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-

De hoofdvraag van dit deelonderzoek is of majeure on-

zijn uit organisatorische factoren, ook wel management 

delivery systems genoemd. Een uitgewerkt voorbeeld in 

tekortkomingen of bevindingen uitkomen, is het zinvol om 

-

waarden is echter niet gemakkelijk omdat de invloed 

onderzoek naar incidenten nodig om hier iets over te kun-

nen normeren. 

determined. However, determining threshold values is 

to be able to standardize this.

de incidenten was voor Chemelot aanleiding om een 

onderzoek concludeert o.a. dat er zoveel aandacht is voor 

twee ammoniakfabrieken. Door deze incidenten moest 

-

 

-

incidenten in de toekomst te voorkomen. De vraag die 

ontwikkeling van de majeure ongevalsscenario’s van de 

-

-

 



Commitment, organisatorisch management

Procedures, regels, doelen

Interface, ergonomie

Werkvergunningen

Noodvoorzieningen

Werklast en fysieke omgeving

Technische beoordeling

Veiligheidssysteem

Crisismanagement 

Veiligheidscultuur

Orde en netheid

Onverenigbare doelen

Training



Dit deelonderzoek kijkt naar de organisatorische factoren 

-

-

vraag: 

De bijbehorende, te onderzoeken deelvragen zijn: 

-

omstandigheden zijn in dit deelonderzoek uitgesloten. Dit 

-

of catastrofaal kunnen zijn.

De term “organisatorische factoren” kent vele syno-

niemen. Kletz, Perrow en Turner hebben vanaf de eindja-

-

-

van een geïntegreerde technische en management 

-

-

organisatorische factoren worden ook beschreven als 

-

-

tems belangrijke managementsystemen, die de werking 

zijn organisatorische factoren of delivery systems vaak 

-

-

methoden, zoals de eerdergenoemde basisrisicofactoren 

ook de term “management delivery systems” als syno-

niem gebruikt. De term “management delivery systems” is 

“organisatorische factoren” zich gemakkelijker laten ver-

-

schillende organisatorische factoren of management de-

daar waar de organisatorische factoren of management 

genoteerd zijn.

De delivery systems ondersteunen het algehele beheer 

-

door het veiligheidsbeheerssysteem in stand gehouden 

technisch beschouwd omdat hun werkwijze gebaseerd 

handelen en besluitvorming de boventoon voert.

Om het aantal incidenten te verminderen, is het volgens 

-

management delivery systems in gebruik te nemen en 

-

 



-

-

-

systeem verbeterd kan worden. 

beeld geven van de kwaliteit van de management delivery 

-

genoemd, maken geen deel uit van het onderzoek omdat 

Daar de management delivery systems verantwoordelijk 

-

voorkomen dat oorzaken zich ontwikkelen tot gevolgen 

-

fysiek als niet-fysiek of technisch en niet-technisch zijn, 

Figuur 1  de rol van de management delivery systems in de beheersing van de risico’s

technisch of niet-technisch, waarbij niet-technisch kan 

worden vertaald in organisatorisch of menselijk in de 

vorm van een handeling of gedrag.

in life cycles. Storybuilder kent er vier: aanbieden, gebrui-

-

-

-

van de verschillende management delivery systems en 

-

fessionele literatuur ook veel indicatoren te vinden die 

aan management delivery systems of organisatorische 

-

den gebruikt om de toestand van een breder fenomeen of 

delivery systems of organisatorische factoren. 

Om de kwaliteit van de management delivery systems te 



-

ment indicator als het aantal werknemers dat een vei-

-

intervallen erg klein zijn, kan daarentegen het risico bij 

Het management dient via de management delivery sys-

-

-

waarin menselijk handelen en besluitvorming de boven-

toon voert. 

-

-

-

-

-

-

Bij het monitoren van management delivery systems is 

het belangrijk om vast te stellen of en in hoeverre ze een 

gecreëerd worden. Om de management delivery systems 

als naar de uitvoering gekeken wordt. Daarbij dient het 

128 



Tabel 2   beschrijving van de organisatorische factoren of management delivery systems bij OCI Nitrogen incl. de bijbehorende 

Organisatorische 
factoren of 
management 

Beschrijving
Uitvoering

Onderhoud - Plan

Plan -

Training en  

voldoende kennis en vaardigheden worden gega-

Plan -

-

-

met de werkvloer.

Plan Planning van werk, beschikbaarheid van middelen en 

-

Procedures Het beheer van het systeem waarin de regels, Plan

haalbaar zijn en voldoen aan wet- en regelgeving

Plan

-

-

heid, toegankelijkheid

 Plan -

Werk- en dienstoverdracht, samenwerking tussen 

-

 

bedrijfsvoering

ergonomie en fysieke omgeving. 

Plan -

-

-

Hardware integriteit

veiligheidssystemen.  

Plan -

delen, wet- en regelgeving, hardware beoordelings-

-

-



worden beoordeeld. De bestaande wet- en regelgeving, 

wordt geïnstalleerd om te voorkomen dat een gevaarlijk 

-

-

aan de voorwaarden wordt voldaan. Het monitoren kan 

-

onderdeel van het veiligheidsbeheerssysteem, bij aan het 

In Tabel 2 zijn de organisatorische factoren uit Tabel 1 

 samengevoegd tot negen management delivery systems, 

afdeling of team te worden uitgevoerd, maar kan binnen 

-

delijkheid bij meerdere afdelingen, teams of rollen kan 

-

-

tele beveiligingen door een onderhoudsafdeling gebeurt. 

management. 

Tabel 2 laat ook een overzicht zien van de belangrijkste 

-

de hand van een voorbeeld een aanzet gegeven voor een 

delivery systems.

gedeeltelijk blauw was gekleurd en dat synthesegas en 

was een scheur langs een las van de leiding te zien. Daar 

het leidingwerk verwijderd en vervangen. De leiding was 

over de gehele omtrek gescheurd en gedeeltelijk door de 

doordat de veerhanger van het leidingsysteem vrijwel 

allemaal buiten hun bereik stonden. Het leidingsysteem 

-

 

 



Tabel 3  verdiepende vragen over de management delivery systems 1

Management 

 

• Kwaliteitsdoelen

regelgeving

 

• Kennis en vaardigheden

reserveonderdelen

• Wet- en regelgeving

 



-

ningen in het leidingsysteem ontstaan. 

lasdefecten is gelegd en voldeed aan de gestelde normen. 

De eindconclusie van het metallurgisch onderzoek was 

de las, de scheurvorming hebben veroorzaakt. Hier was 

Bij de vervanging van een warmtewisselaar is dit leiding-

-

vastgezet, waarna de nieuwe leiding verkeerd is ingeme-

-

bij lassen met verhoogde aandacht, bijvoorbeeld bij hoge-

-

-

-

-

wel vervanging van de las noodzakelijk is.

-

-

-

omdat het niet hoefde. Naar de stand van de veerhanger 

werd niet gekeken omdat het belang van de veerhanger 

-

de negen management delivery systems van OCI Nitrogen. 

De vraag hierbij is in hoeverre het niet goed werken van 

-

werkt. 

-

te kunnen beoordelen dienen vragen te worden gesteld, 

-

Om inzicht in de uitvoering te krijgen, is het belangrijk dat 

-

maar is nooit goed tegen het licht gehouden. Het toezicht 

het werk afgekeurd nog voordat er met lassen zou zijn 

-

brossing een belangrijke rol. Er was niets bekend over 

het faalmechanisme waterstofverbrossing en afwijkende 

het gevaar ervan niet bekend was. Tot voor kort waren 

alleen de corrosie- en mechanische faalmechanismen in 

 



-

maal bedrijf van de ammoniakfabriek. Pas zeer recent is 

faalmechanisme. De in het verleden uitgevoerde studies 

van de beoordelingsstudies hadden dit hiaat kunnen 

ontdekken. 

4. Discussie

beschouwing gedaan van de management delivery sys-

-

voorbeeld onderstaande vragen kunnen worden gesteld. 

management indicator dienen. 

getraind te zijn en de toets met succes afgelegd te 

•  Hardware beoordelingsstudies: van alle in de volgende 

-

rosie- en mechanische faalmechanismen. 

Het uitvoeren van een beoordeling, bijvoorbeeld in de 

-

middelen waardoor keuzes gemaakt moeten worden, die 

te volgen. En ook hier ligt een taak voor de beoordelaars, 

 majeure ongevallen te beïnvloeden zijn via organisatori-

-

had kunnen worden over de werking van een aantal or-

ganisatorische factoren of management delivery systems. 

Het is niet ondenkbaar dat met het verkregen inzicht 

hier uitgewerkte bijna-incident voorkomen had kunnen. 

-

-

nodig om hier iets over te kunnen normeren. 

-

veiligheid via de management delivery systems verbete-

het niveau van het veiligheidsbeheerssysteem bevindt.

-

management delivery systems hebben daarentegen wel 

Organisatorische factoren of management delivery 

systems zijn niet-technisch van aard en moeten worden 

menselijk handelen of besluitvorming de boventoon 

voert. Het menselijk handelen wordt mede beïnvloed 

door de omgeving waarin en de systemen waarmee ge-

gemakkelijkste manier te vinden, ook al is die gevaarlijker. 

-

nagement delivery systems met regelmaat te monitoren 

en te evalueren.



-

-

hazard, fatal and non-fatal accidents through outcomes and 

causes. 

tool. 

quality of safety barrier management. 

-
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