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Tijdens een goed bezochte bijeenkomst, georganiseerd door 

Stichting Safety at Work en het iMaintain platform, zijn op 12 

april de winnaars van de Safe Maintenance Award Benelux 

bekend gemaakt. Shell Moerdijk en Bilfinger Industrial Services 

werden door de jury tot winnaar uitgeroepen in respectieve-

lijk de categorieën ‘Eigen onderhoudsdienst’ en ‘Technische 

Dienstverlening’. Daarnaast was er een eervolle vermelding 

voor Storm Industriediensten.

Shell en Bilfinger Industrial Services 
winnaars Safe Maintenance Award Benelux

Het was de zevende editie van de Safe Maintenance Award 

Benelux die dit jaar voor het eerst in Nederland werd gehouden. 

De bijeenkomst vond plaats in Rotterdam Ahoy waar van 11 tot 

en met 13 april de Maintenance NEXT beurs werd gehouden. 

Peter van Nierop van de Stichting Safety at Work gaf aan dat 

alle genomineerden veiligheid op een zeer hoog peil hebben 

staan. Dit werd wel duidelijk tijdens de audits die de juryleden 

hebben gehouden bij de verschillende bedrijven. Zij zagen zorg 

en oog voor elkaar, betrokkenheid van het management en van 

de werkvloer zelf, commitment en trots. 

Shell Moerdijk

Shell Moerdijk werd uitgeroepen tot winnaar van de Safe Mainte-

nance Award Benelux in de categorie ‘Eigen onderhoudsdienst’. 

Marcel de Vreede vertelde de aanwezigen dat er op een gemid-

delde dag zo’n 1000 man aan het werk is op de site. ‘Veilig-

heid staat bij ons hoog in het vaandel. We hebben het speciale 

Contractor Shell Board geïntroduceerd en sindsdien zien we een 

grote verbetering van onze veiligheidsperformance op het gebied 

van persoonlijke veiligheid en procesveiligheid. Het sleutelwoord 

is hier ‘gelijkwaardigheid’. Contractors en Shell-medewerkers luis-

teren naar elkaar, accepteren elkaars expertise en komen beide 

Juryvoorzitter Frank Hoffman, Marcel de Vreede van Shell Moerdijk en Luc Bovijn, jurylid.
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met oplossingen en verbetervoorstellen.’

Dat dit inderdaad zo werkt, is de jury 

positief opgevallen. Juryvoorzitter Frank 

Hoffman, werkzaam bij Mainnovation, 

gaf aan dat de open cultuur en gelijk-

waardigheid tussen opdrachtnemer en 

-gever duidelijk naar voren kwam. ‘Er 

was veel openheid op het gebied van met 

elkaar spreken over incidenten, maar ook 

over de oplossingen daarvoor. De bereid-

heid om met elkaar verbeteringen aan te 

brengen is groot.’ Wat de jury ook zeer 

kon waarderen, is de voorbeeldrol van 

Shell Moerdijk: ‘Ze willen graag een inspi-

ratiebron zijn voor anderen.’

Bilfinger Industrial Services 

HSEQ is een van de strategische pei-

lers van Bilfinger. Ruud van Doorn van 

Bilfinger gaf aan dat zijn prioriteit op het 

gebied van veiligheid erin zit dat mensen 

zich vrij voelen om beslissingen te kunnen 

nemen om veilig te kunnen werken. ‘Vei-

ligheid is een verantwoordelijkheid van 

iedereen. We vinden het belangrijk dat 

we elkaar daarop kunnen aanspreken en 

dat we elkaar continu bewust maken van 

de risico’s die bij bepaalde werkzaamhe-

den horen.’

Van Doorn noemde ook de toegevoegde 

waarde van het deelnemen aan deze 

Award: ‘Dat we hebben gewonnen is 

geweldig. Een mooie eer voor ons werk, 

maar onze winst zit dankzij deskundigen 

en een zeer kritische jury in het verkregen 

inzicht met betrekking tot het verbeterpo-

tentieel om zodoende bij te dragen aan 

onze primaire doelstelling: nobody gets 

hurt.’ 

Bilfinger won de award in de categorie 

‘Technische dienstverlening’ en juryvoorzit-

ter Frank Hoffman gaf aan dat het nemen 

van het voortouw belangrijk was om deze 

prijs toe te kennen. ‘Bilfinger weet zich 

goed in te leven in haar opdrachtgever 

en weet goed wat de risico’s zijn bij een 

specifieke klant, bij een specifieke klus.’ 

Hoffman gebruikte zelfs de woorden ‘Hier 

heeft de leerling de leermeester over-

troffen.’

De twee winnaars kregen van Mark Oos-

terveer van SAM nog een aparte prijs: 

‘We willen Shell en Bilfinger aanbieden 

dat zij een paar maanden gebruik mogen 

maken van het digitale leerplatform SAM 

waarmee kennis over veiligheid op peil 

kan worden gehouden.’

Storm Industriediensten

Er was een bijzondere prijs voor een 

bijzonder bedrijf dat volgend jaar tachtig 

jaar bestaat. De pitch die Jan Storm jr. 

gaf oogstte veel lof bij de aanwezigen. 

Peter van Nierop moedigde het bedrijf 

aan om volgend jaar weer mee te doen: 

‘De runner-up-van vandaag is de winnaar 

van morgen…’ 

Jan Storm vertelde dat het succes op het 

gebied van veiligheid bij Storm te danken 

is aan drie aspecten: ‘In de eerste plaats 

doen we uiteraard alles dat ons wordt 

opgelegd vanuit de standaard veiligheids-

procedures. Daarnaast hebben we intern 

een veiligheidsbewustzijnsprogramma 

ontwikkeld, Tag Point, dat vooral focust 

op gedragsverandering. En ten derde: we 

zijn een familiebedrijf. Ik ben de derde 

generatie Jan Storm. En als het geen fami-

lie is, dan voelt het als familie. Omdat we 

om elkaar geven, letten we op elkaar.’

Juryvoorzitter Frank Hoffman, Ruud van Doorn van Bilfinger IS en Luc Bovijn, jurylid.

Jan Storm jr. en jurylid Luc Bovijn.




