
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 april 2016 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 7 
april 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Draka? 
Draka Interfoam is producent en verwerker van polyurethaan schuim. Afnemers verwerken dat onder 
andere tot matrassen. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Vita Group, waarbinnen zich 
verschillende schuimproducenten bevinden. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij Draka de volgende onderdelen: 
 

 De organisatiestructuur en communicatie naar de werknemers. 

 De identificatie en beoordeling van de gevaren ten aanzien de beheersstructuur voor de 
grondstof TDI. 

 Hoe controleert, analyseert en beoordeeld het bedrijf de eigen veiligheidsprestaties. 

 Orde en netheid op de locatie en de aanwezigheid van beheersmaatregelen. 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 
 

 Draka heeft aangetoond dat (nieuwe) medewerkers op de juiste wijze geïntroduceerd en 
opgeleid worden. Veiligheid gerelateerde zaken worden binnen de organisatie 
gecommuniceerd.  

 Draka voert diverse controles uit met betrekking tot de identificatie van gevaren. Er wordt 
samengewerkt met de brancheorganisatie (ISOPA) op het gebied van grondstoffen. Draka 
heeft aangetoond de risico's met betrekking tot de stofeigenschappen te beheersen. 

 Draka heeft interne inspecties uitgevoerd en daarnaast zijn er door externe partijen inspecties 
gedaan. De actiepunten uit deze inspecties zijn geregistreerd en worden aantoonbaar 
opgevolgd. De resultaten van deze inspecties, waaronder Brzo en veiligheidscultuur, zijn 
opgenomen in de directiebeoordeling. 

 Tijdens de rondgang is geconstateerd dat de gecontroleerde beheersmaatregelen aanwezig 
waren. Het bedrijfsterrein en de gebouwen geven ten aanzien van orde en netheid een 
opgeruimde indruk. 



 
Wat waren de verbeterpunten? 
 

 Het beter documenteren van uitgevoerde interne controles, toetsen, etc. 

 Het opnemen van een samenvatting en beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem in de 
directiebeoordeling.  

 Borgen dat de eisen aan opleidingen van auditoren gesteld en gedocumenteerd worden. 

 De procedures en werkinstructies aanpassen aan de geldende wet- en regelgeving. 

 Borgen dat de documenten actueel zijn en dat dit herleidbaar is. 

 Het verder invulling geven aan en het documenteren van het trainings- en 
opleidingsprogramma. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. 
De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


