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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. Samen met 
veiligheidskundigen en managers kijkt TNO hoe nul ongevallen bereikt kunnen worden en wat men daar nu al aan doet.  
Dit netwerk onderscheidt zich van andere omdat het zich sterk richt op management commitment en niet primair op de rol van 
arbo- of veiligheidsexperts. 

Terugblik op succesvolle 
netwerkbijeenkomst bij Heijmans N.V. 
Van ‘papier naar praktijk‘ was het thema voor de 
netwerkbijeenkomst van 23 mei 2014 bij Heijmans N.V. in 
Rosmalen. Dit was ook de meest gestelde vraag de afgelopen 
periode. Want op papier klinkt het allemaal zo logisch, maar hoe 
werkt het nu daadwerkelijk in de praktijk? 
 
Jan Heijmans (directeur Heijmans N.V.) nam ons tijdens zijn 
presentatie mee naar het programma GO! (Geen Ongevallen), één 
van de pijlers waarop - naast budget, kwaliteit en planning - de 
veiligheid in het bedrijf wordt gestuurd. Hoe praktisch en simpel kan 
het zijn? Dit is immers waar het netwerk en haar leden naar 
streven: geen ongevallen! Jan Heijmans gaf helder aan dat het een 
lange weg is die men moet afleggen, waarbij geduld en 
doorzettingsvermogen van belang is. 
 
Na deze presentatie zijn diverse organisatiedilemma’s bij ‘van 
papier naar praktijk’ met elkaar besproken. Eén van de reacties na 
deze sessie: “Ik heb persoonlijk weer goede ideeën opgehaald die 
mij kunnen helpen het doel ‘Zero Accidents’ te bereiken binnen onze 
organisatie.”  
 
Jeroen van der Klooster van Boskalis gaf een presentatie over NINA 
(No Injuries No Accidents), het succesvolle programma van Boskalis, 
gericht op veiligheidsbewustzijn. Na zijn presentatie werd met de 
deelnemers doorgepraat over drie onderwerpen op basis van de 
NINA-presentatie én op basis van welke aanpak in de eigen 
organisatie kan werken in de ‘strijd’ van papier naar praktijk. 
Resultaat: veel nieuwe, verschillende ideeën en invalshoeken, die 
aanzetten tot nieuwe benaderingen en mogelijkheden voor de 
deelnemende organisaties.  
 
Er was gelegenheid tot netwerken, onder het genot van een hapje 
en drankje, waarna de dagvoorzitter Robert Bezemer (TNO) de 
afsluitende presentatie verzorgde over (het belang van) het Zero 
Accidents Netwerk.  
 
Wij kijken terug op een inspirerende, interessante netwerk-
bijeenkomst, met dank aan de gastheer Jan Heijmans en de actief 
betrokken deelnemers. Graag tot ziens bij de volgende 
netwerkbijeenkomst op 3 november 2014! 
 
Erwin Heijnsbroek  Mark Snoeren  
Coördinator Arbozaken                    Programmamanager Veiligheid  
Verbond Papier & Karton                NS Stations 

Nul ongevallen: het ultieme 
ondernemingsresultaat 

Mourik gelooft in een organisatie 
waarin ongevallen kunnen 
worden voorkomen. Dit in een 
samenspel met kwaliteit, 
efficiëntie en effectiviteit. 
Veiligheid als integraal onderdeel 
van ons werk. Nul ongevallen 
moet het ultieme resultaat zijn 
van verantwoord ondernemen 
met een multifocale aandacht 
voor people, planet en profit. 
Veiligheid is voor ons een ‘value’. 
Een vaste waarde die verankerd is in ons denken en die we 
daardoor vanzelfsprekend meenemen bij alle handelingen. 
 
We ontwikkelen deze constante waarde door aandacht te 
schenken aan veiligheidsleiderschap van de lijnorganisatie, 
veiligheidsbewustzijn bij alle personeelsleden, opleiding, 
voorlichting en instructie van medewerkers, bespreken van 
risico’s en verbeterpunten, en door communicatie over 
verbeterpunten en ons veiligheidsbeleid. Veiligheid werkt 
als alle puzzelstukjes in elkaar passen. 
 
Praktische zaken die in ons beleid succesvol zijn gebleken 
en eenvoudig toe te passen zijn: 

 Start dagelijks met een kort overleg over de uit te 
voeren werkzaamheden met alle betrokkenen en voer 
een gezamenlijke LMRA uit. 

 Iedereen is bewust gemaakt van risico’s op de werkplek 
door onze campagne ‘Blijf uit de Line of Fire’. 

 Ons gedragsprogramma ‘De slag naar gedrag’ leert ons 
(elkaars) gedrag te observeren, met elkaar hierover te 
communiceren en te verbeteren. 

 
Een veilige werkplek maak je samen! 
 
Kees Jan Mourik 
Voorzitter Raad van Bestuur Mourik 
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Terugblik op de themabijeenkomst ‘Incidentenregistratie en –melding’ bij TenneT 
op 13 juni 2014 
Op 13 juni jongstleden heeft de eerste kleinschaliger themabijeenkomst van het Zero Accidents Netwerk 
plaatsgevonden. Deze werd gehouden bij netbeheerder TenneT in Arnhem, met als thema "melding, registratie en 
afhandeling van SHE incidenten". Na een presentatie over het thema ontspon zich een levendige discussie en werd de 
nodige informatie uitgewisseld tussen de deelnemers, afkomstig van zes verschillende bedrijven. Ondanks dat het een 
vrijdagmiddag was en sommige deelnemers nog een flinke thuisreis wachtte, was het enthousiasme zo groot dat pas 
om vijf uur besloten werd de bijeenkomst af te ronden. 
 
Frans Geijlvoet 
Adviseur Safety Strategy  
TenneT TSO  
 

N.B.: De volgende themabijeenkomst is medio oktober 2014 gepland. Nadere informatie hierover volgt.  
 

RIVM en TNO ondersteunen bedrijven en sectoren bij het leren van ongevallen 
Het leren van ongevallen lijkt een lastig proces: Waarom leren we nu niet van ongevallen? Hoe richt je het leerproces 
goed in? Hoe kom je aan goede informatie, zoals meldingen? Hoe zorg je dat je goed ongevalsonderzoek uitvoert? Hoe 
zorg je dat de verbeterpunten in je bedrijf beklijven en echt de veiligheid verder verbeteren? Hoe kun je als sector het 
leren van ongevallen in bedrijven ondersteunen? Voorbeelden van vragen die het RIVM en TNO samen oppakken om 
het leren van ongevallen bij bedrijven en sectoren te verbeteren.  
 

Eerste stap in het project is het beschrijven van goede praktijkvoorbeelden voor bijvoorbeeld het beter uitvoeren van 
ongevalsonderzoek met behulp van Storybuilder. Daarna volgen in het najaar van 2014 regionale workshops en 
focusgroepen voor sectoren en bedrijven. In deze workshops krijgen bedrijven beter inzicht in het eigen leerproces van 
ongevallen en krijgen sectoren beter inzicht in de oorzaken van de meest voorkomende ongevallen in hun sector. 
Daarna ontvangen bedrijven en sectoren handvatten op maat om het leerproces te verbeteren. 
 

Viola van Guldener 
Projectleider / Senior Business Consultant 
Safe and Healthy Business TNO 
 

Artikel “10 mega trends” in Amerikaans zakentijdschrift Forbes 
Het gezaghebbende Amerikaanse zakentijdschrift Forbes publiceerde onlangs een artikel over de “10 mega trends” die 
het in zich hebben om de komende tien jaren van doorslaggevend belang te worden. Eén daarvan is “Innovatie 
richting nul”; de visie waarin de wereld zich gaat richten op het ontwikkelen van producten en technologieën die 
innoveren ‘richting nul’ in het echte leven, waarbij sociale innovatie voorop staat. Het artikel noemt onder andere nul 
emissies en nul ongevallen als voorbeelden.  
Zie: http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/05/12/the-top-10-mega-trends-of-the-decade/ 
 

Jaarlijkse Responsible Care prijs VNCI 
VNCI heeft voor haar jaarlijkse Responsible Care prijs vier bedrijven genomineerd. Dow Benelux in Terneuzen is 
genomineerd vanwege hun ‘Summerspike’ programma, gericht op het bereiken van nul incidenten door extra 
alertheid in de zomer (een periode waarin zich normaal meer incidenten voordeden dan de rest van het jaar). 
 

Nederlandse bedrijven uit Zero Accidents Netwerk in Europees onderzoek 
Vier Nederlandse bedrijven uit het Zero Accidents Netwerk Nederland participeren in het door TNO geleide Europese 
onderzoek naar de succesfactoren voor de implementatie van ‘streven naar nul ongevallen’: Heijmans, Mourik, Scania 
en Strukton. Ook in andere Europese landen doen enkele bedrijven mee met een Nederlandse achtergrond: Philips en 
Unilever doen mee met hun Poolse vestigingen en Volker Wessels met zijn Engelse vestiging. In totaal zullen 31 
bedrijven in dit onderzoek participeren. 
 
 

 

http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/05/12/the-top-10-mega-trends-of-the-decade/
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/vier-genomineerden-voor-responsible-care-prijs-2014/
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XX World Congress on Safety and Health at Work 
Het Wereldcongres over veiligheid en gezondheid op het werk, dat van 24 tot 27 augustus 2014 in Frankfurt wordt 
gehouden, besteedt veel aandacht aan het streven naar nul ongevallen en nul gezondheidsschade. “Vision Zero” staat 
daarbij voor een wereld die veilig en gezond is. Een wereld zonder ernstige of dodelijke ongevallen.  
Zie https://www.safety2014germany.com. 
 

Netwerkbijeenkomst Zero Accidents Netwerk Nederland: 3 november 
De datum voor de volgende Netwerkbijeenkomst is bekend: 3 november 2014, van 14.00 tot 18.00 uur. De locatie en 
het thema zijn nog niet vastgesteld. Zodra er nadere informatie is, ontvangen alle geïnteresseerden daarover bericht. 

 
Agenda 

 Juni 2014 – September 2015: zes ESRC seminars met als thema ‘Learning form incidents’. 
http://lfiseminars.ning.com/seminars 

 24 – 27 augustus 2014: XX World Congress on Safety and Health at Work 2014 (Frankfurt), met als centraal thema ‘Vision 
zero’. 
https://www.safety2014germany.com/ 

 8 september 2014: Meedenkersbijeenkomst Zero Accidents Netwerk Nederland.  

 30 september – 3 oktober 2014: WOS 7
th

 international conference (Scotland). 
http://www.wos2014.net/ 

 Oktober 2014: Themabijeenkomst Zero Accidents Netwerk Nederland. (Datum nader te bepalen). 

 3 november 2014: Netwerkbijeenkomst Zero Accidents Netwerk Nederland. (Plaats en thema nader te bepalen) 

 

 
 
Meer informatie gewenst? 
Wilt u meer informatie over het Zero Accidents Netwerk?  
Neemt u dan contact op met Robert Bezemer (projectleider): robert.bezemer@tno.nl / Telefoonnummer: 088-866.60.55. 
Ook verwijzen wij u graag naar de website van het Zero Accidents Netwerk Nederland. 
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