
 
 

H2K-Artemas-kennisavond op 7 juni 2018 

Coming soon in the H2K movie theater in Schiedam 

 

 
 
Op 20 april 2010 vond op de Deepwater Horizon een blow-out plaats, gevolgd door een explosie, waarbij elf 
bemanningsleden omkwamen. Blusboten konden het platform, dat in brand stond, niet meer redden, waarna 
het op 22 april zonk. Er ontstond een grote olievlek, die is aangeduid als de grootste milieuramp in de 
Amerikaanse geschiedenis. De olieramp vormde een grote bedreiging voor het ecosysteem en de visserij van 
de Amerikaanse zuidkust. 
  
Een jaar na de ramp komt een commissie, aangesteld door president Obama, tot de conclusie dat de ramp in 
de Golf van Mexico het gevolg is geweest van “systematische fouten” bij BP, bij andere betrokken bedrijven, 
en ook bij de Amerikaanse toezichthouder. Zo heerste er volgens de commissie bij BP een “cultuur waarbij het 
vooral draaide om haast te maken met projecten, en zo tijd en geld te sparen, ook al ging dat ten koste van de 
veiligheid.” In diezelfde periode komen er meerdere boeken over de ramp uit waaronder “Run to failure, BP 
and the making of the Deepwater Horizon disaster” en “Drowning in Oil, the Reckless pursuit for money”. 
Vooral de subtitel van het tweede boek is veelzeggend en des te schrijnender als we de uitspraak uit 2007 in 
de Financial Times van het hoofd van de US Chemical Safety and Hazard Investigation Board in 2007 erbij 
halen: “I was ‘absolutely terrified’ that such a weak safety culture could have existed at BP.” Ze deed deze 
uitspraak als reactie op de uitkomsten van het onderzoek naar de explosie bij de BP-raffinaderij in Texas City 
in 2005. 

  



Het waarom van de bijeenkomst 
De gedachte achter het organiseren van deze filmavond is om informeel te netwerken en verbinding te 
maken. 

Aansluitend aan de film, zal er tijd worden ingeruimd om vanuit een professioneel oogpunt naar de gevolgen 
van de organisatiecultuur van BP, gedurende de tien jaar voorafgaand aan het incident met de Deepwater 
Horizon te kijken. 

Kortom een gezellige filmavond waarbij het uitwisselen van overtuigingen, kennis, ervaringen en 
deskundigheid centraal staat. 

Het VanPlan 
19.00 - 19.30 Inloop  
19.30 – 21.30 Film 
21.30 – 22.15 Dialoog over veiligheid als onderdeel van de organisatiecultuur 

Voor meer informatie 
Peter de Roos (H2K) 06-51588089 
Ruud Plomp (Artemas) 06-12995890 

Deelname en aanmelden 
Voor meer informatie of het aanmelden, stuur een email naar:

Peter de Roos:  p.deroos@h2k.nl
Ruud Plomp:  ruudp@artemas.eu

Locatie
H2K 
Admiraal Trompstraat 12 
3115 HJ Schiedam 


