
In procesinstallaties worden veel oefeningen gedaan. Voorbeelden zijn brand, 
lekkage, morsing, evacuatie en slecht weer. Weet je eigen verantwoordelijkheid in 
iedere situatie. Deze zal steeds verschillen.

Let bij een oefening of in een echte noodsituatie ook op anderen. Zij weten 
misschien niet wat ze moeten doen. Dat geldt vooral voor nieuwe medewerkers, 
bezoekers en contractors. Help ze om veilig te handelen. 

Waarschuw altijd direct je leidinggevende als je rrn probleem tegenkomt 
tijdens een oefening of in een noodsituatie. Voorbeelden: handelingen die meer 
tijd vergen dan voorzien, handelingen die niet veilig gedaan kunnen worden 
tijdens een noodsituatie, bewegwijzering die niet zichtbaar is of tot verwarring 
leidt, alarmen of luidsprekers die niet te horen zijn. Meld deze zaken – het kan 
levens redden.

Doe oefeningen goed. Neem ze serieus en vraag van anderen dat ze dat ook 
doen. Beschouw oefeningen niet als een kans om andere mensen weer eens te 
ontmoeten. Het is geen gezelligheidsspel. 

Als je iets leest over een incident elders, stel jezelf altijd de vraag of je er iets 
van kunt leren. Het kan je eigen fabriek veiliger maken!

Laat jouw fabriek niet “zinken” omdat er geen goed noodplan was of omdat 
mensen niet wisten hoe op noodsituaties te reageren.

Op 15 april 2012 was het 100 jaar geleden dat de Titanic zonk in de 
Atlantische Oceaan. Het gebeurde 2½ uur nadat het schip een ijsberg 
had geraakt. Meer dan 1500 mensen vonden de dood in de meest 
beroemde schipbreuk aller tijden. Eindeloos veel boeken zijn er over 
geschreven, vele documentaires en speelfilms zijn er gemaakt. Daarbij 
lag de nadruk op de constructie en het doen en laten van de kapitein en 
zijn bemanning. Hoe belangrijk constructie en bemanning ook zijn, een 
ander aspect had veel levens kunnen redden: voorbereid zijn op 
noodsituaties! 

Een aantal voorbeelden van slechte voorbereiding bij het zinken van 
de Titanic:
•Er waren niet genoeg reddingsboten voor iedereen aan boord; wellicht 
omdat de ontwerpers dachten dat het schip “niet kon zinken”!
•Er was niet geoefend met reddingsboten. Veel mensen wisten niet waar 
ze naar toe moesten of wat ze moesten doen.
•De eerste reddingsboten die te water gingen waren slechts gedeeltelijk 
bemand. Een aantal mensen in die boten weigerden om anderen uit het 
koude water te halen uit vrees voor kapseizen.
•De beslissing om van boord te gaan kwam te laat omdat de kapitein 
eerst wilde vaststellen wat de schade was. Was hier eerder mee 
begonnen, dan was er minder paniek geweest, was de evacuatie beter 
verlopen en waren er meer mensen met reddingsboten gered.
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Voorbereiden op rampen – De Titanic
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