
Intern gebruik

Intern gebruik

Van: @sodm.nl> 
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 00:20 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: Nedmag - VE-5 - incidenten 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender 
and you know the content is safe. 

Geachte heer  beste 

Ik wil graag even de volgende onderwerpen opvolgen: 

Met betrekking tot het incident met de vinger verwonding van 18 juni, hoe is het met de 
betreffende werknemer en wat is de status van het onderzoek? De werknemer hersteld 
voorspoedig gelukkig, KCA is druk bezig met het onderzoek. 

Met betrekking tot de verlaagde druk test op de 16in casing, wanneer kunnen we een antwoord 
verwachten op de vragen in de email hieronder? Uiterlijk volgende week. 

Na aan leiding van de HSE incidenten op VE-5 (25-april-2022 video van werken onder een last 
tijdens opbouw, 8-mei-2022 drillpipe raakt work basket, 18-juni-2022 vinger verwonding), wil ik 
graag in een gesprek met Nedmag en KCAD horen wat volgens jullie hiervan de onderliggende 
oorzaken zijn, zijn er overeenkomsten, en wat is de status van de corrective actions. De man die die 
bij een last werkte was de banksman, bij werkzaamheden op het deel van WHC-1 waar infra 
gerealiseerd wordt. N.a.v. jullie opmerking zijn de veiligheidsregels m.b.t. hijsen via toolboxen onder 
de aandacht gebracht van het personeel werkzaam op WHC-1. De eindrapportage m.b.t. de near 
miss van 8-5 is eerder aan jullie verstuurd, de correctieve acties zijn geïmplementeerd. Het 
onderzoek naar het incident met de verwonding aan de vinger loopt nog. 

Ik ben tussen 12 en 20 juli beschikbaar om deze incidenten nader te bespreken. 13, 15 of 19 juli 
zou mij passen. 

Met vriendelijke groet, 

@sodm.nl 
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Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 14:45 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl>; 

@sodm.nl>; @we-p.nl' @we-p.nl>; 
@kcadeutag.com>; @Nedmag.nl> 

Onderwerp: RE: Nedmag - VE-5 - incidenten 

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

Let op, in deze e-mail verzonden door @nedmag.nl, zijn één of meerdere verdachte links gevonden die uit 
voorzorg aangepast zijn, zodat deze opnieuw gecontroleerd worden bij het aanklikken. Links kunnen misbruikt 
worden om malware op uw systeem te installeren. Klik alleen op nog aanwezige links als de e-mail afkomstig is van 
een door u vertrouwde afzender. 

Indien dit niet het geval is dient u deze e-mail direct te verwijderen. 

DICTU Servicedesk 

---------------------------------------------------- 
Hallo , 

Zie hieronder alvast even een eerste reactie op je e-mail van vanmorgen. Het is momenteel nogal druk (gisteren bijv. 
in Den Haag geweest i.v.m. de beroepsprocedure tegen de afgegeven vergunningen) en we zijn druk bezig met 
coren VE-5. Nadere info volgt. 

Groet, . 
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