
 

 

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 6 en 7 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de 
waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Draka Interfoam bv (verder te noemen Draka). De 
resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 juni 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Draka? 
Draka is producent en verwerker van polyurethaanschuim. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Draka de volgende onderdelen: 

- De organisatie en het personeel; 
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen; 
- Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden; 
- MRA; 
- PDCA-cyclus. 

 
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen 
Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is 
de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast: 

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Draka toegezonden 
documentatie; 

- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon/videobellen; 
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen; 
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria “gedocumenteerd” en “geschikt”; 
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek plaats gevonden. 

 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

- De communicatiestructuur; 
- De functieomschrijvingen voor de veiligheidskritische functies; 
- De borging van het toepassingsgebied in de procedure werkvergunningen; 
- De controle voor dedagelijkse aanvang van de werkzaamheden. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 
Draka moet: 

- Meer specifieke opleidingen eisen van externe werknemers, die werkzaamheden gaan verrichten 
aan de TDI-installatie; 
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- In de functieprofielen, de skill matrix en het VBS dezelfde functie namen gebruiken om verwarring te 
voorkomen; 

- Eenduidige benamingen van de taakhouders opnemen in de procedure werkvergunningen; 
- De werkwijze met de bijzondere richtlijnen en met een dynamische risicoanalyse in de procedure 

werkvergunningen opnemen; 
- Ervoor zorgen dat de beschouwde risico’s van de uit te voeren werkzaamheden goed 

gedocumenteerd zijn; 
- Ervoor zorgen dat de werkvergunningen te allen tijde met voldoende nauwkeurigheid worden 

ingevuld. 
- De wijze van toezicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de procedure 

werkvergunningen opnemen;  
- De observaties van de toezichthouder van werkzaamheden volgens de werkvergunningen 

vastleggen; 
- In de "Procedure Veiligheidsbeheerssysteem" beschrijven dat het Vita-MOC-formulier te allen tijde 

gebruikt wordt voor werkzaamheden aan de TDI-installatie; 
- Ervoor zorgen dat het meest recente overzicht met procedures aan het Pbzo-document wordt 

gevoegd; 
- Ervoor zorgen dat het Pbzo-document actueel blijft; 
- In het noodplan opnemen dat onmiddellijk het waterschap wordt geïnformeerd, indien bij een 

ongewenste afstroming van gevaarlijke stoffen het oppervlaktewater kan worden verontreinigd. 
 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 
 
 


