
Werken aan

veiligere en efficiëntere

petrochemische sites 



Op dit moment is de chemische industrie in Nederland nog 
steeds een van de meest belangrijke sectoren. De petrochemi-
sche industrie staat voor steeds grotere opgaven: het assetma-
nagement professionaliseert en er is noodzaak tot continue effi-
ciencyverbetering (abnamro.nl/chemische-industrie, 2016). Ook 
is er vanuit de overheid de ambitie uitgesproken dat de Neder-
landse chemische industrie in 2030 de meest veilige van de we-
reld moet zijn (chemische-industrie.nl, n.d.). De sector is op zoek 
naar manieren hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. 

Veiligheid, gezondheid, milieu 
Er moet voortdurend aandacht zijn voor veiligheid omdat er veel 
met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. In Nederland liggen de 
industriegebieden dichtbij plekken waar mensen wonen, en dat 
brengt risico’s met zich mee. Vooral op het gebied van veilig-
heid, gezondheid en milieu gaat het erom dat incidenten voor-
komen worden (chemische-industrie.nl, n.d.). Dat begint met 
het in kaart brengen van potentiële risico’s en het borgen van 
voldoende veiligheidsmaatregelen. In het geval dat er toch een 
incident plaatsvindt, heeft een petrochemische site vooral be-
hoefte aan een snel overzicht van de aard van het incident: Wat 
voor incident is het? Waar is het incident ontstaan? Op welk ge-
bied heeft het impact? In hoeverre grijpt het in op de veiligheid 
van medewerkers of de omgeving, gezondheid in het gebied 
en/of het milieu? 

De analyse van de situatie leidt tot vervolgstappen. Wel-
ke andere processen in de omgeving van het incident 
moeten stilgelegd worden? Wie moeten informatie 
krijgen? Welk gebouw moet geëvacueerd worden? 
Of welk gebied moet ontruimd worden?

Meer inzicht en overzicht gevraagd 
Om te voldoen aan het steeds complexere beheer van de site, 
heeft de sector behoefte aan meer inzicht en overzicht. Een ac-
tuele en consistente informatievoorziening is voor deze sector 
daarom een vereiste, zodat alle processen goed in kaart bren-
gen mogelijk wordt. Een petrochemische site beslaat al snel en-
kele tot meerdere honderden hectares, met duizenden assets. 
Een goede informatievoorziening waarin deze assets zijn opge-
nomen kan hierin helpen om het overzicht te bewaren en inzicht 
te krijgen in het assetbeheer. 

Voor de productiesystemen hebben de meeste petrochemische 
sites de data al wel goed op orde, maar hoe zit het bijvoorbeeld 
met brandblussystemen of andere secundaire systemen? Uit-
zonderingen daargelaten, focust een petrochemische site zich 
wat betreft het assetmanagement nog voornamelijk op de pri-
maire productieprocessen. Omdat het om grote aantallen assets 
gaat, is het beheren van deze assets een uitdaging. Onvoldoen-
de inzicht in de beheerstatus kan incidenten veroorzaken en bij 
incidenten tot gevaarlijke(re) situaties leiden. Ook het ontsluiten 
van alle relevante omgevingsinformatie kan bij deze bedrijven 
veel efficiencywinst opleveren.

Assetmanagement ondersteunt bedrijven bij het beheer van hun 
bedrijfsmiddelen door een integrale afweging van prestaties, risico’s 
en kosten over de totale levensduur ervan. Door deze levenscyclus- 
benadering houden bedrijven grip op de kosten, terwijl ze de risico’s 
op incidenten beperken. 



Veiligheid
Ook veiligheid en milieu is een thema waardoor veel partijen 
overstappen op een informatiesysteem. Er is vaak wel informa-
tie beschikbaar, maar nog onvoldoende gebundeld en beschik-
baar voor grote groep betrokkenen. Het is voor de veiligheid van 
mensen van levensbelang om inzicht te krijgen in de patronen 
door de jaren te krijgen, om zo nieuwe calamiteiten te voorko-
men. Vaak zijn petrochemische sites onvoldoende op de hoogte 
hoe de eerdere calamiteiten met elkaar samenhangen, terwijl dit 
inzicht leert hoe de preventief calamiteiten voorkomen kunnen 
worden. 

Snel schakelen met stakeholders bij calamiteiten
In het geval er toch een calamiteit optreedt, is het essentieel dat 
de juiste informatie, met de juiste stakeholders, snel en overzich-
telijk gedeeld wordt. In zo’n situatie is het noodzaak om zo snel 
mogelijk toegang te hebben tot beveiligingssystemen, om te 

weten waar welke gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, of bijvoor-
beeld waar de blussystemen zich bevinden. Wanneer een afslui-
ter problemen oplevert, kan een maintenance engineer is het 
belangrijk om inzichtelijk te hebben waar hij zich bevindt. Is in 
dat gebied bijvoorbeeld net onderhoud gepleegd, dan kan dat 
invloed hebben op de assetperformance. Of wellicht zijn er in 
het verleden in de buurt al andere incidenten gerapporteerd die 
verband houden met het falen van de afsluiter. De brandweer 
bijvoorbeeld weet welke blusmiddelen moeten worden ingezet 
en welke aanpalende gebieden gevaar kunnen lopen.

Eisen aan een informatievoorziening
Veel organisaties gebruiken een informatievoorziening om snel 
de juiste beslissingen te kunnen nemen. Een complete informa-
tievoorziening fungeert als een digital twin (digitale replica) van 
de petrochemische site. Dat houdt in dat er een overzicht ont-
staat van alle beschikbare informatie, vastgelegd in één infor-
matiesysteem. Dit informatiesysteem is gedreven vanuit de busi-
ness, aangesloten op de behoeften van de stakeholders en met 
grip op investeringen en kosten. Ook vormt de informatievoor-
ziening een integraal onderdeel van de informatiehuishouding. 

Data en informatie over alles wat 
te maken heeft met de petro-
chemische site wordt in de 
ideale situatie bij elkaar 
gebracht in het System 
of Records en geanaly-
seerd in het System of 
Insights. Alleen wan-
neer dit in één informa-
tiesysteem staat is het 
mogelijk om de onder-
linge relaties van diverse 
type data en bronnen (af-
delingen) goed te analyseren. 

Uitbreiding inspectieketen Inspectie SZW
 
Staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeer-
de eind 2018 in een brief aan de Tweede Kamer over de uitbreiding van de inspectieketen Inspectie 
SZW. Daarin noemt hij onder meer de vernieuwde aanpak conform het Inspectie Controle Frame-
work (ICF). Deze nieuwe methodiek moet vaststellen of de door de politiek gestelde normen duide-
lijk zijn en of de inspectie over voldoende informatie beschikt.

Van Ark: “Het belang van bestrijding van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen neemt toe. De wer-
kende beroepsbevolking neemt toe en de economie groeit. Dat leidt tot een toename van risico’s op 
(zware) ongevallen door onveilige werksituaties. De toename van ongevallen die in 2016 is gesigna-
leerd en die in 2017 doorging, zet zich ook in 2018 onverminderd voort. Werkgevers zijn in eerste 
instantie verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een daling van het aantal verwijtbare on-
gevallen. Ook de Inspectie zet daar fors op in.”



Zo kan informatie van bijvoorbeeld de 
grootste prestatiekillers op een site, 
het assetmanagement en alle infor-
matie rondom veiligheid en milieu, 
gebundeld worden. Door informatie 
(data) te bundelen kunnen ook werk-

zaamheden beter worden afgestemd.

Hoe is het mogelijk om al deze informatie 
slim te bundelen? Dat kan door alle informa-

tie op basis van de locatie te benaderen. Op deze manier komt 
de kracht van locatie-intelligentie beschikbaar voor een site. 
Alle processen worden letterlijk in kaart gebracht.  
 

Locatie-intelligentie nader bekeken: een GIS

Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf 
slimmer met locatie-intelligentie. Hiervoor is een geografisch in-
formatiesysteem (GIS) nodig. Een GIS analyseert data op basis 
van de locatie. Dankzij het geografisch analyseren (de locatie-in-
telligence) kan informatie over objecten met elkaar in verband 
gebracht worden. Door verschillende data te koppelen aan loca-
ties van de site, wordt zichtbaar wat er zich op welke locatie op 
de petrochemische site afspeelt.

Met een GIS is het mogelijk om data te beheren, om via analy-
ses inzicht te creëren en deze informatie te delen met anderen. 

Organisaties vanuit diverse sectoren en overheden zetten GIS 
in voor het stellen van prioriteiten, herkennen van trends, ont-
dekken van problemen en het monitoren van veranderingen. De 
visuele weergave via een kaart maakt het ook eenvoudiger om 
de informatie en oplossingen te delen. Deze kaarten zijn op elk 
device, overal en altijd te raadplegen. 

“Uiteindelijk is het mogelijk elke 
locatie te koppelen aan 

de beschikbare procesdata,
procedures, SHE- 

informatie, vergunningen, 
financiële data en dergelijke.”

Erwin Rademaker van Port of Rotterdam:

“Kaarten spelen een rol in 
het inzicht in belangrijke 

thema’s, zoals milieu,
geluidsoverlast, veiligheid 

en bereikbaarheid.”

GIS bij Port of Rotterdam 

Port of Rotterdam gebruikt al langer GIS voor assetmanagement. 
Erwin Rademaker, programmamanager Port Objects Information 
van Port of Rotterdam: “Door het grote oppervlakte, de industrie 
en het transport van de haven zijn er ontzettend veel stakehol-
ders waar Havenbedrijf Rotterdam mee te maken heeft. Kaarten 
spelen daarom allereerst een rol in het inzicht in belangrijke the-
ma’s, zoals milieu, geluidsoverlast, veiligheid en bereikbaarheid. 
De complexiteit maakt de haven een wereld op zich. Inzicht in 
de samenhang is nodig om bijvoorbeeld goed onderhoud te 
kunnen plegen.”

Bron: Computable



Met location intelligence een digital twin in kaart
Het is mogelijk om de beschikbare procesdata, procedures, 
SHE-informatie, vergunningen, financiële data en dergelijke 
in een GIS te koppelen. De data uit Enterprise Resource Plan-
ningsystemen, onderhoudsbeheersystemen en bijvoorbeeld 
digitale vergunningensystemen krijgen meer waarde als ze zijn 
toegewezen aan een fysieke locatie. Een GIS geldt daarbij ook 
als een visuele poort naar de data uit andere bedrijfsinformatie-
systemen. Door al deze databronnen te koppelen en te visuali-
seren en analyseren met een GIS ontstaat een digital twin van de 
petrochemische site gemaakt.

Efficiëntere en veiligere complexen

Meer grip op assets dankzij GIS
Door locatie intelligentie te koppelen aan strategische en prakti-
sche informatie, krijgen plantmanagers grip op de assets en de 
processen. Operations en maintenance kunnen bovendien direct 
zien waar zich bepaalde incidenten afspelen of welke route ze 
moeten lopen voor hun dagelijkse onderhoudswerkzaamheden. 
Samen met de operationele en strategische planningssystemen 
biedt GIS extra functies die de grip op de assets vergroot.

Planning van werkzaamheden
Met GIS is het ook mogelijk om conflicten in de tijd en ruimte weer te geven. Zo ziet een planner 
met een klik op de kaart welke veiligheidscirkels moeten worden aangehouden bij het plannen van 
bepaalde werkzaamheden. Als deze elkaar niet kruisen, kunnen werkzaamheden tegelijkertijd wor-
den uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor zogenaamd hot- en cold work. Een klik op de kaart laat in één 
oogopslag zien waar zich eventuele conflicten kunnen voordoen. Deze GIS-functie versnelt de door-
looptijden van werkzaamheden aanzienlijk zonder dat de veiligheid in het geding komt.

Veiligheid 
Veiligheidsdiensten of hulpverleners kunnen GIS gebruiken om snel te reageren op incidenten of 
zich hierop voor te bereiden via scenario’s. De visuele weergave via een kaart maakt het ook eenvou-
diger om de informatie en oplossingen te delen. Bij calamiteiten kunnen ze worden gewaarschuwd 
en naar de verzamelpunten geleid. De veiligheidscoördinatoren kunnen op basis van de digitale 
werkvergunningen op de kaart tegelijkertijd live zien of er zich nog mensen op de site bevinden. 
Doordat alle gegevens worden vastgelegd, kunnen veiligheidsexperts bovendien ontruimingen 
evalueren, simuleren en procedures daarop aanpassen. Ze kunnen via hun (explosie-veilige) smart-
phone of tablet informatie raadplegen. 

Safety Health & Environment-managers kunnen ook realtime alarmen instellen die waarschuwen 
wanneer grenswaarden worden overschreden. Hoewel bij de meest kritische werkzaamheden er al-
tijd toezicht op personen is, kan een ongeluk ook op onverwachte plekken plaatsvinden. In dat geval 
krijgt een manager een waarschuwing of worden de hulpdiensten ingeschakeld. 

“Met GIS is het heel eenvoudig
om conflicten in tijd

en ruimte weer te geven.”



ren van parallelle taken verhoogt de productiviteit. Ook kan pro-
jectmanager direct zien wie in een gebied aan het werk is en of 
hij over de juiste papieren beschikt bij kritische werkzaamheden. 
Als een werknemer zich in gebieden begeeft waar hij volgens 
zijn vergunning niet mag komen, krijgt zowel de gebruiker als de 
opzichter een waarschuwing.

Ook GIS inzetten op uw petrochemische site?
Inmiddels werken honderdduizenden professionele organisaties 
wereldwijd met een GIS. Esri is met het ArcGIS-platform wereld-
wijd het meest vooruitstrevende geografisch informatiesysteem. 
ArcGIS biedt verschillende mogelijkheden voor analyses. Door 
middel van tools kunt u uw data visualiseren en analyseren, zo-
dat u beter inzicht krijgt in uw data. Werk samen met anderen en 
deel uw inzichten via kaarten, apps en rapporten. Nieuwsgierig 
naar de mogelijkheden van ArcGIS voor uw site? Neem contact 
op met Marijn van der Drift via contact@esri.nl 

Samenwerken op één platform
Met een GIS maakt iedereen, in het veld of op kantoor, gebruik 
van dezelfde data. Iedereen kijkt naar dezelfde situatie. Dit is es-
sentieel om fouten te verminderen, de productiviteit te verho-
gen en geld te besparen. Naar gelang de rol die iemand binnen 
een organisatie heeft, krijgt diegene via een applicatie toegang 
tot technische details, werkinstructies of bijvoorbeeld een dash-
board met een overzicht voor het management met de be-
langrijkste key performance indicators (KPI’s). Een onderhoud-
smonteur bijvoorbeeld via een smartphone of tablet realtime 
informatie over wat hij waar en wanneer moet uitvoeren. Een 
monteur kan zijn modificaties vervolgens via dezelfde applicatie 
invoeren zodat de digitale fabriek strookt met de werkelijkheid.

Ook voor het optimaal samenwerken met stakeholders en het 
verbeteren van de efficiency van het personeel tijdens reguliere 
werkzaamheden en shutdowns is een GIS een waardevolle aan-
vulling. Een verbeterde routering van personeel en het uitvoe-


