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Hi collega!

Daar zit je dan. Te turen achter je laptop, 
kijkend tegen de zon in. Voorovergebo-
gen op een stoel die op de verkeerde 
hoogte ingesteld is. De thermostaat 
die niet goed is afgesteld, waardoor je 
met koude handen een kop hete thee 
inschenkt dat je door gebrek aan 
ruimte gevaarlijk schuin op een stapeltje 
documenten zet. Boven je hoor je zo nu 
en dan een piepje van de rookmelder die 
naar een nieuwe batterij verlangt.

Alweer ruim een jaar geleden hebben we 
met z'n allen de eerste Schiphol Safety 
Day meegemaakt. De gastspreker Melvin 
Redeker vroeg ons in zijn presentatie: 
“wie van jullie heeft weleens thuis een 
ontruimingsoefening gedaan?” Dit leek 
toen een bizarre vraag, maar hij maakte 
een goed punt: waarom doen we zo’n 
veiligheidsoefening wel in onze werkom-
geving en niet met de mensen die ons 
het meest lief zijn?

Op Schiphol is het in veel gevallen goed 
voor ons geregeld: je hoeft je geen zor-
gen te maken over klimaatbeheersing, 
inrichting van je werkplek, aanwezigheid 
van vluchtroutes of de brandveiligheid 
van het gebouw. Maar nu de meesten 
van ons thuiswerken is het extra belang-
rijk dat je je bewust bent van de (on)vei-
ligheid om je heen. Veiligheid is namelijk 
overal.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. 
Blijf gezond.

Health, Safety & Environment Office

Hoe staat het met 
safety op Schiphol?
Om te weten hoe het met de veiligheid op Schiphol staat meten we allerlei zaken. 
Misschien heb je zelf weleens gehoord van de Top Performance Indicator voor 
Safety, de Net Safety Score (NSS). Dat is de algemene indicator die gebaseerd is op 
de ernstige incidenten op Schiphol.

De NSS geeft een beeld van de proces- en 
persoonlijke veiligheid. De meeste ernstige 
incidenten gaan over persoonlijke veiligheid. 
Daar zijn doorgaans één of twee personen 
bij betrokken die zelf gewond raken. Soms 
zijn er ook procesveiligheid incidenten. Die 

hebben vaak de potentie om schade toe 
te brengen aan meerdere personen doordat 
we de controle verliezen over een gevaarlijk 
proces. Weet je wat op Schiphol geldt als een 
ernstig veiligheidsincident.? In 2020 waren 
het er zes. Hieronder zijn ze samengevat 

■  Een passagier werd aangereden door een voertuig bij het uitladen van bagage, met 
     ernstig letsel tot gevolg.

■  Een contractor verloor een vinger tijdens constructiewerkzaamheden.

■  Een persoon viel van een steiger met een gebroken scheenbeen tot gevolg.

■  Een luchtvaartmedewerker kwam met een vinger vast te zitten tussen een deur, met 
     amputatie tot gevolg. Gelukkig kon de vinger in het ziekenhuis worden hersteld.

■  Tijdens kabelwerkzaamheden werd een openliggende kabel per ongeluk onder spanning
     gebracht. Hierbij was de potentie op ernstig letsel groot.

■  Een kind viel op een rolpad en verloor een vingerkootje wat klem kwam te zitten.

Hoewel we met deze ernstige incidenten in 2020 nog wel boven 
de target van 91 voor de NSS zitten, streven we altijd naar verder 
verbeteren van de veiligheid. Op die manier kunnen we het 
volgende ernstige incident voorkomen.

Hoe wordt de Net Safety Score berekend?

We kijken naar het percentage dagen zonder ernstige incidenten minus het percentage 
dagen met ernstige incidenten. Het getal dat daaruit komt noemen we de Net Safety Score. 
Hoe hoger de score hoe beter de veiligheidsprestatie was, dus hoe veiliger het is op Schipho.l
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Als je iets ziet dat niet veilig is of lijkt: 
meldt dat. Het betekent niet altijd dat 
je er zelf mee aan de slag moet, maar 
wel dat je het moet melden.

Safety: 
If you see it, 
you own it!

Nieuwsgierig naar wat er met je melding gebeurt? 

Lees In het Safety News 
van januari 2020 hoe 
melden gaat.

Je melding komt dus in SILS terecht. Daar wordt de melding 
geclassificeerd en op risico beoordeeld. Afhankelijk van de 
uitkomst kan er een onderzoek worden gestart. Het doel van 
onderzoek is leren van voorvallen. Alle (sector)partijen die bij 
het luchthavenproces zijn betrokken, zoals luchtvaartmaat-
schappijen en afhandelaren, kunnen leren van voorvallen. Dat 
doen zij door met het resultaat van onderzoek hun processen 
te optimaliseren. Het team incidentonderzoek maakt de om-
standigheden waaronder één of meerdere voorvallen hebben 
plaatsgevonden inzichtelijk en op basis daarvan worden 
conclusies getrokken en verbeterrichtingen voorgesteld. Dit is 
van groot belang voor het voorkómen van een vergelijkbaar 
voorval in de toekomst én het vormen van een beeld van 
de status van reeds bekende risico’s of het signaleren van 
nieuwe risico’s.

Overigens helpen alle meldingen mee om trends te signaleren, 
een duidelijk beeld te krijgen van de heersende risico’s en om 
hier beheersmaatregelen voor in te richten of aan te passen. 
Zo wordt het mogelijk om incidenten en ongelukken te voor-
komen en zo Schiphol veilig te houden.

Misschien overbodig te melden dat je bij een calamiteit of 
incident geen formulier hoeft in te vullen want er is dan 
directe actie vereist. Bij calamiteiten bel je zoals altijd met het 
noodnummer van Schiphol 020 601 2222. Incidenten meld je 
bij het Regiecentrum of de Havendienst.

Melden is nog gemakkelijker geworden met  een vernieuwd digitaal formulier dat op 3 manieren is te openen: 
via internet, via intranet en via de Airport Community App.Vul het formulier met zoveel mogelijk gegevens van de 
onveilige situatie in. Door vervolgens te klikken op de verzend knop wordt de melding automatisch ingevoerd in 
het Schiphol Incident Learning System (SILS).
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Heb jij 
de laatste 
Safety Alert 
gezien? 

Safety News is een uitgave van de  
HSE Office met medewerking van OPS, ASM en 
PLuS. Feedback of tips voor  
de volgende editie?  
Mail naar HSE-office@schiphol.nl

COLOFON

Klik hier voor de Safety Alert
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