veiligheid bij de HHSW omvat zowel internationale security 
(maatschappelijke veiligheid), publieke veiligheid en industriële veiligheid. Men is ooit gestart vanuit 
de publieke veiligheid, maar industriële veiligheid wordt steeds belangrijker. DE HHS wil zich hier 
sterker op profileren en ontwikkelen en daar past het ZAN uitstekend bij. De studenten doen stages 
(voor industriële bedrijven bij bedrijven – zowel in Nederland als daar buiten), en maken ook 
afstudeer scripties. Goede scripties kunnen worden gedeeld. Studenten kunnen dus ook stages doen 
bij de ZAN bedrijven of afstuderen op thema’s die voor ZAN belangrijk zijn, en die resultaten dan in 



Nieuwsbrief Zero Accidents Netwerk Nederland April 2017 
 

5 
 

het netwerk delen. Het gaat vaak om heel gemotiveerde studenten! Bij interesse in een stagiaire 
stuur een mail naar Herman de Bruine: h.debruine@hhs.nl 

Aanpak voor de toekomst 

Het is voorlopig de bedoeling dat er 2 bijeenkomsten per jaar worden gehouden. Steeds met een 
gastorganisatie die enige ondersteuning krijgt van de HHS en van Gerard Zwetsloot. Om agenda 
problemen te voorkomen is het streven lang van te voren de data al vast te leggen, zodat iedereen er 
rekening meer kan houden.  

Voor de volgende keer is Heijmans bereid de kar te trekken, met ondersteuning van de HHS en 
actieve inbreng van ZAN deelnemers. Jan Heijmans legt twee datum opties voor. De keuze valt op 
dinsdag 7 november van 14:30 – 18:00 uur.  

Er wordt ook besproken of het zinvol is een rondleiding in het programma op te nemen. Voordeel: 
het is interessant. Nadeel: het kost tijd, waardoor er minder tijd overblijft om de diepte in te gaan. Er 
wordt echter voor een rondleiding gekozen. De volgende bijeenkomst zal daarom worden gehouden 
bij de Beatrixsluis te Nieuwegein. Thema: Veiligheidsbewustzijn en aanspreekvormen.  

Korte evaluatie 

De bijeenkomst was zeer interessant, de sfeer uitstekend. Een goede herstart. Wel liep de 
rondleiding wat uit, waardoor de parallelle workshops moesten worden ingekort. Daardoor kon men 
minder de diepte in. De rondleiding zou nog meer kunnen worden benut om verbeteropties (van de 
deelnemers) te verkrijgen en te bespreken (zoals eerder bij Suikerunie het geval was) 

Uitnodiging SZW 

Het Ministerie van SZW organiseert 27 september 2017 een groot event ter afsluiting van het SZW 
programma Zelfregulering. SZW wil dan graag met enkele ZAN bedrijven een workshop over cultuur 
en gedrag organiseren. Enkele mensen willen hieraan wel mee werken. Uitnodiging volgt.  

 

Artikel gepubliceerd over het belang van commitment, communicatie, cultuur en leren bij 
het implementeren van de nul ongevallen visie.  

Van het Europese onderzoek naar de implementatie van de nul ongevallen visie is onlangs een 
wetenschappelijk artikel gepubliceerd in Safety Science. Dankzij sponsoring door het Deense 
Nationale ARBO Onderzoeksinstituut is het voor iedereen vrijelijk beschikbaar. U kunt het hier 
vinden: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517303922 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517303922


Nieuwsbrief Zero Accidents Netwerk Nederland April 2017 
 

6 
 

 

Volgende bijeenkomst van het Zero Accident Netwerk 
 
Gastorganisatie: Heijmans. 
 
Centrale thema: Veiligheidsbewustzijn en aanspreekvormen 
 
Actieve inbreng (goede praktijken, interessante werkvormen, etc.) 
van anderen gevraagd.  
 
Interesse voor een actieve inbreng in programma?  
Stuur dan een mail naar: jan.heijmans@heijmans.nl en 
gz@gerardzwetsloot.nl 
 
 
Datum: 7 november 2017, 14.00 uur inloop.  
Programma 14:30 - 18:00 uur 
 
Plaats: Beatrixsluis, Nieuwegein. 
 
Nadere gegevens over aanmelding volgen, maar reserveer de datum 
alvast in uw agenda.  
 
Vanwege de excursie is er een maximum van 30 personen.  
 

 

 

Deelnemer worden of meer informatie gewenst over het Zero 
Accidents Netwerk? 
 
Neem dan contact op met Ingrid  Hommenga (secretariaat): I.W.M.Hommenga@hhs.nl 
of met Gerard Zwetsloot (initatiefnemer): gz@gerardzwetsloot.nl / telefoon: 06 3829 4010. 
 Ook verwijzen wij u graag naar de website: www.zeroaccidents.nl 
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