
Aardbevingen, orkanen en stormen, tornado’s, tsunamis, 
bosbranden, overstromingen – iedereen heeft hier de laatste jaren 
veel over kunnen lezen. Al deze rampen leiden tot enorme directe 
schades. Ze kunnen ook leiden tot extra gevolgen, bijvoorbeeld bij 
schade aan opslag- en verwerkingsfaciliteiten van gevaarlijke 
stoffen. Weet jij welke natuurrampen bij jou op de fabriek kunnen 
gebeuren? Weet je wat te doen als voorbereiding en wat om terug te 
kunnen keren naar normale operatie na afloop van een ramp?
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Zijn jullie voorbereid op natuurrampen?

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, 
Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.
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Wat kun jij doen?
FM Global, een van de grootste verzeke-

ringsmaatschappijen ter wereld, gaf in 2010 
een rapport uit met als titel “Flirting with 
Natural Disasters”. Hierin stond een reeks 
oorzaken van de zeer slechte voorbereiding 
van organisaties op natuurrampen. Zoals:
 De risico’s worden schromelijk 
onderschat: “Dat zal ons niet overkomen”.
 Hoe meer tijd verstrijkt voordat een 
natuurramp gebeurt, hoe makkelijker mensen 
de kans erop te laag inschatten.
 Bedrijven denken dat ze beter voorbereid 
zijn op natuurrampen dan ze zijn.
 Veel bedrijven concentreren zich op het 
herstel na afloop, niet zozeer op het 
voorkomen van schade vooraf.
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1 – Brand in een olieraffinaderij volgend op de aardbeving in Japan op 11 maart 
2011; 2 – Een windhoos in Oklahoma; 3 – Een bosbrand in Californië; 4 – Schade 
aan de Fukushima kerncentrale als gevolg van de aardbeving van maart 2011.
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Weet wat voor gevolgen een natuurramp bij jullie kan 
hebben en ook wat de gevolgen zijn als door zo’n ramp 
elektriciteit etc uitvallen.
 Loop nog eens door de noodplannen van je fabriek. Stel 
zeker dat ze logisch zijn – zijn ze uitvoerbaar met de 
beschikbare mensen en middelen? Als je problemen ziet, 
meld dit dan bij de leiding van het bedrijf.
 Stel ook zeker dat alle bestrijdingsmiddelen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, 
onderhouden en gereed voor gebruik zijn. Om zo goed op 
een natuurramp en de gevolgen ervan voorbereid te zijn.
 Doe actief mee bij oefeningen van noodplannen, ook als 
het gaat om natuurrampen. Benader dit serieus en meld 
problemen als je ze ziet.
 Download en lees het rapport van FM Global:
www.fmglobal.com/disaster.

Wist je dat?


