
Besef dat gevaar geen vrijaf neemt met de feestdagen 
en dat aandacht voor procesveiligheid altijd belangrijk is.

Houd rekening met het rooster tijdens de feestdagen. 
Zorg voor voldoende slaap thuis en alertheid als je terug 
op het werk bent.

Zorg dat je kunt komen werken tijdens de feestdagen 
of een weekeinde. Laat niet iemand anders overwerken 
omdat jij er niet bent. Een vermoeide overwerker loopt 
een groter risico op een ongeval of een verwonding.

Besteed evenveel aandacht aan installaties die deels of 
geheel uit bedrijf zijn. Bijvoorbeeld bij destillatie-
kolommen op totale reflux. Registreer als altijd gegevens 
en blijf alert voor afwijkingen in de procescondities.

Wat kun jij doen?

Wat gebeurt er met procesinstallaties tijdens de feestdagenperiode? Er zijn fabrieken die geheel of gedeeltelijk uit 
bedrijf gaan. Installatiedelen komen dan in een niet-standaard toestand. Ook dan kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen 
in bijvoorbeeld vaten, reactoren en opslagtanks. Soms wordt van de periode gebruik gemaakt om installaties te openen 
voor inspectie en onderhoud. Er is dan meer onderhouds- dan operationeel personeel in de fabriek. Na de 
feestdagenperiode worden de installaties weer opgestart, soms ook na het installeren van modificaties aan het proces.

Andere fabrieken blijven draaien tijdens de feestdagen, maar de bemensing is minimaal. Minder kritische activiteiten 
worden uitgesteld zodat zoveel mogelijk mensen de feestdagen met hun familie kunnen doorbrengen. Er zijn minder 
leidinggevenden of technisch adviseurs die kunnen helpen bij problemen of die vragen kunnen beantwoorden.
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De feestdagen zijn er om gevierd te worden, maar vier veiligheid op het werk!
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Vergeet nooit dat opslagtanks en procesvaten nog steeds 
gevaarlijke stoffen kunnen bevatte, ook al is de fabriek uit 
bedrijf. Blijf daarom ook hier de routine controles uitvoeren. 

Neem contact op met leidinggevenden of adviseurs als er 
problemen zijn. Wacht niet tot het probleem te groot gewor-
den is. Ook tijdens de feestdagen zijn zij er om te helpen! 

Als er, ook tijdens de feestdagen, contractors aan het 
werk zijn in de fabriek, help ze in het volgen van de 
veiligheidsprocedures.

Volg de betreffende procedures bij het weer opstarten. 
Stel zeker dat de installaties klaar zijn voor opstart en dat 
alle controles afgetekend zijn, zeker na onderhoud of 
modificaties.


