
 

Workshop 12 juni: “Safe Shutdown” 

 

 

Delta Process Academy  

 

Beste lid,  

 

Delta Process Academy organiseert samen met Agoria Contracting and Maintenance een workshop 

rond Safe Q Shutdown waar veiligheid en kwaliteit voorop staat.  

We starten de workshops met een presentatie over best practices rond contractor management op 

basis van een benchmark uitgevoerd bij BASF, Total, Innovyn, Evonik en ENGIE Electrabel. Deze 

presentatie is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door Dhr. Robin Gyzels aan de KULeuven 

(Master Safety Engineering).  

Vervolgens worden de resultaten van het Shutdonwnetwerk (samenwerking essenscia – Agoria) 

gedeeld. Doelstelling van dit netwerk is om de ‘goede praktijken’ te bundelen die de veiligheid en het 

vlot verloop van een shutsdown mogelijk maken. Deze sessie handelt over ‘Eenheidstijden en 

werkpaketten’.  

Tijdens de laatste presentatie gaan we dieper in op het thema localiseren van medewerkers met 

behulp van nieuwe technologie. Dit innovatief thema biedt vele mogelijkheden naar veiligheid.  

Afsluitend organiseren we een workshop waar we in groep enkele stellingen bespreken.  

De doelgroep van deze sessie is TAR managers, projectmanagers, operationeel verantwoordelijken 

betrokken bij een shutdown, aankopers en plant managers. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 40 

leden van Delta Process Academy en 40 leden van Agoria Contracting.  

Deze workshop gaat door in het Agoria ALM gebouw te Berchem.  

Voor inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Michèle Celis (mcelis@essenscia.be) of Dhr. Geert 

Boogaerts (gboogaerts@essenscia.be), voor de leden van Delta Process Academy en bij Dhr. Herman 

Looghe (herman.looghe@agoria.be) voor de leden van Agoria Contracting & Maintenance.  

Wij kijken uit naar uw deelname en wensen u een leerrijke workshop toe.  

 

 

Geert Boogaerts       Herman Looghe 

Delta Process Academy      Agoria Contracting & Maintenance  
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Programma Workshop Delta Process Academy 

“Safe Q Shutdown” 12 juni 2019, vanaf 08.00 tot 13.00 uur 
Plaats: Bluepoint (ALM) , Filip Williotstraat  9 , Berchem. 

 

08.00       Ontvangst en koffie 

08.40  Verwelkoming: Geert Boogaerts, coördinator Delta Process Academy,  

essenscia Vlaanderen 

Feedback over de vorige werksessies - Voorstelling van het programma - 

Inleiding van het thema  

09.00  Opening door de dagvoorzitters: Philippe Deneve, Agoria Contracting en 

Maintenance, Werner Van Acker, essenscia 

Waarom is Kwaliteit en Veiligheid zo belangrijk tijdens de uitvoering van     

een veilige Shutdown?    

09.10 Richtlijnen voor een goed contractormanagement 

 Een goed management zet veiligheid voorop 

 Robin Gyzels, Engie 

10.00  Koffie  

10.30  Richtlijnen rond ‘Werkpaketten’  

 Een goede praktijk 

 Werner Van Acker, Evonik  

11.30  Innovatie en contractor management 

 Situering van personen op een plant.  

12.00  Discussie tafel: Wat is de toekomst van een kwalitatieve Shutdown? 

12.30  Broodjeslunch en koekje 

 


