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Nieuwe campagne om risico’s van ernstige 
ongevallen te voorkomen is nu beschikbaar!
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WAAROM DEZE CAMPAGNE?

Waar kan JE meer informatie vinden?

128 mensen verloren het leven bij 56 incidenten die te maken hebben met procesveiligheid over een 
periode van tien jaar.* De campagne is bedoeld om mensen bewust te maken van het belang van het 
beheersen van de integriteit van operationele systemen en processen waarbij gevaarlijke stoffen 
worden gebruikt om ongeplande emissies te voorkomen die tot een ernstig incident kunnen leiden. 

Op het campagnedeel vind je  meer informatie over de campagne '10 Fundamentals for effective process 
safety - integrity saves lives!'. We bieden waardevolle achtergrondinformatie en campagnemateriaal dat je 
gemakkelijk kunt gebruiken en kan worden gebruikt op de werkplek. Denk aan een 'on-the-spot' checklist en 
een onscreen groepspresentatie om bewustwording te creëren en een open discussie te stimuleren over het 
voorkomen van incidenten met betrekking tot procesveiligheid.

Bekijk vooral de video en download het campagne handboek!

INTRODUCTION
Health, safety and the environment are on everyone's priority list. How do we 
ensure that all barriers are in place and that everyone is involved in the preparation of the work?

HSElife NL is very much in favour of an integrated approach when preparing an activity. This means that all parties involved must be 
engaged from the very first moment up to the execution of the task, must evaluate it and can learn from it. We indicate in five steps to 
think, observe, act and learn from and about a certain theme. It is essential to be involved and have an open conversation with all 
parties involved, in the office and at a location. Watch the presentation below for a complete overview of the campaign.

DOWNLOAD DE HSELIFE NL GUIDE TO A SUCCESSFUL CAMPAIGN AND THE CAMPAIGN MANUAL

The complete package of tools and a clear structure characterise HSElife campaigns. Campaigns are recognizable and are supported 
by promotional materials and other tools. The clear campaign structure consists of the following five steps:

I. INFORM
II. OBSERVE
III. DISCUSS
IV. IMPLEMENT
V. EVALUATE

I. Inform

Supporting tools to use:

II. Observe

Supporting tools to use:

III. DISCUSS

Supporting tools to use:

IV. Implement

Supporting tools to use:

V. EvaluATE

Supporting tools to use:

CAMPAIGN ONSCREEN GROUP PRESENTATION
CAMPAIGN MANUAL

CAMPAIGN POSTER

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATION PLAN

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATION PLAN

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATION PLAN

‘ON-THE-SPOT’ CHECKLIST
IMPLEMENTATION PLAN

CAMPAIGN VIDEO

PREVIOUS CAMPAIGN > Keep them all!
PREVIOUS CAMPAIGN > Mind your step
PREVIOUS CAMPAIGN > Dropped objects
PREVIOUS CAMPAIGN > Hoisting and lifting

CAMPAIGN HANDOUT

STOPRECOGNISECONTROLWALK
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RESPECT 1 APPLY2 SUSTAIN3 STAY4 MAINTAIN5

6 7 8 9 WATCH10

Click on the icons below to reveal each of the Process Safety Fundamentals and their brief explanation.

FUNDAMENTALS
FOR effective
process
safety

INTEGRITY SAVES LIVES!

Energy industry standards for professionals on the shop floor

*Gegevens gerapporteerd door de International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), gepubliceerd 10/2020

Het doel van de Grondbeginselen voor effectieve 
procesveiligheid is om iedereen die in de frontlinie werkt 
de mogelijkheid te bieden om zijn bezorgdheid op een open 
en transparante manier te uiten. Het is misschien niet altijd 
mogelijk om een bepaald grondbeginselen voor procesveiligheid 
te volgen, maar we bieden de frontlinie de mogelijkheid om 
problemen en dilemma's aan te kaarten. Dit draagt bij aan 
een effectief procesveiligheidsbeheer om kwesties aan te 
pakken, inclusief mogelijke technische wijzigingen. Daar gaat 
de campagne  '10 Fundamentals for effective process safety - 
integrity saves lives!' over.

FUNDAMENTALS
FOR effective
process
safety

INTEGRITY SAVES LIVES!
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https://hselifenl.com/nl/proces-safety-campagne/
https://thewatgroup.wistia.com/medias/27iycvu1aj
https://hselifenl.com/?file=HSElife-NL-PSF-Manual-NL.pdf
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Waar kan JE meer informatie vinden?

WEGWIJZER VOOR EEN 
SUCCESSVOLLE CAMPAGNE
Start van de Campagne '10 Fundamentals for effective process safety - 
integrity saves lives!'

Voor al deze stappen zijn documenten gemaakt die je ondersteunen. Je vindt ze op hselifenl.com onder 
het tabblad ‘Campagne’.

Wij wensen iedereen veel succes met het gebruik en de uitvoering van de campagne 
'10 Fundamentals for effective process safety - integrity saves lives!'

ONDERSTEUNENDE TOOLS >

IV

IMPLEMENTEER

III

BESPREEK

II

OBSERVEER
CAMPAGNE
startsessie

INFORMEER

I V

EVALUEER

Gebruik de onscreen 
groepspresentatie

Gebruik ‘ON-THE-SPOT’
checklist

Wat is waargenomen en
wat kan beter

Werk volgens
het implementatieplan

Wat hebben we gedaan, 
verbeterd en geleerd

• Lees vooraf het ‘Campagne Handboek’.

• Gebruik de onscreen groepspresentatie om aan te geven wat het doel, de stappen en
   het uiteindelijke resultaat moet zijn en print de ‘Informeer handout voor suggesties en tips’ uit
   en laat deze invullen.

• Ga op onderzoek uit en gebruik daarvoor de ‘ON-THE-SPOT checklist’.

• Bespreek de resultaten en maak een implementatieplan.

• Evalueer de campagne resultaten, wat hebben we gedaan, wat is verbeterd en wat hebben we 
   geleerd.
 
Voor al deze stappen zijn support documenten ontwikkeld en geplaatst op hselifenl.com site onder de 
tab ‘Campagne’.

Voor degene die de campagne wil opstarten zijn de volgende stappen belangrijk!

https://hselifenl.com/nl/proces-safety-campagne/


Video

Printable poster (A4/A3/A2...)

HSElife Nieuwsbrief

Onscreen groepspresentatie

…en nog
veel meer,

Het campagnemateriaal is...

Campagne handboek

Campagne leidraad

Het campagne handboek
geeft je een totaal beeld van

hoe je de campagne
het beste kan inzetten!

Een informatie video
ter ondersteuning
van de campagne!

De nieuwsbrief geeft aan het waarom,
wat het inhoudt , hoe je start en welke

ondersteunende middelen er zijn.

Je kan de poster
zelf printen!

De onscreen
groepspresentatie

voor uitleg en
bespreking! Een gids

met praktische
voorbeelden.

‘On-the-spot’ checklist

Checklist is voor
aantekeningen,

adviezen en
verbeteringen!

zoals Action Focus,
HSE-item, Campagnegids en

een campagnepagina op
de HSElife NL website!

ONDERSTEUNENDE TOOLS
Alle ondersteunende tools kun je downloaden en printen via de HSElife NL campagnepagina.
Lees het Campagne handboek om te zien welke tools je kunt gebruiken, hoe en wanneer!

Door goed samen te werken met je collega's en leidinggevende kunnen 
incidenten worden voorkomen. TEAMWERK is van essentieel belang!

hselifenl.com

Hulp nodig bij het gebruik van LARS of wil je dit registratiesysteem in 
je organisatie implementeren? Laat het ons weten door een e-mail te 
sturen naar info@thewatgroup.com

HSELIFE HELPDESK
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https://hselifenl.com/nl/proces-safety-campagne/
https://hselifenl.com/nl/proces-safety-campagne/
https://hselifenl.com/?file=HSElife-NL-PSF-Manual-NL.pdf
https://hselifenl.com/en/
mailto:info%40thewatgroup.com?subject=HSElife%20LARS%20question

