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DuPont in Dordrecht
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1 Formaldehydefabriek

3 Delrin® Compounding 

fabriek

2 Delrin® Chemical 

fabriek

4 Delrin® Finished Product

Delrin® productieproces

Internal use only 3



Waarin wordt Delrin® gebruikt?
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DuPont en de omgeving

Website dupondordrecht.info

BurenraadVrijwilligerswerkZomermiddagwandelingen

Sponsoring van grote en kleine evenementen

Nieuwsbrief voor 

omwonenden

Milieujaarverslag voor 

stakeholders
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Forma Plant

Delrin® Chemical Area

CapperPoly

Tankenpark Stillhouse

Centratie
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Delrin® – Beheersmaatregelen

• Life saving rules

• Veiligheid en gedragregels

• Getraindheid brandweer – sprinklersystemen/ blusschuim/ hydranten/bedrijfsnoodplan/ELSA set

• Kennis van de chemicaliën

• Overdrukbeveiligingen/ alarmen / interlocks

• Gasdetectiesystemen

• Aansluitingen op de oven t.b.v. reductie van emissies

• Veiligheidsstudies

• Gescheiden systemen om onverenigbare combinaties te voorkomen

• Good housekeeping

• ATEX equipment

• Dagelijkse en wekelijkse veiligheidsrondes

• Getraindheid personeel

• Overleg met Chemours en Dow

• Inspecties van moederbedrijf/DCMR/interne audits (aangekondigd en niet-aangekondigd)

• Preventief medisch onderzoek

• Incidentonderzoek  + rootcause + verbetermaatregelen + one pager delen

• 90 dagen inwerkprogramma – nieuwe medewerkers

• Management of Change

• KPI dashboard voor PSM kritische zaken/Quality/EHS

• Maandelijkse communicatie met personeel
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Formele Veiligheids Meeting 

voorbeeld

1. Safety statistieken

2. Incidenten in april

3. Besproken incidenten april

4. Status FVM

5. Opmerkingen uit de FVM april

6. Communicatie drills en site drills

7. Topic van de maand “Mei elektriciteitsmaand”

8. Wat te doen bij een blootstelling aan gevaarlijke 

stoffen?
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TAR 2022

Kick Off Meeting

Internal use only

TAR = turnaround = grote onderhoudsstop
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Agenda TAR - voorbeeld
1. Doelstelling

2. Nieuwe manier van alarmeren

3. Incidenten

4. Veiligheids Informatie Centrum

5. Bloktijden werkvergunningen

6. LTCTT kistjes

7. Gasdetectors in de plant (DCA)

8. Afzettingen

9. Steigers

10. Housekeeping

11. Gebruik gereedschap

12. Waar op te letten in de plant

13. PEP-talk  & Veilgheidsrondes

14. Samengevat

10



Samengevat
✓ Ga pas aan het werk als je zeker weet dat je het 

juiste systeem vergrendeld hebt en je

✓ in het bezit bent van de juiste vergunningen

✓ Draag je juiste PBM’s en gebruik alleen 

goedgekeurd gereedschap

✓ Houd je aan de regels en ga bij vragen altijd naar 

het VIC

✓ Meld iedere afwijking die je waarneemt

✓ Let op jezelf door het toepassen van BOLOF en 

houd je ogen en gedachten op je taak

✓ Wees je bewust van je gemoedstoestand… haast 

of frustratie helpen je niets

Samen maken we een succes van deze TAR!
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