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1. Drie generaties veiligheid 

 (risico’s en veiligheidsbarrières) 

2. Kracht van indicatoren 

 (lagging en leading SPI’s, metrics)  

3. Beschouwingen rond SPI’s 
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Fire 

Threats (E)  

PROCESSES 

Risks (PxC) 

Incidents & Accidents 

Explosion 

Toxic release 

World of Dangers 

Risk: R= E x P x C 

Veiligheid is werken met aanvaardbare risico’s. 3 



Techniek barrières (reliability) 

Organisatie barrières (compliance) 

Mens barrières (cultuur) 

Drie generaties veiligheid 

Bow tie model  

Ongewenste 

 gebeurtenis 
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Drie generaties veiligheid 

1. Techniek maatregelen: reliability  
Actieve en passieve veiligheidssystemen, LLOD, Badkuipcurve 
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• Regels zijn onwerkbaar 

• Regels zijn niet 

beschikbaar 

• Regels zijn niet verspreid 

of uitgelegd 

• Regels  uitgelegd maar 

niet begrepen 

• Iedereen overtreedt de 

regels 

• Niemand houdt toezicht 

op de regels 

Drie generaties veiligheid  

2. Organisatie maatregelen: compliance  
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Drie generaties veiligheid  

3. Mens maatregelen: gedrag en cultuur 

Incidenten en accidenten zijn 

het gevolg van 

 “menselijke fouten”  

 

(intentionele en onintentionele 

fouten) 

Gedrag is stimulus respons koppel   

Inslijpen van veiligheidskoppel 

Veiligheidskoppel moet prioriteit 

krijgen op andere koppels 

(rentabiliteit) 

Beinvloeding van de context 

Opleiding, training, communicatie, motivatie 
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Techniek: 

 
Dodemansknop,  

AIR- barrières, 

Afschermingen 

PBM & CBM 

Systeem: 
 

Instructies, procedures, 

vergunningsstelsels 

RA’s, TRA’s, LMRA’s  

Cultuur & gedrag: 

 
Sterk Leiderschap & visie, Eigenaarschap 

en gemeenschappelijke doelstellingen  

Observatieprogramma’s en  safetycoaching  

Cultuurveranderingstraject en transformatie 

 

 

Drie generaties veiligheid  

Het nieuwe paradigma: betrokkenheid  

Time / Effort / Commitment 

Accidents 

Frequency Rate 

Hardware 

Organisation 

Culture 



1. Drie generaties veiligheid 

 (risico’s en veiligheidsbarrières) 

2. Kracht van indicatoren 

 (lagging en leading SPI’s, metrics)  

3. Beschouwingen rond SPI’s 
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VBS metacyclus 

Techniek barrières 

Organisatie barrières 

Mens barrières 

Act           Plan   

 

 

 

Check       Do 

VBS

1 

Borging 

in VBS 

VBS

5 

VBS

4 

VBS

6 

VBS

9 

VBS 7: 

Monitoring 

VBS

8 
VBS

2 

VBS

3 

VBS 

1.Doelstellingen 

halen? 

2. Prestaties 

meten? 

 CHECK  

Resultaten meten 

(lagging)  

of  

inspaningen 

meten? (leading)) 
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Lagging SPI (Resultaten meten)  
Resultaatgebied Veiligheid 

KPI   01 Frequentiegraad          # ongevallen x 10
 
6 

 Fq= ----------------------------- 

         # gepresteerde uren  
 

KPI  02 Wegwerkongeval          # wegwerkongevallen x 10 6 

 Ww = ------------------------------------- 

         totaal # gereden km  

 

KPI 03 Schade Sc = # schadegevallen / jaar 

KPI 04 Verzekering Vk = jaarlijkse premie AO 

KPI 05 Absenteïsme          # dgn afwezigheid 

 Ab = ------------------------------------- 

         tot # beschikbare dagen  

KPI 06 Kwetsuren Kw = # EHBO verzorgingen / jaar 

KPI 07 Stress St = # stressklachten / jaar 

KPI 08 Beroepsziekten 11 



Leading SPI (Inspanningen meten) 
VBS 

element 

Proces Metric (kengetal) 

Definitie KPI 

Streef 

waarde 

Actuele 

waarde 

Training & 

kwalificatie 

Bij aanwerving van nieuwe 

werknemers de regels en 

procedures uiteenzetten 

# introductie 

gesprekken / # 

nieuwkomers  

100% x % 

Na proefperiode van 

werknemers de VCA 

basisopleiding geven 

# basisopleidingen / # 

ingeschreven 

werknemers 

100% x % 

Voor veiligheidsfuncties en 

kritieke taken (heftruck, 

rolbrug, hoogtewerker,..) 

kwalificatie opleiding 

organiseren  

# opleidingen /  

# veilighdsfuncties 

100% x % 

Werknemers gepaste 

welzijnsopleiding geven bij 

overgang naar nieuwe 

functie 

# specialisatie 

opleidingen  /  

# gepromoveerden 

100% x % 
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Balancing SPI  
VBS 

element 

Proces Metric 

Definitie KPI 

Streef 

waarde 

Actuele 

waarde 

Inpectie, 

keuring, 

observatie 

Maandelijkse inspectie 

door middle mgt van alle 

arbeidsposten  

% uitgevoerde  

inspecties   

80 % x % 

Trimestriële  rondgang 

uitvoeren door comité en 

de externe preventiedienst  

% uitgevoerde 

rondgangen 

40 % x % 

Technische keuringen 

uitvoeren op al het 

materieel 

% uitgevoerde 

keuringen 

50 % x % 

Medische keuringen 

uitvoeren binnen de drie 

maand na aanwerving 

% tijdig uitgevoerde 

keuringen  

100% x % 

Observaties contractoren 

uitvoeren tijdens 

onderhoudswerken 

% uitgevoerde 

observaties 

50 % x % 
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Indicator   Noodoefeningen 

Level 2 

Indicator 

Systeem 

componen

t: Do 
        

Proces   Uitvoeren van noodoefening op klasse 3 werven 

Proces 

owner: 1e 

leiding 

gevende   

Doelstelling proces   

Paraatheid van bedrijf verzekeren door het uitvoeren van 

noodoefening voor elke klasse 3 werf volgens een passend 

scenario, met verslaggeving waarin het verloop van de oefening 

wordt geëvalueerd met reacties van alle deelnemende partijen   

        

Definitie indicator   

Het aantal oefeningen dat in het kalenderjaar zijn doorgegaan 

met conforme verslaggeving van de noodoefeningprocedure op 

de klasse 3 werven 

Betrokken doc: 
werfnood- 
oefeningen   

        

Wijze van meting    

Op basis van het aantal conforme verslagen van 

noodoefeningen 

Periodiciteit van 

meting: 1/ jaar 

        

Numerieke 

beoordeling   Uitgedrukt in % en lineair omgezet tussen 0 en 10   

        

Streefwaarde   meer dan 30 % van de vereiste oefeningen gingen door     

    meer dan 65 % van de vereiste oefeningen gingen door   

    meer dan 85 % van de vereiste oefeningen gingen door     

    

Bijzonderheden: 

  

Metrics (kengetal definiëren)  



SPI metric  

Indicator   Inspectie 

CHECK 

Indicator SPI 7 

        

Proces   Uitvoeren van periodieke inspecties door de hiërarchische lijn Proces owner:   

Doelstelling proces   

Voor elk departement worden er periodieke inspecties uitgevoerd 

volgens de vastgestelde checklijsten door de hiërarchie.  Per 

departement is vastgesteld wie hieraan moet deelnemen. Jaarlijks 

worden er voor productie en onderhoud 8 inspecties voorzien, voor 

logistiek en opslagplaatsen worden 4 inspecties voorzien, voor 

administratie worden 2 inspecties voorzien. 

Referentie naar procedures en 

formulieren:  

        

        

Definitie indicator   

Het aantal uitgevoerde inspecties met het aantal vastgestelde 

verantwoordelijken    

        

Wijze van meting    

Op basis van het aantal goedgekeurde inspectieverslagen door de 

preventiedienst 

Periodiciteit van 

meting: 1/ jaar 

        

Numerieke 

beoordeling   X: uitgedrukt tussen 0 en 10   

        

    X = Y + Z / W   

    

Y= per inspectie kan men 5 punten verdienen voor het uitvoeren van 

de inspectie   

    

Z = extra 5 punten wanneer de inspectie uitgevoerd werd met de 

vastgestelde verantwoordelijken   

    W : aantal voorziene inspectie per jaar    

        

        

Streefwaarde   minder dan 7     

    tussen 7 en 9   

    meer dan 9      

    

Bijzonderheden: 

Men kan eventueel ook de tijdige invoering nemen in plaats van het juiste aantal verantwoordelijken    
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SPI metric  

Indicator   Incidenten & accidenten analyse ACT Indicator SPI 11 

        

Proces   

Incidenten en accidenten worden participatief geanalyseerd ten einde 

preventieve en correctieve maatregelen te nemen  Proces owner:   

Doelstelling proces   

Incidenten en accidenten die opgenomen worden in de meldingslijst dienen 

binnen de 3 maanden geanalyseerd worden met vermelding van de 

preventieve en correctieve maatregelen te nemen en goedgekeurd door de 

preventiedienst 

Referentie naar procedures en 

formulieren:  

        

Definitie indicator   

Het aantal tijdig goedgekeurde incident en accident analyserapporten ten 

opzichte van het aantal geregistreerde incidenten en accidenten op de 

meldingslijst   

        

Wijze van meting    

Op basis van het aantal goedgekeurde IAA rapporten geregistreerd in het 

documentenbeheersysteem 

Periodiciteit van 

meting: 1/ jaar 

        

Numerieke 

beoordeling   X: uitgedrukt tussen 0 en 10   

        

    X = 10 x (A1 + 0,5 A3 - A4 - 0,5A5) / (IAA - A2)    

    IAA: totaal aantal incidenten en accidenten op de meldingslijst   

    A1: aantal IAA rapporten die binnen 1 maand zijn geregistreerd   

    

A2: aantal niet geregistreerde IAA rapporten en IAA die geen 3 maanden oud 

zijn   

    A3: aantal IAA's rapporten binnen de 3 maanden geregistreerd   

    A4: aantal niet geregistreerde IAA rapporten en IAA's ouder dan 3 maanden   

    A5: aantal geregistreerde IAA rapporten maar ouder dan 3 maanden   

        

        

Streefwaarde   minder dan 6     

    tussen 6 en 10    

    vanaf 10      

    

Bijzonderheden: Men kan desgevallens ook de invoering van de maatregelen nemen in plaats van de goedkeuring van de IAA rapporten, 

mits aanpassing van de tijden.   
16 



SPI Score card 
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3. Beschouwingen rond SPI’s 

 Set van SPI’s opleggen?  

– Bepaalde SPI’s opgelegd door Overheid?  

– Door sector opgelegd? 

– Door moederhuis opgelegd voor alle plants?  

 Vrij gekozen SPI’s? 

– Elk bedrijf is anders, maatwerk?  

– Geen benchmark mogelijk 

 Hoeveel SPI’s? 

– Meestal tussen de 5 en 20 

– Afgestemd op mgt niveau  

 Publiek maken van SPI’s? 
– Extern: SPI’s meestal beschouwd als gevoelige informatie 

– Intern:  benchmark tussen departementen  

 Targets opleggen? 
– Wanneer targets niet aanvaard zijn ontstaat fraude 

– Pervers effect van  targets 



3. Beschouwingen  

 Kunnen we sturen op basis van 

SPI’s?  

 Zijn leading SPI’s in staat om 

accidenten te voorspellen?  



Organisatie (jaar 

van uitgave) 

Richtlijn 

API (2010) Process Safety performance Indicators for the refining 

and petrochemical industries 

CCPS (2011) Process Safety Leading and Lagging Metrics 

Cefic (2011) Guidance on Process Safety Performance Indicators 

Energy Institute 

(2010) 

Human factors performance indicators for the energy 

and related process industries 

HSE (2006) Developing Process Safety indicators 

OECD (2008) Guidance on developing safety performance indicators 

PACIA (2008) Process Safety, developing key performance 

indicators 

Bronnen: 

Olivier P. en Van Hove L. De kracht van indicatoren. Antwerpen: Intersentia, 2010  
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