Dit is wat hen voor ogen staat:
1. Harder werken en meer taken voor
minder mensen.

2.

Eigen vast personeel
wordt verminderd.

Van Rotterdam tot Antwerpen willen alle
petrochemische
bedrijven
een
efficiëntiestijging over twee jaar van 10%.
Dat betekent 10% harder werken of 10%
mensen
afdanken.
Bij
DEGUSSAAntwerpen wilde de directie onder andere 90
van de 481 banen in de onderhoudsafdeling
schrappen. Installaties en pompen worden
langer gebruikt en minder preventief
onderhouden. Daartegen werd in januari
vorig jaar 11 dagen gestaakt. Shell doet
hetzelfde. Shell wacht eindeloos met het
aanwerven en opleiden van nieuwe
operators. Ondertussen komen de ouderen
op pensioenleeftijd zonder hun ervaring
doorgegeven te hebben.

Onderaannemers nemen veel
banen over van het eigen
ervaren en vertrouwd vast
personeel.
Die
onderaannemers werken op
hun
beurt
veelal
met
uitzendkrachten. Doordat ze
minder vertrouwd zijn met het
bedrijf stijgt het risico. Nu al
werken op Shell 500 tot 2000
werknemers
van
externe
firma’s tegenover 3.000 eigen
werknemers.

Dat is wat vele werknemers verontrust. Zij willen werkzekerheid, een correct
loon én de waarborg dat er correct en veilig gewerkt wordt.
Shell moet zijn verantwoordelijkheid tegenover de buitenwereld waarmaken!
Shell heeft
superwinsten gerealiseerd (wist U dat Shell-topman Van der Veer vorig jaar  3,46 miljoen ontving?)
Waarom investeren zij niet opnieuw in het preventief onderhoud en de tijdige vernieuwing van de
installaties? Waarom voeren zij een beleid om installaties te laten draaien tot ze kapotgaan!? Waarom
mag Shell van de Provincie haar kraker installatie weer opstarten zonder de ontplofte stofvanger te
vervangen, zodat er per dag 1000 kg fijn stof méér in de lucht terecht komt en op onze buurt neerslaat?
De arbeiders zijn hierover verontrust. De buurtbewoners hoeven dit ook niet langer te nemen.
Wiebe Eekman en Joop De Rooy
Op gezondheid en veiligheid mag géén prijs staan:
Herbemanning van de onderhoudsdiensten en van het productiepersoneel!
Voldoende tijd voor opleiding tot vast personeel in het bedrijf zelf!
Vast contract bij het hoofdbedrijf voor alle geregeld personeel van onderaannemers.

Eerst de mensen, niet de winst!

--------------------------------

-------------------------------

Wat denkt U hiervan?
Bent U bereid om samen met ons de arbeiders van de Shell te steunen? Wilt U deze folder zelf
verder verspreiden?Neem dan contact met de NCPN om…
Naam:
Adres:

Gemeente:

Tel/GSM:

E-mail:





Uw verhaal te vertellen
mee te werken aan een veiligere omgeving
kennis te maken met de NCPN-werking





Uw voorstellen voor te leggen
meer informatie te krijgen
gratis enkele nummers van het blad“Manifest” te
krijgen

Stuur deze bon terug naar NCPN., Haarlemmerweg 177,1051 LB Amsterdam
of mail naar: NCPN@wanadoo.NL

Oproep aan de buurtbewoners, vanwege arbeiders van de Shell-raffinaderij:

“Help ons de raffinaderij veilig te houden!
Eis beter onderhoud van de installaties!
Vraag herbemanning van de ploegen!
Eis openbaarheid van de incidentrapporten”
U woont hier in de buurt van het grootste
raffinaderijcomplex van Nederland. U
woont hier vermoedelijk goed en wilt het
ook zo houden.
U zult zich, net zoals wij, ernstige vragen stellen bij
het zware incident van 14 juli, zomer vorig jaar,
toen de hele raffinaderij plat ging en voor ernstige
roet overlast zorgde. U zult eveneens bedenkingen
hebben, net zoals wij, bij de incidenten begin dit
jaar op 5 en 15 januari toen installaties gedeeltelijk
uitvielen door gebrek aan stoom.
(Foto Wiebe Eekman)
Voormalig diensthoofd
arbeidsveiligheid en
milieu-coördinator
van een Antwerpse
raffinaderij, nu op pensioen.
Iniatiefnemer werkgroep
“Arbeidsveiligheid en
gezondheid”
e-mail
wiebe.eekman@pandora.be

(Foto Joop De Rooy; Onze

Waren deze incidenten dan niet te vermijden?
plaatselijke contactpersoon,)
Samen
met
de
arbeiders
en
het
e-mail-adres:
kantoorpersoneel uit de petrochemische
joop51267@hotmail.com
bedrijven zijn wij overtuigd, dat deze
fabrieken perfect veilig kunnen werken. Op voorwaarde dat men de petrochemische processen weet te beheersen en zorgt voor voldoende en
ervaren personeel.

Bij dat laatste wringt de schoen! Want hoe aardolie geraffineerd en verder
verwerkt moet worden, dat hebben de ingenieurs al tientallen jaren onder de knie. Zij weten precies wat
technisch kan en welke risico's vermeden moeten worden. Maar de laatste jaren bezuinigt Shell op
onderhoud van de installaties. En Shell bespaart ook op productiepersoneel dat de processen moet
controleren.

Neem nu de grote stroomstoring van 14 juli 2005: Die veroorzaakte een kettingreactie van
installaties die uitvielen op veiligheid. Omdat er géén koelwater meer was viel ook de stoomproductie uit.
Gevolg affakkelen en roetoverlast. Maar in 1999 was de stroom ook uitgevallen. Daarna werd onderzoek
gedaan en werden maatregelen afgekondigd om zo'n kettingreactie te voorkomen. Waarom waren die
maatregelen in 2005, vijf jaar later, nog niet uitgevoerd?
5 januari dit jaar: instrumentatielucht naar de stoomketels valt uit. Daardoor stopt de productie van
stoom, waardoor enkele chemie-afdelingen en de crude destillatie units van het raffinaderijcomplex
uitvallen. En alweer wordt er afgefakkeld. Dus weer een kettingreactie van een kleiner incident naar een
heel groot incident.
15 januari, twee weken later: Een transportbuis voor stoom onder druk barst open. Geluidsoverlast
tot in de woonwijken. Geen stoom meer naar de kraakinstallatie, waardoor die uitvalt. Tegelijk komen er
rookgassen met resten onverbrande olie ("koolwaterstoffen") in de electrostatische stofvanger terecht.
Gevolg: explosie in de stofvanger.

Shell heeft net als andere petrochemische bedrijven in de wereld een verklaring ondertekend
van zorg voor het milieu en veiligheid!!
Wij horen de grote bazen van al die bedrijven zeggen dat zij de veiligheid voorop blijven
stellen. De meesten van het management zullen dat ook wel menen. De veiligheid wordt
echter wel bedreigd door de grote aandeelhouders. Die eisen steeds hogere
rendementen voor hun beleggingen. Ze willen kosten drukken door
personeelsvermindering en besparingen op onderhoud van de installaties.

