
Wat kun jij doen?

Werkplaatsveiligheid en procesveiligheid – beide onmisbaar!

Vergeet nooit dat een veilige werkplek 
betekent dat iedereen zich bezig houdt met 
zowel proces- als werkplaatsveiligheid.

Besef het grote belang van 
veiligheidscultuur en –houding, het volgen van 
regels, veilige werkmethoden en andere 
onderdelen van goede veiligheids-programma’s 
voor beide vormen van veiligheid. 

Ken en begrijp dan ook de programma’s 
voor proces en persoonlijke veiligheid en je 
plicht om deze tot een succes te maken.

Doe altijd energiek mee met de 
veiligheidsactiviteiten in je fabriek. Moedig je 
collega’s aan dat ook te doen.

Onlangs stuurde een lezer een incidentbeschrijving waarvan hij 
dacht dat het een goed Beacon onderwerp was: in een fabriek droeg 
een medewerker een ring, hoewel dat bij regel verboden was. Toen 
hij uit zijn vrachtwagen wilde stappen, bleef hij haken en moest zijn 
pink hierdoor geamputeerd worden. 

Ondanks de ernst van de verwonding, de medewerker hield er 
blijvend letsel aan over, is dit incident niet geschikt voor de Beacon 
omdat het een fabrieksproces betreft. Aan de andere kant toont het 
incident dat alle aspecten van veiligheid belangrijk zijn. Dus zowel 
procesveiligheid als werkplaatsveiligheid. Mensen vallen van 
hoogten, van trappen en ladders, snijden zich aan scherpe kanten en 
zo zijn er talloze incidenten die niets met de procesveiligheid in een 
fabriek te maken hebben. Maar ook deze mensen raken soms ernstig 
gewond, net als bij proces gerelateerde incidenten.

De Beacon gaat over incidenten die het proces betreffen. Vergeet 
echter nooit dat ook persoonlijke veiligheid erg belangrijk is. 
Veiligheid op het werk betekent dat we voor beide goed initiatieven 
en programma’s moeten hebben.

De foto hiernaast past goed bij het hier beschreven incident. 
Harold Lloyd deed zelf de meeste stunts in deze klassieke film. Dit 
ondanks het verlies van een duim en een deel van een vinger bij een 
ongeluk tijdens het maken van een andere film vier jaar eerder!

Wist je dat?

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Vergeet ook persoonlijke veiligheid niet!
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Het incident

Harold Lloyd hangt hier boven een straat in 
Los Angeles in een beroemde scene uit de 

stomme komische film “Safety Last” uit 1923.

Werkplaatsveiligheid zich richt op het voorkomen van 
ongelukken op de werkplek om zo het risico op letsel tot het 
minimum terug te brengen?

Procesveiligheid gaat over het voorkomen en bestrijden van 
branden, explosies, het ontsnappen van giftige stoffen en andere, 
potentieel grote incidenten die te maken hebben met de chemie en 
de fysica van productieprocessen?

Procesveiligheidsincidenten potentieel zeer groot kunnen zijn 
met gevolgen voor veel mensen, maar ook de omgeving en de 
installaties? Gevolgen die kunnen reiken tot degenen die buiten de 
fabriek wonen? 

Er incidenten zijn met elementen van zowel persoonlijke- als 
procesveiligheid? Bij het openen van een leiding met heet 
brandbaar materiaal kan bijvoorbeeld de onderhoudsman gewond 
raken, maar ook kan er een brand of explosie ontstaan.


