Peter Dijkgraaf, onderhoudsmanager v a

“Veiligheid is
als
Onderhoudsmanager Peter Dijkgraaf van de BP Raffinaderij Rotterdam is Maintenance Manager of the Year
2010. Zijn visie: “Veiligheid is een never ending story.”
tekst Walter Baardemans

et gevaar van recessie is dat bedrijven onderhoud als
financiële sluitpost gaan zien. Dat kun je misschien
één of twee jaar doen, maar vroeg of laat zal blijken dat
je daarmee het bedrijf ondermijnd hebt. Uiteindelijk gaat het
ten koste van de winst. Dat is mijn stellige overtuiging.” Peter
Dijkgraaf heeft recht van spreken. De onderhoudsmanager van
BP Raffinaderij Rotterdam werd dit jaar verkozen tot Maintenance Manager of the Year 2010. De afgelopen vijf jaar zette
hij, samen met zijn team, het thema onderhoud en veiligheid
stevig op de kaart. BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) werd zodoende binnen het BP-concern wereldwijd van kneus tot het
beste jongetje van de klas. Dijkgraaf leunt desondanks niet
achterover: “In een veranderende wereld ben je nooit klaar met
onderhoud en veiligheid. Je moet continu alert blijven en verbeteren. Dat is een never ending story.”
Bij de vestigingen van BPRR in Europoort (raffinage- opslag en
verladingsinstallaties) en Pernis (op- en overslagterminal) werken zo’n 1100 medewerkers, waarvan circa 170 eigen onderhoudsmensen. Daarnaast lopen dagelijks ongeveer 350 contractors (huisaannemers) op de fabrieken.
Dijkgraaf begon vijf jaar geleden bij BP Raffinaderij Rotterdam. Door de recessie binnen de Europese petrochemie was
onderhoud gereduceerd tot breakdown maintenance: het
beperkte zich grotendeels tot het repareren van defecten. Dijkgraaf nam de opdracht aan om het onderhoud weer tot kernactiviteit te maken.
Destijds analyseerde het rapport Trend of incident, een verkennend onderzoek naar de veiligheid in de procesindustrie (2005) een
groot aantal ongevallen in de procesindustrie. Het rapport
waarschuwde dat de toenemende concurrentie de veiligheid in

“H

de chemische industrie bedreigde. Bedrijven waren gericht op
korte-termijnresultaten, er was een tekort aan vakbekwaam
personeel en bij uitbesteding werd meer gelet op kosten dan
op kwaliteit en veiligheid.
Dijkgraaf wijst vooral op menselijke factoren. “Die spelen in
circa 70 procent van de incidenten een belangrijke rol. Dat
blijkt uit analyses die wij hebben gemaakt van bijna-ongevallen. Daarbij betreft het vaak heel eenvoudige dingen, zoals
mensen die niet met twee handen aan het stuur fietsen of
hun spullen op een onveilige wijze vervoeren op de fiets. De
afgelopen jaren heeft dat enkele ernstige fietsincidenten opgeleverd.”

Bevestiging
Ruim vijf jaar geleden kwam het hoofdkantoor van BP Refining tot het inzicht dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de BP raffinaderijen steeds duidelijker achterbleven
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aantal gewonden vielen. De BP-ramp was aanleiding voor het
latere Baker-rapport. Dijkgraaf: “Dat rapport was voor ons een
bevestiging van de ingeslagen weg.”
Als basis van het verbeterproject werden in 2005 alle BP-raffinaderijen aan een uitgebreide audit onderworpen. Hierbij werd de
Rotterdamse raffinaderij als één van de slechtste binnen de BPgroep beoordeeld. In januari 2010 was er weer een audit waaruit
bleek dat de het onderhoud op de raffinaderij zich inmiddels
kan meten met de absolute top binnen de groep. Deze verbetering is ook terug te zien in de ongevalcijfers, die over de afgelopen vijf jaar een dalende trend laten zien waarbij de hoeveelheid
incidenten met letsel is verminderd met ruim een factor 2. Deze
dalende trend geldt niet alleen voor het eigen BP-personeel,
maar zelfs in versterkte mate voor het personeel van contractors.
Dijkgraaf klopt zichzelf niet op de borst: “Dit resultaat konden
we alleen als team bereiken.”

Kennis en kunde

bij die van andere multinationals. In 2005 startte de organisatie met het ‘Maintenance Accelerator project,’ een verbeterproces waarin het standaardiseren van de onderhoudsprocessen
een belangrijke plaats innam. De BP-raffinaderij in Rotterdam
werd uitgekozen als pilot site voor het implementeren van de
nieuwe aanpak.
Volgens Dijkgraaf was het wereldwijde verbeterproject al in
gang gezet vóór maart 2005, toen in de BP-raffinaderij in
Texas City een ongeval plaatsvond waarbij doden en een groot

Volgens Dijkgraaf heeft hij eenvoudig datgene gedaan wat
nodig is om op een hoger niveau te komen. Het begon met het
samenstellen van een goed team, zegt hij. “In het begin hebben we veel aandacht besteed aan organisatie en kwaliteit. Zo
hebben we meer ingenieurscapaciteit aangetrokken. Daarnaast
hebben we processen zichtbaar gemaakt en ook controle op
die processen ingevoerd. We zijn dus vooraf gaan bedenken
hoe het werk gedaan zou moeten worden en zijn heel concreet
gaan meten of het ook zo uitgevoerd wordt. We houden nu bijvoorbeeld niet alleen bij of mensen hun veiligheidsrondes
lopen, maar we doen ook wat met de meetresultaten. Het gaat
erom via een structuur je resultaten zichtbaar te maken en
daarop te sturen als een dashboard.”
De tweede focus lag op het in huis halen van kennis en
kunde. In slechtere tijden was daar volgens Dijkgraaf minder
aandacht voor en werd er sneller uitbesteed. “Wij hebben de
afgelopen vijf jaar de eigen kennis op kritische onderdelen
weer vergroot door het intern ontwikkelen en naar binnen
halen van extra capaciteit. Bij het verbeteren van de kwaliteit
van ons eigen personeel is veel aandacht voor onder meer
praktische technische trainingen, competentiemanagement
en opleidingstrajecten. De frontline supervisors, leiding-
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gevenden buiten op het terrein, kregen bijvoorbeeld een
aparte training over veiligheidsgedrag bij de werkuitvoering.”
De ‘drager’ van het verbeterproject is volgens Dijkgraaf het sturen op cultuur en gedrag. Want, zegt hij, “de mensen moeten
het doen.” Hij hecht aan een open cultuur. “Zo verlangen wij
van onze medewerkers dat ze bijna-ongevallen melden, maar
dan moeten ze dat wel durven. We controleren elkaar op basis
van gelijkwaardigheid. Ook een contractor moet ongestraft
kunnen melden als hij ziet dat iets niet gaat zoals het hoort.
Die mag geen hindernissen ervaren.” Daarmee komt Dijkgraaf
als vanzelf op leading by example: leidinggevenden moeten het
goede voorbeeld geven, stelt hij. “Veiligheid is voor mij als
ademhalen. Zonder veiligheid heb je gewoon geen bestaansrecht. Als mensen niet zien dat veiligheid bij mij bovenaan de
agenda staat, hoef ik niet te verwachten dat de mensen onder
mij dat serieus nemen. Een goed bedrijf is automatisch een
veilig bedrijf.”

Incentives en sancties
Dijkgraaf staat bekend als een peoplemanager. Hij kan zich vinden in die omschrijving. “Een peoplemanager staat tussen de
mensen op de werkvloer, weet wat daar leeft en kan een boodschap met de werkvloer communiceren.” Hij geeft een voorbeeld: “We hadden pas een incident met zwavel waterstof
(H2S), een gevaarlijke stof om in te ademen. Over een specifiek onderwerp als dit, met een potentieel hoog risico, heb ikzelf een aantal toolboxen gehouden bij zowel ons eigen personeel als de mensen van de contractors. Op zo’n moment
ontstaat er een dialoog en sta je tussen de mensen in. Dat
wordt gewaardeerd.”
Maandelijks maakt BPRR van het meest leerzame incident een
Safety Training & Experience Report – een korte beschrijving van
wat er is gebeurd, welke lessen daaruit zijn te trekken en hoe
het een volgende keer beter moet. Dijkgraaf: “Blijvend leren
staat bij ons hoog in het vaandel. Je succes van vandaag, kan

het falen van morgen zijn. Je kunt nooit slapen. Je moet jezelf
continu verbeteren en erbij blijven.” Wie niet mee wil op de
safety journey kan flink zijn neus stoten. BPRR stelt duidelijke
grenzen aan wat toelaatbaar is en wat niet. “We tonen via incentives onze waardering als mensen goed bezig zijn. Maar als
ze de grenzen overtreden, is er een duidelijk sanctiebeleid. Dat
is niet om angst in te boezemen, maar uiteindelijk om de persoon tegen zichzelf te beschermen.”
Binnen BP wordt onderhoud volgens Dijkgraaf inmiddels
weer gezien als kernactiviteit en als een van de kritische succesfactoren voor het totale bedrijfsproces. “Door goed onderhoud gaan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid omhoog en
gaat het aantal incidenten automatisch naar beneden. Dat
komt ten goede aan de commerciële resultaten.”
Bedrijven die menen kosten te kunnen besparen door het onderhoud te verminderen, betalen later de rekening, waarschuwt Dijkgraaf. Vooralsnog wordt er nog niet op onderhoud
bezuinigd, stelt hij, “maar tijdens de eerdere recessie werd er
vrij rucksichtlos op de onderhoudskosten gekort. Ik denk dat
er opnieuw druk op kosten komt. Niet alleen in de raffinaderij,
maar in veel branches. Ik hoop dat we geleerd hebben van de
lessen uit het verleden. Het kan goedkoper door efficiënter en
effectiever onderhoud te plegen, maar dat mag niet ten koste
gaan van kwaliteit. Wij leggen daarom veel nadruk op kennis
en kunde. Je moet proberen storingen te voorkomen, maar
dan heb je wel mensen nodig die werken aan het verbeteren
van de installaties zodat ze minder onderhoud nodig hebben.”

Campagne
De Europese campagne gericht op veiligheid bij onderhoudswerk is goed, denkt Dijkgraaf. Hij vindt het heel sterk dat de
campagne benadrukt dat veiligheid onderdeel moet zijn van de
totale bedrijfsvoering, te beginnen bij de werkomschrijving en
de werkvoorbereiding. Maar voor de petrochemie is de campagne misschien minder aansprekend dan voor andere branches, zegt Dijkgraaf aarzelend. “De petrochemie is al heel ver
in het verbeteren van de veiligheid. Je zou bijna een bordje bij
de uitgang van de raffinaderij kunnen zetten als je het wegennet op gaat: pas op, u nadert nu een onveilig gebied! Maar de
campagne kan nooit kwaad. Het is goed om elke keer opnieuw
vanuit een ander gezichtspunt de aandacht op veiligheid te
vestigingen. Het succes op veiligheidsgebied is flinterdun, je
kunt nooit slapen. Elk ongeval is er één teveel, dus blijvende
aandacht is noodzakelijk.”

Het begint met het
samenstellen van een
goed team
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