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Die eerste uitgawe van die Process Safety Beacon (1) het verskyn in 
November 2001 en is versprei aan ’n paar honderd mense. Sederdien het 
180 Beacon boodskappe aan bedryfsoeroneel via die Beacon verskyn. 
(Afskrifte is beskikbaar by www.sache.org). Vandag is 38 000 mense op 
die direkte verspreidingslys, en hulle mag dit gratis met medewerkers deel. 
Die totale getal lesers is waarskynlik ’n paar honderd duisend elke maand. 
Die Beacon word tans vertaal in 25 tale deur ’n groep toegewyde en 
vrywillige vertalers wat hulle tyd beskikbaar stel om prosesveiligheid 
wêreldwyd te bevorder. 

In 2016 was daar twee Beacons wat gefocus het op herhalende insidente: 
Die een in Februarie het gegaan oor brande as gevolg van vlambare 
vloeistof tenks wat oorloop (2) en die een in Mei het gegaan oor
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Boodskap aan bedryfspersoneel

Die Beacon – Deel proses veiligheids lesse vir 15 jaar!

Ons vier 15 jaar van proses veiligheids Beacons!
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Wat kan jy doen?

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 
Malay, Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.
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 Die Beacon word geskryf vir operateurs, 
instandhoudingswerkers en ander aanleg 
werkers in die chemiese proses industrie. 
Dit fokus op dinge wat hulle kan waarneem 
en aksies wat hulle binne hul werk met 
verantwoordelikheid kan doen.

 Ons besef dat ingeneurs, chemiese tegnici 
en ander tegniese personeel ook die beacon 
lees en hopelik ook iets daaruit leer. Die 
Beacon word egter nie vir hulle geskryf nie. 
Die Beacon gebruik selde woorde soos 
“verander die proses” of “vervang die 
toerusting “ of “volg standaard XYZ” in die 
“Wat kan jy doen?” afdeling van die 
Beacon.

 Die Beacon is beskikbaar om gratis met 
medewerkers te deel in gedrukte of 
elektroniese formaat.

 As jy ’n Beacon lees, dink mooi oor wat mens daaruit kan leer, 
self al gaan dit oor ’n insident wat op ’n ander aanleg of toerusting 
gebeur het. So byvoorbeeld was die September 2016 oor ’n brand 
op ’n skip. Min van ons Beacon lesers werk op ’n skip, maar die 
kern boodskap was oor die bestuur van verandering (MOC), wat 
op enige tipe aanleg of toerusting van toepassing is.

 Die Beacon het net een bladsy en daar is nie genoeg plek om al 
die lesse van ’n insident te bespreek nie; ons kies gewoonlik net 
een. Daarom moet lesers self dink wat anders mens kan leer van 
die insident, en verder soek vir inligting.

 As jy werk op ‘n aanleg met goeie proses veiligheids 
bestuurstelsels, is daar waarskynlik min insidente op die aanleg. 
Dis maklik om gerus te raak! Gebruik die Beacon om almal weer 
te herinner wat kan verkeerd gaan as ons nie die vereistes van die 
bestuurstelsel noukeurig en pligsgetrou volg nie.

 Lees die Beacon van Februarie 2008 weer. Dit handel oor hoe 
mens die Beacon kan gebruik. Mens kan dit aflaai by 
www.sache.org.
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ammonium nitraat ontploffings. (3)

Die insidente is voorbeelde van 
herhalende insidente en ons hoop die 
Beacon kan help om herhalende 
insidente te voorkom. Leer van 
insidente wat elders gebeur het, 
sodat jou aanleg dit nie op die pynlik 
harde manier moet leer deur self so 
’n insident op jou aanleg te beleef 
nie!


