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Samenvatting

Summary

Een Nederlandse en een Russische vestiging van een
chocolade zoerwarenbedrij F verto nen een opvallend
verschil in veiligheidsprestaties, gemeten aan de losc
time Frequency rates. Het verschil pakt positief uic voor
de Russische vestiging. Nader onderzoek naa¡ het procesgebonden karakcer van de ongevallen, de kwaliceit
van het managemencsysteem en demografische factoren
geven een verklaring voor de verschillen. De ongevallen
per 1000 storingen zijn in de Nederlandse vestiging
hoog voor de verpakking en de verzending afdelingen
en worden veroorzaakt door een zogenaamd strakke
koppeling van en een push karakter russen de productiestappen, waardoor storingen nauwelijks beïnvloed6aar zyn door productiemedewerkers en de verliezen
groot zijn. In de Russische vestiging zljn deze productiefuncties niet afs tandsbes tuurd of gerobo riseerd en
doet zich het probleem in veel mindere mate voor. In
de Russische vesciging heeft het management een proactieve houding ten aanzien van veiligheid tegenover

A remarkable difference in

een reactieve houding in de Nederlandse vesciging. AIs
zijn hec hogere opleidingsniveau van producciemedewerkers in Rusland en de grotere loyaliceic naar
het bedrijf, gebaseerd op de salariëring en de gezondlaacste

heidskundige voorzieningen van hec bedrijf, mogelijke
bijkomende verklaringen voor het geconstateerde verschil.

safecy performance, as mea-

sured by the lost rime frequency race, exiscs berween a
Ducch and a Russian factory of a chocola¡e sweets
company. This difference is in favour of che Russian
faccory. On closer examination, the process-related
accidencs, rhe qualiry of the safery management system,

well as demographic Factors explain rhese differenThe accidencs per 1000 process discurbances are
high for che Ducch Êactory at the production functions
as

ces.

packaging and expedirion, and are caused by a socalled righc coupling and a push relation beween produccion functions. This results in process disturbances
that can hardly be influenced by production workers,
and in high material losses. In the Russian factory
these production functions are not remote conr¡olled
or robotized, and these rype of problems do not occur.

Management of the Russian factory has developed a
pro-active atcitude towards safery concrascing the reaccive attitude of managemenc of the Ducch factory. An
additional explanacion of the observed difference is rhe
higher level oÊeducation, as well as the loyalry of workers oÊ the Russian factor¡ based upon payment and
public health Facilities of the Russian branch.
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Bij de bouw van de koepel van de Florenci.f nse kathedraal Santa Maria del Fiore onder leiding van Filippo
Brunelleschi werd aan de binnenkant van het hoge

'
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tegen de grote hoogte en als veiligheidsvangnet. '...
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Er werden nog andere veiligheidsmaacregelen ingevoerd. De metselaars die hoog aan de muur werkten,
kregen een lederen tuig om en hun wijn moest met een
derde deel wacer worden aangelengd. Eigenlijk het
recept voor zwangere vrouwen. Iedereen die de wijnregel overtrad, moest een boete van tien lire betalen, het
sala¡is voor elf dagen werken. De werklui werd eveneens verboden hun gereedschap, schaft, of nog erger,
zicltzeff in de kuipen van het hijstoestel op te laten
takelen. Evenmin mochcen ze in de kuipen schommelen om duiven te vangen die in de koepel nestelden.
Deze verschillende veiligheidsmaacregelen schijnen
geholpen re hebben: na rwee sterfgevallen op de zuidelijke tribune in 1420, staa! er slechts één ander dodelijk ongeval opgetekend, namelijk dac van de metselaar
Nenno di Chello, die in februari 1422 door een val om
het leven kwam. Dit is een haast wonderbaarlijk veiligheidsrecord, gezien het aantal werklieden, hec gevaarlijke karakter van hun werk en de vele jalel die het
projecc in beslag nam...'. [King, 2000].

gesteld en een veiligheidmanagementsysteem lngevoerd. Eén van de procedures is de zogenaamde Lock
Out - Tag Out (LOTO) procedure. Met LOTO wordt
apparatuur mec behulp van slocen energievrij gemaakt

uit te voeren. De
tot significante
1993
vanaf
geleid
initiatieven hebben
echter de laatveiligheidsprestaties,
verbeteringen in de
rate (lcaf)
jaren
frequency
accidenc
is de lost time
ste
alvorens onderhouds- of storingswerk

gestabiliseerd en vertoont zelfs een stijging (cabel 1).
Ongevallen met verzuim worden binnen het bedri.¡f
gedefinieerd als ongevallen van producciepersoneel met
een verzuim van de eersrvolgende werkdag. De cijlers
zijn geindexeerd naar miljoen gewerkte uren (ltaÊrate).

Thbel

1

Ongeuallen met uerzuim (ha) uan de
Nederlandse en Russische uettiging

Locatie
Nederland

De cechnische en procedurele maatregelen om Procesgebonden ongevallen te beperken hebben gezien het
resultaat effect gehad. In dit artikel wordt de vraag
gesteld naar de eflfectiviceit van dit rype maacregelen

Jaar

1997
1998
1999
2000
1997
1998
1999
2000

binnen de chocolade zoecwarenindustrie in een
Nederlandse en een Russische vestiging [Blom, 2001].
De Russische vesciging is vanuit Nederland opgebouwd
en wordt zowel technisch als veiligheidskundig ondersteund vanuit Nederland. Een vergelijking tussen de
twee bedrijven is mogelijk daar ze que opzet van het

Rusland

productieproces en productassortimenr een zeer grote
mate van overeenkomst vertonen. Beide vestigingen
zijn onderdeel van een wereldwijd opererend Êamiliebedrijf met 30.000 werknemers en 70 fabrieken. De
Nederlandse vesciging produceert chocolade zoetwareÍL

miljoen gewerhte uren

volgens een volcontinu vijFploegensysteem'
Bulkgrondscoffen worden per canhvagen rond de klok
aangevoerd. Zakgoed, zoals kokos, pinda's, diverse
hulpstoffen en verpakkingsmaterialen, zijn opgeslagen
in een nabijgelegen warehouse en worden op afroep
aangeleverd. De fabriek is in 1963 oPgeslart en produceert 200 kTon product per jaar mer 697 productiemedewerkers. Het zuscerbedrijf in Rusland is in 1995

I

Uren (milj)

lta

ltaf rate'

1.8

10

5,5

1.8

8

4,4

1.8

l0

5,6

1.9

r5

7c)

2.6
2.6
2.3

3.r

t
0
3
3

0,4
0,0

r,3
r,0

ltaf rate: lost time fequency rate, ongeuallen met uerzuim per

Tabel 1 laat een opvallend verschil zien tussen de
Nederlandse en Russische vestiging, zowel in de [tafrate als in het tocaal aantal gewerkte uren. De race is
voor de Nederlandse vesciging is 4 tot 14 maal hoger,
cerwijl beide vestigingen dezelfde defìnide hante¡en
voor ongevallen met verzuim. Verder is het aantal
gewerkte uren in Rusland fors hoger dan in Nederland.
Het hoger management in Nederland is de mening
toegedaan, dat verdere reductie van hec aanral ongevallen bereikt moet worden door een hoger veiligheidsbe-

gestaf! en opereert in een volcontinu vierploegensysteem mec shifts vaî 12 uur. De fabriek produceert
45 kTon product per jaar met 571producciemedewer-

wustzijn van de producciemedewerkers. Alvoren's deze
maatregelen ce onrwikkelen dienc de stelling onder-

kers.

gen:

Wat is het probleem

1.

In de Nederlandse vestiging z\n de afgelopen jaren verschillende veiligheidsprogramma's uitgevoerd binnen de
produccieorganisacie. Deze initiacieven hebben zich
gericht op technische verbeteringen en hec incroduce-

2.

ren van veiligheidsprocedures en -audits.
Beschermingskappen op inscallacies zijn aangebracht oF
verbete¡d, het bedrijfheefc een veiligheidskundige aan-

Methoden en techn¡eken
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zocht te worden mec de onderstaande onderzoeksvra-

\Øelke faccoren bepalen ongevallen in de
Nederlandse vestiging?
Ztjn er aanwijzingen die het verschil tussen de
Nederlandse en Russische vestiging verklaren?

Voor de eerste onderzoeksvraag is het procesgebonden
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karakter van de ongevallen in de Nederlandse locatie

De maa! van 30 minuEen is een gemiddelde cijd die
nodig is om assistentie van onderhoudsmedewerkers in

bepaald en de relaúe me! processtoringen. D.e analyse
is beperkt tot de periode 1999-2000.In deze periode is
een nieuw regisrratiesysteem voor processcoringen ope¡ationeel geworden en de conversie van gegevens van
de voorafgaande periode is niet betrouwbaar gebleken.
Het productieproces is geanalyseerd volgens de ontwerprechnische analyse. De analyse is beperkc tot het
productiefunctie, de basisactiviteit, en het productie-

te roepen. De mate van koppeling van en de relatie
tussen de productieFunccies is gekarakreriseerd voor de
Nede¡landse locatie.

Voor de rweede onderzoeksvraag is de kwalireit van het
veiligheidsmanagementsysteem vastgesteld. De kwaliceitsvraag is op verschillende manieren te beantwoorden. Een uitgebreide analyse zal de probleemoplossende cyclus als uitgangspunc nemen en de kwaliteit van
de verschillende stadia van de cyclus bepalen. Recenr is
dit voor de staalindustrie uirgewerkt [Guldenmund en
Swuste,2001; Swuste ea,20021. In dit onderzoek is de
kwaliteitsvraag alsvolgt onderzochr:

principe. Het productieprincipe beschrijft de rype
bediening van een funccie; di¡ect ofindirect en is een
maat voor de aßtand van een productiemedewerker cot
een gevaarbron. Voor afscandsbestuurde processen is de
relatie met de gestoorde procesgang vanuic veiligheidskundig oogpunt zeer relevant, daar djdens het verhelpen van de storing de afstand tot een gevaarbron even-

1.

eens korc is [Swuste ea, 2000].

Bij de productie van chocolade zoerwaren zijn

rwee

cypen storingen mogelijk; mechanische en elektrische.
Elekrrische scoringen bescaan uit het re-setten van
inscallacies of uic ondersteunende activiteiten bij
mechanisch onderhoud, bijvoorbeeld het los- of aankoppelen van motoren etc. Sinds de invoering van
LOTO is de blootstelling aan dir rype veiligheidsrisico
vrijwel afwezig. Daarom heeft hec onderzoek zich
beperkt toc mechanische storingen.
Naasc de gescoorde procesgang is het karakter van her

2.

proces bepalend voor hec oncscaan van ongevallen
lPerrow 1984, 1999; Ridley en Channing, 1983].
Perrow srelt, dat ondanks effeccieve veiligheidsbarrières
bepaalde ongevallen niet zijn te voorkomen als gevolg
van:

.
.

interacties binnen een complex sysceem;
de mate van koppelingen tussen processtappen.

In hec productieproces van de Nede¡landse locatie is
geen sprake van complexe systemen, er vinden geen
onbegrepen chemische of $rsische ¡eacties plaats tijdens
het productieproces. De koppeling van de processen is
een ander punt. Scrak gekoppelde processcappen vereisen, in cegenstelling coc losgekoppelde processtappen,
snel ingrijpen van een operacor en verhogen de kans op
ongevallen. De consequentie van een re strakke proceskoppeling wordc bepaald door de onderlinge relarie van
processcappen; een push- ofpull-relade. In hec geval
van een pull-relarie kan de processtap worden gescopt,
waarna de voorgaande processtap ook stopt, zonder dac
er materiaalverlies optreedt. In het geval van een pushrelatie zal de materiaaÌscroom naar de volgende processtap doorlopen, ook indien dic proces wordt gescopt.
De verliezen bescaan dan uic afral, capaciteitsverlies,
hogere loon- en recepckosten door hergebruik van product en ongunstige beïnvloeding van de planning.
Voor de mate van koppeling worden de volgende defìnicies gebruikc:
Scrak

Los

gekoppeld:

gekoppeld:

Push-relatie + buffercijd

I

3.

'zijn

genomen en hoe zijn
rype maatregelen
deze maatregelen geborgd in de organisatie? Voo¡
de rypering zijn maatregelen ingedeeld in: bronmaacregelen (onrwerp of heronrwerp van machines
en installaties), barrière maatregeIen (transmissie

beinvloeding) en mensgerichce maatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen). Relevance documeocen, zoals jaarverslagen, arboplacfo rm verslage n,
resulta[en van VG\MM inspecrieronden en incidentrapporten zijn hiervoor bestudeerd. De analyse
is uitgevoerd voor de Nederlandse locacie.
Wat is de kwaliceit van de regiscracie van een
beperkt aantal veiligheidsindicacoren, de ongevallen
met en zonder verzuim en de incidencen?
Organisaties die incidenten of bijna-ongevallen rapporteren en registreren zien de indicaror als een
bron om de probleem oplossende acrivireir van de
organisarie !e verbeceren [Hale et al, 1998]. De
gegevens zijn afkomstig uit bovengenoemde documenten en zijn zowel voor de locatie in Nederland
als in Rusland uitgevoerd.
Welke aandachc heeft veiligheid binnen de organi-

In beide locaties zijn medewerkers van de lijn
en staf geïncerviewd aan de hand van een lijsc mer
topics betreffende de veiligheidscommunicatie en
satie?

-training binnen het

bedrijÊ.

Daar de cwee locaties in verschillende omgevingen staan
is aandachc besteed aan demografische verschillen, zoals
gemiddelde leeftijd, opleidingsniveau en salariëring van
producciemedewerkers en alcernacieve werkgelegenheid.

Resultaten
Procesgeb

onden ongeuallen

Hec productieproces van beide bedrijven is grocendeels
afscandsbescuurd. In de verpakkingsafdelingen van de
Nederlandse locatie zijn indusrriële robors geincroduceerd. In beide Fabrieken worden de ongevallen geregistreerd. Het percentage procesgerelateerde ongevallen
met verzuim is vooral in de Nederlandse vesriging
berekkelijk hoog (tabel 2).

30 minuten.

Pull-Lclade + buffertijd > 30 minuten.
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Tabel

2

Gerapporteerde ongeuallen en incidenten uoor de Nederland¡e en Russische uestiging

Locatie
Nederland
Rusland

J^u

Ongevallen, totaal

Lta, totaal

1999
2000

84
68

l0

90

32

15

4/

r999

24

3

59
209

2000

35

3

30
30

Het productieproces is in twee

gedeeltes

in

te delen.

overgang van een push naar een pull relatie.

Functie:

Principe:

Principe:

producciehalffabrikaten
afstandsbestuurd, mechanischvorkheÊ

djd.

Functie:

palletiserenenverzendeneindproducc

Principe:

afstandsbestuurd, gerobociseerd

Koppeling: De (om)dozen van de diverse producdelijnen worden aucomatisch over afuoerbanen
naar de palleciseerafdeling getransporteerd.
De buffercijd cussen productielijn en palletiseerafdeling is minder dan 10 minuten
en er is sprake van een push-relacie.
Storingen in deze afdeling hebben direct
effect op de productielijnen.
In de verzending worden 2-3 vrachcwagens
per uur geautometiseerd beladen. In hec
geval van een scoring in deze aÍïoer moeten pallecs cijdelijk handmacig naast het
loaddock worden opgeslagen. De ruimce
hiervoor is beperkt en hec vergc veel extra
werk. Ook hier is er sprake van een push-

trucktransport
Koppeling: de voorraad gebakken pindat bedraagt 6
uur. Bij storing aan de producdelijn stopt
hec verbruik van pindat zonder maceriaalverlies. In het geval van een stoting in de
pindabakkerij moec de storing binnen 6
uur worden opgelost.

Funccie:
Principe:

produccieeindproducten

afstandsbestuu¡d
Koppeling: deze afdeling, bestaande uit 6 parallelle
producrielijnen, heefc een pull-relacie met
ranks, hoppers, silot en bepaalc zelfde

toevoer van grondscoffen en halffabrikaten. Vervolgens worden de halffabrikaten
ingedampr, gemengd, gecaramelliseerd en
opgeklopt. Deze processen zijn onomkeerbaar. He¡ producc zit daarta. in buffers en
wordt vervolgens gevormd en door koelcunnels geleid, waar rekristallisatie
opcreedc. Dit producc, dat onderweg is
naar de cencervormingmachine, kan niet
worden gestopt en moet in geval van storing bij de centervormingmachine of een
grote stonng verder "scroomaÂvaarts" afgerold worden in vaten (push-relatie).

Functie:

verpakkeneindproduct

Principe:

afscandsbestuurd

58

494

verpakkingsmachines gekoppeld aan
dezelfde toevoer van producten en verpakken verschillende soorten verpakkingen
door elkaar. Hier is sprake van een pushrelatie. Binnen enkele seconden lopen de
producten van de toevoerband in de verpakkingsmachine. In geval van een storing
lopen de producten naar het einde van de
toevoerband en worden daar verpakc door
standby machines. Teveel producc naar
deze machines heeft een ongunstig effect
op de planning. Er is hier sprake van een
push-relacie en een zeer beperkte buffer-

mengers. In het tweede deel staan de koelcunnels, centervormingapparatuur en chocolade bekleedapparatuur.
Product dat eenmaal via mengers naar de koeltunnels
onderweg is kan niet meer worden gestopt. Dir is de

Functie:

[ncidenten

Koppeling: in een verpakkingsafdeling zijn meerdere

Het eerste deel bestaat uic indampers, tanks, kecels en

aanvoergrondstoffen
directe bediening van los- en laadarmen en
mechanisch vorkheftrucktransport.
Koppeling: in de voorraadtanks is voor 8 uur grondstoF
aanwezig. De cransportpompen voor volgprocessen starten aucomatisch. Bij een storing in hec vervolgproces scopt de toevoer
van grondstoÊen kan de storing verholpen
worden zonde¡ maceriaalverlies.

Lta, proces (7o)

relatie.

In

tabel 3 is zijn de relatie en de mace van koppeling
per productiefunccie samengevâ! voor de Nederlandse
locatie. De Russische vestiging heef¡ dezelfde productiefuncties, maar verschilt van de Nederlandse in de
laatste rwee productiefuncties: verpakken eindproducc
en palletiseren en verzenden eindproducc. Deze functies worden handmadg uitgevoerd. Daardoor z4n deze
functies losgekoppeld. Het verschil in aucomatiseringsgraad verklaart ook het verschil in gewerkte uren (tabel
1) en in ton outpur. Täbel 3 geeft ook de verhouding
van de procesgebonden ongevallen per 1000 storingen
aan. Deze racio is hoog voor de strak gekoppelde productiefuncties met een push relatie.
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Tabel

3

De hoppeling en de re/atie tîßsen productiefuncties en ltrocesgebonden ongeuallen per 1000 storingen uoor de
Nederlandse uesùging

Buffertijd

Productiefunctie

Koppeling

Relatie

(min)
Aanvoer grondstoffen
Productie halffabrikaten
Productie eindproducten

480

360
70

Los
Los
Los

Verpakken eindproducten

I

Scrak

Pallecisering en verzenden

10

Strak

Pull
Pull
Pull (halffabrikaar)push (eindproducc)
Push
Push

Ongevallen per 103
storingen (1999)

Ongevallen per 103
storingen (2000)

9,7

3,7

6,2

6,0

5,6

3,2

9,6
25,4

I 1,8

9,4

eindproducten

Veiligheidsmanagement
Veiligheid

lijkt binnen

de Nederlandse vestiging een

belangrijk punc, gezien de grote posters van verschillende vormen van persoonlijke beschermingsmiddelen die
binnen de productieafdeling hangen. Uit de eigen ervaring van de veiligheidskundige en ui¡ de interviewgegevens blijkt echcer een ander beeld. Op bijeenkomscen
en de verschillende vormen van werkoverleg komt vei-

ligheid slechcs zijdelings aan bod en meestal alleen
nadat een ongeval ofbijna-ongeval is voorgekomen.
Productie is voor de lijn prioriteit en er wordr relarief
weinig djd gescopt in analyses van ongevallen. Dac
geldt ook voor veiligheidstrainingen. Als acries worden
ondernomen, dan is de afhandeling van knelpunten
nauwelijks zichcbaar voor de lijn en vindt er geen eva-

luatie plaats van hec effect van de voorgescelde maarregelen. De beperkte aandacht voor veiligheid binnen de
Nederiandse locacie is ook zichcbaar in de registratie
van de bijna-ongevallen ofde incidenten (tabel 2).
\Øanneer ongeval- en incidentrapporcen worden
beschouwd uic de onderzochte periode, dan valc op dac
van de rype voorgescelde maatregelen de categorieën
'geen maatregelen en 'mensgerichte maacregelen' een
eind boven de 50o/o liggen (tabel 4).

Veiligheid speelt in de Russische vesriging een cenrrale
rol, zoals btijkt uit de incerviews en djdens de frequente bezoeken. Hoewel wet- en regelgeving voor veiligheid in Rusland in het algemeen uirgebreid is, is de
naleving gebrekkig. De invloed van hec moederbedrijl
met een craditioneel groce aandacht voor hygiëne en
kwaliteit, is daardoor groot. De Russische vesriging
heefc een managemencsysteem waar

veiligheid gecom-

bineerd wordc met hygiëne en kwalireir. Veiligheid
heefc binnen het bedrijf rwee pijlers; de near-miss rapportage en de audits. De audits worden door verschillende lagen in de organisatie uicgevoerd. Iedere shift
wordc een korte audit afgenomen door producciemedewerkers. De aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen
en acute veiligheidsproblemen worden mec een checklisc geïnventariseerd. Iedere week is er een audir mec
hec middenmanagement en staFafdelingen om de
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afhandeling van produccieproblemen en de kwaliteir
van de oplossingen te monicoren. Veiligheid, hygiëne
en kwaliteit komen by deze audit zeer frequent aan
bod. En als laacste bestaar er een lovarraal audir van het
hoger managemenr en stafafdelingen, waar de balans
wordc opgemaakc van onopgeloste problemen uir voorgaande audics. Hier worden beslissingen genomen, die
productietechnisch en financieel grore gevolgen hebben. Door de gelaagdheid van de audirs is binnen de
organisatie een grote aandachc voor veiligheid lBlom,
20011. Dat is ook te zien in de incident- en de bijnaongevallen rapporrage. Her bedrijIheeft voor de
regiscratie een sofrware programma in gebruik,
waardoor het voor iedere medewerker mogelijk is de
afhandeling van de rapportages re volgen. Hec systeem
is in 1995 geïncroduceerd. Na een initiële scijging van
meldingen zijn speciale plenaire bijeenkomsten georganiseerd om de incidenten en de oplossingen te bespreken. Momenteel zijn de meldingen enigszins gesrabili,
seerd.

Veiligheidstraining is ook een onderwerp waar in de
Russische vestiging zich onderscheidt van de
Nederlandse. Eigen en ingehuurd personeel krijgen een
uitgebreide training en verder wordc de kennis van risicovolle apparacuur en installacies met trainingen bijgehouden en met een schrifcelijke toers afgesloten.
Veiligheid is daarbij naast hygiëne een vasc onderdeel.
Het geringe verloop in de Russische vestiging is een
groot voordeel. De collectieve kennis en ervaring onder
producciemedewerkers is aanwezig en wordt met trainingen op peil gehouden [Blom, 2001].

Conclusies
De ongevallen in de Nederlandse locatie worden voor
een groot deel verklaard door bloorsrelling van de productiemedewerkers aan gevaarbronnen tijdens procesverstoringen. Bij de onwangsr van grondscoffen is weliswaar sprake van relarieFgeringe druk op de operator,
maar worden veel ongevallen veroorzaakt door direcce
bediening van b ijvoorbeeld vorkhefrrucks, handmatig
manipuleren van zakken en pallets. Tijdens de produc59
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tie van eindproducten komen tijdens procesverstoringen minder ongevallen voor dan l¡innen de overige
afclelingen. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de deels losse koppeling van de processtap. Hec
proces is overzichtelijk. Het hoogsce aantal ongevallen
per storing vindc plaats in de verpakking, de palledsering en de verzending. De medewerkers staan hier
onder hoge productiedruk. De st¡akke koppeling van
de processen geeft productiemedewerkers weinig cijd
om sroringen te verhelpen en heel vaak gebeurt dir terwijl machines en installaties nog in beweging zijn. De
push relatie zotgl daarîaast voor veel verlies cijdens een

luatie van het effect van maacregelen is aÂvezig.
Veiligheidstraining, buiten de training bij indienstrreding om, is eveneens een zwak punt in de Nederlandse
vestiging. Een periodieke herhaling van deze craining is
noodzakelijk om het kennis en kunde niveau van
medewerkers op peil ce houden. Producciemedewerkers
worden flexibel in het produccieproces ingezet en hierdoor ontscaan specifieke knelpunten als gevolg van eerì
gebrekkig veiligheidskundig inzichc.

gestoorde procesgang.

Door de grote materiaalstroom in verpakking en eindverpakking en de geringe voorraadcijd moec geconcludeerd worden dat een groot deel van de ongeva[en veroorzaakt wordt door ontwerptechnische tekortkomingen en dac ongevallen onvermijdelljkzlin.
Mensgerichte maarregelen die bij deze Functies frequenr worden ingevoerd zljnin dergelyke condities
weinig effectieF in de beperking van ongevallen.
In de Russische locacie is door de handbediening van
deze productiefuncties de situatie wat dit betreft gunstiger. Scoringen en ingrijpen in draaiende aPParatuur
is daar afwezig. Dic is een belangrijke reden voor de
betere veiligheidsprescaties van de fabriek.

In de Nederlandse vestiging staat veiligheid niet voldoende op de agenda in het werkoverleg en vindt relacief weinig rapporcage van bij na-ongevallen plaats.
Herhaling van ongevallen komt voor. Verontruscend is
hec hoge percentage 'geen maatregelen en het zeer lage
percentage 'bronmaatregelen'. De uirvoering van maatregelen vindt op ad hoc basis plaacs zonder een duidelijke prioriteitsstelling op grond van risico's en de eva60

Het veiligheidsmânagementsysteem in de Russische
vesciging staat op een hoger niveau dan in de
Nederlandse, zowel in de herkenning van veiligheidsproblemen als in de training en de afhandeling. De
organisacie heefc een duidelijk pto-accieve houding ten
atnzie¡ van veiligheid en dit is zichtbaar in de veiligheidsprescaties van hec bedrijf.

De combinatie van de proceskoppeling en de kwaliteit
van het managementsysceem zijn belangrijke verklaringen voor de gevonden verschillen cussen Nederland en
Rusland. Rusland doet het beter.

Discussie
Di¡

is het eerste onderzoek binnen de Nederiandse loca-

tie naar ongevallen en producciescoringen bij de verschillende productiefuncties. Het heeft veel moeite
gekost om de storingsdaca voor het onderzoek toegankelijk ce maken en de ongevallen naar productiefunctie
in te delen. De opgedane ervaring in hec onderzoek zal
leiden cot een betere gegevensverzameling, waarbij de
gegevens ook op het niveau van productieprincipe en
productievorm toegankelijk worden. Dic kan leiden cot
betere bronoplossingen en coc vergelijkingen met zuscerbedrijven. Uit de gepresenteerde gegevens van de
Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 15 (20021 nt 4

Nederlandse vestiging blijkc in cabel 3 een spectaculaire
daling van soms meer dan 50o/o bij drie van de vijf produc¡iefuncties. Hec is op dit moment nog onduidelijk
waardoor de daling is veroorzaakt. Dit wordt nog nader

het efFect op de veiligheidsprestaties dient nader onderzocht ce worden.

onderzocht.
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concurrentie met vergelijkbare industrie in de buurt. In
Rusland is de sicuatie geheel anders. De vestiging is hec
enige westerse bedrijf in de omgeving en de salariëring
is naar Russische maatscaven hoog. Hierdoor heeft de
Russische vesriging een grote aantrekkingskracht voor
hoger opgeleiden. In de Nederlandse vestiging is het
gemiddelde opleidingsniveau mbo en in de Russische is
dic hbo cot universitair niveau. Productiemedewerkers
in de Russische vestiging hebben een grote loyaliceic
naar het bedrijf. Dit is niet alleen het gevolg van de
salariëring en de werkomstandigheden, maar ook van
een aantal secundaire voorwaarden, zoals de kwaliteic
van de kantine en de medische verzorging van het
bedrijFdie zich uiúreid¡ cot het gezin van de productiemedewerker [Blom, 2001]. Deze demograûsche verschillen zijn geen onderwerp van onderzoek geweesc en
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