
 

  

 

  

 

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Draka Interfoam bv te Van 
den Endelaan 15, Hillegom 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op 
www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf 
aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken 
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over 
een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
Op 17 en 24 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het 
bedrijf Draka Interfoam bv (verder te noemen Draka). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 mei 2018 
bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Draka? 
Draka Interfoam BV is een producent en verwerker van polyurethaanschuim en maakt onderdeel uit van de 
VITA-groep. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Draka de volgende onderdelen: 
De systematische en periodieke identificatie van ongewenste gebeurtenissen en gevaren van zware 
ongevallen (VBS element ii), en de beheersing van de risico's van het werken met TDI (Scenario's). 
 
De borging middels audits en directiebeoordelingen van controle en analyse (VBS element vii). 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
 
VBS element ii (De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen): 
• Systematiek voor identificatie van ongewenste gebeurtenissen 
• Periodieke identificatie en herbeoordeling 
• PDCA cyclus 
 
VBS element vii (Controle en analyse): 
• Audits 
• Management review/directiebeoordeling 
• PDCA cyclus 
 
Scenario: 
De in de scenario's opgevoerde LOD's zijn tijdens de terrein rondgang visueel gecontroleerd; de 
maatregelen zijn aanwezigheid en functioneel. Draka heeft de maatregelen productopvang en 
overvulbeveiliging aantoonbaar geïmplementeerd. 
 
• PDCA cyclus 
Draka heeft de PDCA cyclus op VBS niveau aantoonbaar goed gesloten: de acties voor het bedrijf naar 
aanleiding van de inspectie van 2017 zijn opgepakt en afgerond of aantoonbaar ingepland. 
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Wat waren de verbeterpunten? 
 
VBS element ii: 
Draka heeft een systematiek voor het identificeren van de gevaren van het werken met TDI; er zijn 
risicostudies uitgevoerd voor de installaties en de processen. De interne normen voor de 
herbeoordelingsfrequentie en voor het jaarlijks herbeoordelen van de geschiktheid van de KPI's zijn niet 
gehaald en de borging dient te worden verbeterd. 
 
VBS element vii: 
Draka heeft de monitoring en analyse van het veiligheidsbeheerssysteem en de audits goed vastgelegd, 
maar heeft de directiebeoordeling nog onvoldoende gericht op het functioneren van de VBS-elementen. 
Daarmee is de PDCA-cyclus voor dit VBS-element nog niet geheel gesloten. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving of 
verbeterpunten op de geïnspecteerde onderwerpen. 


