
IVM Symposium
Zwolle 

1 juni 2017

Karien en Patrick 
Zus en broer



14 dagen 7 werkdoden

Zeven mensen die niet meer 
thuiskomen na een dag werken.

11 mei 2017: dode bij recyclingsbedriijf in Dongen
12 mei 2017: dode bij sloopwerkzaamheden in Woerden
15 mei 2017: dode door gekantelde truck op de N2 bij Eindhoven
19 mei 2017: dode door frontale botsing vrachtwagens op A28 bij Heijningen
22 mei 2017: dode door ongeval werkzaamheden aan zendmast in Driebergen
23 mei 2017: dode door afvalpers in Venlo
24 mei 2017: dode door ongeval met heftruck in Steenbergen



17 mei 2017



BAM is bam! 

En wat als dit een paar uur eerder was gebeurd…of een paar dagen later?

Eindhoven Airport zaterdagavond 27 mei 2017 omstreeks 19:00 uur 
 (in onze achtertuin)



Dodelijk arbeidsongeval

Niet wat je overkomt is belangrijk, maar wel hoe je ermee omgaat. 

Karien van der Loo-van de Sande (nabestaande, echtgenote slachtoffer)
Patrick van de Sande (nabestaande, zwager slachtoffer)

Vrijwilligers van Stichting Arbeidsongevallen



13 augustus 2014

https://youtu.be/FgtgTz5xtZY

https://youtu.be/FgtgTz5xtZY


13 augustus 2014 ergens tussen 12:43 en 12:57 uur 
Bedrijfsongeval Xycarb Ceramics B.V. in Helmond 

Twee personeelsleden van Xycarb komen om het 
leven bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaam-
heden aan een reactor in het bedrijf. 

Ze stikken in een reactor gevuld met argon gas. 

“Argon is een edelgas. Het is niet brandbaar, explosief 
of giftig. Het is reukloos, kleurloos en zwaarder dan 
zuurstof. Grote hoeveelheden van het gas kunnen 
verstikking veroorzaken doordat het de zuurstof 
verdringt.” Bron: Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verstikking


“PUR 9”





Toon van der Loo 

1957 - 2014

• 57 jaar 
• getrouwd met mijn zus Karien 
• gediplomeerd en zeer ervaren 

onderhoudsmonteur elektrotechniek 
• 21 jaar werkzaam bij Xycarb 

Ceramics, altijd als 
onderhoudsmonteur 

• één zoon, Mitchel, servicemonteur 
elektrotechniek in opleiding.



VERDRIET 



Het onderzoeksrapport
• Een misselijkmakend 1.041 pagina’s tellend uitgebreid en 

zorgvuldig opgemaakt rapport waarin wij als 
nabestaanden meerdere keren tot in detail lezen hoe Toon 
en Tonny zeer waarschijnlijk om het leven gekomen zijn. 

• Conclusie OvJ: “Vervolging dood door schuld” 

• Conclusie OvJ: “Wel vervolging van het bedrijf Xycarb, 
zeer waarschijnlijk niet de directeuren persoonlijk”. 

• Conclusie OvJ: “Geen schuld Toon en Tonny”. 

• Eigen conclusie: Waarom-vraag zonder antwoord.



Een rapport met veel onderzoeken, 
verslagen van alle verhoren, namen, 
informatie over het bedrijf, werknemers-
informatie, autopsie-verslagen, foto’s van 
plaats delict etc.  

Karin is opgelucht dat het OM op basis 
van dat onderzoek concludeert dat Toon 
niets te verwijten valt en directeuren niet 
persoonlijk vervolgd worden. 

Karien wil het rapport liever niet lezen. Ze 
vertrouwt op de lezing door Patrick.



Is Xycarb die welbekende ezel…?

13 augustus 2014 4 juni 2015

 En alle werklieden daar, de betrokken 
verzekeringsmaatschappij(en), de media, 

SZW Arbeidsinspectie, hulpverleners….allemaal ezels?

7 mei 1996 En later…?

?Arbeidsongeval bij Xycarb. 
Een werknemer raakt buiten 

bewustzijn door  
zuurstofgebrek tijdens 

onderhoudswerkzaamheden 
in een reactor. Een collega 

springt in de reactor en redt 
zijn collega met behulp van 

een takel, één gewonde.



Bron:  
Rapport (2 pagina’s groot) van het  
Nationaal Forensisch Instituut over de de autopsie van Toon. 

Vertel ik dit aan mijn zus? Zo ja, wanneer?



Dit heb ik gedaan: 
• April 2015 - juli 2015: Vertel ik dit aan Karien? 

• Juli 2015: Een keer lunchen met Karien. Ik ga het toch 
zeggen, en ik stel meteen voor om terug te gaan naar Dr. 
Buijsse voordat we de rechtszaal ingaan. 

• September 2015: Gesprek met Dr. Buijsse van Catharina 
Ziekenhuis en een gesprek op het bankje in het zonnetje. 

Wat is ons besluit? 

We wachten even af wat er gaat gebeuren…Kan altijd 
nog….Ze zullen toch niet…?



VERDRIET 

ONMACHT



Systematiek
OM - Verdachte 

Gerechtelijke procedure 
Twee procespartijen 

Onderzoek 

(On)schuld 

Straf

Nabestaanden 

Geen procespartij  
wel spreekrecht 

Leed 

Invloed



9 NOVEMBER 2015 
DE RECHTBANK



Rechtszitting 9 november 2015
Eis

Dood door schuld 

= 

€ 180.000 boete 

+  

voorwaardelijk straf tijdelijke 
sluiting bij een volgende fout 
met een proeftijd van 2 jaar.

Vonnis

Dood door schuld 

= 

€ 150.000 boete 
waarvan € 75.000 

voorwaardelijk

Kwetsende uitspraken  
door advocaat Xycarb



VERDRIET 

ONMACHT 

WOEDE



Waarom?



“Mensen hebben een natuurlijke neiging om anderen te 
helpen als die in nood zijn, vooral als het bekenden of 
familieleden betreft. Als het acute gevaar niet zichtbaar, 
ruikbaar of voelbaar is, dan nemen omstanders 
gemakkelijk grote risico’s om de slachtoffers te hulp te 
komen. Bijkomende factor is dat redding uit afgesloten 
ruimtes zonder hulpmiddelen zoals een noodluik of een 
takel eigenlijk niet mogelijk is.” 

Gesproken tekst van Onderzoeksraad voor Veiligheid bij animatie Dodelijk ongeval in mestsilo te Makkinga 2013. 
Tekst gepubliceerd op 26 februari 2014.







Medio januari 2016, ruim een maand na de eerste 
rechtszitting, na de uitspraak en nadat zowel Openbaar 
Ministerie als Xycarb Hoger Beroep ingesteld hebben: 

“Karien, wat willen we nu eigenlijk als nabestaanden?” 



Op bezoek bij Schunk Group
8.100 personeelsleden, 29 landen, omzet 2015: € 1 mrd+ 

Hoofdvestiging Heuchelheim, Duitsland



Alternatieve definitie van personeel:

Je leent mensen van hun families. 
Je belooft ze veilig te laten werken. 
Je laat ze na het werk ongedeerd 

terugkeren naar hun families.



Maar als dat laatste niet gebeurt 
dan hebben WE een probleem

Bedrijf

Overheid

Familie /  
Nabestaanden



XYCARB SAFETY PLAN 2020
1. Xycarb’s eigen safetyplan is het uitgangspunt; 
2. Xycarb benoemt (non)compliancy tot onderdeel van het safetyplan door in 

de periode 2016-2020 onderzoek onder het bestaande personeel te doen 
naar de vraag: “Wat verleidt werknemers om bewust van de bekende 
regels af te wijken?” Alles gebaseerd op het rapport van Theo de Bruin; 

3. Eén dag per jaar, voor het eerst in 2016 en voor het laatst in 2020, roepen 
we een vaste dag uit tot “Safetyday 2020” bij Xycarb. We staan met z’n 
allen op een alternatieve manier stil bij de veiligheid op de werkplek. De 
resultaten van het verleidingsmodel worden bedrijfsbreed besproken; 

4. Schunk / Xycarb zegt een extra investering van € 100.000 voor een 
periode van 5 jaar toe om het safetyplan én de controle daarop mogelijk 
te maken. De invulling gebeurt in overleg; 

5. Nabestaanden Van der Loo zijn bereid medewerking te verlenen aan 
“Safety-day 2020”. De invulling gebeurt in overleg.

MAAR EERST EXCUSES AAN NABESTAANDEN VOOR DE KWETSENDE UITLATINGEN 
IN DE RECHTSZAAL, ANDERS VERDWIJNT DIT PLAN IN DE PRULLENBAK.



VERDRIET 

ONMACHT 

WOEDE 

VECHTLUST



Actualiteit 2015 
November 2015

Bron: www.tno.nl

http://www.tno.nl


Actualiteit 2016 
januari 2016

Bron: NVVK magazine nummer 1, 2016 
www.veiligheidskunde.nl

http://www.veiligheidskunde.nl


Actualiteit  
Maart 2016

Bronnen: nos.nl en Onderzoeksraad voor veiligheid

http://nos.nl


Actualiteit  
September 2016

Bronnen: nos.nl en evo.nl

http://nos.nl
http://evo.nl


29 SEPTEMBER 2016: 
HET GERECHTSHOF



Voorafgaand aan Hoger Beroep
Verzoek van de nabestaanden 
Van der Loo aan zowel Xycarb 
als Openbaar Ministerie: 

• Stop met verdere vervolging. 
• Geen verdere inhoudelijke 

behandeling. 
• Laat oorspronkelijke vonnis 

met schuld en straf in stand. 
• Geef ruimte aan ons plan. 
• Trek het hoger beroep in. 

Reacties: 

• Daags voor zitting trekt 
Xycarb hoger beroep 
onvoorwaardelijk in. 

• Openbaar Ministerie legt 
uit waarom men hoger 
beroep niet kan en wil 
intrekken. 



Kijk op 

www.waaromjijtoon.nl 

voor de volledige tekst 



Hoger Beroep 29 september 2016
Vonnis

Openbaar Ministerie is niet- 
ontvankelijk vanwege gebrek 
aan belang in hoger beroep. 

Straf eerste vonnis blijft staan. 

Mondelinge uitspraak binnen 10 
minuten na afloop van de zitting.

Eis

Tijdens behandeling hoger 
beroep vraagt Openbaar 
Ministerie om: 

1. zaak inhoudelijk verder 
niet te behandelen; 

2. om de straf te 
handhaven.

Vraag Gerechtshof direct na uitspraak: “Openbaar Ministerie en 
Xycarb, overweegt u in cassatie te gaan bij de Hoge Raad?” 

Antwoord Openbaar Ministerie: Nee                  Antwoord Xycarb: Nee







Onze samenwerking met Xycarb: 

2 juni 2016:  
Eerste veiligheidsdag bij Xycarb meegemaakt als nabestaanden. 

16 januari 2017: 
Gesprek bij Xycarb met onze deskundigen (Theo de Bruin, Maarten 
de Wit en Prof. Gerard Zwetsloot). 
Namens Xycarb CEO en kwaliteitsmanager en veiligheidskundige 
aanwezig.  Er zijn grote stappen gemaakt en er ligt een ambitieus 
plan. Veel, heel veel transparantie. 

14 juni 2017:  
Tweede veiligheidsdag bij Xycarb. 

Op naar 2020…!



“Delen is vermenigvuldigen”
• Vanaf 2015: Stichting arbeidsongevallen, inzet als vrijwilliger. 

• 2015- 2016 - 2017: Interviews in Eindhovens Dagblad en Brabants Dagblad. 

• 10 oktober 2016: SZW Arbeidsinspectie in Utrecht, landelijke dag 2016. 

• 15 november 2016: De Amersfoortse, Utrecht. 

• 23 november 2016: Nationaal Forensisch Instituut, Den Haag. 

• 23 november 2016: Pensioenfonds PME, Den Haag. 

• December 2016: Interview in Sozavox (personeelsblad ministerie SZW ). 

• 9 januari 2017: Tweede Kamer CDA-fractie, gesprek Pieter Heerma in Den 
Haag. 

• 10 maart 2017: Stichting Langsz (Landelijk Advocaten Netwerk): Bijdrage 
aan pleidooi tegen Wim Anker.



“Blijven delen is kwadrateren”
• 27 maart 2017: Bijdrage Taskforce Autopsie en gerechtelijke lijkschouwingen van Ministerie 

van V&J, 

• 13 april 2017: Bezoek SZW Arbeidsinspectie in Den Haag, start project veiligheidscultuur. 

• Vervallen wegens verkiezingsuitslag: Tweede Kamer PvdA-fractie, gesprek John Kerstens in 
Den Haag. 

• 26 april 2017: Gesprek in Den Haag Verbond van Verzekeraars, de heer Richard Weurding. 

• 28 april 2017: Workers Memorial day diverse interviews in de media (NOS, RTLZ, AD, 
Omroep Brabant etc.) 

• 29 mei 2017: Presentatie Veiligheidscultuur SZW Arbeidsinspectie in Den Haag. 

• 1 juni 2017: Presentatie Instituut voor Veiligheid en Milieu in Zwolle. 

• juni 2017: Interview in NRC (interviewster Jannetje Koelewijn). 

• December 2017: Ons boek……?



VERDRIET 

ONMACHT 

WOEDE 

VECHTLUST 

T R O T S



Wat willen wij? 

Als u ons project een voorbeeld vindt voor wetgevers, rechtelijke macht, 
SZW, bedrijven, werknemers, slachtoffers van bedrijfsongevallen en 

nabestaanden. 

Durf het dan anders te doen zoals wij deden! 

Kies voor veiligheidsverbetertrajecten

Besteed méér tijd aan:  
• veiligheidscultuur 
• betrokkenheid,  
• en bijna-ongevallen 

Besteed minder tijd aan:  
• schuld 
• aansprakelijkheid  
• en nog meer regels



Is Xycarb die welbekende ezel…?

13 augustus 2014 4 juni 2015

 En alle werklieden daar, de betrokken 
verzekeringsmaatschappij(en), de media, 

SZW Arbeidsinspectie, hulpverleners….allemaal ezels?

7 mei 1996 En later…?

Arbeidsongeval bij Xycarb. 
Een werknemer raakt buiten 

bewustzijn door  
zuurstofgebrek tijdens 

onderhoudswerkzaamheden 
in een reactor. Een collega 

springt in de reactor en redt 
zijn collega met behulp van 

een takel, één gewonde.

VEILIGHEIDS- 
VERBETER-
TRAJECT



Is VDL die welbekende ezel…?

6 oktober 2016 24 mei 2017

 En alle werklieden daar, de betrokken 
verzekeringsmaatschappij(en), de media, 

SZW Arbeidsinspectie, hulpverleners….allemaal ezels?

En eerder…? En later…?

??



Is BAM die welbekende ezel…?

Zaterdagavond 27 mei 2017 (in onze achtertuin)

 En alle werklieden daar, de betrokken 
verzekeringsmaatschappij(en), de media, 

SZW Arbeidsinspectie, hulpverleners….allemaal ezels?

En eerder…? En later…?

??



Als uw bedrijf zegt de beste te willen zijn; Komt daar dan ergens het 
woord “veiligheid” in voor ? 

Dus.. 
• Is er een target van nul bedrijfsongevallen? 
• Weet u hoeveel bedrijfsongevallen er zijn in uw organisatie? 
• Weet u hoeveel bijna-bedrijfsongevallen er zijn in uw organisatie? 
• Spreken we inmiddels meer over betrokkenheid en minder over 

regels? 
• Is de directeur BHV-er? Zo nee, waarom niet? 
• Is die berekening nu eindelijk klaar? Die van “Veiligheid kost geen 

geld, maar levert geld op!” 
• Als je veiligheid voor winst laat gaan, dan maak je meer winst. Of gaat 

winst nog steeds vóór veiligheid bij uw bedrijf? 

Tip 1: Het (on)geschreven woord veiligheid in uw organisatie 



Durf te melden! 

Dus ook als er een ongeval 
in uw bedrijf is geweest 
waarvoor de verzekering 
aansprakelijkheid heeft 
aanvaard en/of geld 
uitgekeerd. Meld dat dan 
bij SZW arbeidsinspectie! 

Laat u zich tegenhouden 
door uw baas? 

Bron: Jaarverslag 2016 SZW Arbeidsinspectie

Tip 2: Durf te melden bij de arbeidsinspectie



Slachtoffers en nabestaanden van arbeidsongevallen in uw bedrijf zijn 
mensen.  

En mensen kunnen praten en denken.  

Praat met ze, ga de dialoog aan.  

Gebruik hun verhalen voor een gezamenlijk verbetertraject. Dan besef 
je pas écht dat betrokkenheid belangrijker is dan (nog meer) regels. 

Tip 3: Praat met elkaar hoe het beter zou kunnen.



Een geval waarbij het nét goed ging terwijl procedures / richtlijnen 
overtreden of omzeild zijn is een bijna-arbeidsongeval.

Elk bijna-arbeidsongeval leert ons veel over een arbeidsongeval.

Elk arbeidsongeval is in zekere zin ook een bijna-dodelijk 
arbeidsongeval.

De grens tussen een bijna-dodelijk-arbeidsongeval en een dodelijk 
arbeidsongeval is flinterdun.

Tip 4: Durf te leren van bijna-ongevallen 

“Het is vaak dat ene moment waarop een mens de natuurlijke 
neiging heeft om anderen in nood te helpen
terwijl je wel weet, maar niet beseft dat…”



Tip 5: Werk veilig en kom thuis. Elke keer weer.

Dank voor uw aandacht 

Karien en Patrick 

patrick@wijsdom.com 

mailto:patrick@wijsdom.com?subject=

