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Best practice bij Essent

Proef met  
nieuwe LMRA-kaart 

Aansluiten Sekisui S-Lec bij pilot
Toen Ralph Schrijen, EHS-engineer bij Sekisui 
S-Lec, tijdens een werkgroepvergadering van 
Chemelot hoorde dat Maurice Kusters een 
proef voorstelde met een verbeterde LMRA-
kaart, was hij meteen van de partij. “Wij 
waren sinds de invoering van LMRA al erg te 
spreken over de Chemelot LMRA-kaart. Het 
is een handige tool die door de mensen zelf 
wordt gebruikt: zij kennen de risico’s als geen 
ander. In een aantal gevallen heeft LMRA 
beslist incidenten voorkomen. Maar ook wij 
merkten dat de aandacht voor LMRA wat 
aan het verzwakken was: de ja-antwoorden 
werden soms van tevoren al omcirkeld, alleen 
om maar snel aan de slag te kunnen. Daarom 
hebben wij direct aangegeven dat wij graag 
wilden deelnemen aan deze pilot.”

Toevoeging open vragen en Life Saving 
Rules
Maurice: “Ik was heel blij dat Sekisui S-Lec 
zich meteen aansloot. Het betekende dat 
EdeA niet alleen stond. We hebben samen 
gekozen voor een LMRA-kaart met open en 
gesloten vragen en we hebben ook een link 
gelegd naar de Chemelot Life Saving Rules. 
Door het toevoegen van die open vragen 
(wat, waarom, hoe, waar, welk) is de LMRA 
geen invuloefening meer, maar echt een 
laatste moment van bezinning voordat 
de werkzaamheden van start gaan. De 
LMRA-coaches kunnen hierbij de helpende 
hand bieden; zij worden tot medio 2016 
beurtelings ingezet bij de LMRA’s bij EdeA.” 

Blijven praten 
Ralph: “Ik vind dat je als vooruitstrevende 
organisatie een hoog veiligheidsstreven 
moet hebben. Wij zijn van origine een 
Japans bedrijf dat net als EdeA steeds 
verbeteringen zoekt. Niet alleen vanuit 
de directie, maar ook en vooral vanuit 
de werkvloer. Je moet blijven praten 
over veiligheid, want hoewel iedereen er 
het belang van inziet, is er tegelijkertijd 
weerstand. Door die open vragen kijk je naar 
elkaars beleving: hoe zie jij dit als elektricien 
en hoe kijk ik er vanuit mijn vak tegenaan? 
Hoe meer ervaring je krijgt en hoe meer 
verhalen je hoort, hoe verstandiger je wordt. 
Dit kaartje is de laatste check. Met name 
de vraag naar het ‘hoe’ is belangrijk: laat 
maar zien! Ik ben blij dat EdeA hetzelfde 
gedachtegoed heeft als wij!” 

Terugkoppeling 
Belangrijk is wel de terugkoppeling van de 
opmerkingen die op het kaartje worden 
gezet. Daar kun je de PDCA-cirkel (Plan 
Do Check Act) van de organisatie door 
verbeteren. Maurice: “Als mensen een 
opmerking of verbetering op de achterkant 
van het kaartje schrijven, moet daar ook 
vervolg aan worden gegeven. Chrit Bocken 
en Jan Peters turven alle kaartjes die bij 
EdeA zijn ingevuld. Zij maken hiervan 

een statistisch overzicht en bewaren 
alle opmerkingen. Tijdens het wekelijkse 
werkvergunningsoverleg wordt een 
terugkoppeling op de LMRA’s gegeven 
aan de contractors; de uitvoerder van de 
betreffende firma kan dit dan weer melden 
aan zijn eigen medewerkers. Verder staat 
het onderwerp LMRA iedere maand op 
de agenda van de werkgroepvergadering 
van de VOS. Dan worden alle ervaringen 
uitgewisseld.”

Evaluatie en vervolg van de pilot
Aan het einde van de pilot hebben Sekisui 
en EdeA een schriftelijke enquête gehouden, 
waardoor ze inzicht hopen te krijgen in 
de ervaringen met de vernieuwde kaart. 
Maurice: “Tijdens het verder ontwikkelen 
van de kaart zullen we hier zeker rekening 
mee houden, zodat alles is afgestemd op 
de gebruiker. En dan is het woord aan de 
Operational Board. Als ze hiermee verder 
willen, moet ook de site-regelgeving worden 
aangepast. Wat mij betreft hoeft er niet 
één uniform kaartje op Chemelot te komen; 
er mag best ruimte zijn voor twee of drie 
verschillende versies.” 

Best practice bij Essent
Een mooi resultaat van deze pilot is dat 
moedermaatschappij Essent het nieuwe 
kaartje heeft overgenomen als best 
practice. Maurice: “Alle Essent-eenheden in 
Nederland gaan onze methodiek gebruiken! 
Een delegatie van Essent is in mei op bezoek 
geweest om te kijken hoe de LMRA en de 
coaches in de praktijk werken. Zij waren 
zéér enthousiast over onze aanpak. In de 
komende maanden ga ik ook bij de Essent-
eenheden kijken hoe de implementatie is 
verlopen.”

* Sekisui S-Lec is producent van PVB 
interlayerfilm met zes productielocaties 
wereldwijd. De PVB interlayerfim vindt 
zijn toepassing in het zogenaamde 
gelamineerde glas binnen de automotive- 
en architectuurmarkt.

Van april tot juli voerden EdeA en Sekisui S-Lec* een proef uit met een 
nieuw format van de LMRA-kaart (Laatste Minuut Risico Analyse).  
De aanleiding hiervoor was dat uit de rapportages bleek dat het aantal 
ongevallen op Chemelot niet daalde, maar dat er zelfs weer een stijgende 
trend was. Door LMRA bewuster uit te voeren, hoopten EdeA en Sekisui 
S-Lec deze negatieve trend te doorbreken. De eerste geluiden over de pilot 
zijn erg positief, zowel bij Sekisui als bij EdeA en Fudura.
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