Samenvatting Veiligheidsonderzoek IAEA
Kerncentrale Borssele, september 2014

Resultaten eerste fase follow-up missie
december 2016

Voorzien van toelichting EPZ

OSART-KCB, stand van zaken eerste fase
follow-up missie, december 2016
De Kerncentrale Borssele (KCB) is sinds 1973 voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Met de kritische
hulp van onafhankelijke instanties wordt regelmatig gezocht naar nieuwe verbetermogelijkheden. Veiligheid is daarmee nooit ‘af’; er wordt permanent aan de verbetering van de veiligheid van de organisatie en de installatie gewerkt.

OSART rapport
Operational Safety Review Teams (OSART) van het
Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) van
de Verenigde Naties onderzoeken op uitnodiging van
landelijke overheden de veiligheid van kerncentrales
en andere nucleaire installaties over de hele wereld.
De resultaten worden internationaal gedeeld en
gebruikt om verbeteringen door te voeren. Op verzoek
van de Nederlandse regering onderzoekt het OSART
ook in ons land nucleaire organisaties, onder meer
de kerncentrale Borssele (KCB). De laatste OSARTmissie bij de KCB vond in september 2014 plaats.
In december 2016 keerde het OSART terug om te
beoordelen hoe het verbeterproces bij EPZ vordert.

Resultaten KCB
In het OSART-rapport staan drie soorten uitkomsten:
1. Good Practices
In het Nederlands te vertalen als ‘goede werkpraktijk’.
Het gaat hier om een uitmuntende en bewezen
werkpraktijk. Een Good Practice dient als voorbeeld
voor andere kerncentrales. Het scoren van een
Good Practice is mooi, maar niet het doel van het
onderzoek.
2. Aanbevelingen
Een Aanbeveling is een advies over veiligheidsverbeteringen die in de dagelijkse bedrijfsvoering
zouden moeten worden doorgevoerd. Een Aanbeveling kan worden geïnterpreteerd als een aanpak
die overeenkomt met de bewezen internationale
werkpraktijk. Een Aanbeveling ‘dwingt’ een nucleaire
organisatie om zich verder te verbeteren.
3. Suggesties
Een Suggestie is bedoeld om reeds goede werkpraktijken nog verder te verbeteren en om managers
en medewerkers te stimuleren zich voortdurend
bewust te zijn van verbetermogelijkheden. Omdat
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de eisen steeds scherper worden, is veiligheid nooit
‘af’ en kan het altijd beter.
In 2014 was volgens de onderzoekers de KCB veilig.
Op een aantal punten scoort de KCB bovengemiddeld. Op een aantal andere punten was
verbetering mogelijk. In december 2016 vond een
tussenonderzoek plaats met een goed tussenresultaat.
Op punten waar verbetering mogelijk is, wordt
voldoende vooruitgang geboekt, of zijn vastgestelde
verbeterpunten opgelost. Bij iedere suggestie en
aanbeveling is aangegeven wat daarvan de status
is: opgelost, voldoende voortgang of ‘nog te
beoordelen’.
November 2017 vindt een afsluitend OSARTonderzoek plaats om de laatste aandachtsgebieden
te beoordelen.

Samenvattende conclusie
eerste fase follow-up
OSART stelt in de eerste fase follow-up missie
(5 tot 9 december 2016) dat er een overtuigend
bewijs is dat de kerncentrale Borssele heeft
geprofiteerd van de bevindingen van de
initiële OSART-missie uit 2014. Door een open
houding, grondige analyse van de suggesties
en aanbevelingen die zijn voortgekomen uit
de missie van 2014, zijn, volgens OSART, op
de onderzochte aandachtsgebieden adequate
correctieve acties ondernomen. Er is duidelijke
bereidheid en motivatie bij het management
en de medewerkers om de werkwijze en de
installatie te verbeteren. In sommige gevallen
is EPZ bij de verbetering verder gegaan dan
OSART aanvankelijk heeft voorgesteld.
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Onderzoeksmethode
Dit heeft tijdens de eerste fase follow-up
missie geresulteerd in:
n het oplossen van 74 procent van de
geconstateerde aanbevelingen en suggesties.
n het boeken van voldoende voortgang bij de
overige 26 procent van de aanbevelingen en
suggesties.
In deze publicatie is per aandachtsgebied voor
iedere suggestie en aanbeveling aangegeven
wat daarvan de status is (opgelost, voldoende
voortgang of onvoldoende voortgang).
Na november 2017 volgen ten slotte de
bevindingen van de tweede fase follow-up
missie.

De IAEA-veiligheidsstandaarden worden doorlopend
aangepast om het internationale veiligheidsniveau
voortdurend te verbeteren. Het OSART zet de onderzoeksresultaten af tegen de voorschriften in de meest
recente IAEA veiligheidsstandaarden (‘beste prestaties
in de wereld’). Die lopen in het algemeen voor op
nationale veiligheidsstandaarden en vergunningsvoorschriften. Dat betekent dat een kerncentrale altijd
aan de laatste inzichten wordt getoetst.
Een OSART-inspectie duurt drie weken en wordt uitgevoerd door een groep internationale deskundigen
die zelf nucleaire ervaring hebben of in een kerncentrale werken. Hierdoor komt ervaring uit
verschillende landen bij elkaar, bovendien stellen
buitenstaanders soms zaken ter discussie die de
eigen medewerkers heel gewoon zijn gaan vinden.
Tijdens de inspectie verzamelt het OSART feiten door
het interviewen van medewerkers, het beoordelen
van documenten, het observeren van werkzaamheden
en het controleren van de staat van de installatie.
Deze feiten kunnen leiden tot concrete verbeterpunten. Het OSART stelt een conceptrapport op met
deze verbeterpunten en de ondersteunende feiten.
Dit rapport gaat naar de onderzochte centrale en naar
de opdrachtgever. In Nederland is dat de Autoriteit
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).
De onderzochte kerncentrale krijgt de kans de in het
rapport genoemde feiten te checken op juistheid en
er kan toelichting worden gevraagd op de verbeterpunten. De bevindingen in Nederland worden via
de toezichthouder ANVS door het kabinet naar de
Tweede Kamer gestuurd. In follow-up missies
controleert OSART wat er met de Suggesties en
Aanbevelingen is gedaan.
Het is gebruikelijk dat het IAEA een samenvatting van
haar OSART-onderzoeken publiceert op internet.
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Overzicht van alle door OSART gerapporteerde
Good Practices, Suggesties en Aanbevelingen
EPZ heeft als beleid de samenleving te informeren met feitelijke, betrouwbare en begrijpelijke informatie. Het OSART
rapport is een Engelstalig rapport, van nucleaire experts voor nucleaire experts. Het is geschreven voor medewerkers
van de ANVS en EPZ. EPZ heeft daarom het OSART rapport bewerkt tot deze publieksversie. Hierin wordt een volledig
overzicht gegeven van alle bevindingen van het OSART per onderzoeksgebied. Elke bevinding is door EPZ naar het
Nederlands vertaald en voorzien van toelichtingen op de stand van zaken in december 2016.

Management, organisatie en administratie
Dit gebied bevat de formele organisatiestructuur zoals die daadwerkelijk functioneert. OSART beoordeelt bedrijfsaspecten als missie, visie, bedrijfs- en jaarplannen, managementrapportages. Ook worden essentiële ondersteunende
aspecten meegenomen, zoals kwaliteitszorg, milieuzorg, industriële veiligheid, archivering en onafhankelijk toezicht.
De beoordeling van dit aandachtsgebied vindt plaats tijdens de tweede fase van de follow-up missie in november 2017.

Good Practice 2014
n

Human Performance coördinator benoemd
die dit programma verder implementeert en
er zijn Human Performance leiders opgeleid
om de organisatie te ondersteunen. Uit
verbetersessies met medewerkers zijn praktische verbeteringen voortgekomen die op
de werkvloer zijn en worden doorgevoerd.

EPZ heeft een ‘process maturity model’ ontwikkeld, waarmee de progressie en verbetering van
het integrale managementsysteem kan worden
gevolgd. Dit model maakt het voor het management en procesverantwoordelijken gemakkelijker
om over de status van het complexe integrale
kwaliteitssysteem te praten.
n

Toelichting EPZ
Dit model maakt een kwalitatieve beoordeling van bedrijfsprocessen mogelijk. Het
maakt aandachtsgebieden zichtbaar en
ontwikkelingen meetbaar.

Aanbevelingen 2014
n

EPZ heeft geen effectief programma om Human
Performance te volgen en te verbeteren. De
effectiviteit van de ingevoerde Human Performance
hulpmiddelen is nog onvoldoende om het aantal
menselijke fouten verder te reduceren. EPZ moet
zich inzetten voor effectieve implementatie van
haar Human Performance programma, hiervoor
voldoende capaciteit vrijmaken en zorgen dat de
prestaties voortdurend verbeteren.

Stand van zaken december 2016
Dit aspect wordt in november 2017
beoordeeld. Vanaf januari 2017 loopt er
een training- en coachingprogramma op
basis van WANO richtlijnen. Er is een
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EPZ past nog verschillende managementsystemen
toe voor bijvoorbeeld nucleaire veiligheid, milieu
en stralingsbeheersing. Stand-der-techniek is één,
alomvattend managementsysteem (IMS). Als EPZ
een alomvattend, effectief Integraal Management
Systeem invoert, kan zij effectiever haar prestaties
beheersen en voortdurend verbeteren. EPZ moet
de benodigde hulpmiddelen, programma’s,
monitoring- en trendingsystemen implementeren
om zeker te stellen dat een effectief integraal
managementsysteem wordt gebruikt om haar
prestaties voortdurend te verbeteren.

Stand van zaken december 2016
Hoewel dit aspect pas in november 2017
wordt beoordeeld, wordt al voortgang
geboekt. Een duidelijker benoemd
‘eigenaarschap’ van processen in de
organisatie verschaft een goede basis voor
een nieuw Integraal Management Systeem.
Het huidige managementsysteem dateert
van begin jaren ’90 en is indertijd opgezet
conform de toen geldende nucleaire regel-
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geving. Het nieuwe Integraal Management
Systeem (IMS) dat EPZ nu invoert, beschouwt
alle bedrijfsprocessen in hun onderlinge
samenhang. Zo kunnen bedrijfsprestaties
effectiever worden verbeterd. EPZ zal eind
2017 een volledig IMS aan OSART ter
beoordeling voorleggen.
n

		

EPZ kent algemene huisregels en afdelingsspecifieke publicaties met de titel ‘Managementverwachtingen’. Daarin worden met name gedragsregels beschreven en uitgelegd. Deze door het
management gestelde verwachtingen worden niet
systematisch nageleefd. Management en interne
toezichthouders doen onvoldoende om naleving
te bekrachtigen. Soms moet de norm waaraan
voldaan moet worden nog worden gesteld. EPZ
moet zekerstellen dat de verwachtingen duidelijk
en bekend zijn, worden nageleefd en door
leidinggevenden en toezichthouders worden
bekrachtigd.

Stand van zaken december 2016
Hoewel dit aspect pas eind 2017 wordt
beoordeeld, wordt voortgang geboekt. Een
opleidings- en coachingstraject zorgt er voor
dat alle leidinggevenden en interne toezichthouders een op (nucleaire) veiligheid gericht
gewenst gedrag laten zien. Het veldprogramma is aangepast. De focus van
het programma ligt op coaching bij de
implementatie van standaarden en
verwachtingen in de werkprocessen.

Training en kwalificatie
Dit gebied omvat opleiding en training van medewerkers en de aantoonbaarheid van kwalificaties (kennis en
vaardigheden) die voor een functie of taak zijn vereist. Ook wordt de kwaliteit van opleiders, opleidingen en de
administratie beoordeeld.

Aanbeveling 2014
n

Suggestie 2014

De processen in de organisatie stellen
onvoldoende (aantoonbaar) zeker dat medewerkers voor specifieke veiligheidsrelevante
taken voldoende opgeleid en gekwalificeerd zijn.
EPZ moet zekerstellen dat medewerkers
(aantoonbaar) de voor veiligheidsrelevante taken
vereiste competenties of kwalificaties hebben.

Stand van zaken december 2016
Het kwalificatie-beleid is verder uitgebreid
en dat heeft geresulteerd in een procedure
met bijbehorend centraal kwalificatieregister. Hierin wordt gecontroleerd
bijgehouden of de medewerkers beschikken
over de juiste competenties en kwalificaties
voor het veilig uitvoeren van hun taken.

n

De beschikbare trainingsmiddelen dekken niet
alle werkzaamheden met nucleaire of arbeidsveiligheidsaspecten af. EPZ zou kunnen zorgen
voor trainingsfaciliteiten waarmee alle werkzaamheden met nucleaire of arbeidsveiligheidsrisico’s
beoefend kunnen worden.

Stand van zaken december 2016
Het on-the-job training programma van EPZ
is met de bouw van een werkpraktijksimulator verbeterd. De werkpraktijksimulator stelt EPZ in staat om de werkvloer-medewerkers vanaf 2017 state-of-theart te gaan trainen. Ook de regelzaalsimulator is verder in overeenstemming
gebracht met de daadwerkelijke regelzaal.
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Bedrijfsvoering
Dit gebied omvat het monitoren en bedienen van de installatie; ook onder bijzondere of afwijkende omstandigheden.
Verder wordt gekeken naar wat er wordt gedaan met onverwachte gebeurtenissen in de eigen of een andere kerncentrale (‘leren van eigen en andermans ervaringen’). Ten slotte worden de relaties beoordeeld tussen afdelingen
die verschillende taken uitvoeren. Denk aan het plannen van activiteiten in de installatie en het verlenen van werkvergunningen.

Suggesties 2014

Aanbevelingen 2014
n

De verwachtingen ten aanzien van de werkvoorbereiding en het werkvoorbereidingsproces zelf
zijn niet robuust genoeg. Dit belemmert het zicht
op een effectieve inzet van beschikbaar personeel,
een afgeronde risicobeoordeling van het werk en
een stabiele uitvoeringsplanning. EPZ moet haar
verwachtingen over de wijze van werkvoorbereiding
bekrachtigen en het werkvoorbereidingsproces
verbeteren. Zo wordt personeel effectiever
ingezet, de planning beter nageleefd en de
taak-risico-beoordeling systematischer uitgevoerd.

Stand van zaken december 2016
Er heeft een her-bekrachtiging plaatsgevonden van de verbetering van de werkvoorbereidingsprocessen (op basis van de
AP928-standaard). Daarnaast zijn er organisatorische veranderingen doorgevoerd en
hebben zogenaamde ‘verbeterteams’ knelpunten geïnventariseerd en opgelost. Door
het invoeren van Key Performance Indicators
(KPI’s) waarover maandelijks wordt gerapporteerd (in combinatie met enkele andere
rapportage-tools) worden voortgang en
verbeteracties effectief gemonitord. De
werkvoorraad vertoont een dalende trend.
n

Het brandpreventie en -bestrijdingsprogramma
is niet effectief genoeg op het gebied van het
openen/sluiten van branddeuren, het gedrag
van medewerkers en de opslag van brandbaar
materiaal. Het programma moet worden verbeterd. Brandveilig gedrag, de autorisatie voor
openstaande branddeuren en veiligheidsfuncties
bij brand moeten zeker gesteld zijn.

Stand van zaken december 2016
Het gaat hier om typisch gedrag op de werkvloer: het ‘even’ een deur vastzetten bij
werkzaamheden of voor transportbewegingen.
EPZ heeft hierop haar werkwijze aangescherpt
en medewerkersbewustzijn en -gedrag
verbeterd. Ook in deze gevallen wordt
inmiddels aantoonbaar geoordeeld dat de
brandveiligheid verzekerd is.
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n

Door het gebruik van verschillende soorten
markeringslabels wordt het personeel onvoldoende
ondersteund bij de identificatie van installatiedelen. EPZ zou het gebruik van eenduidige
markeringen voortvarender kunnen oppakken
en stimuleren de verschillen te elimineren.

Stand van zaken december 2016
Er is een nieuwe procedure ontwikkeld,
geïmplementeerd en gecommuniceerd met
de medewerkers. De verschillende markeringslabels worden inmiddels vervangen
door nieuwe eenduidige markeringen.
n

EPZ stelt onvoldoende uitdagende doelstellingen
om dagelijkse praktijken te verbeteren. Denk aan
het rapporteren van kleine afwijkingen in de
installatie, ongecontroleerde opslag van materialen
en ongeautoriseerde ‘gebruiksaanwijzingen’. EPZ
zou een uitdagend programma voor het verbeteren
van de dagelijkse werkpraktijk kunnen ontwikkelen en invoeren, waaronder het ontdekken en
rapporteren van kleine afwijkingen, het onjuist
opslaan van materiaal en ongeautoriseerde
‘gebruiksaanwijzingen’.

Stand van zaken december 2016
EPZ heeft een programma ingevoerd om
met heldere verwachtingen en coaching op
de werkvloer de dagelijkse werkpraktijk te
verbeteren. EPZ heeft laagdrempelige
mogelijkheden om afwijkingen of andere
opvallende zaken te rapporteren. EPZ
stimueert het herkennen en daadwerkelijk
melden van dergelijke zaken. Effectievere
monitoring van de rapportages leidt
inmiddels tot een geringer aantal afwijkingen.
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Onderhoud
Dit gebied omvat alle activiteiten die nodig zijn om de installatie veilig en in conditie te houden. Zowel de wijze
van repareren als van het voorkomen van reparaties wordt bekeken. Ook het bewaken van de verouderingsstatus
(slijtagegegevens, aantal draaiuren, etc.) van de installatie wordt beoordeeld. Werkvoorbereiding en -uitvoering
worden gecontroleerd op bijvoorbeeld de aandacht voor nucleaire, persoonlijke en procesveiligheid.

Suggestie 2014

Good Practice 2014
n

Voor het ultrasoon inspecteren van de regelstaafdoorvoeringen is een specifieke manipulator
(robot) ontwikkeld en gebruikt.

Toelichting EPZ
Het gebruik van meetrobots voor specifieke
handelingen nabij nucleaire systemen
reduceert stralingsdosis voor medewerkers
en zorgt tegelijk voor gedetailleerde en
specifieke kennis over de conditie van
installatieonderdelen. In dit geval is
specifiek voor één installatieonderdeel een
manipulator ontwikkeld en gebouwd. Deze
is kostbaar en daardoor geen gemeengoed.
Dergelijke investeringen dragen bij aan
grotere (persoonlijke en technische)
nucleaire veiligheid en een lagere stralingsbelasting.

Aanbeveling 2014
n

De principes van Foreign Material Exclusion (FME)
worden niet volledig begrepen. Een alomvattend
FME-programma is niet geïmplementeerd. EPZ
moet zekerstellen dat de FME-principes begrepen
worden en zorgen voor implementatie van een
alomvattend FME-programma.

n

De hoge onderhoudsstandaarden worden bij
sommige onderdelen niet aangehouden. EPZ
zou kunnen overwegen haar hoge onderhoudsstandaarden op alle onderdelen van de centrale
toe te passen.

Stand van zaken december 2016
Het gaat hier om kleine afwijkingen zoals
beschadigde verflagen of oppervlakkige
roest. Ook deze op zich onschuldige
afwijkingen moeten worden aangepakt
omdat ze kunnen duiden op het begin van
een trend. EPZ is een scala aan kleinere
programma’s en projecten (spic & span)
gestart om deze kleine afwijkingen aan te
pakken. Openstaande punten zijn weggewerkt. Daarnaast zijn er KPI’s vastgesteld
om in de toekomst ook deze kleine
afwijkingen te signaleren en te verhelpen.
Uit monitoringgegevens blijkt dat de
aanpak werkt.

Stand van zaken december 2016
Foreign Material Exclusion (FME) is het
voorkomen dat ‘vreemde delen’ in de
installatie terechtkomen of achterblijven.
Denk aan zaken als gereedschappen,
metaalresten of verpakkingsmateriaal.
In de praktijk betekent dit dat uiterst
gedisciplineerd moet worden gewerkt. EPZ
heeft onder leiding van een coördinator een
gedocumenteerd ‘living’ FME-programma
ingevoerd met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Hierop wordt getraind
(in de werkpraktijk-simulator) en toezicht
gehouden.
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Technische ondersteuning
Dit is het brede onderzoeksgebied van monitoren en testen, reactorfysica, installatie- en procedurewijzigingen,
ontwerpbeoordelingen en -analyses, voorbereiden van vergunningswijzigingen en dergelijke.

Aanbeveling 2014
n

De werkwijze voor tijdelijke modificaties beschrijft
onvoldoende hoe deze door review, goedkeuring
en toezicht aantoonbaar veilig worden uitgevoerd.
De werkwijze voor tijdelijke modificaties moet
voorzien in aantoonbare review, goedkeuring en
toezicht op veilige uitvoering van tijdelijke
modificaties.

Stand van zaken december 2016
Een tijdelijke modificatie is een kortstondige
aanpassing in de installatie, bijvoorbeeld
als een onderdeel vervangen of gereviseerd
moet worden. Ook voor de eenvoudigste
aanpassingen geldt dat dit aantoonbaar
veilig moet gebeuren. De werkwijze voor de
beoordeling voor tijdelijke aanpassingen in
de installatie is aangescherpt.

Suggestie 2014
n

EPZ heeft geen programma dat voorziet in
een totaalbeeld van de onderhouds-, testen inspectiewerkzaamheden. EPZ kan overwegen
hiervoor een programma te implementeren.

Stand van zaken december 2016
Eenvoudig gesteld: operators inspecteren en
testen de systemen en componenten, terwijl
de onderhoudafdeling het preventief en
correctief onderhoud uitvoert. Beide
beoordelen de eigen resultaten en er is
geen systeem om alle informatie bij elkaar
te brengen. State of the art is werken vanuit
een totaalbeeld om de actuele toestand van
een systeem of component te beoordelen.
EPZ heeft met de hulp van WANO een
nieuwe methodiek en beheersysteem
geïmplementeerd.

Operating Experience Feedback
Het leren van ervaringen is een belangrijk kenmerk van de nucleaire industrie. Dit start met het verzamelen van
gebeurtenissen in de eigen centrale en elders in de (nucleaire) industrie. Het gaat om het beoordelen, analyseren en
evalueren van ervaringen om vast te stellen wat men er van kan leren. Ten slotte moet een organisatie zorgen dat
het geleerde in de praktijk wordt gebracht. Dit onderzoeksgebied bekijkt hoe dit bij een kerncentrale is geregeld en
in praktijk wordt gebracht.

Aanbevelingen 2014
n
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De managementverwachtingen en processen die
zorgen voor terugkoppeling van bedrijfservaringen
(Operating Experience) stellen niet zeker dat
beschikbare informatie volledig, tijdig en effectief
wordt gebruikt. EPZ moet haar managementverwachtingen en processen verbeteren zodat
volledig, tijdig en effectief gebruik van interne en
externe bedrijfservaringen is zeker gesteld.

Stand van zaken december 2016
In de nucleaire wereld worden ongewenste
gebeurtenissen en situaties geregistreerd,
getrend en geëvalueerd om van te leren.
Het leren van deze bedrijfservaringen is
belangrijk om herhaling te voorkomen. EPZ
heeft hiervoor systematisch en effectief haar
capaciteit uitgebreid en het werk anders
georganiseerd.
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De meest diepgaande analyse is de
zogeheten ‘root cause analysis’. EPZ heeft
de procedure en de criteria voor de inzet
van een ‘root cause analysis’ geëvalueerd en
verbeterd. OSART heeft vastgesteld dat EPZ
hiermee op de goede weg is. Wel kan er op
het gebied van trend-analyse nog winst
worden behaald en kunnen de criteria voor
het inzetten van een ‘root cause analysis’
nog verder sluitend worden gemaakt. Ten
slotte kan de doorlooptijd van verbeteracties
nog verder worden teruggebracht.

Sommige gebeurtenissen zijn niet tot een voldoende diepgang of zijn niet tijdig geanalyseerd.
EPZ moet de kwaliteit, tijdigheid en diepgang
verder verbeteren.

Stand van zaken december 2016
In een kerncentrale treden net als in
iedere andere fabriek storingen op.
Het is gebruikelijk dat bij onverwachte
gebeurtenissen een oorzaak analyse wordt
gemaakt. De diepgang van zo’n analyse
hangt met name af van de ernst van de
gebeurtenis en of er sprake is van een
herhaling.

Stralingsbescherming
Stalingsbescherming is onlosmakelijk verbonden met het werk in een nucleaire installatie. Er moet altijd aan de
vergunningslimieten worden voldaan en bovendien geldt het ALARA-principe (As Low As Reasonably Acheavable).
Daardoor zijn bedrijfslimieten bij EPZ vaak vele malen strenger dan de toegestane wettelijke norm. Stralingsbescherming zorgt voor het minimaliseren van de stralingsdosis van de werknemers. Ook het behandelen van
radioactief materiaal en afval maakt deel uit van dit onderzoeksgebied.

Aanbevelingen 2014
n

Medewerkers en lijnmanagers nemen niet altijd
eigen verantwoordelijkheid voor de radiologische
veiligheid van zichzelf en hun teams. Als niet
wordt voldaan aan de praktijk- en gedragsregels,
worden betrokkenen hiervoor niet verantwoordelijk gehouden. EPZ moet maatregelen nemen om
te verzekeren dat iedereen verantwoording neemt
voor de stralingsveiligheid van zichzelf en van
hun teams.

Stand van zaken december 2016
De praktijk is dat medewerkers en leidinggevenden vooral vertrouwen op de
deskundigheid van de EPZ-afdeling
Stralingsbescherming. Daardoor neemt de
aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid voor stralingsbescherming af. De
werkinstructies en risicobeoordeling zijn
aangescherpt. Inmiddels zijn werkvergunningen hierop aangepast en werden meer
dan 90 medewerkers hierop getraind. Ook
contractors krijgen hierop een specifieke
training. In de nabije toekomst wordt hiervoor ook de werkpraktijk-simulator ingezet.

OSART onderstreept dat stralingsbescherming in het centrum staat van het verbeterproces bij EPZ.
n

De technieken en werkpraktijken die EPZ
gebruikt voor dosisreductie en het beheersen van
besmettingen zijn niet effectief om deze zo laag
te houden als redelijkerwijs mogelijk is (ALARA).
EPZ moet overwegen om bij nucleaire werkzaamheden meerdere technieken en praktijken in te
zetten om doses en verspreiding van besmettingen
effectiever te reduceren, tijdens normaal
bedrijf, bij projecten en in splijtstofwissel/
revisiestops.

Stand van zaken december 2016
Dankzij voortdurende optimalisatie is de
blootstelling van medewerkers aan radioactieve straling reeds gereduceerd tot een
fractie van wat wettelijk is toegestaan. Met
gerichte maatregelen is dit nog verder teruggebracht. OSART constateert dat EPZ iedere
kans benut om zowel opgelopen dosis als
besmetting verder te reduceren.
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Chemie
Dit beoordelingsgebied omvat alle chemische bedrijfsvoering en de omgang met chemicaliën in relatie tot de
installatie, milieu en industriële veiligheid. Monitoren en bijstellen van de chemie in vrijwel alle vloeistofvoerende
systemen is noodzakelijk voor een betrouwbare bedrijfsvoering. Hiervoor zijn laboratoria nodig, zowel voor
conventionele als voor radiochemie.

Good Practice 2014
n

Het radiologisch-chemisch laboratorium bevat een
geconditioneerde ruimte voor het uitvoeren van
zeer gevoelige (radio-)chemische analyses.

Toelichting EPZ
Met de inzet van een geconditioneerde
ruimte, waar temperatuur en luchtvochtigheid constant gehouden worden, loopt EPZ
voorop bij het uitvoeren van radiochemische
analyses. Snelle, nauwkeurige radiochemische
analyses dragen bij aan optimale installatiecondities en daarmee aan nucleaire veiligheid en verouderingsbeheersing.

Suggestie 2014
n

De werkpraktijken voor het hanteren van schadelijke stoffen zijn niet altijd effectief om zeker te
stellen dat de risico’s op letsel of schade aan
apparatuur minimaal zijn. EPZ kan overwegen de
werkpraktijken voor het hanteren van schadelijke
stoffen te verbeteren om het risico op letsel of
schade verder te minimaliseren.

Stand van zaken december 2016
Het OSART heeft voorbeelden gevonden van
opslag of etikettering van stoffen die niet
voldeed aan de regels en procedures die
EPZ zelf hanteert. Procedures en toezicht zijn
verbeterd en aangescherpt. Volgens OSART
pleegt EPZ meer inzet op training en bewustwording op de omgang met chemicaliën. Het
aantal afwijkingen is daardoor afgenomen.

Emergency Planning & Preparedness
Laat zich in het Nederlands vertalen als voorbereiding op en paraatheid in noodsituaties. Dit onderzoeksgebied
beoordeelt hoe de organisatie zich heeft voorbereid op de beheersing van (ernstige) incidenten en hoe zij er voor
zorgt dat de organisatie te allen tijde paraat staat om in een noodsituatie adequaat op te treden.

Good Practice 2014
n

10

EPZ houdt ieder jaar zes bedrijfsbrede oefeningen
waarmee zij zekerstelt dat alle geconsigneerde
medewerkers minimaal één keer per jaar een
nucleaire ongevalssituatie beoefenen. Aan deze
oefeningen neemt een wachtploeg in de
regelzaalsimulator en een complete alarmresponsorganisatie deel. Externe deelnemers,
zoals de Veiligheidsregio Zeeland, relevante
nationale partijen en de Crisisondersteuning van
de leverancier nemen aan diverse oefeningen
deel.

Toelichting EPZ
Op deze manier bereidt EPZ zich optimaal
voor op zeldzame incidenten. De alarmresponsorganisatie heeft de taak te voorkomen
dat een incident leidt tot een ongeval met
schadelijke radiologische gevolgen. Bij deze
serie oefeningen wordt samengewerkt met
(en tussen) externe partners zoals de Veiligheidsregio en de leverancier van de centrale.
Jaarlijks oefent EPZ met de 13de Gemechaniseerde Brigade van het ministerie van Defensie
een scenario waarin Defensie specifieke
taken uitvoert voor ongevalbestrijding onder
zeer extreme omstandigheden.
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Aanbevelingen 2014
n

n

Op het complex aanwezige voorzieningen zijn
onvoldoende om een tijdige bescherming van alle
aanwezige medewerkers in een noodsituatie te
kunnen garanderen. EPZ moet de beschikbaarheid
en effectiviteit van deze voorzieningen herzien om
voor alle op de locatie aanwezige medewerkers
tijdige bescherming te kunnen bieden.

Stand van zaken december 2016
EPZ heeft de risico’s voor de medewerkers
in noodsituaties met een formele (ARBO)
risico-inventarisatie en -evaluatie in kaart
gebracht. De restrisico’s zijn aantoonbaar op
een acceptabel of verwaarloosbaar niveau.
Mogelijkheden tot verdere reductie zijn aangegeven en zijn/worden planmatig opgepakt.
Zo is de herkenbaarheid van gebouwen voor
externe hulpverleners verbeterd. Daarnaast
zijn persoonlijke beschermingsmiddelen als
jodiumpillen en maskers op meerdere
locaties opgeslagen.

EPZ gebruikt niet alle beschikbare technieken
om geschiktheid van taken en middelen voor
incidentbeheersing alomvattend te beoordelen.
EPZ moet de geschiktheid van alle taken en
middelen voor incidentbeheersing zekerstellen,
gebaseerd op bijvoorbeeld oefeningen, effectiviteitsbeoordelingen, prestatie-indicatoren en
ervaringsterugkoppeling.

Stand van zaken december 2016
Volgens OSART heeft EPZ een systematische
aanpak gekozen om dit punt op te lossen
en is het proces verbeterd en wordt leerervaring effectiever gebruikt in het incidentbeheersingsprogramma. EPZ heeft KPI’s
ontwikkeld waarmee het de effectiviteit van
maatregelen kan meten.
In 2016 zijn de KPI’s in een pilot getest.
De KPI’s en het gebruik ervan moeten
volgens OSART nog wel verder worden
doorontwikkeld waarna een duurzaam
resultaat kan worden gedemonstreerd.

Safety Culture
Nucleaire veiligheid is het beschermen van mens en milieu tegen schadelijke gevolgen van radioactieve lozing en
straling bij het bedrijven van een kerncentrale. Bij EPZ doen we dat door het voortdurend verbeteren van techniek,
organisatie en cultuur. Op verzoek van EPZ heeft het OSART de veiligheidscultuur bij EPZ onderzocht en beoordeeld
hoe de organisatie is ingericht op het verbeteren daarvan. De beoordeling van de voortgang op dit aandachtsgebied
vindt plaats tijdens de tweede fase van de follow-up missie in november 2017.

Good Practice 2014
n

De organisatie van jonge medewerkers Young
EPZ Professionals (YEP) is opgericht als reactie
op een snel verjongende organisatie. YEP biedt
jonge medewerkers een platform voor discussie,
kennisuitwisseling en het actief bijdragen aan de
ontwikkeling van EPZ.

Toelichting EPZ
Directie en management ondersteunen YEP.
Zij betrekt YEP geregeld bij onderwerpen op
diverse terreinen en moedigt initiatieven van
YEP aan.

Aanbevelingen 2014
n

EPZ communiceert niet op een zodanige wijze dat
de hele organisatie altijd begrijpt wat nucleaire
veiligheid voor ieders werk betekent. EPZ moet

zijn communicatiepraktijken verbeteren zodat
door iedereen in de organisatie volledig wordt
begrepen wat nucleaire veiligheid voor zijn of
haar werk betekent.

Stand van zaken december 2016
Het begrip ‘nucleaire veiligheid’ was voor
sommige medewerkers onvoldoende
bekend, te abstract of (ogenschijnlijk) ver
van het eigen werk verwijderd. Er is daarop
een programma ontwikkeld en gestart om
het begrip nucleaire veiligheid, het belang
daarvan en de relatie met de eigen werkzaamheden duidelijk te maken. Leidend zijn
daarbij de vraag die iedereen zich dagelijks
stelt: “Zijn we veilig?” en het uitgangspunt:
“Ik werk veilig of ik werk niet”. Wordt in
december 2017 beoordeeld.
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n

EPZ leert onvoldoende van praktijkervaringen
en doet te weinig om het belang daarvan te
onderstrepen. Hierdoor worden kansen gemist
om de veiligheid te verbeteren. EPZ moet komen
tot een effectieve werkwijze voor het leren van
praktijkervaringen. Deze kunnen effectiever
worden gebruikt en het belang daarvan duidelijker
onderstreept.

Stand van zaken december 2016
Hoewel dit punt pas staat gepland voor
november 2017 is de organisatie zich nu al
beter bewust en stelt zich meer open voor
gesignaleerde verbetermogelijkheden. Er is
een Operating Experience coördinator aangesteld en de ondersteunende capaciteit
(mankracht) is uitgebreid. Verschillende
databases waarin praktijkervaring werd
bijgehouden zijn samengevoegd in één
omvattende registratie. De gegevens zijn
eenvoudiger beschikbaar gemaakt en
worden inmiddels gebruikt in start-werkbesprekingen (pre-job briefings).
n

Bij veranderingen in organisatiestructuur, functies,
leiderschap, beleid, programma’s, procedures en
personeelsomvang worden de gevolgen voor de
veiligheid niet altijd meegewogen. Veranderingen
worden niet effectief gecommuniceerd en geïmplementeerd. Organisatorische veranderingen
behoren gepland en gecontroleerd te worden
uitgevoerd, waarbij voortdurend de mogelijke
gevolgen voor de veiligheid worden beoordeeld
en meegewogen. Effectieve communicatie draagt
bij aan een goede implementatie en behoud van
veiligheid. EPZ moet veiligheidsoverwegingen
(aantoonbaar) meenemen bij veranderingen van
organisatiestructuur, functies, leiderschap, beleid,
programma’s, procedures en personeelsomvang,
alsmede de veranderingen effectief communiceren
en implementeren.

n

Binnen de organisatie wordt niet overal onderkend hoe belangrijk veiligheidsgericht leiderschap
is voor het borgen van een hoog veiligheidsniveau.
Zonder effectief leiderschap dat het belang van
veiligheid benadrukt is het mogelijk dat veiligheid
geen ‘overriding priority’ krijgt. Het hoger
management van EPZ moet overwegen met
effectief leiderschap de waarde van veiligheid
duidelijk te maken om een duurzaam veilige
productie te waarborgen.

Stand van zaken december 2016
Dit punt wordt eind 2017 beoordeeld.
Leiderschap heeft de afgelopen twee jaar al
volop aandacht gehad. Vanuit de visie ‘we
werken veilig of we werken niet’ is vanuit
meerdere programma’s een eigentijdser
leiderschapsprofiel ontwikkeld. Kort samengevat: EPZ voert een ‘dienend leiderschap’
in. Dit wordt in de organisatie ingevoerd
langs de strategische ontwikkelroute van:
authenticiteit uitstralen, verantwoordelijkheid
geven en nemen, waardering uitspreken, het
verstrekken van middelen en mogelijkheden
(empowerment) en samenwerking. Dienend
leiderschap geldt van het hoogste tot het
laagste niveau in de organisatie.

Stand van zaken december 2016
Dit punt wordt eind 2017 beoordeeld. Echter,
na het bezoek van OSART in 2014 heeft EPZ
meteen een proces voor veranderingen en
risico-beoordeling ingevoerd voor de
effecten op de veiligheid. Dit proces is
onderdeel van het (nieuwe) Integraal
Management Systeem van EPZ.
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Severe Accident Management
Na het ongeval in Fukushima is dit onderzoeksgebied toegevoegd als bijzonder onderdeel van Emergency Planning &
Preparedness. Een ernstig incident dat niet goed wordt beheerst, kan leiden tot aanzienlijke schade aan de reactorkern. In dat geval spreken we van een severe accident. De bijzondere omstandigheden die dan ontstaan, maken dat
Emergency Planning & Preparedness bijzondere eisen stelt aan medewerkers en materieel.
Internationaal kent men daarvoor de zogenaamde Severe Accident Management Guidelines. Dit zijn richtlijnen om de
gevolgen te beperken als de reactorkern ernstig beschadigd is geraakt.

Good Practices 2014
n

EPZ heeft de beschikbaarheidseisen van materieel
voor Severe Accident Management vastgelegd in
de Bedrijfstechnische Specificaties. Dit zorgt er
voor dat toezicht, inspectie en controle op dit
materieel op hetzelfde niveau plaatsvindt als op
de systemen van de kerncentrale zelf.

voorop blijven lopen. In tegenstelling tot de
regelzaalsimulator kan deze ook ernstige
ongevallen simuleren. Dit vergroot het toepassingsbereik voor de alarmorganisatie.

Suggesties 2014
n

Toelichting EPZ
Het gaat hier om de mogelijkheden van een
kerncentrale om met de aanwezige middelen
een ernstig ongeval te voorkomen of de
gevolgen ervan te bestrijden. Het opnemen
van dit materieel in de Bedrijfstechnische
Specificaties zorgt er voor dat toezicht,
inspectie en controle hierop op hetzelfde
niveau plaatsvindt als van de veiligheidssystemen van de kerncentrale zelf.
n

EPZ heeft in haar Severe Accident Management
Guidelines de processchema’s ten opzichte van de
standaard uitgebreid met kleurcodes. In deze
processchema’s wordt bijvoorbeeld in kleur aangegeven door welke leidingen en kleppen water
naar de reactorkern kan worden gevoerd. Dit
helpt onder ongevalsomstandigheden het overzicht te houden, werkt tijdbesparend en helpt
vergissingen te voorkomen.

Toelichting EPZ
EPZ heeft veel aandacht voor mitigerende
maatregelen. Daar zijn procedures en
middelen voor beschikbaar. Het blijkt dat
deze zeer praktische verbeteringen direct
positief bijdragen aan meer veiligheid.
n

EPZ beschikt over een gebruikersvriendelijke
Severe Accident Simulator. Het systeem wordt
gebruikt om leden van de Emergency Response
Organisatie te trainen en om scenario’s voor ongevalsbestrijding te ontwikkelen en te beoefenen.

Toelichting EPZ
Simulatie van processen en gebeurtenissen
is een trend. EPZ was een early-adopter
in de jaren negentig en wil hiermee graag

EPZ’s procedures voor afwijkende of noodsituaties
zijn niet compleet en dekken niet alle bedrijfssituaties af. EPZ kan overwegen deze procedures
te completeren.

Stand van zaken december 2016
OSART heeft vastgesteld dat EPZ systematisch werkt aan verbetering. Zo zijn, onder
meer, voor het splijtstofopslagbassin en
bepaalde bedrijfssituaties noodprocedures
opgesteld; voor een aantal andere is voor
ondersteuning leverancier Westinghouse
ingeschakeld. Er zijn instructies beschreven
voor het overschakelen van de bediening
vanuit hoofdregelzaal naar de reserveregelzaal. Ten slotte is ook de regelzaalsimulator
hierop aangepast zodat de procedures
getraind kunnen worden.
n

Verificatie en validatie van de Severe Accident
Management Guidelines zijn niet in een procedure
alomvattend beschreven. Ze zijn niet systematisch
uitgevoerd en gedocumenteerd. EPZ kan overwegen
een systematische verificatie en validatie van de
Severe Accident Management Guidelines in te
voeren.

Stand van zaken december 2016
EPZ heeft volgens OSART een systematische
en alomvattende aanpak laten zien om dit
punt op te lossen. Daar is externe hulp
(waar onder Westinghouse) voor gebruikt,
waarbij ook goed is gekeken naar
Fukushima-lessen. De aanpak loopt nog
door in 2017 en zal aan het eind van dat
jaar worden afgerond.
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Corporate Functions
Bij grote bedrijven maakt men vaak onderscheid tussen productielocaties met één of meer elektriciteitscentrales en
een ondersteunende locatie (het ‘hoofdkwartier’). Daar worden zaken als personeelszorg, inkoop en economische
zaken gecoördineerd. In dit onderzoeksgebied worden de voor de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
relevante centraal uitgevoerde aspecten beoordeeld. Aangezien bij EPZ het ‘hoofdkwartier’ zich op de productielocatie bevindt, worden veel van de corporate functies al in het onderzoeksgebied Management, organisatie en
administratie beoordeeld. Onder dit onderzoeksgebied zijn voor deze OSART onder andere In- en Externe
Communicatie, Bedrijfsrisicomanagement, Juridische Zaken, Personeelszorg en Inkoop beoordeeld. De beoordeling
van dit aandachtsgebied vindt plaats tijdens de tweede fase van de follow-up missie in november 2017.

Good Practices 2014
n

EPZ heeft een bedrijfsrisico-analist die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en inzet van
integrale risicobeheersing binnen de organisatie.
EPZ gebruikt integraal risicomanagement als
paraplu voor alle soorten risico’s. Dit zorgt voor
een compleet overzicht van de risico’s die het
bedrijf loopt en een zorgvuldig beslissingsproces
waarbij alle risico’s worden meegenomen, van
veiligheids- tot financiële risico’s.

Toelichting EPZ
EPZ wil met een integrale risicobeoordeling
goed overzicht houden over alle riscico’s die
het bedrijf loopt. Dit is breder dan alleen de
nucleaire risico’s.
n

In de interne en externe communicatie is sprake
van een grote betrokkenheid van de eigen
medewerkers. Zo heeft EPZ een virtuele rondleiding door de kerncentrale gepubliceerd waarin
eigen medewerkers de werking van de centrale
uitleggen. Er wordt gebruik gemaakt van duidelijke, toegankelijke en feitelijke documentatie. Die
wordt extern gebruikt bij de nieuwsvoorziening en
tijdens oefeningen van haar crisiscommunicatie
met de regionale overheid.

Toelichting EPZ
Door eigen medewerkers te betrekken bij
de interne en externe communicatie, zijn de
middelen herkenbaar voor medewerkers.
Het inzetten van eigen medewerkers creëert
verbinding en trots.
Ook wordt er concreet invulling gegeven aan
de maatschappelijke verantwoordelijkheid
die het werken op een kerncentrale met
zich meebrengt. EPZ besteedt om dezelfde
reden veel aandacht aan het voor een breed
publiek toegankelijk maken van nucleaire
processen en technieken.
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Aanbevelingen 2014
n

De bijdrage van medewerkers aan de nucleaire
veiligheid is niet effectief vastgesteld, gecommuniceerd naar en begrepen door de medewerkers.
EPZ moet haar medewerkers bewust maken van
het belang van hun werkzaamheden en hoe deze
aan de nucleaire veiligheid bijdragen.

Stand van zaken december 2016
Er loopt een programma om de bewustwording op gang te brengen. Alle medewerkers zijn met elkaar in gesprek over hun
persoonlijk bijdrage aan nucleaire veiligheid.
Toetsing vindt plaats in november 2017.
n

Vastgestelde verbetermaatregelen worden niet
volgens de procedure afgehandeld en de
afhandeling van verbetermaatregelen wordt door
het management niet effectief beheerst. EPZ moet
een passend verbeterproces implementeren,
periodiek evalueren en beoordelen, om haar
veiligheidsprestaties te kunnen bewaken en
beoordelen.

Stand van zaken december 2016
Deze aanbeveling heeft te maken met de
formele en juiste administratie en registratie
van verbetermaatregelen.
Ook moet de opvolging beter worden
gegarandeerd. Inmiddels is hiervoor een
vijftal procedures beschreven en wordt er
gericht getraind op inzicht in het (effect van)
menselijk gedrag. Toetsing vindt plaats in
november 2017.
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n

De organisatieveranderingsprocedure wordt niet
effectief gebruikt om veranderingen in de
organisatie door te voeren. EPZ moet haar
organisatieveranderingsprocedure om complexe
organisatiewijzigingen te beheersen gebruiken
en implementeren.

Stand van zaken december 2016
EPZ is een bedrijf in beweging. Pensionering
van medewerkers zorgt voor instroom van
medewerkers met minder nucleaire ervaring. Dit issue moet worden opgelost met
het nieuwe Integrale Management Systeem
(IMS) dat EPZ voor november 2017 invoert.
Er is een nieuwe procedure opgesteld en
reeds enkele malen succesvol toegepast om
organisatieveranderingen in goede banen te
leiden.

Suggestie 2014
n

De beheersing van niet-technische projecten is
niet zo gestructureerd als de beheersing van
technische projecten. EPZ kan overwegen de
beheersing in overeenstemming te brengen met
die voor technische projecten.

Stand van zaken december 2016
EPZ heeft deze suggestie overgenomen. Dit
aspect wordt in december 2017 beoordeeld.
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