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ACRONYM doet voorstellen voor

Jacques van Steen et al Industriële ongevallen ziin doorgaans niet alleen het gevolg
van technisch falen of verkeerd ingriipen van een operator.
Dieperliggende'management factoren' liggen hieraan vaak
ten grondslag: cultuur, ondernemingsbeleid, communicatie
of procedures binnen de organisatie. De beslissingen en
houding van het management ten aanzien van veiligheid
staan momenteel dan ook sterk in de belangstelling.

Deze g:roeiende belangstelling wordt
weerspiegeld in recente ontwikkelin-
gen binnen de Europese Unie zoals
de fundamentele herziening van de
Seveso-Richtlijnl (Richtlijn
82/5ol/pq,c inzake de risico's van
zware ongevallen bij bepaalde in-
dustriële activiteiten). Het resultaat
van deze herziening is een voorstel
voor een nieuwe Richtlijn, die be-
kend staat onder de naam coMAH
(Control of Major-Accident
Hazards)2. Evenals de Seveso-Richt-
lijn is couaH niet alleen belangrijk
voor de externe veiligheid, maar ook
voor het waarborgen van een ade-
quaat niveau van arbeidsveiligheid.

ACRONYM Project
In samenhang met de herziening van
de Seveso-Richtlijn was het Acronym
Project gericht op veiligheidsma-
nagement in de lidstaten van de Eu-
ropese Unie. Doel van het project was
het ontwikkelen van voorstellen voor
richtlijnen op het gebied van veilig-
heidsmanagement. Het project werd
in belangrijke mate gefrnancierd
door Dcx van de Europese Commis-
sie; er was aanvullende financiering
van de kant van het Nederlandse Mi-
nisterie van szw en de projectpart-
ners. Het project is uitgevoerd door
een consortium van TNo, Moret Ernst
& Young Milieu BV, en Du Pont de
Nemours (Nederland) nv, in de perio-
de van maart 1993 tot oktober 1994.
Het Acronym Project bestond uit drie
fasen. Bij de projectdefrnitie en -voor-
bereiding was het verkrijgen van de
noodzakelijke medewerking van be-
drijven en bevoegde gezagen een van
de belangrijkste aandachtspunten.
Een onderzoek naar de state-of-the-
art, gericht op bestaande benaderin-
gen van veiligheidsmanagement zo-
als toegepast door bedrijven en be-
voegde gezageî, was de volgende fase
en tot slot kwam de ontwikkeling van
voorstellen voor richtlijnen op het ge-

bied van veiligheidsmanagement.
Het uiteindelijke doel van het Acro-

Het Acronym-pro¡ect richt zich
vooral op het verminderen van ma-
jeure risico's,
Foto: Peter Pennarts
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Management-aspecten en
veiligheidsmanagementsysteem-
elementen

Management-øspecten

Comnitment en middelen
Werknemer-participatie
Beleid en strategie
Doelstellingen
Taken en verantwoordelijkheden
Interne communicatie en rapportage
Externe communicatie en rapportage
Documentbeheer
Maaagement-beoordeling

Elem¿nten uan een
u e il i g h e i d s m a nag e me nt sy st e e rn

Procesveiligheidsinformatie
Gevarenalalyse
Procedures en werkinstructies
Opleiding
Aannemers
Pre-startup beoordeling
Constructie
Onderhoud
Wijzigingen
Ongevalsonderzoek
Be drijfshulpverlening
Interne audits
Abandonment

nym Project was het ondersteunen
van een proces dat gericht is op ver-
beterd veiligheidsmanagement en
verminderde risico's in Europese be-
drijven, vooral in de hoek van de
majeure risico's.

De Acronym methodiek voor het ont-
wikkelen van voorstellen voor richt-
lijnen op het gebied van veiligheids-
management bestond uit vier stap-
pen: Verzamel relevante informatie;
ontwerp een lijst van management
aspecten en elementen van een vei-
ligheidsmanagementsyst eerr'; v et z a-
mel tekstvoorstellen voor de diverse
aspecten en elementen; stel voorstel-
Ien vast voor richtlijnen op het ge-
bied van veiligheidsmanagement.

Basisfilosofie
Aan bovengenoemd proces ligt de
volgende basisfrlosoflre ten grond-
slag. Veiligheidsmanagement wordt
gedefrnieerd als dat aspect van de
algehele management-functie dat
het veiligheidsbeleid vaststelt, im-
plementeert en vasthoudt. Dit om-
vat een geheel van activiteiten, ini-
tiatieven, programma's, etcetera, ge-
richt op technische, menselijke en
organisatorische aspecten en betrek-
king hebbende op alle afzonderlijke
activiteiten binnen de organisatie.
Een fundamenteel kenmerk is het
onderscheid tussen twee verschillen-
de, maar met elkaar verbonden di-
mensies: algemene management-
principes (zoals de noodzaak van be-
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leid) en specifreke veiligheids-gere-
lateerde activiteiten (zoals ontwerp).
Beide dimensies dienen aan de orde
te komen bij het ontwikkelen en in-
voeren van een veiligheidsmanage-
mentsysteem, dat de geformaliseer-
de en systematische weergave is van
veiligheidsmanagement, en dus ook
bij voorstellen voor richtlijnen op
het gebied van veiligheidsmanage-
ment.

Overeenkomstig bovenstaande fi lo-
sofre zijn een aantal elementaire
veronderstellingen en principes ge-
defrnieerd, die centraal stonden in
de Acronym methodiek voor het ont-
wikkelen van voorstellen voor richt-
lijnen op het gebied van veiligheids-
management. Deze veronderstellin-
gen en principes hielden onder an-
dere in dat adequaat veiligheidsma-
nagement vereist dat wordt voldaan
aan een beperkt aantal algemene
veiligheids- en managementprinci-
pes. Bovendien dienen richtlijnen op
het gebied van veiligheidsmanage-
ment basis-eisen te beschrijven en
aan te sluiten bij de stand der tech-
niek. Gedurende het gehele proces
hebben genoemde veronderstellin-
gen en principes als leidraad ge-
diend.

Bronnen van ¡nformat¡e
De eerste stap van de Acronym me-
thodiek betrofhet verzamelen van
relevante gegevens. Drie bronnen
van gegevens zijn onderscheiden:
ontwikkelingen in wetgeving, be-
staande normen op het gebied van
(veiligheids)management, en de
stand der techniek in veiligheidsma-
nagement.

Onlwihhelinge n in welgeui ng
Naast de voorgestelde couas-Richt-
lijn werd osHA's Process Safety Ma-
nagement Standard" van bijzonder
belang geacht. De reikwijdte en
doelstellingen ervan komen in be-
langrijke mate overeen met die van
de voorgestelde cotuan-Richtlijn. Bo-
vendien zijn ontwikkelingen op het
gebied van wetgeving in de usA van
belang voor de coMAu-Richtlijn en
dus ook voor de Acronym voorstellen
voor richtlijnen, aangezien een groot
aantal Seveso-bedrijven in Europa
of onderdeel zijn van een Ameri-
kaanse onderneming ofbehoren tot
een Europese onderneming met ves-
tigingen in de usa en derhalve te
maken hebben met de osHA Stan-
dard.

Bestaande normen op het gebied uan
(u eíl i g h eí d s ) man ag e m e nt
Er is een overvÌoed aan normen en
richtlijnen beschikbaar, zowel op het
gebied van veiligheid als op aanver-

wante gebieden zoals kwaliteit en
milieu. Uit praktische overwegingen
is een keuze gemaakt van bronnen
van gegevens die in meer detail zou-
den worden gebruikt. Tot de normen
en richtlijnen die expliciet zljn ge-

bruikt als bron van gegevens be-
hoorden de aanpak van coNCAwE op
het gebied van veiligheidsmanage-
menta, richtÌijnen van E&P Forum
ten aanzien van gezondheids-, vei-
ligheids- en milieu-managementsys-
temenu, en British Standard 7750
voor milieumanagementsystemenG.
Een belangrijk kenmerk van deze
keuze is dat hiermee beide dimen-
sies van veiligheidsmanagement (al-
gemene management principes en
specifreke veiligheidsgerelateerde
activiteiten) worden gedekt: coNCA-
wE is meer gericht op de veiligheids-
dimensie, terwijl de management-cli-
mensie nadrukkelijker wordt aange-
troffen bij o&e Forum en BS 7750.

De stand der techniel¿ in ueiligheids-
management
Benaderingen van veiligheidsma-
nagement door bedrijven en bevoeg-
de gezagen zljn onder:zocht met be-
hulp van uitvoerige vragenlijsten?'8.
Voorts is een workshop georgani-
seerd met industrie en bevoegde ge-
zagenin Duitslande.
De vragenlijst voor bedrijven richtte
zich op vooraanstaande Europese
ondernemingen, en bevatte vragen
over het bedrijfzelf, zijn externe re-
laties en zijn veiligheidsmanage-
ment. Er zijn in totaal 650 vragen-
lijsten verzonden, in pakketten van
tien, met het verzoek om deze bin-
nen het bedrijfte verspreiden naar
individuele lokaties (sites). Het re-
sponspercentage was hoog: meer
dan 130 ingevuÌde vragenlijsten zijn
teruggestuurd. Een van de bevindin-
gen luidt dat er een grote mate van
consensus bestaat over wat men be-
schouwt als de belangrijkste ele-
menten van veiligheidsmanage-
mentsystemen. Zo werden'procedu-
res' en'audits'genoemd door bijna
alle sites, terwijl 'opleiding'werd ge-
noemd door bijna 707o van de sites.
'Beleid','leiderschap','commitment'
en'verantwoordelijkheden' scoorden
ook hoog. Gezien het algemeen hoge
aantal aannemers op de sites was de
score voor'aannemers' opvallend
laag.
De vragenlijst voor bevoegde geza-
gen \Mas afgeleid van de vragenlijst
voor bedrijven en is verspreid naar
de diverse bevoegde gezagen,2T in
totaal, in alle landen van de EU. Het
absolute aantal antwoorden was
laag: er zijn negen ingevulde vra-
genlijsten teruggestuurd, van be-
voegde gezagerr in zeven van de
twaalf lidstaten. Een van de bevin-
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Tabel 1. Uitwerking van het element'pre'start beoordeling'

Principe
De pre-startup veiligheidsbeoordeling biedt een laatste controle voor nieuwe en ge-

wijzigde apparatuur - een laatste controle dat alle relevante aspecten van veilig-
heidsmanagement in voldoende mate zijn geregeld'

1. De fabrikant dient een pre-startup veiligheidsbeoordeling uit te voeren voor
nier¡¡¡e inStallaties, en voor gewijzigde installaties indien de wijziging significant
genoeg is om een verandering in de procesveiligheidsinfornatie noodza-kelijk te
maken,

2. De pre-startup veiligheidsbeoordeling dient te bevestigen dat voorafgaand aan
het inbrengen van gevaarlijke stoffen in het proces:

- de constructie en de apparatuur irr overeenstemming is met de ontwerp-
specificaties,

- procedures met betrekking tot veiligheid, bedrijfsvoering, onderhoud en

noodsituaties beschikbaar zijn en voldoen.

- voor nieuwe installaties een gevarenanalyse is uitgevoerd en de aanbevelin-
gen daarvan vóór de startup zijn opgevolgd, en gewijzigde installaties voldoen
aan de bepalingen die zijn opgenomen bij het element'wijzigingen"

- de opleíding van iedere werknemer die is betrokken bij de bedrijfsvoering en

bij onderhoudswerk is voltooid.

Acronym: Proposals for -guidelines
on safety management'1o; dit artikel
is een bewerking van de samenvat-
ting in het eindrapportll, waarin een
beschrijving wordt gegeven van het
proces om te komen tot de voorstel-
len voor richtlijnen.
Ter illustratie nemen we het ele-
ment'pre-startup beoordeling'. Dit
wordt niet genoemd in de voorgetel-
de col¿¡¡r-richtlijn, en vormde ook
geen onderdeel van de Acronym vra-
genÌijst voor bedrijven. Het zit ech-
ter wel in de osnl Standard, de cor¡-
cAwE-aanpak en de richtlijnen van
n&p Forum. Zo verlangt de osH.q,

Standard een pre-startup beoorde-
ling, zowel voor nieuwe als voor ge-
wijzigde installaties. Hierbij dient
o.a. te worden nagegaan ofwordt
voldaan aan de ontwerp-speciflrca-
ties en ofhet personeel voldoende is
opgeleid. Het Acronym projectteam
heeft voor dit element de tekst van
de osHe Standard als uitgangspunt
genomen. Het resultaat is weergege-
ven in tabeÌ 1.

Perspectief
Het eindresultaat van het Acronym
Project is in oktober 1994 gepresen-
teerd aan de Europese Unie. Het zal
samen met richtlijnen van n&P Fo-
rumu en de ervaringen van de nPSC

met betrekking tot veiligheidsma-
nagementsystement' worden ge-

bruikt om een Eu-document op het
gebied van veiligheidsmanagement
tot stand te brengen. De toekomsti-
ge status van dit document was nog
niet bekend ten tijde van het schrij-
ven van dit artikel, mede in verband
met het bestaan van onduidelijkheid
over de invoering van de coMAH-
Richtlijn. Wat er verder ook zal ge-

beuren met de cou.tn-Richtlijn, het
pu-document op het gebied van vei-
ligheidsmanagement zal zonder
twijfel een belangrijke rol gaan spe-
len op veiligheidsgebied in Europa.
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dingen luidt dat er geen grote ver-
schillen van mening bestaan tussen
de bevoegde gezageî en de sites be-
treffende de belangrijkste elementen
van veiligheidsmanagementsyste-
men.
Gezien de beperkte participatie van
de Duitse industrie aan de vragen-
lijst voor bedrijven zijn aanvullende
gegevens verzameld over de situatie
in Duitsland. Hiertoe is een work-
shop georganiseerd met vertegen-
woordigers van zowel industrie als
overheden. Deze workshop was suc-
cesvol, gezien het grote aantal deel-
nemers en de actieve deelname. Een
aantal bevindingen van de vragen-
lijst voor bedrijven konden worden
bevestigd.

Managementaspectenen
De tweede stap van de Acronym me-
thodiek betrof het feitelijk genere-
ren van twee lijsten in samenhang
met de twee dimensies van veilig-
heidsmanagement: een lijst van al-
gemene managementaspecten en
een lijst van elementen van een vei-
ligheidsmanagementsysteem. Be-
staande normen en richtlijnen, in-
clusiefde osna Standard, dienden
als primaire bronnen voor de beide
lijsten. De voorgestelde con¡'n-
Richtlijn en de resultaten van de
Acronym vragenlij sten zorgden voor
aanvuÌlende input. De resulterende
twee lijsten zijn weergegeven in ta-
bel 1, waarbij de gebruikte termino-
logie zo veel mogelijk overeenkomt
met die van de voorgestelde coMAH-
Richtlijn. De elementen van een vei-
ligheidsmanagementsysteem zijn
sterk verbonden met de levenscyclus
van een installatie, dat wil zeggerr
van ontwerp via bedrijfsvoering tot
het afbreken ervan ('abandonment').
Met nadruk wordt opgemerkt dat de

management-aspecten van toepas-
sing zijn op alle genoemde elemen-
ten, teneinde van het geheel een
systeem te maken en ervoor te zor'
gen dat het systeem werkt.

Voorstellen
De laatste twee stappen van de
Acronym methodiek betroffen het
verzamelen van tekstvoorstellen
voor de diverse aspecten en elemen-
ten, en het vaststellen van de voor-
stellen voor richtlijnen op het gebied
van veiligheidsmanagement, het be-
oogde projectresultaat. Naast de
voorgestelde coltt¡¡t-Richtlijn en de
osna Standard zijn geselecteerde
normen en richtlijnen gebruikt voor
gedetailleerde beschouwing. Op die
wijze is een tabel afgeleid voor ieder
management aspect en voor ieder
element van een veiligheidsmanage-
mentsysteem. In die tabellen wordt
de relevante informatie samengevat
uit de voorgestelde comH-Richtlijn,
de osHA Standard, en de geselecteer-
de normen en richtlijnen. Verder
worden in de tabellen de bijbehoren-
de resultaten samengevat van de
Acronym vragenlij st voor bedrijven.
Ten slotte bevatten de tabellen een
conclusie voor het betreffende aspect
of element, inclusief de bron(nen)
die diende(n) als basis voor het for-
muleren van de voorstellen voor
richtlijnen. De resulterende teksten
zijn grondig bewerkt: overbodige de-
tails zijn weggelaten, terminologie is
consistent gemaakt, en teksten zijn
gecombineerd in die gevallen waar
tekstvoorstellen uit meer dan één
bron kwamen. Tenslotte werd een
principe geformuleerd voor ieder as-
pect en ieder element: een korte mo-
tivering voor de relevantie en het
belang ervan. Het eindresultaat van
het project wordt gepresenteerd in
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Arbo

Arbodeskund¡ge
De vierdaagse training Arbodeskun-
dige: verschaft deelnemers specifie-
ke kennis, inzicht en vaardigheden
in de Arbowet. Tevens worden de

'ins and outs' die komen kijken bij
zowel het opstellen van een arbo- en
kwaliteitsbeleid, alsmede de presen-
tatie hiervan binnen de eigen orga-
nisatie aan de orde. Tijdens de cur-
sus worden onder meer de volgende
onderwerpen behandeld : Arbowet,
takenpakket van de arbodeskundi-
ge, de Inspectiedienst sZW, arbodien-
sten, werkgevers, werknemers en
hun onderlinge relatie, ziektever-
zuim, risico-inventarisatie en -eva-
luatie, het opzetten van een arbo-
zorgsysteem, het presenteren van
een risico-inventarisatie en -evalu-
atie en arbozorgsysteem, het inte-
greren van de zorgsystemen kwali-
teit, arbo en milieu in het bedrijf.
Na de training beschikt de cursist
over kennis en inzicht in de Arbowet
en haar deelterreinen veiligheid, ge-
zondheid en welzijn; inzicht en vaar-
digheden op het gebied van het op-
stellen van een risico-inventarisatie
en -evaluatie; inzicht in het arbo- en
kwaliteitszorgsysteem; vaardighe-
den voor het communiceren van het
arbobeleid in de eigen organisatie.
De cursus vindt plaats op 31 mei en
1, 14 en 15 juni 1995 te Utrecht.
Inf.: Koninklijhe eatrl^, Postbus 9053,
6800 cs Arnhem. TeL 085-575773.
Fax 085-575813.

Arbozorg voor onderne-
mers in het MKB
De cursus Arbozorg voor onderne-
mers in het ti.lx¡ wordt georgani-
seerd door het Nederlands Instituut
voor Arbeidsomstandigheden NIa,,

het Ilrx Instituut voor het Midden-
en Kleinbedrijf en het Instituut voor
Midden- en Kleinbedrijfsontwikke-
lingen IMKo. De cursus brengt inge-
wikkelde arbovraagstukken terug
tot de dagelijkse praktijk van de on-
dernemer. Verplichtingen van de
Arbowet worden aan de hand van
concrete voorbeelden vertaald naar
de eigen bedrijfsituatie. De cursus
start op 23 mei 1995, bestaat uit
vier cursusavonden en wordt gege-
ven in de regio's Apeldoorn, Utrecht,
Alkmaar, Den Haag, Eindhoven,
Nijmegen en Maastricht. Elke cur-
susavond wordt een aspect van ar-
bozorg doorgenomen. Wat levert ar-
bozorg op; hoe inventariseer ik de ri-
sico's; hoe voer ik stapsgewijs verbe-

teringen door; hoe ga ik om met een
arbodienst en de Inspectiedienst
SZw? Daarnaast is er veel ruimte
voor het uitwisselen van ervaringen
en voor het bespreken van de prak-
tijkopdracht. Deelnemers aan de
cursus hebben na afloop de moge-
lijkheid tot een adviesgesprek. De
cursist bepaalt zelfhoe hij daar ge-
bruik van wil maken. Dit kan direct
na de cursus ofenige tijd later door
eerst in het eigen bedrijfaan de slag
te gaan en dan pas de nlx-adviseur
in te schakelen. Ook dit advies heeft
een praktisch gehalte: is de arbozorg
goed ingebed in bedrijfsvoering,
draagt het bij aan de effrciency van
de onderneming, wat kan er beter?
Inf.: tuxo, Marktstraat 27, 2411 nn
Bodegrøuen. Tel. 01726-19255. Fax
01726-14968.

Milieu-oriëntatie
De basiscursus Milieu-oriëntatie
geeft de deelnemer inzicht in de mi-
lieuproblematiek, de hoofdlijnen van
het milieubeleid van de overheid en
in de uitvoering daarvan door het
bedrijfsleven. Daarnaast wordt
praktische kennis gegeven van de
mili eunormen en -voorzieningen
voor de verschillende milieucompar-
timenten. Het programma bestaat
uit de onderwerpen: Milieubeleid
van de overheid, Milieuzorg in de
branches en de bedrijven; Milieu-
compartimenten; Milieuwetgeving.
De cursus is bedoeld voor milieu-
coördinatoren, inspecteurs en mede-
werkers van uit het bedrijfsleven, en
overheden die verantwoordelijk zijn
voor het opzetten en handhaven van
een milieubeleid of zorgsystemen.
Na afloop van de cursus zijn de deel-
nemers in staat actief mee te wer-
ken aan het bedrijfsmilieuplan en
het milieuzorgsysteem, danwel deze
van overheidswege te beoordelen en
dit in het algemene milieubeleid te
plaatsen. De cursus vindt plaat op
16 en 23 mei 1995 te Spijkenisse.
Inf.: Depot Milieubeheer av, Postbus
565, 3200 n'r Spijhenisse. Tel.
0 1880- 19788. Fax 0 1880-2 108 1.

Arbeidsomstandigheden 71 (1995) nr 5




