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oen de Call for Abstracts ruim een jaar geleden verscheen, vroeg iemand mij naar aanleiding van het thema
van het congres: ‘2025, wat ga ik anders doen?’ – ‘Waarom 2025 en niet 2050? Of 2100?’ Wij hebben hier uiteraard
over nagedacht in de congrescommissie. Welnu, het juiste antwoord is omdat 2025 nagenoeg voor de deur staat, wij kunnen
deze tijdspanne redelijk overzien. Als wij het over 2050 gaan
hebben, of 2100, dan wordt het science ﬁction, al een stuk minder voorspelbaar. In 2025 zijn er heus geen mensen op Mars
geweest, is het klimaatprobleem (nog) niet opgelost, en is de
veiligheidskundige de persoon zoals wij hem (of haar) goed
kennen: degelijk, betrouwbaar, eigengereid en misschien een
tikje behoudend.
Dat wil niet zeggen dat er de komende tijd niets gaat veranderen. Robots en cobots (robots die met mensen kunnen samenwerken) gaan taken van mensen overnemen, taken die zij
waarschijnlijk veel betrouwbaarder en efﬁciënter kunnen verrichten. Wij hoeven tegenwoordig geen gevaarlijke capriolen
meer uit te halen als wij een tank willen inspecteren, dat kunnen wij met een drone inmiddels veel gemakkelijker en sneller. Een groot petrochemisch bedrijf laat ondertussen een robot (Sensabot) langs pijpen, vaten en ﬂenzen rijden, om
scheurtjes, barstjes en lekkages op te sporen. Dat kan zo’n
ding een stuk beter dan wij dat kunnen, of niet soms?
Via sensoren zullen wij binnenkort real-time van allerlei zaken
op de hoogte gehouden worden en blijven. Door gegevens te
combineren, zullen lerende computers uiteenlopende gebeurtenissen nog beter gaan voorspellen. En zullen zelfrijdende
auto’s via deze systemen hun weg vinden naar vrije parkeerplaatsen of langs verkeersopstoppingen, ik noem maar wat.
Het blijft gissen wat dit teweeg brengt, maar het gaat snel.
Een ander vroeg mij: ‘Wat anders doen?’ ‘De veiligheidskundige zal met zijn tijd mee moeten gaan, zich moeten bijscholen
of zich anderszins verdiepen, vrees ik’, zei ik toen maar. ‘En
daar is het NVVK-congres trouwens een uitstekende plek
voor!’ (Een beetje reclame maken mag, uiteraard.) Meedenken
over nieuwe technologie: de veiligheid van robots en cobots,
het gebruik van allerlei sensoren in apparaten, kleding, infrastructuur. Deze sensoren kunnen ons, bijvoorbeeld, veel vertellen over gebruik, intensiteit, slijtage, onderhoud, vervanging. Nuttige informatie, die de veiligheidskundige van
overmorgen ongetwijfeld gaat gebruiken.
Is de veiligheidskundige van de nabije toekomst bovenal een
datacruncher? Voorlopig niet, als ik de artikelen in deze bundel
lees. Het ambachtelijke veldwerk zal voorlopig niet verdwijnen.
Er is nog genoeg asbest dat opgeruimd kan worden, inspecties, onderzoek naar ongevallen, onberekenbare operators, directief leiderschap. De veiligheidskundige gaat wellicht wel
door een andere bril naar de wereld kijken. En dan bedoel ik
geen VR- of AR-bril, maar een niet-lineaire bril, met meer
aandacht voor complexiteit. Een systemische bril, zeg maar. U
kunt het allemaal verwachten, of nalezen in deze bundel.
2025? Wij zijn er (bijna) klaar voor! Q
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Congresbundel
Jan de Kroes-lezing 2019 door Victor Lamme

Druk op de goede
knoppen in het brein
Het is 10 augustus 2006 als op Heathrow Airport ineens alle vluchten worden gecanceld. Aanleiding is de arrestatie van 24 personen de avond ervoor. Zij hebben
het plan opgevat zeven vluchten vanuit Londen naar de VS op te blazen met
bommen, gemaakt van acetonperoxide, een vloeistof die ze wilden meesmokkelen aan boord, verstopt in ﬂesjes frisdrank. De chaos op het Londense vliegveld
is enorm en houdt meerdere dagen aan.
TEKST VICTOR LAMME
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liegtuigen die wel vertrekken worden uitvoerig gecontroleerd. Passagiers mogen niets
dat zelfs maar op vloeistof lijkt met zich
meedragen. Inkt in pennen is al verdacht.
Moeders mogen babymelk alleen meenemen
als ze daar eerst in het bijzijn van een veiligheidsagent zelf
een slok van hebben genomen. Het is het beruchte vloeistofbomplan, waarvoor later een handvol van de arrestanten wordt veroordeeld. En het is de oorzaak van de maatregel die iedereen die weleens een vliegtuig pakt intussen
kent: het verbod om vloeistoffen, spuitbussen en gels van
meer dan 100 milliliter mee te nemen in de handbagage.
De ophef op Heathrow kost ongeveer 175 miljoen pond aan
gecancelde vluchten, veiligheidsmaatregelen en het opvangen van passagiers. Naar schatting kost het hele moderne beveiligingscircus, ingesteld na 9/11, met scanners,
poortjes, röntgenapparatuur voor koffers en handbagage
en alle personeel, wereldwijd zo’n 45 miljard dollar per
jaar. En daar zijn de economische kosten van de tijd die we
met zijn allen verspillen nog niet bij opgeteld. Bovendien:
zoveel veiliger worden die vluchten er niet van. Regelmatig verschijnen rapporten waaruit blijkt dat het betrekkelijk eenvoudig blijft voor ‘testterroristen’ om bijvoorbeeld
een wapen mee aan boord te nemen.
Hoeveel hebben we eigenlijk over voor een iets veiliger
vlucht? Het is uiteraard moeilijk in te schatten hoeveel
aanslagen er zijn verijdeld door alle maatregelen. Maar
met een handvol aannames en wiskundige modellen kan
wel worden bepaald hoeveel per ‘gered’ mensenleven
wordt besteed: iets tussen de 30 en 600 miljoen. Dat is ongeveer duizend keer meer dan in veel westerse landen acceptabel wordt geacht als bedrag dat mag worden besteed
aan de behandeling van een ernstig zieke patiënt.
Ook vóór 9/11 waren vliegtuigen al een favoriet doelwit van
terroristen. Iedereen herinnert zich wel de kapingen uit de
jaren zeventig (tachtig stuks in tien jaar!), of de bomaanslagen uit de jaren tachtig, zoals die boven Lockerbie. Al in
1933 werd een vlucht van United Airlines boven Chesterton door een bom neergehaald waarbij zeven doden vielen.
Maar niets heeft de veiligheidsmaatregelen zo opgevoerd
als de aanslagen van 11 september 2001. Waarom is dat?
De aanslag op Twin Towers in New York heeft iedereen bijna live meegemaakt. Miljoenen kijkers zagen de inslag van
het tweede vliegtuig, miljoenen meer zagen het ineenstorten van de gebouwen op CNN. Feiten werden beelden. En
dan gebeurt er iets vreemds in ons hoofd. Dan krijgen ze
betekenis, een emotionele waarde. Het is de zogenaamde
mediale prefrontale schors, voorin ons hoofd, die deze
emotionele waarde toekent. Allerlei hersenonderzoek laat
zien dat dit hersendeel (de mPFC) van doorslaggevend belang is voor de keuzes die we maken.
Zou je één man van een brug duwen om daarmee een
trein te laten stoppen die vijf mensen dreigt te doden die
verderop aan het werk zijn? Zou je als kapitein van een
schip vijf mensen uit een reddingsboot gooien om daarmee de kans op overleving van de andere dertig te verdriedubbelen? De meeste mensen kiezen in zulke gevallen liever niet voor de rationele of rekenkundig ‘verstandige’

optie, in dit geval een onschuldige opofferen om daarmee
anderen te redden, hoe onschuldig die overigens ook zijn.
Dat voelt niet goed. Opmerkelijk is dat patiënten met een
beschadiging van de mPFC zich niet door dergelijke onbestemde gevoelens laten tegenhouden: die man gaat van
die brug, en die vijf mensen uit de boot! Zonder mPFC zijn
we rationeler dan mét.
Emoties. Ouders laten hun kinderen niet vaccineren omdat
hun verstand wordt vertroebeld door angst voor bijwerkingen en enge verhalen op internet. Kernenergie werd dertig
jaar geleden in de ban gedaan omdat radioactieve straling
eng is, terwijl kernenergie in werkelijkheid het minste
aantal levens per kilowattuur kost. Zelfs de emotie die één
plaatje oproept kan de wereld veranderen. Voordat het
dode jongetje Alan Kurdi op het strand van Bodrum werd
gefotografeerd, waren de Syrische vluchtelingen voor de
meeste mensen een abstract probleem, in een afgelegen
stuk van de wereld waar altijd wel wat is. Na die foto sloeg
alles om. Iedereen wilde ineens helpen. Angela Merkel
zei: Wir schaffen das, en de rest is geschiedenis.

Bewustwording?
Hoe kunnen we ons wapenen tegen emoties die ons het
zicht op de werkelijkheid ontnemen? Vaak wordt gegrepen
naar bewustwording. Als we mensen maar goed informeren
komt alles wel goed, is het idee. Dat wil nog weleens tegenvallen. Ouders die van artsen te horen krijgen dat vaccinatie
toch echt veilig is, verzinnen juist extra argumenten om aan
te tonen dat hun kind er ziek van wordt. En zo wordt hun
emotionele afkeer alleen nog maar sterker. Maar ook advies dat wordt geloofd, lost het probleem niet op. Israëlische onderzoekers lieten jongeren de ernstige gevolgen
zien van roekeloos rijgedrag. De bewustwording over het
gevaar hiervan nam toe, en de jonge bestuurders waren ervan overtuigd dat ze nu minder hard zouden gaan rijden. Tot
ze in een simulator ‘echt’ de weg op gingen. Toen bleek dat
ze juist 10 procent harder reden dan anders. Hetzelfde zien
we bij ﬁnancieel roekeloos gedrag. Ook daar heeft bewustwording zeer weinig effect op het maken van schulden, het
aangaan van verkeerde investeringen of het sjoemelen met
regels. Juist als het om geld gaat, lijkt de door economen
zo gevierde, rationeel handelende homo economicus eigenlijk ver te zoeken.
Bewuste intenties en goede voornemens zijn niet altijd
een goede voorspeller van gedrag. Emily Falk van de universiteit van Californië liet mensen – terwijl ze in de hersenscanner lagen – informatie zien over de gevaren van
onbeschermd zonnebaden en de voordelen van het gebruik van zonnebrandcrème. Hierna vroeg zij de proefpersonen of ze dachten zich nu vaker in te smeren en gaf ze
een paar zakjes van het spul mee naar huis. Een week later werden de proefpersonen onverwacht opgebeld met de
vraag: heb je die zakjes nog gebruikt? Sommigen hadden
dat gedaan, anderen niet. Maar er bleek geen enkele correlatie met de van tevoren aangegeven intentie. Wie zei
meer te gaan smeren, had dat net zo vaak niet gedaan, wie
zei het niet te gaan doen vaak juist wel. Mensen zeggen
blijkbaar A en doen vervolgens B. Opmerkelijk genoeg
bleek de reactie van het brein (met name de mPFC) op de
gegeven voorlichting een veel betere voorspeller van het
gebruik van de zakjes. Blijkbaar bepaalt het brein ons ge-
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Nudging
Cues uit de omgeving kunnen mensen vaak onbewust een duwtje in de goede richting geven. Het oudste voorbeeld daarvan is misschien wel de vlieg die in
veel urinoirs is afgebeeld om mannen net iets meer
aandacht te laten besteden aan het mikken op de
juiste plek. Belijning stuurt mensen vaak ongemerkt
de goede kant op, of zorgt ervoor dat mensen weten
waar ze moeten staan, zoals de vakken voor rokers
die onbewust werken als ‘hok’ waar niemand buiten
durft. In IJsland zijn zebrapaden zo getekend dat
wordt gesuggereerd dat het fysieke drempels zijn,
zodat automobilisten vanzelf snelheid minderen. Ook
sociale cues zijn vaak belangrijk. In kantines zorgde
het beeld van twee oplettende ogen naast het verzoek
de dienbladen terug te zetten voor een daling van niet
opgeruimde tafels van 35 procent naar 20 procent.
Ook spiegels, naamplaatjes en andere trucs die de
suggestie wekken dat je niet alleen of anoniem bent,
induceren vaak pro-sociaal gedrag. Over nudging is
de laatste tijd veel geschreven.

drag, en hebben intenties, goede voornemens, bewuste
gedachten en meningen daar betrekkelijk weinig vat op.
Dus hoe beïnvloeden we effectief gedrag? Het – vaak ook
wat gemakzuchtige – pad van voorlichting en bewustwording lijkt niet de gouden weg. Beïnvloeden van gedrag vereist een tikje meer gevoel voor wat mensen werkelijk
drijft. Wat meer inzicht in hun vaak onbewuste emoties. En
de vaardigheid om te drukken op de ‘goede knoppen’ in
het brein.

Knop 1: hebzucht
In 1954 voerden James Olds en Peter Milner een opzienbarend experiment uit. Zij implanteerden elektroden diep
in het hoofd van een rat. Vervolgens gaven zij de rat de gelegenheid op een pedaaltje te drukken en daarmee wat
stroom te laten lopen door die elektrode. Binnen een paar
uur had de rat nog maar één doel in het leven: het indrukken van het pedaaltje. De hele dag. Olds en Milner hadden
het beloningscentrum in het brein gevonden. De structuur
die dopamine produceert. Dopamine geeft een prettig gevoel. Maar nog veel belangrijker: het is voor het brein het
signaal: ‘Dat moet ik vaker doen!’ Activering van de beloningscircuits is de basis van ons vermogen om van ervaringen te leren: het gedrag dat tot de beloning heeft geleid, wordt in ons brein verankerd.
Soms werken beloningen iets te goed. Wie bankiers met
bonussen aanzet tot het verkopen van riskante hypotheken
kan een wereldwijde crisis veroorzaken. In koloniaal India
dachten Engelsen met een premie voor iedere dode slang
hun huizen en tuinen van de enge reptielen te verlossen.
Het resultaat was omgekeerd, want slimme Indiërs gingen
de beesten kweken. Het zijn mooie voorbeelden van de perverse prikkel, een beloning die helemaal verkeerd uitpakt in
de praktijk. De kunst is uiteraard van tevoren vast te stellen
wanneer een beloning tot het verkeerde gedrag zal leiden.
Op een of andere manier beheerst juist de overheid die
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kunst maar matig. Minder bijtelling voor elektrische auto’s
die ook gewoon op benzine rijden, meten van uitstoot in het
lab in plaats van op de weg, meer eenrichtingsverkeer in de
stad; was het echt zo moeilijk in te zien dat dit alleen maar
leidt tot meer vervuiling?
Ook voor veiligheidsmaatregelen is enig inzicht in de neiging van de mens de makkelijkste weg naar een beloning
te kiezen wel van belang. Vluchtwegen zijn vaak langer
dan de weg die een bezoeker aan een theater of festival
heeft afgelegd om binnen te komen. Sowieso is de natuurlijke neiging van de mens om de ingang ook als uitgang te
kiezen; dat was immers de poort die als eerste werd ‘beloond’ met toegang tot de festiviteit. Een nooduitgang die
vereist dat een bezoeker precies de andere kant op moet,
is daarom gedoemd te worden gemist, vooral in paniek.
Wie dichtbij staat wordt beloond met het beste zicht, en
dat kan heel gevaarlijk zijn als de attractie een monstertruck is. In zulke gevallen is het goed als het beste uitzicht
juist achteraan is, bijvoorbeeld omdat je dan hoger zit.
Het dragen van helmen, veiligheidsgordels, netjes werken;
het is allemaal gedoe, en in strijd met de menselijke natuur om de makkelijkste weg naar het doel te kiezen. Gebruik van veiligheidsmaatregelen moet juist makkelijker
zijn dan ze weg te laten. En uitvoerig worden beloond, door
leidinggevenden en de omgeving. Een goed voorbeeld
daarvan is het succes van de BOB-campagne. Niet drinken
terwijl de rest van je vrienden een vrolijke avond heeft, hoe
vervelend is dat? Maar de BOB-campagne heeft vanaf het
begin benadrukt dat de BOB een held is, die door zijn
vrienden op handen wordt gedragen. In ﬁlmpjes is hij juist
cooler, grappiger en populairder dan de rest. BOB wordt
uitvoerig voor zijn gedrag beloond, en staat boven de dronken massa. Hij heeft status. En daarom heeft de campagne geleid tot een daadwerkelijke afname van dronken bestuurders en door alcohol veroorzaakte ongelukken.
Mensen belonen voor het goede gedrag is niet altijd een
kwestie van geld. Een sporter gaat voor winst, de ambitieuze carrièretijger voor status, een soldaat strijdt voor zijn
eer. Mensen zijn erg gevoelig voor sociale beloningen:
likes op Facebook, of gewoon dat iemand zegt ‘dat heb je
goed gedaan’. Maar ook plezier is een beloning. Zoek op
YouTube maar eens op ‘fun theory’, en je ziet hoe makkelijk mensen zijn te verleiden tot wat gezonder, veiliger of
vriendelijker gedrag door ze te belonen met iets leuks.
Mensen worden graag beloond. Soms noemen we dat hebzucht. Maar vaker is het gewoon onze zoektocht naar
mooier, leuker, beter, grootser. En wie dat vertaalt in ‘veiliger’ snapt iets van knop 1.

Knop 2: angst
We zijn niet alleen gevoelig voor beloning. Ook van negatieve reinforcement leert het brein snel. Zet een rat in een
kooi en geef hem een elektrisch schokje telkens als een
lampje aangaat. Al snel zal hij het lampje associëren met
de negatieve ervaring en meteen in elkaar kruipen als het
gaat branden, schok of geen schok. Dit soort fear conditioning lijkt af te hangen van een belangrijke structuur in het
brein, de amygdala. En hoewel niet groter dan een erwt,
heeft deze hersenkern ook sterke invloed op menselijk ge-

drag. Ik schrok me een keer dood van een metropoortje
dat met veel geweld dichtklapte omdat ik het verkeerde
kaartje scande. Nog maandenlang aarzelde ik bij ieder
poortje.
Veel voorlichting maakt gebruik van fear appeal: wie te hard
rijdt riskeert zijn leven, zonder condoom vrijen geeft je
soa’s, wie met vuurwerk stunt is een rund – met afgehakte
ledematen en al. En als we niet beter voor het milieu zorgen vergaat de wereld. Het is eigenlijk een wonder dat we
niet allemaal met een deken over ons hoofd in bed blijven
liggen, zoals de rat in afwachting van het lampje. Toch heeft
dit soort campagnes vaak een teleurstellend effect: negeren, bagatelliseren, kop in het zand. Vooral jongeren laten
zich door een fear appeal niet zo snel van hun stuk brengen.
Het probleem lijkt niet zozeer dat jongeren zich niet bewust
zijn van de risico’s die ze lopen. Integendeel, vaak overschatten ze zelfs de kans op bijvoorbeeld een ongeluk of
een geslachtsziekte. Het probleem is vooral dat ze uiteindelijk toch gevoeliger zijn voor de sociale beloning van stoer
gedrag. En dat er allerlei strategisch gedrag en rationalisaties worden bedacht, van apps die ﬂitspalen melden tot het
idee dat je met een helm op juist harder gaat rijden, en die
dus maar beter niet kunt dragen.
Wanneer werkt fear appeal dan wel? ‘Op is op’, of ‘nog
maar twee dagen beschikbaar’. Het zijn de bekende slogans die een oproep doen om snel naar de winkel te komen. En vaak verrassend effectief. Omdat naast de angstprikkel (in dit geval fear of missing out) een simpel
handelingsperspectief wordt geboden: kom naar de winkel. Want zo word je van je angst verlost. Het is het Postcodeloterij-principe. Want deze loterij bestaat bij de gratie
van de angst dat je buren heel veel geld gaan winnen, en jij
niet. De simpele oplossing om van deze angst te worden
verlost: koop een lot. Angst plus simpel handelingsperspectief, dat is de gouden combinatie. Datzelfde komt ook
naar voren als we kijken naar effectieve campagnes voor
gedragsverandering. Voorlichting over negatieve gezondheidseffecten van overgewicht, roken of alcohol heeft alleen zin als er tegelijkertijd veel nadruk wordt gelegd op
hoe de doelgroep er concreet en simpel iets aan kan doen.
Overigens is het Postcodeloterij-principe weleens bijna
letterlijk toegepast in het verkeer. In Stockholm werden de
boetes van iedereen die te hard reed langs een ﬂitspaal
opgeteld en in een pot verzameld. Iedereen die zich wél

Juist mensen met
een zichtbare of
leidinggevende
positie stralen
veel besmettelijk
gedrag uit

Sturen motieven werkelijk
onze keuzes aan?
Onderzoekers lieten mannen telkens kiezen tussen
plaatjes van twee vrouwen: welke vind je het aantrekkelijkst? Vervolgens kreeg de proefpersoon het plaatje in handen, alleen werd daar een goocheltruc bij
uitgehaald: hij kreeg het plaatje van de vrouw die hij
niet had gekozen. Bijna tachtig procent van de mannen had dit niet door. Maar belangrijker, gevraagd
naar een motief voor deze keuze (die de proefpersoon dus helemaal niet had gemaakt) volgde een uitvoerige motivatie, die betrekking had op de opgelegde, in plaats van de originele keus. Zo kon het
gebeuren dat iemand die voor een donkerharige
vrouw koos, uiteindelijk zijn keus voor een blonde
motiveerde met iets als ‘ik hou nou eenmaal van
blond haar’. Motieven sturen keuzes niet aan, maar
zijn rationalisaties achteraf, die we net zo makkelijk
geven voor een keus die de onze helemaal niet was.

aan de snelheid hield, deed automatisch mee aan een loterij die iedere week de pot uitkeerde. De gemiddelde
snelheid daalde van 32 naar 25 kilometer per uur.

Knop 3: de kudde
Waarom liepen alle meisjes van 15 op Uggs, ook al staan
ze bijna niemand? Waarom kocht iedereen in 1999 internetaandelen, terwijl de onderliggende bedrijven nog geen
dubbeltje winst maakten? Waarom is er altijd een kleine
epidemie van zelfmoorden als in de krant staat dat een
bekende persoon zelfmoord heeft gepleegd?
Menselijk gedrag is extreem besmettelijk. We doen gewoon heel graag wat anderen doen. Zet ergens een rij en
mensen gaan vanzelf ook in die rij staan. Voor een deel is
dit gedrag terug te voeren op zogenaamde spiegelneuronen in ons brein, hersencellen die de handelingen, gedragingen en zelfs emoties van de mensen om ons heen automatisch ‘naspelen’. Dat begint met het overnemen van
een gaap of een kuch. Zo zitten we het liefste in een restaurant waar anderen zitten, parkeren we onze auto’s in
kluitjes, en zijn we voortdurend bezig met keeping up with
the Joneses. Meestal is dat trouwens ook best handig. Gedrag overnemen is in feite de basis van onze cultuur, en
dat heeft ons een enorm evolutionair voordeel gebracht.
Maar soms heeft het wat schaduwkantjes, en lopen we op
lelijke schoenen, gaan we failliet omdat we met de meute
mee beleggen, of maken we er een einde aan.
De werking van kuddegedrag wordt vaak verkeerd begrepen. In bewustwordingscampagnes zien we hoe mensen
zich ongezond, onveilig of asociaal gedragen. Veel van de
bekende SIRE- of Postbus 51-ﬁlmpjes verlopen volgens dit
stramien; we zien jongens illegaal vuurwerk afsteken of
mensen elkaar uitschelden langs het voetbalveld. Met vervolgens een slotzin die ons aanspoort dit toch NIET te
doen. Neemt het gedrag er echt door af? Aandacht voor
asociaal of riskant gedrag werkt juist contraproductief: als
we zien dat andere mensen zich zo gedragen, zullen we
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onbewust geneigd zijn dit voorbeeld te volgen. Ongeacht
wat we er bewust van vinden, onze spiegelneuronen ‘dwingen’ ons ertoe. Zo gooien we ook meer rotzooi op een
rommelige straat of rijden harder waar auto’s om ons
heen hard rijden. En daarom heeft het weinig zin om salarissen van topbestuurders in de krant te zetten bij wijze
van naming and shaming. Het enige effect is dat iedere manager nu denkt: ‘Dat wil ik ook!’ Want juist door fout gedrag te laten zien, verhef je het tot norm.
De belangrijkste factor die bepaalt of het mensen lukt om
te stoppen met drinken of roken is of zijn omgeving drinkt
of rookt. Rokende mensen zijn niet voor niets al jaren verbannen van tv. Omgekeerd is daarom een idee als Stoptober zo goed; door iedereen aan te zetten tegelijkertijd (in
oktober) te stoppen met roken, versterk je elkaar in het
gewenste gedrag, en vermijd je sociale cues waarmee je
elkaar aanzet toch weer een sigaret te pakken. Juist mensen met een zichtbare of leidinggevende positie stralen
veel besmettelijk gedrag uit. De hoofdaannemer of architect die de werkplaats bezoekt, moet daarom alle helmen
op en veiligheidsgordels aan die er voorhanden zijn. Bij
grote evenementen zouden vooral de artiesten moeten
worden getraind onder alle omstandigheden rustig te blijven en naar de juiste uitgangen te lopen in geval van nood:
leading by example. Dat Femke Halsema openbaar maakt
bepaalde wettelijke regels niet te handhaven, toont aan
dat ze van menselijk gedrag weinig kaas heeft gegeten. De
essentie van zero-tolerance-beleid is niet zozeer om iedereen het leven zuur te maken. Het doel is om ieder verkeerd sociaal signaal uit te bannen, en zo de kans op besmettelijk foutief gedrag te minimaliseren.

Alle knoppen tegelijk
Natuurlijk zijn er meer drijfveren voor menselijk gedrag
dan deze drie. Maar dit zijn wel de belangrijkste, en het effectief gebruikmaken ervan kan al snel het verschil maken
tussen een wél of niet effectieve campagne. Wie kans ziet
op alle drie de knoppen tegelijk te drukken heeft mensen
aan een touwtje. Een mooi voorbeeld daarvan is de website van Booking.com. Kijk naar een hotel en de mooie
plaatjes zullen je verleiden: je hebzucht wordt geactiveerd.
Kijk nog wat langer, en er verschijnt een pop-up met daarin de mededeling dat vier andere mensen ook het hotel
bekijken: er wordt geappelleerd aan je kuddegedrag. Klik
naar de kamer die je wilt, en er staat dat er nog maar twee
over zijn voor deze mooie prijs: de angst iets mis te lopen
wordt aangewakkerd. Korting, tijdsdruk (‘laatste boeking
30 seconden geleden’); nog meer hebzucht en angst worden geactiveerd. Je klikt zo snel mogelijk op ‘Boek nu’.
Booking.com is de succesvolle hotelsite met miljarden
winst door het hanteren van deze drie simpele principes:
mensen willen wat leuks, mensen willen niets mislopen,
mensen willen wat andere mensen willen.
Zo simpel kan het zijn. Q

Relevante literatuur
Over de kosten van beveiliging in de luchtvaart, zie bijvoorbeeld: Gillen, D., & Morrison, W. G. (2015). Aviation security: Costing, pricing,
ﬁnance and performance. Journal of Air Transport Management, 48,
1–12.
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Over irrationeel ﬁnancieel gedrag en het matige effect van voorlichting, zie: W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.). De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag. Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, Amsterdam University
Press, 2009.
Over de invloed van bewuste meningen, intenties en rationalisaties
achteraf, zie: Lamme, V.A.F. De Vrije Wil Bestaat Niet. Over wie er echt
de baas is in het brein. Prometheus, Amsterdam, 2010.
Het zonnebrandcrème-experiment is beschreven in Falk, E. B.,
Berkman, E. T., Mann, T., Harrison, B., & Lieberman, M. D. (2010).
Predicting Persuasion-Induced Behavior Change from the Brain. The
Journal of Neuroscience, 30(25), 8421–8424.
Over beloningen: in hun boeken Freakonomics en Superfreakonomics geven de economen Levitt en Dubner allerlei voorbeelden van
hoe achter elk op het eerste gezicht onbegrijpelijk fenomeen, achter
ieder gedrag van mensen wel een of andere incentive zit, een beloning.
Erg relevant voor het begrijpen van risicogedrag bij jongeren is het
werk van Tom en Kris Brijs van de universiteit van Hasselt. Zie bijvoorbeeld: Brijs, K., Ruiter, R.A.C. & Brijs, T. (2009). Naar een evidence-based en doelgroep-speciﬁeke verkeerseducatie: Enkele recente
inzichten met betrekking tot risicogedrag bij jonge adolescenten.
Over de werking van fear appeal in de gezondheidsvoorlichting, zie:
Ruiter, R.A.C., Abraham, C. & Kok, G. (2001). Scary warnings and rational precautions: A review of the psychology of fear appeals, Psychology & Health, 16:6, 613-630.
Over het belang van sociale en andere onbewuste cues in verslavingsgedrag, zie het werk van Reinout Wiers (Universiteit van Amsterdam), bijvoorbeeld: Wiers, R. W., & Stacy, A. W. (2006). Implicit
Cognition and Addiction. Current Directions in Psychological Science,
15(6), 292–296 (link).
Meer over het belang van de ‘drie knoppen’ in het brein voor allerlei
gedrag van mensen, en hoe dit met kennis over de achterliggende
hersenprocessen kan worden beïnvloed in: Victor Lamme (2016).
WAAROM? Op zoek naar wat ons werkelijk drijft, Mind and Brain Uitgevers.
Het choice blindness-experiment (kader 1) staat beschreven in: Johansson, P., Hall, L., Sikström, S., & Olsson, A. (2005). Failure to detect mismatches between intention and outcome in a simple decision
task. Science (New York, N.Y.), 310(5745), 116–119 (link).

Prof. dr. Victor A.F. Lamme (1959) is hersenonderzoeker aan de afdeling
psychologie van de Universiteit van Amsterdam, met publicaties in wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Science. Maar met evenveel
plezier schreef hij de populaire bestsellers ‘De Vrije Wil Bestaat Niet’ en
‘Waarom?’, waarin hij laat zien hoe hersenonderzoek een heel nieuw licht
werpt op wie we werkelijk zijn. Hij weet als geen ander zijn kennis over
het brein te vertalen naar de praktijk en is daarom een veelgevraagd gast
op podia, in kranten en op radio en tv. Zijn lezingen zitten tjokvol verrassende inzichten voor marketeers, managers, bedrijven, overheid en ieder
ander die menselijk gedrag effectief wil beïnvloeden.

Congresbundel
Veranderkundige aanpak van Kotter

Hoe aandacht voor
arbeidsveiligheid?
Hoe kan een leidend team in een organisatie succesvol aandacht krijgen voor
arbeidsveiligheid, gezondheid en vitaliteit? Hoe kan dit team vanuit een
veranderkundige aanpak arbozorg en beïnvloeding van leefstijl op elkaar
afstemmen en maatregelen vanuit beleid, techniek, communicatie, gedrag en
cultuur integreren? Hoe kan de veiligheidskundige betekenisvol zijn in dit
interprofessionele team?
TEKST MARCEL BALM

K

otter heeft zijn veranderkundige aanpak eenvoudig beschreven in de fabel ‘Onze ijsberg
smelt!’ Het gaat om een verbetertraject in
acht stappen. Zijn beproefde recept is onder
andere succesvol toegepast door PepsiCo in
Broek op Langedijk. Aanvullend op de aanpak van Kotter
kan een leidend team gebruik maken van drie redeneerlijnen en vijf veranderkundige vragen van Bennebroek
Gravenhorst. Het leidende team kan hiermee gezamenlijk
een puzzel leggen.
Deze vragen zijn ook gereedschap om optimaal gebruik te
maken van de grote hoeveelheid informatie in vakliteratuur
en op internet. Dankzij onder andere de Arboconvenanten
en de Arbocatalogi is veel informatie beschikbaar. Naast het
Arboportaal met een compleet Wikipedia-achtig overzicht
fungeert sinds december 2018 het SER Arboplatform als
informatiebron voor werkgevers, werknemers en professionals. Ook NVVK, RIVM, TNO, het Trimbos Instituut en meer
instanties bieden veel informatie. Een veranderkundige
aanpak kan helpen grip te krijgen op alle informatie.

Stap 1
De eerste stap is het creëren van een gevoel van urgentie.
Op het domein arbeid en gezondheid komt vaak de veiligheidskundige als een van de eersten in actie. Een groep pioniers kan starten met de eerste veranderkundige vraag
van Bennebroek Gravenhorst: ‘Waarom wil de organisatie
veranderen?’ De pioniers bespreken met elkaar aanleiding,
noodzaak, kansen en mogelijkheden. Men gebruikt beschikbare data, zoals ziekteverzuimcijfers, gegevens over
het aantal arbeidsongevallen en informatie uit de RI&E, het

MTO, het PMO. De veiligheidskundige kan ervoor zorgen dat
wordt gebruik gemaakt van informatie op internet, zoals
bijvoorbeeld de Arbocatalogus en deze kan ervoor zorgen
dat de juiste informatie op tafel komt vanuit HR. De pioniers
sluiten aan bij wat er al is, bijvoorbeeld World Class Manufacturing, Lean of Scrum en sluiten aan bij actuele trends
en ontwikkelingen in de samenleving.
Men kan nadenken over de doelgroep vanuit de vijfde vraag
van Bennebroek Gravenhorst: over wie hebben we het?
Subvragen zijn: wie zouden moeten veranderen? Hoe is de
rolverdeling? Wie toont eigenaarschap? Hoe is ieders beleving, wat zijn ieders ambities, wat is ieders betrokkenheid?
Bij het beantwoorden van deze vragen kan een stakeholderanalyse of krachtenveldanalyse uitgevoerd worden. In het
nieuwe Handboek Arbeid & Gezondheid dat in januari 2019 is
verschenen, staat een compleet overzicht van alle spelers
in het speelveld van arbozorg en leefstijlbeïnvloeding.

Stap 2
Stap 2 van de aanpak van Kotter is het samenstellen van
een leidend team. Het moet een sterk, uitgebalanceerd,
interprofessioneel team zijn dat sturing kan geven aan het
veranderproces. In de praktijk kan dit gestalte krijgen in
een projectteam, een stuurgroep, een VGWM-team, arboteam, preventieteam, kernteam of actieteam. Het leidende
team kan een structureel karakter hebben of een tijdelijk
projectteam zijn. Hoe dan ook worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgeschreven en de positie
in de organisatiestructuur. Vanzelfsprekend moet het team
een goede afspiegeling zijn van de organisatie, met vertegenwoordiging vanuit management, medewerkers, arboen HR-professionals en mensen van de technische en/of
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facilitaire dienst. Voor succesvolle toepassing van de arbeidshygiënische strategie zal de afdeling inkoop betrokken moeten zijn. De veiligheidskundige schakelt zo nodig
specialisten in, zoals ergonomen, arbeidshygiënisten,
A&O-deskundigen en gedragspsychologen. Ook kunnen
(interne) veranderkundigen, opleidingskundigen en/of
communicatiespecialisten ingezet worden. In elke arbeidsorganisatie is het leidende, interprofessionele team
anders samengesteld. Steeds is een goede mix nodig van
generalisten en specialisten, van denkers en doeners en
natuurlijk moet elke afdeling vertegenwoordigd zijn.
Volgens Kotter moet het leidende team beschikken over
leiderschapsvaardigheden, geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit, analytische vaardigheden
en urgentiebesef. Met elkaar zal men steeds rekening
moeten houden met de arbeidsverhoudingen in de organisatie. Hoe zijn de interne relaties tussen werknemers, met
de directe chef en met de hiërarchische lijn, hoe zijn de
mogelijkheden tot contact, hoe zijn de inspraakmogelijkheden en hoe is de wijze van communiceren? Voor een
constructieve dialoog is steeds vereist dat alle teamleden
elkaar willen verstaan en willen en kunnen wisselen van
perspectief. Beslissers met budget maken deel uit van het
team. Voldoende middelen, tijd en geld zijn immers cruciaal. Uiteindelijk zal het leidende team een brug willen
slaan tussen goede voornemens enerzijds (visie en strategie) en de rauwe dagelijkse realiteit anderzijds (de praktijk). Doorgaans zijn tijd en geld schaars en draait het niet
alleen om het wat en het hoe. De politieke context en interne machtsverhoudingen zijn minstens zo belangrijk. De
Roos en Guldenmund benadrukken dit punt bij het maken
van een krachtenveldanalyse.

Stap 3
In de derde stap in de aanpak van Kotter maakt het leidende team een plan van aanpak met een visie en strategie.
Men maakt duidelijk hoe de toekomst verschilt van het
verleden en hoe die toekomst vorm kan krijgen. Rekening
houdend met de veranderhistorie in de organisatie, kan
het leidend team aan de slag gaan met vragen van Bennebroek Gravenhorst. De antwoorden op de vragen kunnen
beschreven worden in een visiedocument en in beleidsdocumenten.
Wat staat er op de veranderagenda? Subvragen bij deze
vraag zijn: wat wil de organisatie veranderen? Wat vraagt
nu vooral de aandacht? Welke onderwerpen en thema’s
staan er op de agenda? Het leidende team kan aangeven
waar de prioriteiten liggen. Ligt de nadruk op arbeidsveiligheid, gezondheid en/of vitaliteit? Welke arbothema’s
krijgen prioriteit vanuit de RI&E? Welk accent ligt er bijvoorbeeld op machineveiligheid, op fysieke belasting en/of
de psychosociale belasting? Ligt het accent op preventie of
wil men meer aandacht geven aan amplitie, dus het versterken van hetgeen er al is? Natuurlijk gebruikt men de
analyse van de huidige situatie om prioriteiten te stellen.
Daarbij kan men ook kijken naar de huidige en gewenste
positie op de Veiligheidsladder. Wat is de next step?
Waartoe wil de organisatie veranderen? Subvragen bij deze
vraag zijn: wat is het doel, wat is de richting, wat is de toegevoegde waarde? In het domein arbeid en gezondheid
hebben we allemaal een gemeenschappelijk belang. Het is
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immers in ieders belang dat iedereen elke dag heel naar
huis gaat en met tien vingers gezond en vitaal met pensioen
gaat. Iedereen wil persoonlijk leed vermijden. Voor werkgevers én werknemers is het belangrijk dat iedereen gezond,
competent en gemotiveerd kan werken. Dat komt ook de
arbeidsproductiviteit ten goede en het imago van de organisatie op de arbeidsmarkt. Het leidend team beschrijft de organisatiespeciﬁeke opvattingen in een gedragen visiedocument en gedragen beleidsdocumenten.
Hoe kan de verandering vorm krijgen? Subvragen zijn
hier: welke veranderstrategie wil men hanteren? Hoe kan
men het beste arbozorg combineren of integreren met
leefstijlbeïnvloeding? Hoe wil men de arbeidshygiënische
strategie combineren met een educatieve aanpak en hoe
wil men deskundigheidsbevordering combineren met toezicht en handhaving vanuit sanctiebeleid? Wat zijn de opvattingen van het leidende team over eigen regie, zelfmanagement en gedragsverandering? Wat is de mening over
voorbeeld- en aanspreekgedrag? Vanuit de opleidingskunde kan men kiezen voor benadering per doelgroep. Wat
moeten de verschillende doelgroepen leren? Opvattingen
over de educatieve aanpak kan men beschrijven in een opleidingsplan. Om handen en voeten te geven aan de arbowettelijk verplichte arbeidshygiënische strategie formuleert men met elkaar gedragen inkoopbeleid.
Elke arbeidsorganisatie ontwikkelt eigen opvattingen, een
eigen visie en een eigen strategie. Voorwaarde is wel dat
alle betrokkenen steeds aandacht hebben voor compliance
en steeds rekening houden met de eisen die de Arbowet
aan werkgevers, werknemers en professionals stelt. Niet
vergeten mag worden om in een document de interne overleg- en beslisstructuur te beschrijven met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen.
Met de juiste samenhang tussen het visiedocument en de
beleidsdocumenten kan hapsnapbeleid en een los-zandaanpak worden vermeden. Het kan de basis vormen voor
een succesvol programma met activiteiten, projecten en
interventies in samenhang. Vanuit ontschotting kunnen interventies elkaar versterken en effectiever en efﬁciënter
worden ingezet.

Holistische visie
Steeds meer arbeidsorganisaties kiezen voor een holistische visie op gezondheid met aandacht voor de lichamelijke, mentale en sociale aspecten. Actueel is
het concept positieve gezondheid dat door Machteld
Huber in 2011 is gepresenteerd. Ze omschrijft gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en zelf de
regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en
emotionele uitdagingen van het leven. Johan Polman
houdt een pleidooi voor een uitgebalanceerde aanpak
met aandacht voor arbeidsomstandigheden, gezond en
veilig werken, gezondheidsbevordering op het werk en
het aanleren van gezondheidsvaardigheden. Hij geeft
aan hoe zelfmanagement en eigen regie hand in hand
kunnen gaan met het arrangeren van de juiste fysieke
en sociale werkomstandigheden en randvoorwaarden.

Veranderstrategie
In de publicatie ‘Grip op een positief werkklimaat’ is
een succesvolle veranderstrategie beschreven. Men
draagt zorg voor een stimulerende werkomgeving en
een positief werkklimaat om ongezonde werkdruk en
ongewenst gedrag te voorkomen. De aanpak is gebaseerd op actie-onderzoek en actieleren en lijkt op een
moderne, activerende RI&E. Preventieve beheersmaatregelen vanuit de Arbowet en de RI&E worden positief
ingestoken met maximale betrokkenheid van alle werkenden. Preventie en amplitie vullen elkaar aan.

Stap 4
Stap 4 is het communiceren van de visie en de strategie
om een groter draagvlak en extra betrokkenheid te creëren. Het gaat erom dat iedereen de visie en de strategie
begrijpt en accepteert. Belangrijk zijn een goede mix van
(campagne)middelen met verbinding tussen bottom-up
communicatie en geloofwaardige top-down communicatie.
Verder is een passende tone of voice nodig en het succesvol framen van de thematiek. Het team denkt na over een
olievlekwerking met bijvoorbeeld werkbuddy’s en ambassadeurs. Eventueel wordt een (beknopt) communicatieplan gemaakt, zo nodig met communicatiespecialisten.

Stap 5
In stap 5 maakt het leidende team het iedereen in de organisatie mogelijk om te handelen. Men neemt zoveel mogelijk obstakels weg, men faciliteert maximaal, zodat iedereen die de visie in praktijk wil brengen, dit ook kan doen.
Men zorgt dat de medewerkers kunnen leren en dat iedereen daarin maximaal gefaciliteerd wordt. Het leidende
team verbindt relevante perspectieven met elkaar, zoals
‘willen’ vanuit intrinsieke motivatie met ‘moeten’ vanuit de
Arbowet. Men verbindt de arbeidshygiënische strategie
met deskundigheidsbevordering en denkt na vanuit de gedragspsychologie met onder andere effectieve inzet van
nudging. Men kiest succesvolle didactische werkvormen
die aansluiten bij de doelgroepen, niet steeds hetzelfde,
soms juist anders. Men combineert toolbox-meetings en
veiligheidsrondes met leefstijlinterventies.

Stap 6
Stap 6 is het genereren van kortetermijnsuccessen. Het
leidende team realiseert en communiceert onder andere
zichtbare, overtuigende successen.

Stap 7
Stap 7 is: ‘Houdt het tempo hoog’. Het team kan de druk
en het tempo opvoeren na de eerste successen. Kotter adviseert zichtbare veranderingen en verbeteringen te blijven doorvoeren totdat de visie verankerd is in de dagelijkse bedrijfsvoering.

aandacht nodig vanuit onder andere de PDCA-cyclus. De
systematiek van Kotter kan op een ﬂexibele manier gehanteerd worden met constante wisselwerking tussen de
stappen en de effecten op elkaar. Rigide toepassing moet
vermeden worden.

Rol veiligheidskundige
De moderne veiligheidskundige kan in het leidende, interprofessionele team een prominente rol spelen. In het artikel van Rutger Balm in deze congresbundel is beschreven
hoe de veiligheidskundige een voorbeeldfunctie kan vervullen. Bovendien kan de veiligheidskundige als geen ander maatregelen vanuit beleid, techniek, communicatie,
gedrag en cultuur op elkaar afstemmen en een actieve bijdrage leveren op basis van nieuwe opvattingen over arbeidsveiligheid, gezondheid en vitaliteit. De veiligheidskunde kan proactief meewerken aan een duidelijke
overleg- en beslisstructuur, een gedeelde mindset en
meedenken over de juiste materialen en middelen. Zó kan
de veiligheidskundige in het leidende team meewerken
aan succesvolle aandacht voor arbeidsveiligheid, gezondheid en vitaliteit. Q
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stap 8
Stap 8 is: ‘Creëer een nieuwe cultuur’. Kotter adviseert
vast te houden aan de nieuwe benaderingswijzen en te bewaken dat de nieuwe benadering zichtbare resultaten blijft
opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om oude patronen te
doorbreken en oude tradities te vervangen. Voortdurend is

Marcel Balm is adviseur en trainer arbeidsveiligheid, gezondheid en
vitaliteit. Hij werkt vanuit zijn eigen onderneming en in een partnership
met werkgeversvereniging AWVN. Hij is mederedacteur en auteur voor
het Handboek Arbeid & Gezondheid (Bohn Staﬂeu van Loghum, derde
druk, 2019)
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Congresbundel
De veiligheidskundige

Een voorbeeld
bij uitstek
Een betere leefstijl helpt een werkende om afspraken na te komen
en regels rondom veilig en gezond werken op te volgen. De veiligheidskundige kan als geen ander in actie reﬂecteren, omgaan met
tegenstrijdige motivaties en onverwachte obstakels overwinnen.
Dezelfde vaardigheden helpen een werkende om nieuw, meer gewenst gedrag aan te leren en afspraken na te komen. De veiligheidskundige is uitermate geschikt om een voorbeeldfunctie te
vervullen rondom de bevordering van de leefstijl van werkenden.
TEKST RUTGER BALM

I

n het domein arbeid en gezondheid neemt de aandacht voor gedrag steeds verder toe. Dat zien we onder andere terug in het pamﬂet van SZW en I-SZW
dat in september 2017 is samengesteld en in het extra hoofdstuk over inzicht in gedrag in de kennisagenda 2019-2022 van het ministerie van SZW. Gedrag is
in, zoals dat ook op de achterﬂap staat van het boek Gedrag en Veiligheid van Frank Guldenmund en anderen
(2018). Daarbij ontwikkelt de moderne arbozorgdienstverlening zich langs de lijn van curatie, preventie en amplitie.
We zijn op weg naar gezondheidsdienstverlening waarbij
ook de leefstijl van werkenden aandacht krijgt.

Relatie tussen leefstijl en gedragsverandering
Leefstijl omvat het geheel van voeding, beweging, ontspanning en slaap en is van groot belang om gezond te
zijn en gezond te blijven. Onder leefstijl kan verstaan worden een min of meer stabiel patroon van gedragingen op
het gebied van voeding, bewegen, ontspanning en slaap.
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Gezondheid en energie zijn uitkomsten van deze gedragingen. Leefstijl is een knop waar je aan kunt draaien om gezondheid te beïnvloeden. Bij leefstijl kan ook gedacht worden aan de zogenoemde BRAVO-factoren: bewegen, roken,
alcohol, voeding en ontspanning. Drugs en slaap worden
daar vaak aan toegevoegd. Arbeidsveiligheid, gezondheid
en vitaliteit kunnen beschouwd worden als uitkomstvariabelen; arbozorg en leefstijl kunnen worden gezien als
knoppen waaraan gedraaid kan worden om gewenste uitkomsten te realiseren.
De leefstijl van een werkende heeft enorme impact op zijn
of haar vermogen om van gedrag te veranderen, afspraken
na te komen en regels op te volgen. Het gebied in ons
brein dat verantwoordelijk is voor het bijsturen van ons gedrag, de prefrontale cortex, is kwetsbaar, zwak en onbetrouwbaar. Bij de minste of geringste gebeurtenissen zal
het veel van zijn invloed verliezen. Slaaptekort, te weinig
beweging, stress en spanning, een instabiele bloedsuiker-

spiegel; het zijn allemaal factoren die de prefrontale cortex verzwakken en op die wijze meer ruimte creëren voor
ingesleten gedrag, oude patronen, stugge overtuigingen
en een oeroud instinct.
De leefstijl van werkenden heeft zodoende een grote impact op de ﬂexibiliteit en het aanpassingsvermogen van
zowel de werkende zelf als de organisatie. Bij het bevorderen van een leefstijl zou de veiligheidskundige goed als
rolmodel kunnen fungeren. De veiligheidskundige bezit
immers vaak al de vaardigheden die nodig zijn om van gedrag te veranderen of die helpen om aan regels en afspraken te voldoen; ze zijn niet anders gewend.

Duurzame gedragsverandering is ingewikkeld
Al in 2000 beschreef Marcel Balm in zijn model voor gedragsverandering de volgens hem noodzakelijke kennis,
kunde en motivatie om via een beredeneerde route van gedrag te veranderen. Dit model wordt door oefentherapeuten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten gebruikt om
hun cliënten te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun klachten en de vermindering ervan. Vanuit
het gedragsmodel van Balm wordt duidelijk dat een succesvolle en duurzame gedragsverandering een combinatie
is van bekwaamheid, de invloed van de omgeving en de
motivatie van de cliënt.
Maar liefst 18 verschillende voorwaarden deﬁnieert hij om
te komen tot een succesvolle, blijvende gedragsverandering. Het hoge aantal voorwaarden legt direct bloot hoe
complex individuele gedragsverandering kan zijn, zelfs als
je intrinsiek gemotiveerd bent. Naast correcte kennis en
voldoende motivatie, dient een individu over de vaardigheden te beschikken om bijvoorbeeld op het eigen gedrag te
reﬂecteren (het liefst in actie), verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen acties en op de juiste manier te attribueren.
Daar komt bij dat elk mens op ieder moment tegenstrijdige motivaties kan ervaren. Vanuit de evolutionaire psychologie wordt steeds duidelijker dat ons brein geprogrammeerd is om succesvol om te gaan met uitdagingen van

Gedragsverandering
is besmettelijk en
daar is goed gebruik
van te maken

Werkplezier en werkgeluk
Men richt zich in de ideale situatie niet alleen meer
op het vermijden van gezondheidsschade (mentaal,
fysiek en sociaal) en gezondheidsbevordering, maar
gaat een stap verder: naar vitaliteit en werkplezier en
men richt zich soms ook expliciet op werkgeluk. Op 7
november 2018 hield Aukje Nauta tijdens de startbijeenkomst van het SZW-programma ‘Eerlijk, gezond
en veilig werken’ een pleidooi voor ‘Werk met liefde’.
Zij poneerde de stelling dat eerlijk, gezond en veilig
werken vooral een kwestie is van werken met liefde.
Zodoende gaan arbeidsveiligheid, gezondheid en vitaliteit samen met werkplezier en werkgeluk.

lang, heel lang geleden. Ons instinct stuurt ons niet naar
veilig gedrag binnen een werkomgeving, helpt ons niet om
vet of zoet eten te laten staan en motiveert niet om te gaan
sporten – integendeel zelfs. Overtuigingen, gevoelens en
emoties zijn in veel gevallen geen goede raadgever voor
beslissingen, al ervaren we dat vaak anders.
Juni Daalmans is een van de veiligheidspsychologen die
blootlegt welke denkfouten de mens allemaal maakt rondom veilig werken.

Vaardigheden om van gedrag te veranderen
Om succesvol het eigen gedrag aan te sturen wanneer dat
nodig is, dient een werkende om te gaan met tegenstrijdige, vaak onbewuste, motivaties, zoals de drang om te conformeren aan een groep of het aangrijpen van een kans
om machogedrag te vertonen en zo de eigen status te verhogen. Gelukkig biedt de huidige wetenschap veel kansen
en mogelijkheden om onszelf te distantiëren van gevoelens, overtuigingen, gedachten, impulsen en emoties.
Werkenden die deze vaardigheid bezitten, zijn beter in
staat om hun aandacht te richten op het gewenste gedrag
en afspraken met zichzelf en anderen na te komen. Zij zijn
leidend in gedrag en laten zich minder leiden door automatische reacties, impulsen en eerste ingevingen. Een
team of een groep werkenden die allen deze vaardigheid
bezitten, is in staat om samen belangen te formuleren,
doelen te stellen, afspraken te maken en vervolgens zowel
via bewuste motivatie als via het veranderen van de omgeving, wat uiteraard minstens zo belangrijk is, te werken
aan nieuw, beter gedrag. Het is een generieke vaardigheid
die in te zetten is op alle afspraken, met een collega, jezelf, je partner of andere personen in de werk- en privésfeer.
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De rol van de veiligheidskundige
De veiligheidskundige is een professional die deze vaardigheid vaak al bezit. Het zijn personen die voortdurend
leidend zijn in eigen gedrag; in ieder geval rondom veilig
en gezond werken. Ze zijn in staat om verleidingen te
weerstaan, hun impulsen te controleren en steeds op zichzelf te letten, ook als dat eventueel ten koste gaat van efﬁciëntie, gemak of plezier. De veiligheidskundige is in die
zin, binnen de wereld van veilig werken, al een expert wat
deze vaardigheid betreft.
De mens is een groepsdier en kijkt veel naar anderen om
te bepalen welk gedrag effectief is en welk gedrag niet.
Via zogeheten spiegelneuronen worden er tussen afzonderlijke breinen verbindingen gelegd. Mensen zijn hierdoor geneigd om dezelfde doelen na te streven als de
mensen om hen heen. Rondom leefstijl is dat niet anders.
Het fenomeen lead by example is niet zomaar uit de lucht
gegrepen – het werkt echt. Als onze collega’s, vrienden en
familie meer gaan investeren in hun leefstijl, dan gaan wij
dat zelf ook doen. Gedragsverandering is besmettelijk en
daar is goed gebruik van te maken.
Omdat de veiligheidskundige met meer gemak veranderingen doorvoert, heeft deze een mooie kans om het voortouw te nemen. Door aan te tonen dat een verandering
haalbaar is en dat doelen rondom de eigen leefstijl belangrijk voor de veiligheidskundige zijn, stimuleren ze andere werkenden om hetzelfde te doen.
De veiligheidskundige kan een voorbeeldfunctie vervullen
door …
… in te steken op het bevorderen van de leefstijl en de samenhang tussen veiligheid, het nemen van beslissingen
en vitaliteit te benadrukken.

Overtuigingen,
gevoelens en emoties
zijn in veel gevallen
geen goede
raadgever voor
beslissingen
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… zelf leidend in gedrag te zijn rondom de eigen leefstijl.
Door het juiste gedrag voor te doen worden soortgelijke
doelen geactiveerd bij anderen.
… verder te leren over gedragsverandering, hoe het gerealiseerd kan worden en hoe de veiligheidskundige het veranderproces van een ander kan ondersteunen.
… aan te sporen op een investering van de werkenden in
de organisatie in het aanleren van generieke vaardigheden
voor gedragsverandering. Q
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Rutger Balm is gedragspsycholoog bij de Balm Academie en gespecialiseerd in individuele gedragsverandering. Hij leert mensen hoe zij effectief kunnen omgaan met tegenstrijdige motivaties, belemmerende
overtuigingen, ingesleten patronen en een (soms) onhandig instinct

Congresbundel
De volgende stap

Calamiteiten in de
zorg: wat leer je?
In Nederland is elke zorgaanbieder verplicht iedere calamiteit binnen drie werkdagen te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd i.o. (IGJ) [1]. Na de melding volgt een intern onderzoek
om de oorzaken boven water te krijgen en verbetermaatregelen te
formuleren om de kans op een soortgelijke calamiteit in de toekomst te verkleinen of in het geheel uit te sluiten.
TEKST KELLY BOS, DAVE DONGELMANS, GERT-JAN KAMPS EN MAARTEN VAN DER LAAN

I

n de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) wordt een calamiteit beschreven als een
niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de
dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een
cliënt heeft geleid [2]. De bevindingen na onderzoek worden beschreven in een calamiteitenrapport dat binnen
acht weken na de melding bij de inspectie ingeleverd dient
te worden. Helaas blijven soortgelijke calamiteiten, zoals
links-rechtsverwisselingen, zich ondanks deze inspanningen herhalen [3].

dat door ziekenhuizen wordt gemeld, fors toegenomen van
773 meldingen in 2013 naar 1306 meldingen in 2016 [1].
Tevens is de kwaliteit van de calamiteitenrapportages
sterk verbeterd [5].

Melden

Registreren

Lerende organioatie
Een lerende organisatie zal de uitkomst van het hele proces van melden, analyseren, formuleren van verbetermaatregelen, implementeren van verbetermaatregelen en
monitoren van de effecten van de implementatie moeten
optimaliseren. Wanneer een van de onderdelen zwak is,
zal dit het gehele proces negatief beïnvloeden.

Evalueren

Analyseren

Het proces is eenvoudig voor te stellen met de volgende
formule:
Melding x analyse x verbetermaatregel x implementatie x
monitoring = kwaliteitsverbetering
Na de oproep van de inspectie om onder andere ook bij
twijfel calamiteiten te melden, is het aantal calamiteiten

Implementeren

Verbetermaatregelen

Figuur 1. Proces van leren van calamiteitenanalyses.
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VOOR de ongewenste
gebeurtenis

NA de ongewenste
gebeurtenis
Eliminatie

Bron wordt
aangepakt

Eliminatie
Vervanging
Vervanging
Controle

Controle

Bron blijft
bestaan

Administratieve procedures
Administratieve procedures
Persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming

Figuur 2. Uitkomst proces van calamiteitenanalyse [4].

In het kader van het programma Sturen op kwaliteit van de
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
(NFU) is er verder onderzoek gedaan. Er is een enquête
uitgezet bij alle acht Nederlandse Universitair Medische
Centra (UMC’s) om te achterhalen hoe er momenteel
wordt omgegaan met de afhandeling van calamiteiten. De
meerderheid van de UMC’s implementeert een selectie
van de geformuleerde verbetermaatregelen en herkent
herhaling van soortgelijke calamiteiten. Volgens een paar
UMC’s lijkt de oorzaak voor herhaling van soortgelijke calamiteiten te liggen in de kwalitatieve aard en prioritering
van de verbetermaatregelen [6]. Dit komt overeen met recent onderzoek uit Australië waarin geconcludeerd werd
dat maar acht procent van alle verbetermaatregelen na
calamiteitenonderzoek geclassiﬁceerd kon worden als
‘sterke verbetermaatregel’ [7].
Het lijkt er dus op dat de nadruk gelegd dient te worden op
het onderdeel verbetermaatregelen om het aantal (soortgelijke) calamiteiten te verlagen. Om te onderzoeken welke modellen er momenteel bestaan om verbetermaatregelen te prioriteren, is er een systematisch literatuuronderzoek verricht. Er zijn elf modellen gevonden die alle gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het selecteren
en prioriteren van verbetermaatregelen na calamiteitenonderzoek [6]. De uitkomst van de meeste modellen hangt af
van de mening van de gebruiker. Zo is er bijvoorbeeld een
aantal modellen die verbetermaatregelen rangschikt met behulp van een schaal 1 tot 5 of 1 tot 10. Daarnaast zijn sommige modellen niet gebruiksvriendelijk te noemen, omdat er
meerdere ingewikkelde berekeningen nodig zijn om tot een
uiteindelijke prioritering te komen. Maar de belangrijkste uitkomst is wel dat maar een van deze modellen gevalideerd is
en dat het desbetreffende model zich meer richt op de resultaten van de geïmplementeerde verbetermaatregelen dan op
de verbetermaatregelen zelf [6].
In de praktijk blijkt dat er regelmatig verbetermaatregelen
worden voorgesteld die eigenlijk geen verbetermaatregel
zijn. Het gesprek over leren en verbeteren zou optimaal
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ondersteund worden door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijk, gevalideerd model dat de calamiteitenonderzoeker helpt om de daadwerkelijke verbetermaatregelen op een meer objectieve manier te prioriteren. Op
deze manier kunnen beperkte middelen als tijd en geld
gerichter ingezet worden. De kwalitatief goede verbetermaatregelen kunnen dan geselecteerd en geïmplementeerd worden, waarmee het aantal soortgelijke calamiteiten in de toekomst zal dalen. Het doel was dan ook een
soortgelijk model te ontwikkelen en valideren.

Methode
De gevonden modellen uit het literatuuronderzoek werden
besproken in een consensus-meeting met artsen die betrokken zijn bij de afwikkeling van calamiteiten, en specialisten op het gebied van kwaliteit en veiligheid van buiten
de zorg. De bruikbaarheid van de modellen werd gescreend en het nieuwe model werd ontwikkeld, de Dutch
Barrier Score (DBS).
Om de generaliseerbaarheid van het model te bepalen, is
het model extern gevalideerd. De externe validatie is uitgevoerd in samenwerking met de IGJ. Tien calamiteiten en
bijbehorende verbetermaatregelen zijn aangeboden aan
een viertal inspecteurs medisch specialistische zorg van
de IGJ. Zij hebben alle daadwerkelijke verbetermaatregelen individueel geplaatst in het model. De drie leden van
het onderzoeksteam hebben ditzelfde gedaan. Achteraf
werden de uitkomsten met elkaar vergeleken [6].

Resultaten
Modelontwikkeling: in de consensus-meeting werden essentiële aspecten van vier van de gevonden modellen gecombineerd tot een nieuw model [8-11]. Het model bestaat uit twee assen:
- op de horizontale as wordt weergegeven of de verbetermaatregel een effect heeft vóór of ná de ongewenste
gebeurtenis;
- op de verticale as wordt aangegeven of de verbetermaatregel effect heeft op de bron of dat de bron blijft bestaan.
In zowel de twee kwadranten aan de linker- als aan de
rechterkant kunnen de verbetermaatregelen worden onderscheiden in de volgende typen:
- Eliminatie/vervanging: deze maatregelen halen de oorzaak weg en verzekeren dat de ongewenste gebeurtenis
(of het bijbehorende effect) niet meer kan optreden.
- Controle: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak,
maar voorkomen wel dat de ongewenste gebeurtenis
(of het bijbehorende effect) optreedt (vaak door technische maatregelen).
- Administratieve procedures: deze maatregelen doen
niets aan de oorzaak, maar zijn er door bijvoorbeeld
procedures, werkafspraken en opleiding op gericht om
de ongewenste gebeurtenis (of het bijbehorende effect)
te voorkomen of te verminderen.
- Persoonlijke bescherming: deze maatregelen doen niets
aan de oorzaak, maar zijn er door persoonlijke bescherming op gericht de ongewenste gebeurtenis (of het bijbehorende effect) te voorkomen of te verminderen.

Externe validatie
Tijdens de externe validatie van het model kwam naar voren dat meer dan de helft van de voorgestelde verbetermaatregelen geen verbetermaatregel bleek te zijn. Het
grootste deel van de daadwerkelijke verbetermaatregelen
werd door de meerderheid van alle betrokkenen op dezelfde plek in het model geplaatst. Bij bespreking werd duidelijk dat verschillen in plaatsing in het model altijd bleken
te berusten op onduidelijkheid door het ontbreken van de
context. De verbetermaatregelen werden namelijk na alleen een korte beschrijving van de ongewenste gebeurtenis geplaatst. Daardoor werden de verbetermaatregelen
soms anders geïnterpreteerd. Wanneer de betrokkenen
elkaars perceptie innamen en de verbetermaatregelen op
de andere manier interpreteerden, werden deze wel op
dezelfde plek in het model geplaatst.

Conclusie
Tot nu toe ontbrak de mogelijkheid om de daadwerkelijke
verbetermaatregelen te onderscheiden van alle voorgestelde verbetermaatregelen. Na het ﬁlteren van de verbetermaatregelen voor de externe validatie van het model
bleek meer dan de helft geen verbetermaatregel te zijn,
een opvallend groot gedeelte. Tevens ontbrak de mogelijkheid om de kwaliteit van verbetermaatregelen te toetsen
met behulp van een gebruiksvriendelijk, gevalideerd model dat verbetermaatregelen op een meer objectieve manier beoordeelt. Het kennen van de context bleek zeer van
belang tijdens de externe validatie. Desalniettemin kon
meer dan de helft direct goed geplaatst worden. De verwachting is dat het onderzoeksteam dat de calamiteit afwikkelt, en waarvoor de Dutch Barrier Score (DBS) bedoeld is, de verbetermaatregelen veel beter kan plaatsen
omdat het op de hoogte is van de gehele context. Het team
kan dan inzichtelijk maken wat de kwaliteit is van de bestaande verbetermaatregelen. Op die manier kunnen middelen bewust en gericht ingezet worden. In een latere fase
kunnen nieuwe verbetermaatregelen, tevens met behulp
van de DBS, zodanig geformuleerd worden dat de kwaliteit
van de voorgestelde verbetermaatregelen wordt verhoogd.
Belangrijke eigenschappen van verbetermaatregelen zoals implementeerbaarheid zouden in volgende ontwikkelstappen van het nu gepresenteerde model meegenomen
kunnen worden. De nu gezette stap is een eerste stap in
het ontwikkelen en introduceren van de DBS binnen de gezondheidszorg en geeft concrete handvatten om de kwaliteit van verbetermaatregelen te beoordelen en te verhogen. Daarmee is de kans dat dit een positief effect heeft
op het aantal (herhalende) calamiteiten groter en dit zal
bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en veiligheid
in de Nederlandse gezondheidszorg [6].
Het programma Sturen op kwaliteit wordt geﬁnancierd
door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed
inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.
De auteurs danken Alfred van Wincoop van Intergo en de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) voor hun bijdrage aan dit artikel. Q
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Congresbundel
VCA als vliegwiel

Nog veiliger
en gezonder
werken
De meeste mensen kennen de SSVV als de motor achter de VCA.
Maar we hebben grotere ambities. De komende jaren willen we samen met onze partners ﬂinke stappen maken op het gebied van
veilig en gezond werken. In dit artikel vertellen we hoe we dit voor
ons zien.
TEKST ALFONS BUIJS

D

e Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
(SSVV) is een samenwerkingsverband van 22
(branche)organisaties uit de Nederlandse industrie. Onze missie: het werken in een risicovolle omgeving voor iedereen in de keten,
van opdrachtgever tot uitvoerder, structureel veiliger en
gezonder maken.
De SSVV is het platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ontmoeten en samenwerken aan innovatie, van kleine verbeteringen tot grote vernieuwingen.
Maar het is ook het platform waar we elkaar verder helpen bij vragen en problemen. Samen scheppen we de
voorwaarden om veilig en gezond te werken, in al onze
branches.
De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
(VCA) is het bewijs van de kracht van deze samenwerking.
Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en
15.000 gecertiﬁceerde bedrijven is VCA al 25 jaar dé standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken. Vorig jaar
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verscheen de nieuwste versie. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog centraler, bevat verbeteringen op het gebied van
de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één
schema voor Nederland en België.
VCA is en blijft een belangrijk product van de SSVV. Maar
we doen meer dan dat. We brengen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere professionals samen om ervaringen, initiatieven en kennis te delen. We ontmoeten elkaar face to face en online, in werkgroepen en
commissies en rond uiteenlopende vraagstukken. We kijken waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken en
proberen van onze verschillen een kracht te maken. Met
de inzichten die we als platform opdoen, verbeteren we
bestaande producten en diensten en ontwikkelen we
nieuwe, om zo volgende stappen te zetten in veilig en gezond werken.

Grote verscheidenheid
Dit klinkt misschien alsof het allemaal vanzelf gaat. Dat is
in de praktijk natuurlijk niet zo. Het is zonneklaar wat de

leden van de SSVV bindt. Tegelijkertijd is er sprake van
grote verscheidenheid: risico’s verschillen per branche en
organisatie, net als de manier waarop met die risico’s
wordt omgaan. Wat voor de een een oplossing is, kan voor
de ander juist een belemmering zijn. Het blijft balanceren
tussen het gemeenschappelijke en het individuele belang.
Maar ook tussen het belang van de opdrachtnemer en dat
van de opdrachtgever, die in SSVV-verband samen aan tafel zitten. We mogen dan een lange traditie van samenwerken hebben: we blijven steeds op zoek naar manieren
om deze samenwerking te verbeteren en om de kansen
die deze samenwerking biedt, beter te benutten. Tijdens
het NVVK-congres 2019 voerden we hierover met HSEmedewerkers het gesprek. Zij hebben een belangrijke
spilfunctie tussen de directiekamer en de werkplaats en
hebben goed zicht op wat werkt en wat niet.

Volgende stappen
De SSVV is ooit opgericht om een landelijk systeem te ontwikkelen waarmee aannemers konden aantonen dat zij op
een bepaald basisniveau veilig werken. In die missie is de
SSVV geslaagd: anno 2019 is VCA een vanzelfsprekende
eis in bijna elke branche. De benodigde kennis wordt standaard onderwezen in elke technische mbo-opleiding en
elke serieuze aannemer weet hoe hij VCA kan benutten
om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te
verminderen.
Maar de tijd staat natuurlijk niet stil. Dit heeft vooral gevolgen voor de betekenis van twee onderdelen van het
VCA-systeem: de borging van de kennis van medewerkers
en de concrete eisen die gesteld worden aan het veiligheidsmanagementsysteem van aannemers.

Van kennis naar vaardigheden
De huidige VCA geeft aan hoe er veilig gewerkt moet worden. De volgende stap is om zeker te stellen dat opdrachtnemers en hun personeel ook echt veilig kunnen werken.
We zien hierbij drie aandachtspunten.

Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde
professionals en
15.000 gecertificeerde
bedrijven is VCA al
25 jaar dé standaard

1. De juiste kennis op het juiste moment
Kennis staat niet stil. Nadat een medewerker basiskennis
heeft opgedaan, moet hij zijn branchespeciﬁeke kennis
een werkleven lang blijven ontwikkelen. In de ideale wereld leert een medewerker in zijn werk continu bij en bewijst hij dat regelmatig op een vanzelfsprekende, niet-belastende manier. Nu moet iemand nog iedere tien jaar
B-VCA-examen doen. Dit past eigenlijk niet meer bij dit
ideaalbeeld. Daarom zoeken we naar manieren om op
passende momenten te toetsen of een medewerker de
juiste kennis in huis heeft voor zijn werkzaamheden op dat
moment. Bijvoorbeeld via branchespeciﬁeke basisinstructies, die in het teken staan van een eenduidige signalering
en beheersing van risico’s, breder dan alleen aan de poort.
2. Van kennen naar kunnen
Kennen is iets anders dan kunnen. Met een VCA-diploma
laat je zien dat je basiskennis hebt van veiligheid, gezondheid en milieu. Maar dit is geen garantie dat je risicovol
werk zelfstandig kunt doen of zelfstandig in een risicovolle
omgeving kunt werken. Je moet de opgedane kennis nog
wel leren toepassen. Opdrachtgevers zijn er lang niet altijd
van overtuigd dat medewerkers ook echt over de vereiste
vaardigheden beschikken. Daardoor gaan ze aanvullende
eisen stellen, die ze in eigen safety centers toetsen. Dit
kost onnodig tijd; bovendien is het verwarrend als eisen
van opdrachtgevers onderling verschillen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om de handelingsbekwaamheid van medewerkers op het gebied van risicobeheersing
verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld via coaching en praktijktrainingen.
3. Leiderschap met impact
Leidinggeven is een vak apart. We constateren dat belangrijke leiderschapsaspecten niet of onvoldoende aan bod
komen in de bestaande VOL-VCA-opleidingen. Denk aan
communiceren, monitoren en vooruitkijken. Operationeel
leidinggevenden verdienen een eigen opleiding en toetsing
gericht op de vaardigheid van het veilig leidinggeven.
Daarom werken we aan een herziening van de VOL-VCAopleiding.
Hierbij bouwen we voort op de bevindingen van een pilot
die we vorig jaar met partners van Chemelot hebben gedaan. In deze pilot zijn acht operationeel leidinggevenden
getraind in de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn bij
het werken in risicovolle omgevingen. Zij leerden op een
effectieve (en soms andere) manier gebruik te maken van
VCA-elementen zoals Laatste Minuut Risico Analyses,
werkplekinspecties en toolboxmeetings. Ook het hoger
management heeft recht op begeleiding op topniveau als
het gaat om de zorg voor veilig werken. Voor hen gaan we
een pilot uitvoeren, die tools moet opleveren waarmee
bedrijven inzicht kunnen krijgen in hun veiligheidscultuur.
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De SSVV brengt opdrachtgevers,
opdrachtnemers en andere professionals
samen om ervaringen te delen
Van een bedrijf op orde naar een veilige keten
VCA stelt zeker dat een opdrachtnemer zijn interne veiligheidsmanagementsysteem op orde heeft. De volgende
stap in veilig werken is een lerende keten die steeds veiliger werkt in de praktijk. Ook hier zien we enkele aandachtspunten.
1. Opdrachtgever én opdrachtnemer aan zet
Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn er samen verantwoordelijk voor dat er veilig en gezond wordt gewerkt. Nu
stellen opdrachtgevers als voorwaarde dat hun opdrachtnemers VCA hebben. Wij vinden dat ook opdrachtgevers
zich hieraan moeten committeren. We onderzoeken hoe
we deze gedeelde verantwoordelijkheid meer tot uitdrukking kunnen laten komen en hoe we afspraken hierover
beter kunnen vastleggen. Volgens verschillende onderzoeken is de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers voor verbetering vatbaar. Er is in de praktijk
nog te weinig sprake van tweerichtingsverkeer en samen
verantwoordelijkheid nemen, twee kenmerken van effectieve samenwerking. Daarom ontwikkelen en toetsen we
een nieuwe samenwerkingssystematiek, waarmee verschillende branches aan de slag kunnen. Ook gaan we onderzoeken wat nu eigenlijk eigenschappen van een goede
opdrachtgever zijn. Op basis van de resultaten gaan we
met opdrachtgevers én opdrachtnemers in gesprek.
2. Naar een structurele praktijkaudit
Bij de huidige manier van werken wordt het veiligheidsmanagementsysteem van een bedrijf kort en incidenteel
geaudit. Dit is een combinatie van een papieren audit
(waarbij de auditor documenten en procedures controleert
en interne audits uitvoert) en een praktijkaudit (waarbij de
auditor medewerkers interviewt en werklocaties bezoekt
om te controleren of alle maatregelen goed zijn geïmplementeerd). Idealiter wordt het veiligheidsmanagement-
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systeem voortdurend getoetst in de praktijk. Dit kan op allerlei laagdrempelige manieren, bijvoorbeeld via
anonieme feedback op verschillende niveaus of via peer
reviews van opdrachtgevers of collega-aannemers, in
combinatie met opleiding. We gaan kijken hoe we deze beweging van toetsing op papier naar toetsing in de praktijk
het beste kunnen maken.
3. Naar een open en lerende veiligheidscultuur
Ketenpartners moeten incidenten blame free kunnen melden en analyseren, zonder risico op persoonlijke consequenties of repercussies. Alleen dan kunnen we toewerken naar een open, veilige en lerende veiligheidscultuur.
Er zijn hulpmiddelen nodig om deze analyses in de keten
uit te voeren. De lerende keten weet echter ook waarvan
ze niet moet leren. Soms zal een incidentanalyse uitwijzen
dat er niets te leren valt van een uniek incident, of dat er
geen proportionele extra veiligheidsmaatregel mogelijk is.
Ook voor het verwerken van dit soort inzichten kunnen ketenpartners ondersteuning gebruiken. Als SSVV doen we
nog weinig op dit vlak. Mogelijkheden zijn er zeker, bijvoorbeeld op het gebied van centrale incidentanalyse.

De uitdaging voor de SSVV
De hier beschreven beweging vraagt centrale coördinatie
door een op veiligheidsgebied gezaghebbend, overkoepelend veiligheidsplatform. Deze functie willen we als SSVV
graag vervullen. We zullen daarvoor zelfbewuster en breder moeten gaan opereren, in nauwe samenwerking met
onze deelnemende branches en in verbinding met andere
platforms die zicht sterk maken voor veilig en gezond
werk.
Heeft u tips hoe we dat nog beter kunnen doen? Dan komen we graag met u in contact. Q

Congresbundel

Je leert meer

dan je weet
Een deel van ons gedrag wordt door onbewuste processen
gestuurd en we kunnen onbewust en niet-intentioneel leren.
Kinderen beginnen bijvoorbeeld te praten zonder ooit les te
hebben gehad en we kunnen in het donker door de kamer
lopen zonder overdag de indeling van onze woonkamer bewust
te hebben gememoriseerd.
TEKST JULIA M. BURGGRAAF, JOP GROENEWEG

B

ij het beoordelen van het gedrag na een incident
speelt niet-intentioneel leren vaak geen rol in
de analyse en is er een focus op wat er formeel
en intentioneel geleerd zou moeten zijn. Als op
de dag van het incident de werkomgeving in
grote lijnen goed was, en de persoon ﬁt en bekwaam, dan
kan het voorkomen dat het dossier wordt gesloten zonder
dat er een bevredigende verklaring is gevonden voor het
vertoonde gedrag. Voor dergelijke situaties is het belangrijk om de vraag te stellen: heeft onbewust leren hier misschien een rol gespeeld?

dat linksonder in de cirkel staat aangegeven, kan niet-intentioneel en onbewust optreden. Inzicht in dit proces kan
onderzoekers helpen te begrijpen waarom werknemers
het soms zelf niet doorhebben én waarom het opnieuw
trainen van werknemers wel tijdelijk het gewenst effect
kan hebben (werknemer vertoont het gewenste gedrag),
maar na verloop van tijd hetzelfde probleem weer kan optreden.

Context van leren
In dit artikel ligt de focus op het leren van medewerkers
met betrekking tot het uitvoeren van hun dagelijkse werk
en de taken die daarbij horen. In ﬁguur 1 is een cirkel
weergegeven die start met het idee dat een taak een bepaald design heeft. Om tot een goed resultaat te komen,
vereist het taakdesign bepaald gedrag van de werknemer
(in ﬁguur 1 gevisualiseerd als een cirkel). Binnen organisaties is doorgaans een sterke focus op de werknemer het
gewenste gedrag aan te leren door middel van trainingen,
instructies en eventueel bewustwordingscampagnes. Dit
is een focus op expliciet leren. Wanneer een werknemer
daarna zijn dagelijkse werk doet, komt hij of zij in contact
met het taakdesign en krijgt daar ervaring mee. Die ervaring met het taakdesign kan hem vervolgens ander gedrag
leren, via onbewust of impliciet leren. Als dit gebeurt, kan
dit tot een mismatch leiden tussen daadwerkelijk gedrag
en vereist gedrag en tot problemen leiden. Het leerproces

Figuur 1. Leercirkel.

Impliciet leren
Het fenomeen impliciet leren wordt vaak tegenover expliciet leren gezet. Onder expliciet leren vallen activiteiten
als naar school gaan en trainingen volgen. Deze vorm van
leren is doorgaans ook intentioneel leren. Impliciet leren
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daarentegen kan plaatsvinden zonder de intentie om te leren. Bij expliciet leren is de persoon zich bewust van het
feit dat hij of zij aan het leren is en van wat hij geleerd
heeft. Bij impliciet leren is de persoon zich niet bewust van
het feit dat hij aan het leren is en/of zich niet bewust van
de kennis die hij daadwerkelijk opgedaan heeft.
Een veelgebruikt voorbeeld is het leren van een moedertaal. Mensen zijn in staat om te praten in hun moedertaal
zonder grammaticafouten te maken, hoewel men vaak veel
van de grammaticaregels niet kent die men volgt. Om hier
meer inzicht in te krijgen, zijn onderzoeken gedaan aan de
hand van ﬁctieve talen die bepaalde regels volgden. De
proefpersonen kregen ﬁctieve woorden te zien zonder dat
hen werd verteld wat de onderliggende taalregel was. Dit
was de leerconditie. Vervolgens kwam de testconditie waarin dezelfde proefpersonen werd gevraagd om nieuwe woorden te categoriseren als ‘komt wel uit de taal’ en ‘komt niet
uit de taal’. Hoewel de proefpersonen deze test niet direct
volledig succesvol konden voltooien, scoorden ze wel consistent en signiﬁcant boven kansniveau, wat aantoont dat ze
daadwerkelijk iets hadden geleerd in de leerconditie. Dit is
vooral interessant omdat in veel gevallen de proefpersonen
aangaven niet te weten wat de onderliggende taalregel was
en ze dus geleerd hadden zonder bewuste kennis van het
geleerde. Daar komt bij dat een deel van de proefpersonen
niet eens tijdens de leerconditie verteld was dat ze getest
zouden worden op het categoriseren (tijdens de leerconditie
kregen ze bijvoorbeeld een andere taak, zoals tellen hoeveel letters er in het woord zitten). Deze mensen waren zich
dus zowel onbewust van het leren als van het geleerde [1].
Maar als het aankomt op vaardigheden, wat kunnen we dan
onbewust leren?

Theorie van schema’s
Schematheorie (Norman [2]) leert ons veel over de ontwikkeling en in praktijk brengen van vaardigheden. Op het
moment dat we een vaardigheid voor het eerst in praktijk
brengen, hebben we nog geen schema van die vaardigheid
in ons brein. Op dat moment vraagt het uitvoeren van de
handelingen veel aandacht en moeten we elke stap bewust initiëren. In de beginfase van het leren ﬁetsen kostte
het veel moeite en moest overal bij nagedacht worden.
Maar na verloop van tijd ontwikkelde zich een schema van
de vaardigheid ﬁetsen en gaan alle handelingen als trappen, balanceren en kijken moeiteloos en automatisch.
Evolutionair gezien heeft de ontwikkeling van schema’s
als grote voordeel dat je in staat bent om dezelfde handelingen met veel minder aandacht uit te voeren, waardoor
je aandacht over hebt om op te letten zodat je bijvoorbeeld
een tijger op tijd kan ontdekken. Zelfs het starten van een
handeling kan zonder bewuste intentie en aandacht.

Figuur 2. Voordat een schema aanwezig is.

In deze fase kost het veterstrikken veel aandacht en moeite en gaat het nog niet vreselijk snel. Gelukkig ontstaat er
na verloop van tijd en na oefenen een schema van de vaardigheid. Dit is afgebeeld in ﬁguur 3 aan de hand van de
connecties tussen de individuele stappen.

Figuur 3. Schema is ontwikkeld.

Als het schema eenmaal is ontwikkeld, dan kan deze geactiveerd worden door de intentie te hebben om de handelingen uit te voeren. Dus met de bewuste intentie om veters te strikken wordt het vetersstrikken-schema
geactiveerd, en kunnen de individuele handelingen op de
automatische piloot uitgevoerd worden. Deze zogenaamde
top-down-aansturing is afgebeeld in ﬁguur 4. De 1 geeft in
dit ﬁguur aan dat de activering van het schema wordt gestart met activering van de intentie.

De ontwikkeling van een schema

Figuur 4. Top-down-activering via bewuste intentie.

Wanneer iemand een complexe vaardigheid voor het eerst
in praktijk brengt, is er nog geen schema van die vaardigheid in diens hoofd. Dit is bijvoorbeeld het geval als een
kind voor het eerst zijn veters leert strikken. Op zo’n moment pakt iemand eerst de veters in de handen als eerste
stap en moet hij dan echt zijn aandacht erbij houden en
denken: wat was ook alweer de volgende stap? Daarna
voert hij de volgende stap uit, om vervolgens weer na te
denken en bewust de volgende stap te zetten. Dit proces is
uitgebeeld in ﬁguur 2.

Als een speciﬁek schema vaak wordt geactiveerd in een
bepaalde context, dus bijvoorbeeld bij het zien van een
losse veter, dan kan deze visuele cue voldoende zijn om
het schema te activeren en de handelingen uit te voeren.
In dit geval is er dus geen bewuste intentie nodig. Deze
bottom-up-aansturing is afgebeeld in ﬁguur 5. De 1 geeft
in dit ﬁguur aan dat bepaalde triggers voldoende zijn om
de activering van het schema te starten.

24

NVVK-congres 2019 –

info special

kant ziet staan dat er 60 km/u gereden moet worden, zal er
daarna nog steeds strijd zijn tussen het weten dat er 60
km/u gereden moet worden op bewust niveau, en de activering van 80 km/u rijden op onbewust niveau door de visuele
triggers die gekoppeld zijn aan 80 km/u rijden.

ProRail-case

Figuur 5. Bottom-up-activering via triggers.

Hoewel het aanleren van een complexe reeks handelingen
vaak intentie en bewuste aandacht vereist, kan impliciet
leren optreden door:
1. Koppeling van triggers aan een schema. Hoe vaker een
bepaalde context of bepaalde triggers gepaard gaan
met het uitvoeren van een vaardigheid, hoe sterker de
link zal zijn en hoe sterker de aanwezigheid van die
trigger in de toekomst het schema zal activeren. De
kans op het bijbehorende gedrag zal toenemen.
2. De exacte inhoud van het schema is dynamisch. Zo
moeten we bijvoorbeeld eerst leren hoe we een koppeling moeten laten opkomen in de eerste auto waar we
ooit in rijden, maar hoeven we vervolgens in een nieuwe
auto niet de vaardigheid geheel opnieuw te leren. We
moeten dan even zoeken waar het juiste moment van
koppelen zit in de andere auto, even aanpassen, en dan
hebben we het geleerd [2].

Positief: goede gewoontes
In ons persoonlijk leven zijn vaak genoeg voorbeelden te vinden van hoe moeilijk gedragsverandering kan zijn. Januari
begint voor veel mensen met goede voornemens en eindigt
met het toch weer toegeven aan de verleiding van verboden
voedsel en een ongebruikt sportschoollidmaatschap. Onderzoeker Wansink [4] geeft aan dat we de noodzaak voor en het
belang van wilskracht vaak overschatten. We onderschatten
daarentegen het effect van de situatie veranderen op ons gedrag. Enerzijds kan onze omgeving triggers voor slechte gewoontes bevatten en het verwijderen van deze triggers helpen. Anderzijds kunnen we nieuwe triggers creëren voor
gewenste gedrag. Zo kan de aanwezigheid van fruit op het
aanrecht al leiden tot meer fruit eten en een gezondere leefstijl [5]. Het zien van het fruit kan dan als trigger werken voor
het pakken en eten ervan. Andere triggers, zoals een bepaald
tijdstip of een eerdere handeling, kunnen ook gekoppeld worden aan het pakken van fruit door herhaling.

Negatief: goed gedrag op verkeerd moment
Problemen kunnen ontstaan als een bepaalde (visuele) trigger een schema activeert dat niet gepast is voor die situatie. Op de wegen voor autoverkeer betekenen bijvoorbeeld
dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur dat er 80
km/u gereden mag worden [6]. Als een weggebruiker vaak
autorijdt en in 99 procent van de tijd bij deze wegmarkering
en dus deze visuele triggers 80 km/u mag rijden, dan is de
kans groot dat de neiging bestaat om 80 km/u te rijden als
men een keer op een weg met dergelijke markering zal komen waar maar 60 km/u gereden mag worden. Deze situatie kan voorkomen, aangezien verkeersborden vóór strepen
gaan en dus mag verwacht worden dat men ook naar de
verkeersborden zal kijken. Maar zelfs als iemand langs de

In het onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van
ProRail, in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen (NS) en TU Delft, wordt gekeken naar stoptonende
seinpassages (STS-passages), oftewel het door rood rijden
van een trein. Remmen naar aanleiding van het rode sein
is een vaardigheid van machinisten die beïnvloed kan worden door impliciet leren. In het spoor wordt een rood sein
altijd voorafgegaan door een geel sein, wat noodzakelijk is
vanwege de lange remweg van treinen. Dit gele sein kan
voorafgegaan worden door nog een geel sein als de afstand tussen het laatste gele sein en het rode sein te kort
is en de trein dus al eerder moet afremmen. Een geel sein
kan dus een visuele trigger zijn om het ‘remmen voor
rood’-schema (RVR) te activeren.
Twee problemen kunnen ontstaan:
- Het RVR-schema wordt niet geactiveerd doordat een
ander schema sterker wordt geactiveerd.
- Het RVR-schema wordt wel geactiveerd, maar de inhoud van dat schema past niet bij de situatie, in dit geval het initiëren van te zwak remmen.
Hoewel een geel sein gezien kan worden als dé trigger dat
de machinist moet gaan remmen voor rood, wordt een
geel sein niet altijd gevolgd door de noodzaak om te remmen voor het rode sein. Dit zwakt de kracht af van het gele
sein als trigger voor het schema ‘remmen voor rood’.
Daarnaast kan de omgeving visuele cues geven die een
ander schema activeren dan het ‘remmen voor rood’schema. In de ﬁguur op de volgende pagina is in de linkerkolom een situatie te zien met rijgedrag dat niet tot een
STS-passage leidt. In de rechterkolom is hetzelfde gedrag
te zien in een grotendeels vergelijkbare situatie maar met
een verschil in seinbeeld of seinafstand waardoor hetzelfde gedrag ditmaal tot een STS-passage kan leiden.

Aanpak
Voor het onderzoek naar de invloed van de blootstelling
aan de infrastructuur op het remmen naar aanleiding van
een stoptonend sein worden positie- en snelheidsdata van
treinen gebruikt in combinatie met infrastructuurdata.
Elke treinnadering bij een rood sein wordt samengevat in
één getal, namelijk de maximaal benodigde remvertraging
om nog voor het rode sein stil te kunnen staan. Aangezien
bekend is hoe hard een trein kan remmen, kan zo worden
vastgesteld of de machinist bijna alle remcapaciteit nodig
had om op tijd voor rood stil te staan of dat er nog een grote buffer was. Aan de hand van dit cijfer kan gekeken worden naar het gedrag van alle machinisten die in de geanalyseerde treinen reden. De vraag kan dan worden
beantwoord of het gedrag onder bepaalde omstandigheden anders is en ook waar de machinisten aan worden
blootgesteld in termen van infrastructuur en seinbeelden
en waar ze dus van geleerd zouden kunnen hebben.
Dergelijke monitoringsdata van het gedrag van alle machinisten of werknemers in het algemeen, geven niet alleen

NVVK-congres 2019 –

info special

25

Nadering haltering
met rood sein ná de
haltering.

Nadering dezelfde haltering met rood sein
vóór dezelfde haltering.

Geel sein (door rood)
gevolgd door seinbeeldverbetering.

Zelfde gele sein
zonder seinbeeldverbetering.

Standaard snelheidsverlaging op een
locatie (bijvoorbeeld wegens wissels)
gevolgd door groene seinbeelden.

Seinbeeldopvolging met grote
afstand tussen laatste gele sein
en rood waardoor de trein een
hoge snelheid kan hebben bij het
laatste gele sein en nog genoeg
tijd heeft om te remmen tot rood.

inzicht in voorheen verborgen factoren die het rijgedrag
van machinisten beïnvloeden, maar bieden ook hulp om de
kloof tussen gedragsexperts en technici te overbruggen.
Om het type fouten te voorkomen dat is besproken in dit
artikel, zijn aanpassingen aan het taakdesign nodig om tot
een betere interactie te komen tussen werknemer en
taakdesign. Dergelijke aanpassingen vragen om het meedenken van zowel technici en ontwerpers als gedragsexperts. Daarnaast is het reduceren van fouten en het optimaliseren van de werkprestatie van werknemers niet
alleen in het belang van de veiligheid, maar ook in het belang van kwaliteit en productie. Om tot de beste procesoptimalisatie te komen, dient de kennis van verschillende expertises gecombineerd te worden.

Conclusie
Impliciet leren is een eigenschap van de mens waar we als
veiligheidskundigen en gedragsexperts rekening mee
moeten houden, net zoals bijvoorbeeld wisselende energieniveaus van werknemers en hun motivatie. Al deze eigenschappen zorgen voor variatie in het menselijke gedrag, soms leidend tot betere en soms tot mindere
prestaties. Het is daarom belangrijk om te proberen om
het gedrag van werknemers beter te begrijpen en deze
kennis te gebruiken om tot een beter taakdesign te komen
die de kans vergroot dat de werknemer het gewenste gedrag vertoont. Dat gewenste gedrag moet expliciet worden
aangeleerd maar er moet ook rekening gehouden worden
met impliciete leerprocessen.

Het is belangrijk om
ook oog te hebben
voor de rol van
impliciet leren
26
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Op dezelfde locatie gele seinen
wegens rood op dezelfde
locatie.

Zelfde seinbeeldopvolging met kleine afstand tussen laatste gele sein
en rood waardoor de trein heel weinig tijd heeft om nog te remmen
voor rood als hij een hoge snelheid
heeft bij het laatste gele sein.

Consistentie in het gebruik van triggers is van groot belang.
Stel dat iemand in het ene bedrijf expliciet geleerd heeft dat
bij elke kruising in een magazijn langzaam en gecontroleerd doorgereden mag worden met een vorkheftruck. Deze
persoon werkt daar elf maanden in een jaar. Af en toe wordt
de chauffeur tijdelijk overgeplaatst naar een organisatie
waarbij er expliciet instructie gegeven wordt om volledig te
stoppen bij een kruispunt. De kans dat de chauffeur zich
een keer vergist en doorrijdt waar eigenlijk gestopt moet
worden, is vergroot door de langdurige blootstelling aan de
situatie waarin mag worden doorgereden.
Om de prestatie van werknemers te verhogen in het belang van een veiligere wereld die minstens net zo productief is, is het belangrijk om oog te hebben voor de rol van
impliciet leren. In vergelijking tot expliciet leren is een andere manier van onderzoek belangrijk: het gaat om meer
dan alleen vaststellen of iemand bepaalde kennis of vaardigheden heeft. Het is noodzakelijk om de feitelijke blootstelling aan triggers te monitoren en dat vereist nieuwe en
innovatieve manieren van dataverzameling en dataverwerking. De certiﬁcaten of toetsresultaten zijn niet meer van
overwegend belang maar ook de feitelijke blootstelling in
de praktijk. De veiligheidskundige van de toekomst zal dan
ook niet alleen zijn vakinhoudelijke deskundigheid moeten
inzetten voor een betere wereld, maar ook de data die we
nu en in de toekomst kunnen vergaren. Q
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Congresbundel
Veiligheid ook?

De wereld
verandert snel

We leven zonder meer in een interessante en uitdagende tijd, een
tijd waarin de wereld waarin we leven en werken (onder andere
door het groeiende aantal verbindingen en interacties) steeds
complexer wordt. En die ontwikkeling gaat steeds sneller.
TEKST JURRIAAN CALS

O

m als organisatie te kunnen overleven, is er
volgens ons maar één oplossing en dat is op
zoek te gaan naar onze bestaande overtuigingen, die te gaan onderzoeken en daar waar
nodig te heroverwegen. Tijdens het congres
deden we dat samen met de deelnemers aan een droomsessie. Dromen door te doen.

De uitdaging
Het gevolg van de steeds complexer wordende wereld is
dat onze huidige kennis, ervaring en de wijze waarop we
leren (en daarmee onze wijze van handelen) niet langer
toereikend is om nieuwe situaties en ontwikkelingen het
hoofd te kunnen bieden.

houden aan het mechanistische en hiërarchische denken)
of kiezen we ervoor om de weg naar een nieuwe toekomst
in te slaan?
Een van de vragen die we ons zouden moeten stellen is:
maar hoe doen we dat dan? Welke mogelijkheden hebben
we om met de toenemende complexiteit en daarmee gepaard gaande onzekerheden om te gaan? Welke mogelijkheden hebben we om met die nieuwe werkelijkheid om te
gaan en in welke mate kunnen we ons daarop voorbereiden? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de wijze van organiseren en de relatie met veiligheid? Wat kunnen we doen
als individu, als team en als afdeling, als onderdeel van de
organisatie en haar omgeving?

Het gevolg is dat het heersende perspectief naar onze mening niet langer toereikend is om een passende reactie op
de veranderingen in de wereld te kunnen geven. Veranderingen die gepaard gaan met onder andere een grotere
mate van onvoorspelbaarheid (onzekerheid) betreffende
de richting en de impact van de ontwikkelingen.

Droomsessie

Naar onze mening zijn we op een denkbeeldige splitsing
beland en staan we voor de keuze om te bepalen welke
kant we op willen gaan. Maken we de keuze om op de
oude voet verder te gaan (bijvoorbeeld door vast te blijven

Stel: het is 2029, hoe zouden we dan terugkijken op de afgelopen tien jaar? Hoe zou die periode eruitzien als we
ons niet (te veel) zouden laten hinderen door de overtuigingen waarmee we in 2019 de toekomst inkijken? Q

In een droomsessie tijdens het congres wilden we samen
met jullie over deze vragen ﬁlosoferen. Wat is jullie visie
op de in jullie ogen ideale toekomst? Hoe denken jullie
over de ideale samenleving en organisatie in relatie tot
(arbeids)veiligheid?
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Congresbundel
Normatieve Risico Methodiek

Is er voldoende
ambitie?
In opdracht van Inspectie SZW is een verkenning naar de toepassing van risicomethodieken bij acht Brzo-bedrijven [1] uitgevoerd.
Gebleken is dat er geen eenduidige toepassing van spelregels is en
dat bedrijven verschillende risiconormen hanteren. Het is in het
belang van de veiligheid van werknemers dat een gestandaardiseerde NRM (inclusief een norm) wordt ontwikkeld, rekening houdend met de beginselen van de arbowetgeving. De NRM helpt bedrijven verantwoording af te leggen over de impact van hun bedrijf
op mens en milieu.
TEKST RENÉ VAN DORT

1. Moet een normatieve risicomethodiek (NRM)
voor procesveiligheid worden ingevoerd bij
Brzo-bedrijven [1]?
Wat zijn voldoende maatregelen?
Na een ongeval is er over het algemeen weinig discussie of
er voldoende maatregelen waren getroffen om het ongeval
te voorkomen of de effecten te beperken. Uit het ongevalsonderzoek blijkt zelden dat extra maatregelen niet nodig
zijn en dat het slechts toeval of louter pech was dat het ongeval zich voordeed. Met andere woorden, dat het ongeval
was toe te schrijven aan het geaccepteerde restrisico.
Heel anders is de situatie als in het kader van een risicoanalyse beoordeeld moet worden of er voldoende maatregelen zijn getroffen. Wat zijn dan voldoende maatregelen
of ‘alle maatregelen’ zoals het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) vereist? De uitdaging is om het risiconiveau altijd op een aantoonbaar voldoende laag niveau te houden met voldoende risico-reducerende
maatregelen. De NRM zou hiertoe een oplossing kunnen
bieden omdat het risiconiveau wordt getoetst aan een risiconorm. Een ‘voldoende laag niveau’ is aanwezig als het
risico lager is dan de risiconorm.

28
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Risicostudies ten aanzien van procesveiligheid en werknemersveiligheid worden door inspecteurs van Inspectie
SZW gecontroleerd. Doordat bedrijven een eigen risicomethodiek en bedrijfsnorm hanteren, lopen inspecteurs van
Inspectie SZW tegen twee problemen aan:
- er is geen door het ministerie van SZW geaccepteerde
methodiek en er is geen door het ministerie geaccepteerde database met faaldata beschikbaar;
- er is geen overheidsrisiconorm beschikbaar om te toetsen of het risico acceptabel is.
Controle op juistheid van deze analyses door de inspecteurs en vaststellen of voldoende maatregelen zijn getroffen, is dus lastig. Hierdoor ontstaan discussies.
Voorstel voor verkenning van de NRM
In het bedrijfsleven leeft een al lang gekoesterde wens
om te komen tot een zogenaamde NRM. Vanaf 2012 zijn
opvolgende versies van het semi-kwantitatief toetsingsdocument [2] gepubliceerd door de gezamenlijke brancheverenigingen; dit zijn de eerste vingeroefeningen op
weg naar een NRM. Zij beogen met een NRM, op basis
van een risicoanalyse, overeenstemming met de toezichthouders van de overheden te krijgen over het maat-

regelenniveau. De voorgestelde NRM leunt sterk op de
Layer Of Protection Analysis (LOPA-methodiek), zoals
vastgelegd door het Center for Chemical Process Safety
(CCPS).
Harmonisatie creëert een level playing ﬁeld voor bedrijven, toezichthouders én werknemers. Immers, vanuit arbeidsomstandigheden bezien, is het wenselijk dat elke
werknemer zijn of haar arbeid veilig kan verrichten. Op
enig moment is afgesproken dat Inspectie SZW, ondersteund door de gezamenlijke toezichthouders en vertegenwoordigers van de werkgeversbranches, een verkennend onderzoek door een onafhankelijke derde laat
uitvoeren.

2. Onderzoeksopdracht en methode
De onderzoeksopdracht luidde:
1. Vaststellen of de LOPA-rekenregels worden gehanteerd
en of er rekening is gehouden met de uitgangspunten
en beginselen van de arbowetgeving en de stand van de
techniek.
2. Uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid van
een Normatieve Risico Methodiek (NRM) voor arbeidsveiligheid.
3. Onderzoeken of de geselecteerde scenario’s leiden tot
een eenduidige risiconorm voor arbeidsveiligheid.
Reikwijdte verkenning NRM
De actualisatie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) tot PGS-nieuwe stijl was voor de industrievertegenwoordigers aanleiding om een eerste opzet te maken voor een NRM [3]. En deze te gebruiken bij de toets
van gelijkwaardigheid en redelijkheid die genoemd staat
in de PGS-documenten. Dit kan resulteren in een ongelijkheid van het veiligheidsniveau van arbeidsplaatsen.
Niet alle in de PGS beschreven installaties zoals batchreactoren, destillatietorens, dampverwerkende installaties en dergelijke, kunnen worden uitgerust met zaken
die een hoger of lager veiligheidsniveau opleveren. Dit is
afhankelijk van het veiligheidsniveau dat de betreffende
inrichting in haar beleid nastreeft! De aanzet voor de industrie om te komen tot een NRM waren de geschilpunten die voortvloeiden uit de actualisatie van de PGS 29
(de zogenaamde non-consensuspunten). Voor de Inspectie SZW en andere toezichthouders is het vooral van belang breder te kijken.

4. Wat zijn de randvoorwaarden voor acceptatie
van een NRM?
Bij het ministerie van SZW ligt de vraag of de Europese
Unie überhaupt een risiconorm voor procesveiligheid en
arbeidsveiligheid toestaat. En hoe en volgens welke methode een risiconorm kan worden vastgesteld. Deze zal
worden afgeleid van andere risiconormen ten aanzien van
veiligheid en gezondheid. Daarbij is het voor SZW ook een
zorg hoe de risiconorm conform de stand van de techniek
up-to-date blijft. De voortschrijdende techniek zal leiden
tot een lager restrisico en dito risiconorm.
Afhankelijk van de geselecteerde risiconorm kan dit betekenen dat met de NRM een ander risico voor ongevalsscenario’s wordt vastgesteld dan voorheen met de bedrijfseigen toegepaste risicomethodiek. Een scenario dat
voorheen beschouwd werd als acceptabel kan naar een
niet-acceptabel risiconiveau verschuiven en andersom.
Onlosmakelijk is er een relatie tussen de risicomethodiek
en de norm waaraan getoetst wordt. Een strenge risiconorm zal ertoe leiden dat bedrijven worden genoopt tot
hoge investeringen om te voldoen aan dat lage restrisico.
Evenzo zal een milde risiconorm leiden tot afzwakking van
het maatregelenniveau. Zo ook voor de risicomethodiek
waarmee het risicocijfer bepaald wordt. Afhankelijk van de
gekozen methodiek en faalfrequenties kan voor eenzelfde
scenario een lager of hoger risicocijfer bepaald worden.
Een belangrijk punt voor acceptatie van de NRM is dat een
toezichthouder moet kunnen instaan voor de kwaliteit van
zijn toezicht. Het is niet de bedoeling dat het toezicht
wordt beperkt tot ‘tekenen bij het kruisje met risico 5x106/jaar’. Acceptabele criteria voor een kwalitatief voldoende
risicoanalyse moeten zijn vastgesteld en de NRM-risicoanalysestudie moet voldoende veriﬁeerbaar zijn. Dit betekent dat binnen een bedrijf en ook bij de toezichthouders
voldoende kennis en ervaring aanwezig moet zijn om een
NRM-risicoanalyse op te kunnen stellen, respectievelijk te
toetsen. Een opleiding met een eindtoets waaruit blijkt dat
de risicomethodiek begrepen is en toegepast kan worden,
zou een voorwaarde moeten zijn voor toepassen en toezicht houden op de NRM. Deze NRM-risicoanalisten kunnen dan opgenomen worden in een kwaliteitsregister dat
dient als kwaliteitsborg, waarbij periodiek de kennis en
vaardigheden aangescherpt worden. Dit kan worden gezien als een belangrijke stap op weg naar het krijgen van
vertrouwen in de opstellers en beoordelaars van NRMscenario’s.

3. Wat is gebleken door de verkenning?
In de weblog ‘Visie op Veiligheid’ [4] (https://veiligheidsvisie.com) staat een link naar het volledige rapport getiteld
Haalbaarheidsstudie NRM [5]. In essentie is dit het resultaat van de verkenning:
- de voorwaarden die gesteld worden aan een Independent Protection Layer (IPL) voldoen niet;
- faaldata (risicoreductiedata) zijn gebaseerd op onduidelijke aannamen;
- in de LOPA-studies is onvoldoende vastgelegd of er rekening is gehouden met de uitgangspunten en beginselen van de arbowetgeving;
- uit de ongevalsscenario’s blijkt dat de risiconorm voor
het sterftecijfer varieert van 10-3/jaar tot 10-7/jaar;
- niet alle LOPA-studies zijn voldoende gedocumenteerd
en daardoor onvoldoende te veriﬁëren.

5. NRM kan alleen slagen als alle partijen de
voordelen zien
What’s in it for me?
Voor bedrijven kan het zo gewenste level playing ﬁeld een
reden zijn een NRM te accepteren. Een level playing ﬁeld
voor toezicht en een level playing ﬁeld voor bedrijven onderling, zodat achterblijvers die het imago van de branche
kunnen aantasten, zich ook moeten conformeren aan de
gestelde normen. Zoals dit ook wordt aangestipt in het kader van de in ‘Veiligheid Voorop’ geambieerde ketenverantwoordelijkheid [6,7]. In dit programma geven individuele leden terugkoppeling over hun prestaties in vergelijking
met anderen en zodoende stimuleren zij de prestaties van
de sector in de breedte. Een incident bij de een straalt im-
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mers af op de gehele sector. Ook de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV) [8] stipt deze ketenverantwoordelijkheid
herhaaldelijk aan. Voor rotte appels is geen plek bij Brzobedrijven aldus Anton van Beek [9], voorzitter van Veiligheid Voorop, rotte appels kunnen met een NRM zichtbaar
gemaakt worden. Volledige transparantie is de laatste
horde die Brzo-bedrijven moeten nemen om hun license to
operate volledig waar te kunnen maken.
Zowel voor bedrijven als voor toezichthouders is acceptatie van een NRM ‘eng’. Voor bedrijven is het de vraag of
het door een NRM opgelegd maatregelenniveau leidt tot
onnodige investeringen. Voor toezichthouders is er de zorg
of er mogelijkheden ontstaan om af te wijken van een geaccepteerd maatregelenniveau, ondanks of misschien wel
dankzij een NRM.

6. Welke uitdagingen zijn er verder bij de ontwikkeling van de NRM?
Duiding gelijkwaardigheid gezien vanuit de Arbeidsomstandighedenwet
Het bedrijfsleven heeft behoefte aan een beoordelingssystematiek voor het aantonen van gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen. Het gelijkwaardigheidsbeginsel is
een onbekend begrip voor de Arbeidsomstandighedenwetgeving. De Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving maken de toepassing van gelijkwaardige maatregelen wel mogelijk. Vanuit arbeidsomstandigheden
gezien is een alternatieve maatregel gelijkwaardig als
deze voldoet aan:
- De stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, ook wel de stand van de techniek genoemd.
- Een onveranderde trede in de arbeidshygiënische strategie.
- Het uitgangspunt dat organisatorische maatregelen
geen alternatief zijn voor technische maatregelen [5].
Een alternatieve maatregel is gelijkwaardig als de gezondheid en veiligheid van de werknemers minimaal op hetzelfde niveau beschermd zijn. Voor sommige maatregelen is
gelijkwaardigheid nooit mogelijk. Een aantal voorbeelden:
- alternatieve maatregelen kunnen het verbod op werken
met bepaalde stoffen niet overrulen;
- alternatieven op de bepalingen in paragraaf 2a ‘Explosieve atmosferen’ zijn niet toegestaan;
- voor de verplichtingen die voortvloeien uit de warenwetbesluiten drukapparatuur 2016, explosieveilig materieel 2016, etc. is gelijkwaardigheid en gemotiveerd afwijken nooit mogelijk;
- voor middelvoorschriften en productrichtlijnen mag het
gelijkwaardigheidsprincipe niet toegepast worden.

men en te beheersen. Van een andere orde is de discussie
over redelijkheid, deze vindt niet plaats in de NRM. In een
kosten/batenafweging worden de stand van de techniek en
de alternatieve (niet gelijkwaardige) maatregel met elkaar
vergeleken. De enige vraag die beantwoord moet worden:
is het redelijk dat de stand van de techniek wordt geïmplementeerd?
Er is geen geaccepteerde kosten/batenmethodiek beschikbaar voor het vaststellen van het begrip ‘redelijkheid’, ook wel ‘As Low As Reasonably Practicable’ genoemd, afgekort ALARP.
Voor de goede orde: Redelijkheid = ALARP ≠ Redelijkerwijs
Arbowet!
Geen opschortende werking voor de stand van de techniek
In het toezicht en de handhaving van Inspectie SZW kan
het afzien van maatregelen, gemotiveerd met een risicomethodiek, niet worden geaccepteerd. De stand van de
techniek blijft het referentiekader!

7. Conclusies verkenning en ontwikkeling van
de NRM
Op basis van een steekproef onder acht Brzo-bedrijven is
de conclusie dat de spelregels zoals de LOPA-methodiek
deze voorschrijft, onvoldoende veriﬁeerbaar worden gevolgd. Onvoldoende is vastgelegd of de uitgangspunten en
beginselen van de arbowetgeving worden nageleefd. Een
gestandaardiseerde NRM, inclusief een norm voor arbeidsveiligheid, is noodzakelijk. Dit is in het belang van de veiligheid van werknemers. Dit maakt dat het nuttig is de verkenning voort te zetten voor de ontwikkeling van een NRM.
Gezamenlijk opgestelde kwaliteitscriteria voor de NRM,
NRM-specialisten in bedrijven en toezichthouders zijn nodig voor het kweken van wederzijds vertrouwen. Voor toezichthouders is een NRM een welkome gestandaardiseerde en transparante methode waarmee op een consistente
wijze maatregelen kunnen worden beoordeeld. Implementatie van de NRM dient op een projectmatige en kleinschalige wijze plaats te vinden, zodat alle partijen onder gecontroleerde omstandigheden de NRM kunnen ervaren. Q

Noten

De spagaat tussen risicoanalyse en de stand van de techniek
Bovenstaande randvoorwaarden zijn redenen die het navolgen van de stand van de techniek noodzakelijk maken,
ook al blijkt dit niet uit de risicoanalyse. Het maatregelenpakket bepaald met een risicoanalyse, kan afwijken van de
stand van de techniek. Hier ligt nog wel een uitdaging.

[1] Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargang 2015. Nr.
272. Gepubliceerd op 7 juli 2015.
[2] VNCI, VNPI, VOTOB en NOVE, Semi-kwantitatief toetsingsdocument, juni 2012.
[3] NL Industrie, Normatieve Risicomethodiek bij implementatie PGS,
versie 1, 19 juli 2016.
[4] https://veiligheidsvisie.com.
[5] C. Pietersen, Haalbaarheidsstudie NRM, 14 juli 2017, https://veiligheidsvisie.ﬁles.wordpress.com/2017/11/lopa-nrm-eind-notitie-140717.pdf.
[6] http://www.veiligheidvoorop.nu/view/news/detail/28.
[7] http://www.veiligheidvoorop.nu/overveiligheidvoorop.
[8] http://www.auditmagazine.nl/auditmagazine/nummer_4_2017/
MobilePagedReplica.action?pm=2&folio=Cover#pg1.
[9] http://www.veiligheidvoorop.nu/view/news/detail/104.

Redelijkheid
Doelstelling van de NRM is vaststellen of voldoende maatregelen zijn getroffen om een ongevalsscenario te voorko-

René van Dort is specialist procesveiligheid bij het Inspectiebreed
Kenniscentrum van Inspectie SZW. Hij heeft dit artikel op persoonlijke
titel geschreven
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Congresbundel
Recente inzichten en mogelijke maatregelen

Nachtwerk

onveilig en ongezond
In Nederland werkt een groot aantal werknemers ’s nachts.
Volgens een recent rapport van de Gezondheidsraad lopen zij een
fors risico op gezondheidsaandoeningen: hart- en vaatziekten,
diabetes en slaap- en vermoeidheidsproblemen. Volgens de
Gezondheidsraad zijn er echter nog geen bewezen preventieve
maatregelen om de gevolgen op de lange termijn tegen te gaan.
In dit artikel wordt geschetst wat er niettemin momenteel al in de
praktijk ondernomen kan worden.
TEKST ALWIN VAN DRONGELEN, TJABE SMID EN MARINKA FLAMELING

I

n Nederland werken 1,34 miljoen mensen ‘s nachts,
waarvan 730.000 regelmatig. Dit aantal is in de afgelopen 15 jaar eerder gestegen dan gedaald. Dat
nachtwerk leidt tot slaapproblemen en vermoeidheid
is algemeen bekend. De laatste jaren is er bovendien
een hevige discussie gevoerd over risico op borstkanker.
Hierdoor zijn de andere gezondheidseffecten ten onrechte
een beetje buiten beeld gebleven.

De slaapproblemen die nachtwerkers hebben, brengen
ook het risico met zich mee dat hun oplettendheid en concentratievermogen afneemt. Uit een onderzoek uit 2015
bleken nachtwerkers, in vergelijking met werkers overdag,
door gebrek aan slaap en daaruit voortkomende vermoeidheid, een 33 tot 46 procent verhoogd risico op bedrijfsongevallen en letsel te hebben.

Preventie
De nieuwste inzichten laten zien dat er voor het risico op
borstkanker eigenlijk maar weinig bewijs is. Daarentegen
is er juist een fors risico op het ontwikkelen van cardio
metabole aandoeningen; volgens een recent rapport van
de Gezondheidsraad (2017) is de extra kans op diabetes
voor nachtwerkers die veertig jaar in nachtdiensten hebben gewerkt zo’n 7 procent, en de extra kans op hart- en
vaatziekten 8 procent. Veel werknemers met nachtdiensten hebben bovendien last van slaap- en vermoeidheidsproblemen. Dit kan uitgroeien tot het Shift Work Disorder,
een beroepsziekte met ernstige slaap- en vermoeidheidsklachten. Voorzichtig geschat leidt 10 procent van de
nachtwerkers daaraan, dat zijn zo’n 50.000 werknemers.

De biologische klokken die ons ritme bewaken, zijn hardnekkig. Daardoor ontstaan bij mensen in een ander (nacht)
ritme vervelende fricties: de interne klok wil slaap of eten
of juist alertheid, maar de werkgever wil op hetzelfde moment iets heel anders van zijn medewerkers. Door de
hardnekkigheid van de interne klok ontstaan er op lange
termijn de genoemde gezondheidsproblemen, maar hierdoor is het ook lastig om succesvol preventieve maatregelen te nemen.
In een eerder rapport van de Gezondheidsraad (2015) wordt
geconcludeerd dat alleen voorwaarts roteren en korte
slaapjes (naps) bewezen nut hebben voor de korte termijn.

NVVK-congres 2019 –

info special

31

Effectieve interventies die de langetermijneffecten zouden
kunnen tegengaan, zijn nog grotendeels onbekend. De Gezondheidsraad adviseert dan ook stellig om het werken in
de nachtelijke uren daar waar mogelijk te beperken, dus
het werk in de nacht over te hevelen naar de dag. Hier
wordt door de overheid momenteel echter nog geen gevolg
aan gegeven, waardoor de bal bij de bedrijven ligt.
Voor sommige soorten werk (hulpdiensten, gezondheidszorg) is het helaas niet mogelijk om nachtwerk te voorkomen. Andersoortig werk zou in principe wel overdag gedaan kunnen worden (logistiek, transport, industrie) maar
daar wordt vaak niet voor gekozen. Neem als voorbeeld de
grote online webshops die tegen elkaar opbieden met de
snelste levertijden (voor 23.59 uur besteld…) en daardoor
meer nachtarbeid en dus ook gezondheidsaandoeningen
in de hand werken.

Aanpassen werktijden
Omdat nachtwerk voorlopig in meer of mindere mate zal
blijven bestaan, moet er dus gekeken worden naar andere maatregelen, bijvoorbeeld door middel van het op een
gezonde manier inroosteren van mensen. Op basis van
studies over de invloed van verschillende roosters op het
menselijk lichaam, is er een aantal algemene richtlijnen
opgesteld voor gezond roosteren (denk bijvoorbeeld aan
snel voorwaarts roterende diensten). Doordat iedere medewerker verschillend is, zullen deze richtlijnen echter
niet voor iedereen in gelijke mate een oplossing bieden.
Het is daarom interessant om roosters te introduceren
die beter aansluiten bij de individuele voorkeuren van
werknemers. Recente onderzoeken uit Scandinavië
waarbij verschillende vormen van zogenaamd individueel
roosteren werden geïmplementeerd, lieten dan ook een
verbetering zien in werk-privébalans, werkprestatie en
herstelbehoefte.
Waar werknemers boven de 55 tot voor kort vaak gebruik
konden maken van ontziemaatregelen, waardoor ze geen
of minder nachtdiensten dienden te draaien, worden deze
maatregelen steeds vaker onhoudbaar en zijn ook oudere
medewerkers hard nodig om de bezetting rond te krijgen.
Ondanks dat is gebleken dat oudere medewerkers veel
baat hebben bij de mogelijkheid om in grote mate zelf hun
werktijden te kunnen bepalen, voert het te ver om oudere
medewerkers per deﬁnitie andere roosters dan hun jongere collega’s aan te bieden. Chronotype (de term die gebruikt wordt om aan te geven wat het natuurlijke slaap/
waakpatroon van een persoon is) zou wel als voorname
factor meegenomen kunnen worden bij het maken van een
nieuw rooster.
Op basis van dit gegeven is er in een fabriek van Thyssen
Krupp Steel in Duitsland onderzoek gedaan naar twee
chronotype-afhankelijke roosters. Ochtendmensen kregen
meer ochtend- en minder nachtdiensten, avondmensen
kregen meer avond- en nachtdiensten. Dit leidde bij de
meeste deelnemers tot een betere slaapduur, slaapkwaliteit, welbevinden en tevredenheid. Het zou daarom interessant zijn om ook in Nederland chronotype-afhankelijke
roosters in te voeren en te evalueren.
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Optimaliseren werkomstandigheden
Naast het optimaliseren van werktijden kan men ook proberen de werkomstandigheden van nachtwerkers te optimaliseren. Mogelijkheden hiervoor zijn onder meer het
creëren van een werkplek waarin een gezonde leefstijl van
medewerkers wordt gefaciliteerd, of door de restauratieve
voorzieningen zo in te richten dat er 24 uur per dag gezonde en passende voeding verkregen kan worden. Ook dient
de werkomgeving over een gezonde en veilige verlichting
te beschikken, die het bioritme van nachtwerkers niet onnodig verder verstoort. Het aanbieden van brillen die
blauw licht blokkeren, zou een goede oplossing zijn. Verder is het bieden van voldoende herstel tijdens een dienst
van groot belang. De Gezondheidsraad heeft aangegeven
dat napping (een korte slaapperiode) een geschikte herstelactiviteit kan zijn. Eerder onderzoek uit de luchtvaart
en de gezondheidszorg laat zien dat napping het concentratievermogen en de alertheid kan vergroten en daarmee
het aantal arbeidsongevallen kan verminderen. Meer toegepast onderzoek bij bedrijven waar napping als interventie aansluit bij de wensen en behoeften van medewerkers,
is echter noodzakelijk, onder andere om de optimale timing en de duur van napping tijdens de nacht te bepalen.

Bevorderen goede leefstijl
De mate waarin werknemers met nachtwerk om kunnen
gaan, speelt een belangrijke rol in het ontstaan van nadelige gezondheidseffecten. Het is daarom eveneens zaak
om de leefstijl en coping-strategieën van medewerkers te
verbeteren, door ze relevante kennis aan te bieden en ze
bewust te maken van hun eigen gedrag. Informatie die in
ieder geval met nachtwerkers besproken kan worden, is:
- blootstelling aan licht (hoe en op welk moment);
- slaaphygiëne (wanneer kun je het beste slapen en hoe
zorg je daarvoor?);
- voeding (wat kun je het beste eten en op welke momenten?);
- lichamelijke activiteit (wanneer en op welke manier?).
In een studie met verkeersvliegers is aangetoond dat het
door middel van een app verstrekken van gepersonaliseerd advies over deze onderwerpen, vermoeidheid teruggedrongen kan worden, en ﬁtheid, slaapkwaliteit en gezond gedrag verbeterd kunnen worden. Dergelijke

De extra kans op
diabetes is 7 procent
en op hart- en vaatziekten 8 procent
na veertig jaar

interventies zouden daarom ook in andere sectoren kunnen worden geïntroduceerd. Door de verbetering van de
techniek (apps, wearables, augmented reality) in combinatie met het feit dat er meer kennis beschikbaar komt over
de relatie tussen fysiologische, biologische en psychosociale kenmerken en de effecten ervan op voeding en slaap,
zal een advies op maat voor de individuele nachtwerker de
komende jaren steeds verder geoptimaliseerd aangeboden kunnen worden.

Toegepast onderzoek
Naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad,
stimuleert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven en organisaties om preventieve
maatregelen voor nachtwerk te implementeren en (waar
mogelijk in samenwerking met een onderzoeksinstituut),
te evalueren. Het voordeel van het opzetten van dergelijke
interventies is dat ze grotendeels kunnen worden aangepast aan de wensen en behoeften van de werknemers. Bovendien kunnen interventies makkelijker op maat (op basis van persoonlijke kenmerken) worden aangeboden.
Deze interventies op maat hoeven ook niet beperkt te blijven tot één bepaald aspect, maar kunnen op het optimaliseren van meerdere aspecten tegelijk (werktijden, werkomstandigheden, leefstijladvies) gericht zijn. Door het
continu en op een slimme manier monitoren en analyseren, kunnen de effecten ervan vervolgens adequaat in
kaart gebracht worden.

Luchtvaartsector
Een sector die met een soortgelijke aanpak het voortouw
heeft genomen, is de luchtvaart. Voor een veilige vluchtuitvoering is het van belang dat alles vliegtechnisch in
orde is, maar minstens zo belangrijk is dat het toestel
veilig bestuurd wordt. De crew moet dus ﬁt zijn om de taken naar behoren uit te kunnen voeren. De luchtvaartautoriteit geeft de werk- en rusttijdenregeling af en controleert deze nauwgezet. Maatschappijen hebben
maatregelen getroffen en er worden middelen ter beschikking gesteld om aan deze regels te kunnen voldoen.
In meer en mindere mate zijn aanvullende voorzieningen
getroffen.
Maar gebleken is dat het voldoen aan de wettelijke werken rusttijdenregeling, geen garantie is voor een ﬁtte
crew. Om die reden dringt de luchtvaartautoriteit erop
aan een managementsysteem in te richten om het risico
van fatigue (vermoeidheid) te beheersen: een FRMS (Fatigue Risk Management System). Met dit systeem worden
de veiligheidsrisico’s als gevolg van onregelmatige werktijden en tijdsverschillen in kaart gebracht, daaropvolgende maatregelen op organisatie- en individueel niveau
geïmplementeerd, en effecten hiervan vervolgens weer
geëvalueerd.
Een FRMS richt zich vooralsnog alleen op vliegend personeel en is nog niet verplicht gesteld. De verwachting is
echter dat dit op termijn wel gaat gebeuren en dat deze
verplichting ook gaat gelden voor andere bedrijfsonderdelen, zoals vliegtuigonderhoud en de werkzaamheden op
het platform.

Borging door veiligheidskundigen
Het moge duidelijk zijn dat het belangrijk is om in een
RI&E van een bedrijf of organisatie voldoende aandacht
aan het onderwerp werktijden te besteden. Door het risico
als gevolg van nachtwerk continu als hoog in te schatten,
zal het ook altijd in de RI&E aan de orde komen. Zoals
hierboven geschetst zou de primaire advisering zich moeten richten op het verminderen van nachtwerk (de arbeidshygiënische strategie). Vervolgens moet de werkgever goed kijken naar de bestaande condities en zoeken
naar collectieve of organisatorische maatregelen. Waar
mogelijk wordt hier gebruik gemaakt van maatwerk, op
het vlak van werktijden, werkomstandigheden en individueel gedrag.
Ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor
preventieve maatregelen worden er in de loop van 2019
nog twee rapportages (de richtlijn nachtwerk van het
NVAB en best practices voor bedrijven met nachtwerk van
het RIVM) gepubliceerd, die veiligheidskundigen kunnen
ondersteunen bij hun advisering. Q

Achtergrondinformatie
• CBS Statline, 1 mei 2018 (cijfers over 2017).
• Gezondheidsrisico’s door nachtwerk. Gezondheidsraad 2017.
• Nachtwerk en gezondheidsrisico’s: mogelijkheden voor preventie.
Gezondheidsraad 2015.
• Marquié et al. (2015). Chronic effects of shift work on cognition:
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• IATA, ICEO, IFALPA (2015). Fatigue Management Guide for Airline
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S. (2011). Individual differences in tolerance to shift work – a systematic review. Sleep medicine reviews, 15(4), 221-235.
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Congresbundel
Onderzoek naar verhoging veiligheid

Veiligheid met
de mens voorop
Steeds meer organisaties zijn actief bezig met veiligheid. Compliance wordt aangetoond, veiligheidsmanagementsystemen worden
opgetuigd en er worden initiatieven ontplooid om cultuurverandering te realiseren. Stuk voor stuk (ﬂinke) uitdagingen voor organisaties. Maar toch vinden er zelfs in deze organisaties nog steeds
ernstige incidenten plaats. Wat gaat er verkeerd?
TEKST ROBBIN VAN GENT

D

it onderzoek, in opdracht van Arcadis, tracht
te achterhalen waarom het gebruik van een
veiligheidsmanagementsysteem niet altijd
leidt tot een (sterk) verbeterde veiligheid. Ter
afbakening van het onderzoek is er ingezoomd op industriële multinationals die gestructureerd
werken met een veiligheidsmanagementsysteem, veelal
gebaseerd op OHSAS 18001/ISO45001. Het onderzoek is
op te delen in vier fasen.

Fase 1 – Het achterhalen van de toedracht van
incidenten

Figuur 1. Bandura’s wederzijdse determinisme-model (Bandura, 1997).

Er zijn legio mogelijkheden voor de toedracht van incidenten. Als we echter een literatuurstudie uitvoeren,
komen we er al snel achter dat het overgrote deel van
de hedendaagse incidenten ontstaan door menselijke
factoren. Meerdere onderzoeken geven aan dat menselijke factoren de toedracht zijn van ongeveer 80 procent
van de hedendaagse incidenten (Hale, 1987; Rankin,
1998; Nivolianitou et al., 2004). Maar deze onderzoeken
geven ook aan dat dit percentage niet zuiver is. De mens
wordt immers beïnvloed door zijn omgeving. De sociaalcognitieve en sociaal-leren-theorie van Bandura geeft
ons een voorbeeld van hoe deze beïnvloeding zich voltrekt (figuur 1).
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Het model in ﬁguur 1 toont aan dat er wederzijdse beïnvloeding is tussen de persoon, de situatie en het gedrag.
Doordat deze onderlinge invloed bestaat, kunnen wij natuurlijk niet zuiver spreken over menselijke factoren die
incidenten veroorzaken, immers: de situatie beïnvloedt het
gedrag.
Het wederzijdse determinisme-model is te abstract om
direct toe te passen in een arbeidsveiligheidsonderzoek.
Om het model concreter te maken, kijken we naar de geschiedenis van de arbeidsveiligheid. Door de geschiedenis
heen werd er eerst prioriteit gegeven aan technologische

veiligheid, vervolgens is de focus verschoven naar veiligheid door (veiligheidsmanagement) systemen en tot slot
ligt de prioriteit bij cultuur (Hudson, 2007). Door het wederzijdse determinisme-model en de geschiedenis van arbeidsveiligheid samen te voegen, is het uitgangspunt van
het onderzoek gecreëerd, zie ﬁguur 2.

Sommige van deze factoren en thema’s komen vaker voor
in de wetenschap dan andere. Zo zijn er veel bronnen die
onderbouwen dat veiligheidsleiderschap, het uitdragen
van veiligheid in een rolmodelfunctie, zeer van belang is
voor het ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn. Terwijl de
onderbouwing en referenties van ergonomie en de kennis
van techniek er minder mee in verband worden gebracht.

Fase 3 – Toetsing van de gevonden
informatie aan de praktijk
Figuur 3. De thema’s en factoren uit het onderzoek.

Figuur 2. MOT-model voor het onderzoek.

Dit model, met enig risico voor oversimpliﬁcatie of generalisatie, verduidelijkt de onderlinge samenhang en invloed
tussen Mens-, Organisatie- en Techniek-elementen (MOT).
Onder het Mens-element verstaan wij cultuur en veiligheidscompetentie. In ons onderzoek is geen gebruikgemaakt van individuele waarden en normen, dit is in collectieve zin verpakt in cultuur. Onder het Organisatie-element
verstaan wij communicatie, beleid en managementsystemen. Onder het Techniek-element verstaan wij technologie,
installaties en arbeidsmiddelen. Tot gedrag behoort het uiteindelijk vertoonde gedrag. Het verschil tussen de actuele
Mens-cirkel en gewenste Mens-cirkel dient als uitgangspunt voor dit onderzoek. Het Mens-element is onderontwikkeld, wat resulteert in een laag veiligheidsbewustzijn, hierdoor vindt er onvoldoende aansluiting plaats met het
Techniek-element en het Organisatie-element, althans, zo
stellen wij in dit onderzoek.

Fase 2 – Literatuuronderzoek
Er is door middel van literatuuronderzoek gezocht naar de
factoren die ervoor zorgen dat het veiligheidsbewustzijn
van medewerkers omhooggaat. Dit literatuuronderzoek is
in tegenstelling tot het veldonderzoek niet beperkt tot de
industriële sector of tot multinationals. Een factor wordt
als belangrijk gezien als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:
1. De factor past binnen het uitganspunt van fase 1.
2. De factor wordt expliciet genoemd in ISO 45001 als een
succesfactor, of in overtuigende bronnen is aangegeven
dat een bepaalde factor van belang is.
Het literatuuronderzoek resulteert in 7 thema’s, 15 factoren en 42 sub-factoren, zie ﬁguur 3 voor de thema’s en
factoren.

Voor het toepassen van de gevonden factoren op de doelgroep, multinationale industriële organisaties, zijn de
(sub-)factoren voorgelegd aan (senior) (Q)HSE-medewerkers, en (Q)HSE-managers van multinationale industriële
organisaties. Eerst is het uitgangspunt van fase 1 voorgelegd aan de geïnterviewde, vervolgens zijn de gevonden
sub-factoren van fase 2 gescoord op een schaal van 1–10,
waarbij 10 het hoogst is. Elke score mag meerdere malen
gebruikt worden. Tot slot zijn de thema’s door de geïnterviewde gerangschikt op mate van belang.
De gemiddelde score voor de sub-factoren is 7,8. De gemiddelde standaardafwijking, het gemiddelde verschil
tussen de geïnterviewden bij de scores, is 1,22. Dit kan betekenen dat de betrouwbaarheid en validiteit van het literatuuronderzoek hoog is (een standaardafwijking groter
dan 1,96 zou namelijk een signiﬁcant verschil tussen geïnterviewden betekenen), mits er een geringe invloed van de
onderzoekers is geweest op de geïnterviewden.
Op basis van de analyse van de interviews is een deel van
de (sub-)factoren geclassiﬁceerd als voorwaardelijk voor
een degelijk veiligheidsmanagementsysteem. Als deze
voorwaardelijke factoren niet op orde zijn, is er een ernstig
tekort in het Organisatie-element, wat buiten de scope van
dit onderzoek valt. Deze voorwaardelijke factoren zijn een
overblijfsel van de brede insteek van het uitgangspunt. Er
zijn op basis van de interviews één factor en twaalf subfactoren geschrapt, deze sub-factoren zijn niet aange-
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merkt als belangrijk, of worden gezien als voorwaardelijk
voor een degelijk veiligheidsmanagementsysteem. Uit de
interviews bleek dat het Techniek-element en Mens-element een redelijke aansluiting met elkaar vinden. De minste aansluiting zit tussen het Mens-element en het Organisatie-element
Uit ons onderzoek blijkt dat het veiligheidscultuurthema het
belangrijkste is voor het veiligheidsbewustzijn. Dit is niet
verwonderlijk gezien de algemene opvattingen en wetenschap omtrent dit thema. Communicatie en integraal veiligheidsbeleid hebben een gedeelde tweede plek in belangrijkheid. De thema’s middelen en ergonomie en kennis van
de techniek worden gezien als een voorwaardelijk thema,
en zijn dan ook het minst belangrijk voor het veiligheidsbewustzijn. De factor veiligheidsleiderschap is verklaard tot de
meest invloedrijke factor. Hiervan werd de sub-factor voorbeeldrol van de leidinggevende bekroond met een unanieme 10, en is dus het meest invloedrijk. Verder is participatie
als invloedrijk aangemerkt, uit de score bleek duidelijk dat
participatie van topmanagement het belangrijkst is, vervolgens participatie van het management en daarna pas de
participatie van medewerkers. Het leggen van de verantwoordelijkheid en het beoordelen hierop van de leidinggevende op elk niveau (strategisch, tactisch en operationeel)
is een zeer belangrijke factor. Tot slot is het integreren van
het veiligheidsbeleid in de strategie en de bedrijfsvoering
als zeer invloedrijk aangemerkt.

Fase 4 – Discussie
De bevindingen uit fase 3 zijn niet uniek in dit onderzoek,
er bestaat immers al literatuur en (gedeeltelijke) consensus over deze invloedrijke factoren. Wat mogelijkerwijs interessanter is, zijn de gevonden discrepanties tussen de
wetenschap en de praktijk.
Uit ons literatuuronderzoek bleek dat de schuldvraag stellen bij incidenten voorstanders en tegenstanders kent. De
geïnterviewde stelde veel belang bij het stellen van de
schuldvraag en de schuldige te straffen, weliswaar met
een grondig en rechtvaardig onderzoek. Het risico hierbij
is dat incidenten niet gemeld worden of dat het ware verhaal niet naar boven komt.

Het risico van de
schuldvraag stellen
is dat incidenten
niet gemeld worden
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Over het algemeen is consultatie van medewerkers bij
HSE-gerelateerde zaken door de geïnterviewde als laag
beoordeeld. In ISO 45001 wordt het consulteren en betrekken van medewerkers juist genoemd als een succesfactor.
Het is verstandig om personeel te betrekken bij het opstellen van veiligheidsdoelstellingen en dit op een laag niveau en gecompartimenteerd te doen, zodat de medewerkers zelf veel invloed op de resultaten kunnen hebben
(Cooper, 1993). Hierdoor kan er meer draagvlak en eigenaarschap gecreëerd worden bij alle medewerkers. De geinterviewden stellen dat het management prima in staat is
om de veiligheidsdoelstelling op te stellen, dat dient immers ook beoordeeld te worden op deze prestaties.
De wetenschap lijkt veel waarde te hechten aan het intern
publiceren over veiligheid, de geïnterviewden gaven een
7,5; lager dan het gemiddelde. De waarde die de wetenschap en de geïnterviewden hieraan hechten, lijken niet
overeen te komen; een bron geeft aan dat publiceren over
veiligheid mogelijk ook een voorwaardelijk factor is, die
andere factoren mogelijk maakt (Hale, 2010).
Tot slot rest de vraag hoe het komt dat het Mens-element
onderontwikkeld is. Is dit te verklaren uit de historische
prioriteiten van de arbeidsveiligheid? Is het louter een gevolg van een maatschappelijke cultuur waarin arbeidsveiligheid geen hoge prioriteit heeft? Zijn veiligheidskundigen
wellicht onvoldoende bewapend met kennis en ervaring
om het Mens-element te ontwikkelen? Het is immers zo
dat wetenschappers die onderzoek doen naar veiligheidscultuur en veiligheidsbewustzijn, veelal sociologen en psychologen zijn in plaats van veiligheidskundigen. Dit onderzoek biedt niet de sleutel tot deze vragen, maar ik ben
zeer benieuwd naar het onderzoek dat dat wel doet. Q
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Robbin van Gent werkt bij Arcadis als consultant voor industriële veiligheidsvraagstukken. Samen met Sarah Wullems is dit onderzoek uitgevoerd in het kader van een afstudeerstage van de opleiding integrale
veiligheidskunde

Congresbundel

Heeft de veiligheidskunde een
paradigma (nodig)?
We kennen allemaal de verklaringen die ingebakken zitten in de ongevalsanalyses die de veiligheidskunde gebruikt. We hebben dominostenen, Zwitserse kaas,
incubatieperiodes, vlinderdassen en opklimmende ladders. Al deze modellen en
metaforen zijn vooral communicatief heel handig en effectief. Om uit te leggen
hoe ongevallen ontstaan of hoe een organisatiecultuur eruit ziet, zijn deze beelden zeer bruikbaar. Maar hoe ontwikkelen deze modellen zich eigenlijk? En wat
zit daar nog achter? Is er sprake van een veiligheidsparadigma zoals wetenschapsgebieden zich volgens Kuhn ontwikkelen? En heeft de veiligheidskunde
dit wel nodig? Dit artikel gaat in op deze vragen en verkent de (on)mogelijkheden
om veiligheid tot echte wetenschap te maken.
TEKST JOHAN GORT, KIRSTEN SCHAARDENBURGH-VERHOEVEN EN PAUL SWUSTE

Inleiding
De geschiedenis van de veiligheidskunde is door Paul
Swuste in een recent boek toegelicht (Swuste e.a., 2019).
Hij bespreekt hierin de verschillende manieren hoe er tegen veiligheid en het ontstaan van ongevallen aan wordt
gekeken. De beelden als omvallende dominostenen, ijsberg, vlinderdas en cultuurladder kennen we allemaal
maar in hoeverre dit nu beeldspraak is of wetenschappelijk bewezen modellen die onderbouwd zijn met onderzoek, is vaak niet duidelijk. Ook kunnen het metaforen zijn
die gewoon makkelijk communiceerbaar zijn.
Het begrip ‘metafoor’ komt van het Griekse metaphora en
betekent overdracht. Het is een vorm van beeldspraak
waarbij er sprake is van een impliciete (onuitgesproken)
vergelijking. Een metafoor is niet gevalideerd en wordt
niet ondersteund en bevestigd door onderzoeksresultaten.
Met een model wordt hier een schematische presentatie
van de werkelijkheid bedoeld, die nog niet gevalideerd is,
nog niet ondersteund en bevestigd door onderzoeksresultaten. Een theorie daarentegen is een gevalideerd model.
Met een theorie zijn waargenomen verschijnselen, in dit

geval ongevallen, te analyseren en belangrijker, met een
theorie kunnen voorspellingen worden gedaan.
Voorbeelden van metaforen zijn de ijsberg als beeld voor
zichtbaarheid van ongevallen en gevaarlijke situaties van
Heinrich, de olifant die blinde monniken te lijf gaan als
beeld voor cultuur, de Zwitserse kaas of de vlinderdas, die
door hun eenvoud een grote zeggingskracht hebben en
sterke visualisaties zijn van het verloop van ongevalsprocessen. Modellen zijn de Drift to danger-graﬁek van Rasmussen, de epidemiologische driehoek van Gordon & Haddon, of de Tripod van Groeneweg. Theorieën die aan de
hand van analyse van ongevallen zijn ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld de brokkenmakerstheorie van Greenwood en
Woods, de taakdynamiek van Winsemius, de incubatieperiode van Turner en de normal accidents-theorie van Perrow.
Diverse andere theorieën worden momenteel onderzocht
en gevalideerd, bijvoorbeeld de hoog-betrouwbare organisaties-en-resilience-aanpak.
Maar hoe ontwikkelt het vakgebied veiligheid zich eigenlijk? En gaat dit net zoals andere wetenschapsgebieden of
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op een compleet andere manier? Laten we eerst eens kijken hoe de wetenschap zich heeft ontwikkeld aan de hand
van paradigma’s.

Het ontstaan van paradigma’s
De ﬁlosoﬁe is als stroming om kritisch te denken wellicht
de moeder van alle wetenschappen omdat deze zich reeds
in de Griekse oudheid ontwikkelde. Uit de ﬁlosoﬁe zijn een
voor een de wetenschappen die wij kennen ontstaan. Wetenschap ontstaat en boekt vooruitgang, en wordt gedreven door de mogelijkheden die de mensen scheppen via
gereedschap, een methode of een instrument, waarmee
nog beter te zien is hoe iets ontstaat en werkt. Sinds de
Verlichting met Descartes en Spinoza in de zeventiende
eeuw heeft het wetenschappelijke onderzoek een enorme
sprong gemaakt omdat er ook een heel sterke ontwikkeling gaande was in het maken van instrumenten, denk aan
de microscoop en telescoop. Er hoeft steeds minder geﬁlosofeerd te worden hoe iets ontstaat omdat er sindsdien
gemeten kan worden. Hiermee is ook het wereldbeeld van
de mens sterk veranderd (Van Reijen, 2016).
Veel wetenschapsgebieden hebben zich ontwikkeld aan de
hand van een paradigma, een samenhangend stelsel van
modellen en theorieën (Kuhn, 1970). Het bindt een groep
wetenschappers die waarnemingen aan de hand van de bijbehorende theorie en modellen kan verklaren. Bij het voortschrijden van wetenschappelijk onderzoek kunnen er
steeds opnieuw waarnemingen naar boven komen die niet
in de bestaande modellen of paradigma’s passen. Gedurende enige tijd is het mogelijk om via kleine aanpassingen van
een model de nieuwe waarneming in te passen, maar soms
gebeurt het dat deze opeengestapelde aanpassingen een
model steeds meer onder spanning zetten: het model is
niet langer mooi, maar kent vele uitzonderingen of bijzondere situaties. Op zulke momenten kan een nieuwe set theorieën ontstaan, een nieuw paradigma, dat op een andere
manier alle tot dan toe bekende waarnemingen kan verklaren. Er zal zich rond de nieuwe theorie een groep wetenschappers vormen die de nieuwe theorie aanhangen, maar
tegelijkertijd zal er onder andere wetenschappers weerstand opkomen tegen deze verandering; deze laatste groep
zal de oude theorie blijven verdedigen. Wanneer de nieuwe
theorie succesvol blijkt, en steeds meer aanhang krijgt,
spreekt men van een paradigmaverschuiving (Wikipedia).

maverschuivingen te noemen. Wellicht de bekendste is
het idee dat de aarde om de zon draait in plaats van de
zon en de hemel om de aarde. Voorheen waren religieuze
motieven de leidende kracht achter het geocentrisme.
Maar door waarnemingen van astronomen als Nicolaas
Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei en Isaac
Newton werd dit wereldbeeld steeds meer onhoudbaar.
Sindsdien spreekt men over het Newtoniaanse wereldbeeld. Dit wereldbeeld is vervolgens door de algemene
relativiteitstheorie van Einstein weer aangepast. Hiermee
kon hij onder andere de afwijkende waarnemingen van
de omwenteling van Mercurius om de zon verklaren. Die
relativistische voorstelling van Einstein van het heelal
werd de opvolger van de klassieke Newtoniaanse voorstelling.
Ook de kwantummechanica is zo’n paradigmaverschuiving geweest. Max Planck bleek in staat om straling door
hete lichamen – zwarte stralers – te verklaren met een
revolutionaire rekenmethode, namelijk dat straling werd
uitgezonden in discrete (afzonderlijke) pakketjes: kwanta. Deze aanname was niet in overeenstemming met de
heersende idee dat natuurkundige grootheden slechts
continu (in geleidelijk variërende hoeveelheden) kunnen
bestaan. Plancks aanname bleek uiteindelijk te kloppen,
en hiermee is de kwantummechanica een van de grootste paradigmaverschuivingen in de twintigste-eeuwse
natuurkunde.
Ook in andere vakgebieden dan de natuurkunde zijn
paradigma’s en paradigmaverschuivingen te herkennen.
De evolutietheorie van Darwin (Darwin, 1859)
bijvoorbeeld is er één die inging tegen de heersende idee
dat de mens een afzonderlijke, door god op de aarde
neergezette soort was. Darwin en vele biologen na hem
hebben aangetoond dat de mens is geëvolueerd en
dezelfde voorouders heeft als apen, ja: zelfs als alle
andere zoogdieren.

Een dergelijke paradigmawisseling betekent volgens Kuhn
overigens niet dat er een beter, vooruitgegaan paradigma
voor het oude in de plaats komt, met andere woorden: dat
er sprake zou zijn van toenemende kennis. Hij stelt dat de
opeenvolgende paradigma’s onderling gelijkwaardig zijn:
het menselijk denkkader verandert bij iedere wisseling zo
sterk dat de wereld er nadien onvergelijkbaar anders uitziet. Er is, aldus Kuhn, geen sprake van onderling meerof minderwaardige maar van verschillende paradigma’s.
Binnen ieder afzonderlijk paradigma bleken in het verleden nieuwe wetenschappelijke inzichten steeds mogelijk;
natuurwetenschappers slagen er op enig moment in
vraagstukken op te lossen binnen het dan geldende paradigma (Wikipedia).

Tenslotte kun je de schuivende continenten ook als paradigma zien, die binnen de aardwetenschappen tot dan toe
verschijnselen kon verklaren die daarvoor niet verklaard
konden worden. Hier was het Wegener (1912) die erop
wees dat niet alleen de kustlijn van Afrika en Zuid-Amerika overeenkwamen, maar dat ook – als je de twee continenten tegen elkaar aan zou leggen – de bergruggen op
de twee continenten precies in elkaars verlengde liggen.
Andere argumenten waren de sporen van een oude ijstijd, die op allerlei continenten terug waren te vinden en
de verspreiding van fossielen. Ook meende hij dat alle
continenten ooit tot één supercontinent hadden behoord,
Pangea. Pas in 1961 stelde Harry Hammond Hess dat op
mid-oceanische ruggen oceanische spreiding plaatsvindt, waarmee de theorie van platentektoniek was geboren. En toen men door middel van convectiestromen in
de mantel een mechanisme vond waarmee continenten
zich konden verplaatsen, werd de theorie van de
continental drift volledig aanvaard. Nu is de vraag of de
veiligheidskunde zich ook ontwikkelt aan de hand van paradigma’s?

Voorbeelden van paradigmaveschuivingen

Ontwikkeling langs paradigma’s?

Er zijn diverse voorbeelden van paradigma’s en paradig-

Er is vaak sprake van de ontwikkeling van veiligheidskun-
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Figuur 1. Ontwikkeling van terugdringen van ongevallen.

de langs de as van techniek – medewerkers – organisatie,
zie ﬁguur 1. Dergelijke graﬁeken suggereren dat dit inderdaad de manier is waarop het vakgebied zich heeft ontwikkeld.
Een dergelijke graﬁek is een meta-analyse van ontwikkelingen van het vakgebied. De precieze bewoordingen en
invulling laten de verschillende scholen van wetenschappers zien. De ﬁguur laat bijvoorbeeld zien dat met de
Murphy Margin er een gebied is waar onafhankelijk van de
inspanningen van een bedrijf ongevallen onvermijdelijk
zijn. Groeneweg bijvoorbeeld legt in de laatste periode de
nadruk op de organisatie. Er zijn andere wetenschappers
die de laatste periode met ‘cultuur’ of met ‘gedrag’ of met
‘resilience’ aanduiden. Dit lijkt meer een geloof te worden
dan een harde fundering in wetenschappelijk (meta-) bewijs. Als het over veiligheidskundige paradigma’s gaat dan
zijn er enkele theorieën die wijzen naar oorzaken van ongevallen en ongevalsprocessen:
- Omgevingsfactoren, 1910, Christal Eastman: arbeidsveiligheid – onervaren werknemers (kinderen) en gevaarlijke machines.
- Brokkenmakerstheorie, 1919, Greenwood en Woods:
arbeidsveiligheid – gedrag.
- Taakdynamiek, 1951, Winsemius: arbeidsveiligheid –
mens-machinerelaties.
- Incubatietheorie, 1978, Barry Turner: majeure ongevallen – risicoblindheid van een organisatie.
- Skill-rule-knowledge-based handelen, 1983, Rasmussen:
majeure ongevallen, informatieverwerking.
- Normal accident-theorie, 1984, Charles Perrow: complexiteit en koppeling van processen in high-tech-highhazard-sectoren.
- High Reliability, 1987, K. Weick, K. Roberts, G. Rochlin, K.
Sutcliffe: vermijden simpliﬁcatie en vertrouwen op expertise medewerkers in high-tech-high-hazard-sectoren.
- Barrièremanagement, 1990, James Reason: Human Error, actief en latent falen.
- Resilience en Safety II, 2015, E. Hollnagel, R.L. Wears &
J. Braithwaite, leren van wat goed gaat.
Als we kijken welke benaderingen benoemd kunnen worden als een paradigma waarbij een groep onderzoekers
waarnemingen en verschijnselen verklaart aan de hand
van modellen en theorieën, dan zien we dat verschillende
stromingen eigen onderzoeksgroepen hebben die hieraan
werken. Grosso modo kun je zeggen dat de ontwikkeling
van de theorieën om ongevallen te verklaren wel de lijn

van techniek, gedrag en organisatie hebben gevolgd. Om
de toegenomen complexiteit van de werkelijkheid en multicausaliteit van ongevallen te kunnen verklaren, worden
de theorieën steeds geavanceerder. Op dit moment kunnen we zeggen dat de barrièremanagementtheorie via het
(Tripod) onderzoek een gevalideerde theorie is en dat het
high reliability en resilience-onderzoek hiernaar toe op weg
is. Maar zijn dit dan paradigma’s die elkaar opvolgen of
staan ze naast elkaar en verklaren ze onafhankelijk van
elkaar dezelfde verschijnselen op een andere manier?

De veiligheidskunde verklaard
De essentie van de meeste van deze theorieën is vooral
het achteraf verklaren van ongevallen. We zijn dus in de
veiligheidskunde vooral heel goed in verklaren, maar minder goed in voorspellen. Ongevallen die plaatsvinden, komen steeds vaker voort uit de complexe interacties tussen
mensen, organisaties en technologie. Tegelijkertijd komen
er steeds nieuwe kijken op deze interacties en deze werkelijkheid die gebeurtenissen verklaren, zoals de functionele analyses over organisaties heen om de complexiteit
en dynamiek van wat er is gebeurd in tijd en juridische entiteiten te ontrafelen. Ook big data-onderzoek wordt ontwikkeld om trends waar te nemen van ongewenste gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld STS-passages op het
Engelse spoor (Van Gulijk, e.a., 2018).
De veiligheidskunde probeert daarmee de snelle (technologische en sociale) ontwikkelingen te volgen, te modelleren en te onderzoeken. Maar juist omdat deze zo snel
gaan en het veel tijd kost om een theorie te ontwikkelen
die ook voorspellende waarde heeft, dreigt het vakgebied
achter de feiten aan te lopen. De ene theorie is nog niet
goed genoeg onderbouwd en onderzocht, of de volgende
dient zich alweer aan. Het vakgebied veiligheidskunde zou
er baat bij hebben als er langdurig en breed gedragen onderzoek zou plaatsvinden (zoals bij het Tripod-onderzoek)
waarbij niet alleen de verklarende maar ook de voorspellende elementen zouden worden ontwikkeld. Van retrospectief onderzoek naar prospectief. Het achteraf verklarende van de meeste veiligheidskundige theorieën kun je
als pre-wetenschappelijk classiﬁceren. De genoemde theorieën en modellen kun je daarom ook beschouwen als
pre-paradigma’s om ongewenste gebeurtenissen te verklaren maar het is nog niet ontwikkeld genoeg als stevig,
eigen wetenschapsgebied.

Toekomst van de veiligheidskunde
Samengevat kunnen we stellen dat het vakgebied veiligheidskunde:
- uit het samenspel van andere wetenschapsgebieden
bestaat
- een ﬁlosoﬁsch, moreel fundament heeft
- van risicodenken en risicobeheersing uitgaat
- reactief is in die zin dat het de ontwikkelingen volgt en
niet zelf vorm geeft
- afhankelijk is van de weerzin tegen het nemen van risico’s in de samenleving
Deze kenmerken maken het vakgebied veiligheidskunde tot
een pre-wetenschap. Juist deze kenmerken zijn er de oorzaak van dat de veiligheidskunde vooral de ontwikkelingen
in de samenleving en in de wetenschap volgt en als er daar
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Technologische ontwikkeling

Voorbeelden technologie

Big data

Apps met info over
gezondheid

Mobiele data
Verkeer

Impact

Mogelijke verklaring
ongewenste gebeurtenis

Machtsverschuiving naar
Gezondheidsinterventies
IT-tech-bedrijven die
door IT-tech-bedrijven
gezondheidszorg bepalen
Consumentenuitgaven
Machtsverschuiving naar
Persoonsproﬁelen met
gereguleerd door tech- IT-tech-bedrijven die
consumentendata
bedrijven
consumentenmarkt bepalen
Vele bedrijfstakken
Computers doen uitspraken
Logaritmes nemen beter
verliezen banen (artsen,
op basis van data
beslissingen dan mensen
rechtspraak, etc.)
Augmented reality en
Mensen laten zich leiden
Introductie 5G
gaming kunnen overal
door computers (ook in
en altijd
inzicht risico’s)
Verkeer niet meer auditief
Elektrische auto’s
Geen geluid
gestuurd
Verkeer is overgedragen
Zelfrijdende auto’s
Geen bestuurder
aan IT en mens niet meer in
controle
Piloten in plaats van
Verkeer wordt
Vliegende auto’s
bestuurders
3-dimensionaal

Tabel 1. Voorbeelden van technologische ontwikkelingen en mogelijke verklaringen.

een paradigmaverschuiving plaatsvindt, het vakgebied dit
ook zal volgen. Zo zijn er diverse technologische ontwikkelingen actueel waarbij het te voorspellen valt dat de veiligheidskunde hier iets van zal moeten vinden en dat deze
nieuwe theorieën nodig zal hebben om ongewenste gebeurtenissen te verklaren. Tabel 1 geeft hier voorbeelden van.

Invulling van de sessie

Zolang het vakgebied veiligheidskunde niet anticipeert op
dergelijke ontwikkelingen en we nog bezig zijn om de ongevallen uit het verleden te verklaren met onze modellen
en theorieën, is er geen sprake van een volwassen wetenschapsgebied dat voorspellend uitspraken kan doen over
ontwikkelingen. Omdat de veiligheidskunde vooral reactief
is, zullen deze veranderingen eerst moeten plaatsvinden
voordat er vanuit het vakgebied onderzoek naar gedaan
wordt. Zonder werkelijke risico’s kan er geen onderzoek
gedaan worden, lijkt het adagium van de veiligheidskunde.
En als dit opgaat zal er ook nooit een echt voorspellende
theorie of paradigma ontwikkeld worden. Daarom is de
stelling van dit paper:
Het wetenschappelijk vakgebied veiligheidskunde kent alleen
leidende paradigma’s uit andere vakgebieden.

Referenties

We zijn in de
veiligheidskunde
vooral heel goed in
verklaren, maar
minder goed in
voorspellen
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Aan de hand van diverse stellingen zijn we tijdens de sessie op het congres in discussie gegaan over de verschillende modellen, theorieën en gezichtspunten ten aanzien
van het wel of niet hebben van paradigma’s binnen de veiligheidskunde. Q
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Congresbundel
Hoe doe je dat als veiligheidskundige?

Meer impact op
houding en gedrag
Veiligheidskundigen zijn heel goed opgeleid om anderen te overtuigen welke
maatregelen nodig zijn voor een veiligere en gezondere werkplek. Wanneer het
advies wordt opgevolgd is het een inhoudelijk goed advies en zorgt het ervoor dat
medewerkers in beweging komen. Maar wat als ze jouw advies niet (meer)
opvolgen? Of na drie keer dezelfde toolbox nog hetzelfde gedrag laten zien? Wat
als managers niet de juiste prioriteiten stellen en telkens laten zien dat ze niet
jouw advies willen opvolgen? Harder roepen heeft geen zin. Ontdekken waarom
ze niet naar je luisteren wel. Want de weerstand die wordt opgeroepen, ontstaat
veelal door onbewust gedrag van de adviseur. Lees in dit artikel hoe
veiligheidskundigen weerstand kunnen oproepen bij de ander en hoe je het
anders kunt aanpakken.
TEKST RICK VAN DER HEIDE

A

ls adviseur heb je geleerd om risico’s te herkennen en correcte beheersmaatregelen te
treffen. Het opzetten van zorgsystemen is
voor veiligheidskundigen een uitdagend project. Maar wanneer gedrag niet verandert, is
het de kunst om van de inhoud weg te blijven en te werken
aan de relatie.

Figuur 1. Werken aan de relatie.

Wanneer je alleen maar over de inhoud praat, dus aan de
ander vertelt wat hij moet doen, krijg je een wankelende
relatie (ﬁguur 1, links). Dit ga je merken aan gemopper,
inefﬁciënt werken en opstandig gedrag. Om deze relatie te
verbeteren, is het zaak om hieraan te werken. Concreet:
luisteren naar de ander waarom hij iets niet doet. En ontdekken wat hij nodig heeft zodat hij het gewenste gedrag
wel laat zien.
De ‘IJsberg van Onwetendheid’ toont aan dat een manager
maar voor 4 procent weet waarom iets fout gaat op de
werkvloer. Een medewerker weet voor 100 procent waarom iets fout gaat op de werkvloer, dus waarom zouden we
niet gaan luisteren naar wat zij weten? Alleen: hoe goed
luister je naar de werkvloer? Hoe bouw je een dusdanige
relatie op dat je betrokkenheid creëert en er over en weer
vertrouwen is om de informatie te delen. In dit artikel
staan voorbeelden van situaties die ik tegenkom waarin je
een succesrelatie kunt opbouwen.
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Niet aan de regels houden

De 3 V’s

Een veiligheidskundige ziet een trend in het aantal bijnaongevallen met het niet correct veiligstellen van machines. Iedereen kent de LOTOTO-procedure, maar niet iedereen past dit kennelijk toe. De potentie van deze incidenten
is hoog. Om dit op te lossen kiest de veiligheidskundige
ervoor om nogmaals in een toolbox uit te leggen dat de
LOTOTO-procedure toepassen erg belangrijk is. Het aantal
incidenten daalt kortstondig.

Uit het voorbeeld hiervoor blijkt wel dat medewerkers
heel open en eerlijk naar elkaar kunnen zijn. Dit is alleen
mogelijk als je als discussieleider de 3 V’s bewaakt om
een succesvolle samenwerking te creëren.

Als je het over de inhoud wilt hebben, kun je in dit geval
beter eerst aan de relatie werken. Dit kun je doen door
een interactieve toolbox te geven. Hierbij geef je aan wat
het gezamenlijke doel is: iedereen weer veilig en gezond
naar huis. Nadat iedere aanwezige zich heeft gecommitteerd aan dit doel van de bijeenkomst, kun je ze met het
probleem confronteren. Daarna vraag je of ze allemaal op
minimaal twee gele memo’s kunnen vertellen waarom ze
zich een keer niet aan de procedure hebben gehouden.
Daarna verzoek je de deelnemers om kennis te nemen van
de informatie op de gele memo’s. En dan met de groep bespreken wat ze gezien hebben. Een manager heeft ooit geroepen: ‘Maar dat zijn wel heel veel redenen om het niet te
doen, daar schrik ik van’.
De informatie op de memo’s geeft een beeld van de belemmeringen die er zijn op de werkvloer. En het belangrijkste is dat ze voor iedereen zichtbaar en bespreekbaar
zijn. Tijdens een bijeenkomst met monteurs, leidinggevenden en managers vertelde een monteur open en eerlijk
dat hij heel blij was dat de managers erbij zaten: ‘Omdat ik
het gevoel heb dat zij denken dat wij er veel te gemakkelijk
over denken. Maar vooral blij dat ze een keer uit de ivoren
toren zijn gekomen en op mijn werkplek aanwezig zijn’.

Figuur 2. Vertrouwen, verbinding en veiligheid.
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Vertrouwen: mensen moeten het vertrouwen hebben dat
er naar ze geluisterd wordt en dat hun informatie serieus
wordt genomen. Dus nazorg is ook belangrijk.
Verbinding: je kunt mensen met elkaar verbinden door
niet te oordelen en te zoeken naar het gemeenschappelijke belang. En door minder bezig te zijn met de inhoud
maar meer met de onderlinge relatie.
Veiligheid: met veiligheid wordt bedoeld dat er veiligheid
gecreëerd wordt in de groep om zich uit te spreken. Dat er
verteld mag worden wat er speelt bij iemand. En dat kan
ook gaan over hoe mensen over elkaar denken. Als het
maar helpt om het doel te bereiken: weer veilig en gezond
naar huis.

Veiligheid creëren voor veiligheidskundigen
Het creëren van een veilige omgeving om je te uiten is niet
gemakkelijk. Je moet jezelf ook kwetsbaar opstellen.
Hieronder enkele voorbeelden uit mijn eigen coachpraktijk
waaruit blijkt dat de houding en het gedrag van de veiligheidskundigen niet geheel en al voor een veilige omgeving
zorgt.
Een veiligheidskundige krijgt feedback van zijn leidinggevende dat medewerkers zich niet prettig voelen na zijn
werkplekinspecties. De veiligheidskundige heeft geen idee
hoe dat komt, want hij voert gewoon zijn taken uit zoals
het aanspreken van medewerkers op hun onveilig gedrag.
Tijdens het eerste gesprek vertelt hij mij dat hij coaches

ziet als een psycholoog waarbij je op een bank moet gaan
liggen en dat er dan moeilijke vragen volgen. Als ik hem
vraag of hij een idee heeft hoe dit overkomt op mij, weet
hij dat niet. Ik geef hem terug dat ik mij dan niet zo serieus
genomen voel als coach. Dat heeft hij niet zo bedoeld en
hij wil er graag aan werken om daar meer van te weten te
komen zodat hij het niet meer doet.
Een hogere veiligheidskundige van een grote onderneming
heeft bij het hoger management voor elkaar gekregen dat
er veiligheidsambassadeurs mogen komen op de werkvloer. Dit zijn medewerkers die al veel afﬁniteit met veiligheid hebben en de taak erbij krijgen om hun collega’s aan
te spreken op onveilig gedrag. Tijdens de opleiding mag ik
de laatste dag het team van ambassadeurs coachen. Tijdens een presentatie van de hogere veiligheidskundige
merk ik dat hij woorden gebruikt, bepaalde vragen stelt en
een bepaalde houding heeft naar de ambassadeurs die bij
mij een gevoel oproept van: jullie taak is gedoemd te mislukken. Bij navraag bij de ambassadeurs blijkt ook dat hij
ze niet volledig steunt.
Aan het einde van de sessie vertellen de ambassadeurs
aan de veiligheidskundige wat zij nodig hebben om hun
functie uit te kunnen en willen voeren. Ze vertellen dat ze
maar één heel belangrijke eis hebben, anders gaan ze niet
akkoord met hun taak. ‘Wij willen dat alle managers (inclusief de hogere veiligheidskundige) zich tegenover ons
uitspreken dat ze vierkant achter ons staan, te allen tijde’.
De hogere veiligheidskundige verklaart achteraf dat hij
absoluut niet snapt waarom zij dat zo belangrijk vinden.
Wanneer ik aangeef hoe zijn woorden en houding een bepaald gevoel bij mij opwekken, heeft hij dat nog nooit zo
bekeken en schrikt van mijn feedback. Hij wil graag weten
hoe hij dit kan veranderen.

Impact van tekst en houding
Communicatie is een belangrijk instrument om je aan de 3
V’s te kunnen houden. Een veiligheidskundige is immers
veelal in gesprek met mensen door het afnemen van interviews en overtuigen van managers. De impact van tekst
is hierbij maar 7 procent, 93 procent van de impact van je
verhaal zit in je non-verbale communicatie, 55 procent in
lichaamstaal als oogcontact, gebaren en lichaamshouding
en de resterende 38 procent wordt bepaald door spreektempo, intonatie, aarzelingen, stopwoorden, volume,
woordkeuze enzovoorts.
Dus dat de boodschap anders overkomt dan dat je bedoeld
hebt, zit niet alleen in je verbale maar zeker ook in je nonverbale communicatie. Het welbekende voorbeeld van de
directeur die met normale schoenen, in pak en zonder
helm op de bouwplaats komt, spreekt boekdelen. Maar dat
geldt ook voor de veiligheidskundige, alleen gaat het dan
niet over de schoenen en kleding. Want dat begrijpt (gelukkig) iedere veiligheidskundige. Maar weerstand bij de

ander wordt vaak opgeroepen door het onbewuste gedrag
van een veiligheidskundige. Ontdekken welke weerstand jij
oproept, levert je op dat je steeds meer tools in handen
krijgt om de weerstand van een ander te begrijpen en bespreekbaar te maken.

Gedrag in stand houden
Veelal wordt de impact van houding en gedrag niet met de
persoon in kwestie besproken, maar praten we liever over
hem of haar.
Voorbeeld: een vrachtwagenchauffeur die zaterdag aan
het overwerken was, gaf bij de gezamenlijke toolbox om
6.30 uur aan dat hij echt om 15.30 uur weg moest. Tijdens
de start van het werk liep de planning anders en werd iedereen gevraagd om langer te blijven. Zo ook de chauffeur.
Die reageerde nors maar gaf geen antwoord. Iedereen zag
de hele dag dat hij nors en mopperig was maar niemand
vroeg hem ernaar en ging ervanuit dat hij langer bleef dan
15.30 uur. Medewerkers hebben het gedrag van de chauffeur met elkaar besproken maar niemand die verder in
gesprek ging met de chauffeur. Om 15.30 uur vroeg de uitvoerder of hij nog langer bleef waarop de chauffeur boos
reageerde en de deur dichtgooide, hard optrekkend wegreed en een bijna-ongeval veroorzaakte met een andere
vrachtwagen. Iedereen vindt wat van deze actie van de
chauffeur maar dit had voorkomen kunnen worden door
een goed gesprek met deze chauffeur aan te gaan en te
achterhalen wat er speelt. Uit het interview met de uitvoerder bleek dat er mogelijkheden waren om de chauffeur eerder te laten vertrekken. Maar deze zijn niet besproken met de chauffeur.
Doordat er over de vrachtwagenchauffeur wordt gepraat
en niet samen met de vrachtwagenchauffeur, worden de
belemmeringen om langer te blijven niet besproken of
weggenomen.

Hoe heb je meer impact?
Voor veiligheidskundigen geldt dat voor het verbeteren van
de veiligheidscultuur ze minder op de inhoud kunnen gaan
zitten en meer op de relatie. En dat doe je door meer te
weten te komen hoe jij je houdt aan de 3 V’s: vertrouwen,
verbinding en veiligheid. Hierdoor ontdek jij hoe je minder
hard hoeft te roepen om meer impact te hebben en impasses kunt doorbreken. Q

Rick van der Heide is directeur van Copla Coaching
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Congresbundel
Hoe verweef je BMC in bedrijfsprocessen?

Doos van Pandora
in het MUMC+
Hoe los je een schijnbaar onoplosbaar probleem op? Een groep
docenten integrale veiligheidskunde van Avans Hogeschool nam de
opdracht aan om business continuity management (BCM) te verweven in de bedrijfsprocessen van het Maastricht UMC (MUMC+).
De ruim 500 afdelingen van het MUMC+ stonden niet in de rij om te
beginnen met de implementatie.
TEKST HIDDE DE JONG EN PEDRO PENDERS

E

en rondgang door Pedro Penders leidde tot de
conclusie dat een afdeling niet bereid was om
meer dan 20 minuten te besteden aan bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). Met een traditionele adviesbenadering leek het onmogelijk
om de gewenste aandacht voor BCM te krijgen; aanbevelingen zijn nog geen veranderingen en binnen 20 minuten
is het onmogelijk om een afdeling te analyseren en gedrag
van medewerkers te veranderen. Hoe dan wel? We kozen
voor de ontwerpbenadering Design Thinking aangezien
het eindresultaat van een Design Thinking-traject een
werkend prototype is.

Invoelen
In de invoel-fase leefden we ons in de betrokkenen in. We
stelden ons voor hoe het voor onszelf zou zijn om bedrijfscontinuïteit te verweven in onze bedrijfsprocessen. Met
welke verstoringen hebben we te maken, in hoeverre zijn

Figuur 1. Het Design Thinking-proces.
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we daarop voorbereid? Welke verstoringen zijn er in een
ziekenhuis? We interviewden onze opdrachtgever ruim
twee uur. Daarna hebben we met onze projectgroep, bestaande uit zes docenten integrale veiligheidskunde, van
gedachten gewisseld over wat we dachten dat er aan de
hand was. We stelden onszelf de vraag: ‘Waarom is BCM
nu nog niet verweven in de bedrijfsprocessen?’ Dit leidde
tot een zogenaamd How might we-statement: hoe zouden
we bedrijfscontinuïteit kunnen verweven in de reguliere
bedrijfsprocessen van het MUMC+?

Deﬁniëren
In de deﬁniëren-fase probeerden we onze inzichten uit de
vorige fase om te zetten in een scherpe formulering van
het probleem dat we aan het oplossen waren. Dit was
geen prettige fase om in te zitten. Om de haverklap liepen
we vast. Hoeveel schema’s we ook tekenden, hoeveel theorieën we raadpleegden, telkens moesten we erkennen
dat we eigenlijk niet goed wisten wat de kern van het probleem was.
Uiteindelijk leken er twee hoofdproblemen te zijn. Eén
rondom de bewustwording van het belang van BCM bij de
medewerkers en één rondom het verweven van BCM in
de reguliere bedrijfsprocessen. In overleg met onze opdrachtgever, Pedro Penders, bleek deze analyse correct.
Aangezien bewustwording voorafgaat aan verandering,
hebben we ons How might we-statement aangepast: hoe
zouden we bewustwording van het belang van BCM kunnen stimuleren bij medewerkers van het MUMC+?

Het idee was om het
MUMC+ een portie
ellende toe te dienen
waardoor er een
immuunreactie op
zou treden
Verbeelden
In de verbeelden-fase hebben we zo veel mogelijk en zo divers mogelijke ideeën bedacht. Na een hilarische sessie
waarin we ideeën opperden om het probleem zo groot mogelijk te maken, een brainstorm en een geleide meditatie,
hadden we meer dan 100 ideeën om de bewustwording
van BCM te stimuleren. Deze ideeën hebben we geordend
met behulp van de COCD-box. Doel daarbij was om zo veel
mogelijk ‘rode’ ideeën te genereren. Het idee waar we uiteindelijk het meest enthousiast over waren, was om het
MUMC+ een portie ellende toe te dienen, naar analogie
van een inenting, waardoor er een immuunreactie op zou
treden. Ons How might we-statement veranderde in: hoe
kunnen we de medewerkers van het MUMC+ inenten met
een portie ellende op het gebied van bedrijfscontinuïteit?

Awareness in het MUMC+
Een academisch ziekenhuis is een complexe organisatie in een veranderende samenleving. Zorg is de
core-business. De visie en strategie zijn in twee
woorden te vangen: gezond leven.
De missie van het MUMC+ is: ‘We verlenen met heel
ons hart de best mogelijke zorg en verbeteren de gezondheid in de regio door de integratie van zorg, onderzoek en onderwijs.’
In het MUMC zijn dagelijks 6000 professionals bezig
met veiligheid voor de patiënten, medewerkers en
bezoekers. Ook de omgeving, denk aan milieuwetgeving, heeft de aandacht.
In kader van awareness heeft het MUMC+ al meerdere programma’s succesvol uitgevoerd. Denk aan medicatieveiligheid, identiﬁcatie (juiste data bij de juiste
patiënt), datalek, clean desk, clear screen, wat wordt
er in geval van nood van jou verwacht?
Er zijn hightech-operaties en diagnostiek, een uitgebreid IT-landschap met honderden applicaties, een
hoge mate van redundantie voor nutsvoorzieningen
en een woud van hoogwaardige apparatuur.
Welke bedreigingen en kwetsbaarheden kun je noemen voor jouw proces en wat zouden je acties kunnen zijn?
In multidisciplinaire teams (onder andere arts en
verpleegkundige) trainen we samen de diverse scenario’s zoals de uitval van nutsvoorzieningen, brand
en agressie. Nu is er veel aandacht voor bedside
learning, leren op de werkplek. In dit kader zochten
de onderzoekers naar een tool die op eenvoudige wijze was te gebruiken in de trainingen. De doos van
Pandora is het product dat in samenwerking met
Avans tot stand is gekomen.
Door middel van een spel zoomen medewerkers direct in op mogelijke bedreigingen die zich op de
werkplek kunnen voordoen. De spelers verkennen
met elkaar deze bedreigingen en denken na over hun
rol en eventuele acties.
In een eerste pilot is ontdekt dat deze tool bijdraagt
aan het beoogde doel: de awareness en daarmee de
resilience op de werkplek te verhogen. Uiteindelijk
leidt dat tot meer veiligheid voor patiënten, medewerkers en de omgeving.

Design Thinking
Figuur 2. De COCD-box.

Prototype
In de prototype-fase kreeg ons idee zijn fysieke vorm. We
hebben op diverse manieren geprobeerd om porties ellende te verzamelen en met elkaar te bespreken. Bij de eerste prototypes liep onze energie snel weg toen we het toepasten op onszelf. Uiteindelijk ontstond een spel waarin
de deelnemers beginnen door porties ellende op viruskaarten te noteren en deze kaarten in de doos van Pandora te stoppen. Zodra de ellende compleet is, begint de
stemronde. Elk virus ontsnapt uit de doos van Pandora,

Design Thinking is een ontwerpbenadering waarin
je een probleem verkent, mogelijke oplossingen uitprobeert, een prototype ontwikkelt, test en verbetert
om tot een werkende oplossing voor een probleem
van je opdrachtgever te komen. Tijdens het ontwikkelen faal je op een kleinschalige manier, waardoor
je snel leert. Je schakelt meerdere malen tussen
probleemruimte en oplossingsruimte. Door dit heen
en weer springen, krijg je inzicht in de kern van het
probleem en ontstaat ruimte voor een creatieve oplossing, waardoor netelige problemen toch oplosbaar blijken te zijn.
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De oplevering van de doos van Pandora.

waarna de deelnemers stemmen of ze zelf actie ondernemen of iemand anders actie moet ondernemen. De uitslag
van de stemronde leidt tot een vaccinatiepaspoort waaruit
blijkt in hoeverre de afdeling van de deelnemers immuun
is tegen de diverse porties ellende. Dit paspoort is het beginpunt voor discussie en het verweven van bedrijfscontinuïteit in de reguliere bedrijfsprocessen van de afdeling.
Met een zeer ruwe versie van het prototype zijn we afgereisd naar Maastricht. Pedro Penders was enthousiast
over onze uitwerking. Hij zag wat de bedoeling was. Ter
aanvulling hebben we enkele porties ellende die sowieso
behandeld moeten worden op viruskaarten genoteerd, zoals ‘uitval van nutsvoorzieningen’ en ‘afdeling afgesloten
voor technisch onderzoek na brand’. In overleg met hem
hebben we gekozen voor een fysiek spel en niet voor een
digitale variant.

Test
In de test-fase zijn we verbeteringen op het spoor gekomen door het spel te spelen met een groep medewerkers
van het MUMC+. De uitleg bij het spel is duidelijker ge-

How might we-statement
Een How might we-statement is vrij vertaald een Hoe
Kunnen We-uitspraak. Om het voortschrijdend inzicht
in kaart te brengen, is het verhelderend om How might
we-statements op te schrijven. Het heen en weer gaan
tussen probleemruimte en oplossingsruimte leidt tot
nieuwe inzichten en daarmee tot aanpassingen van je
statement. Uiteindelijk brengt het je bij de kern van
het probleem en de kiem van de oplossing.
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worden. En het spel bleek uiteindelijk 30 minuten in beslag te nemen in plaats van de 20 minuten waar we naar
streefden. Gelukkig vonden de deelnemers dat geen bezwaar.

Wees bereid om verrast te worden
Met behulp van ontwerpdenken zijn we tot een oplossing
gekomen die we met de traditionele manier van onderzoeken zeer waarschijnlijk niet gevonden zouden hebben.
Eigenaardig is dat niemand in de groep docenten weet
van wie het idee kwam om de doos van Pandora te maken. Het is een product dat de individuen van de groep
overstijgt. Ontwerpdenken is naar onze mening een zeer
geschikte manier om schijnbaar onoplosbare veiligheidsproblemen op te lossen.
Door ervan uit te gaan dat er een ‘dinges’ moet komen die
een bepaalde functie vervult, kan je op een open manier
oplossingsrichtingen verkennen en combineren. Voorwaarde is dat je opdrachtgever openstaat voor een verrassende uitkomst en geen of weinig eisen stelt aan hoe je tot
die oplossing komt.
Inmiddels hebben Avans- en Saxion-studenten voor ruim
twintig opdrachtgevers werkende prototypes opgeleverd.
Mocht u meer willen weten dan kunt u hierover contact
opnemen met:
- Joost van den Tillaart (jcm.vandentillaart@avans.nl)
- Hidde de Jong (h.dejong@saxion.nl)
- Pedro Penders (pedro.penders@mumc.nl) Q

Pedro Penders werkt bij het MUMC+ en Hidde de Jong bij Saxion en
Avans Hogeschool

Congresbundel
Virtual reality-trainingen

Bewustzijn
van veiligheid hoger
Veiligheid heeft de absolute prioriteit bij Actemium. Onze
medewerkers werken aan installaties in (explosie-) gevaarlijke
omgevingen. Voor hun veiligheid is het van levensbelang dat zij zo
bewust mogelijk met veiligheidsrisico’s omgaan. We willen dat al
onze medewerkers ‘s avonds weer gezond thuiskomen. Maar hoe
houden we professionals scherp die een technische handeling al
honderd keer hebben uitgevoerd?
TEKST NIELS VAN KAAM

W

e zoeken voortdurend naar nieuwe
manieren om het veiligheidsbewustzijn
van de medewerkers te verbeteren.
Zoals met training en coaching. Daarnaast wilden we een omgeving creëren
waarin onze medewerkers risicovolle handelingen veilig
kunnen uitoefenen, zonder dat daarbij ongevallen of incidenten plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een virtual
reality safety-training.
De gevaarlijkste dagelijkse handelingen en omgevingen
bootsen we na in deze training en wel zodanig dat de virtual reality-omgeving praktisch niet te onderscheiden is van
de werkelijkheid. Zo kunnen onze medewerkers in een
‘echte’ werkomgeving bepaalde handelingen veilig oefenen. Ze worden op deze manier gestimuleerd om na te
denken over alle handelingen die ze moeten doen.

Bijna-fataal-ervaring
Onderzoek toont aan dat een bijna-fataal-ervaring het
beste bijblijft en men hier het meest van leert. Op deze

manier leren onze medewerkers de risico’s en de gevaren
van hun handelingen eerder (h)erkennen. Met virtual reality benaderen we dit op een perfecte manier. Met behulp
van deze nieuwe trainingsmethode helpen we medewerkers scherp te blijven en voorkomen we onveilige situaties
en incidenten op de werkvloer.
Eén van de eerst ontwikkelde scenario’s is het elektrisch
veiligstellen van een installatie, waarmee medewerkers
kunnen oefenen. Als een van de handelingen niet of op de
verkeerde wijze wordt gedaan, dan zijn er een aantal effecten ingebouwd zoals een explosie of een val die de
deelnemer ervaart. Dit is de bijna-fataal-ervaring.
De training bestaat uit een mobiele set-up en wordt gegeven in een vrije ruimte van 5 bij 5 meter. Wij geven de
training in kleine groepen van maximaal vier personen.
Een medewerker doorloopt het scenario en de overige
aanwezigen kijken mee op het scherm. Na verloop van
tijd wordt er gerouleerd. Als de training is doorlopen,
evalueren we de sessie gezamenlijk. Het voordeel van dit
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type training is dat er veel interactie is. We blijven de
scenario’s verder ontwikkelen, doordat we de trainingen
continu evalueren en de input meenemen in het verbeterproces.

Meer beleving
Onze medewerkers zijn zeer enthousiast over deze wijze
van trainen. De beleving is veel groter dan bij instructievi-

Het voordeel van dit
type training is dat
er veel interactie is

deo’s en presentaties. Daarnaast horen we dat medewerkers die een VR-training hebben gevolgd hun collega’s
aansporen om ook een VR-training te gaan volgen.
Op dit moment zijn er vier scenario’s ontwikkeld. Dit zijn:
elektrische veiligheid, meet- en regeltechniek, een mechanisch scenario en een hoogspanningsscenario. Tevens
zijn er een aantal scenario’s in ontwikkeling zoals werken
op hoogte en housekeeping. Ook werken wij aan een verkeersscenario om het veiligheidsbewustzijn van de medewerker in het verkeer te vergroten.
Daarnaast onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden om in samenwerking met Tilburg University de resultaten meetbaar te maken. Q

Niels van Kaam is veiligheidskundige bij Actemium
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Congresbundel
Met virtual reality

Optimaal
voorbereid op risico’s
Virtual reality (VR) komt voor iedereen binnen bereik. Het is niet
meer alleen een luxeproduct voor mensen met een grote portemonnee. De kans is groot dat uw kinderen of neefjes en nichtjes
nu al af en toe, met een VR-bril op hun neus, in een virtuele achtbaan zitten, een ruimtereis maken of een spannende videogame
spelen. Een bekende supermarktketen liet u er een tijdje geleden
de wereld van dinosauriërs mee verkennen. En dat was mogelijk
door uw eigen telefoon in een goedkoop kartonnen brilletje te
plaatsen.
TEKST GUUS KOOMEN EN RONALD EENKHOORN

A

ls entertainment is de virtual reality-techniek
dus al in vele woonkamers doorgedrongen.
Wat veel mensen echter niet weten is dat
deze techniek zich ook uitstekend leent om
mensen op de werkvloer te trainen om op
een goede manier om te gaan met risico’s.

kers. U wilt graag dat uw medewerkers bij onverwachte
situaties snel doorzien wat de oorzaken zijn en daar adequaat naar handelen.
De enige manier om dit te bereiken is door eindeloos,
realistisch en veilig te oefenen in diverse omstandig-

Trainen in de ‘werkelijkheid’
Stel je voor dat je je medewerkers in een vrijwel realistische kopie van de werkelijkheid kunt plaatsen, waarin elk
denkbaar scenario mogelijk is. Bijvoorbeeld een explosie
op een bedrijventerrein, het ontsnappen van een gifwolk of
een heftruckongeval in een magazijn.
Binnen de luchtvaart is het al heel gebruikelijk om medewerkers goed voor te bereiden op calamiteiten met behulp
van vluchtsimulators. Je kunt zo nagaan of de mensen
over voldoende vaardigheden beschikken. Een goede piloot kenmerkt zich door in onverwachte omstandigheden
juist te handelen. Zo is het in feite ook met uw medewer-

Met virtual reality is
het nu technisch
haalbaar en betaalbaar om onbeperkt
te oefenen
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heden. Door de huidige ontwikkeling van virtual reality is
het nu technisch haalbaar en betaalbaar om onbeperkt
te oefenen.
Naast de realistische simulatie van de werkelijkheid biedt
virtual reality een aantal extra voordelen. Hierna worden
deze beschreven.
1. Meten van gedrag
Naast het feit dat je medewerkers en hun gedrag in bepaalde situaties direct kunt observeren, biedt de virtual reality-omgeving tevens de mogelijkheid om dit gedrag te
meten. Waar kijken de gebruikers naar? Welke zaken zien
ze niet? Welke dingen vallen juist iedereen op? Hoe reageert iemand onder druk?
Door ervaringen van verschillende medewerkers in dezelfde situatie met elkaar te vergelijken, kun je in beeld brengen wat de grootste gemene deler is. Dit stelt je in staat
om je als groep te focussen op de onderwerpen die de
meeste aandacht verdienen.
2. Efﬁciënte inzet van tijd
Medewerkers moeten nu één tot meerdere dagen per jaar
op locatie getraind worden. Daarnaast is herhaling door
het jaar heen cruciaal om je mensen scherp te houden.
Als je ervoor kiest om virtual reality in te zetten voor herhalingstrainingen kun je deze trainingen ‘gewoon’ op kantoor doen. De hardware voor virtual reality is op eenvoudige wijze te installeren op pc’s op kantoor.
3. ‘Echte’ reacties
Een groot aantal situaties kun je prima in een rollenspel
met een acteur oefenen. Er zijn echter situaties waarbij dit
niet mogelijk is. Ook zullen mensen anders reageren in
een door een acteur gecontroleerde situatie. Met virtual
reality lijken de risicovolle situaties zó echt, dat je primaire
reacties bij mensen kunt uitlokken. Dit biedt een bijzonder
inzicht in het gedrag en geeft haarﬁjn aan waar je speciﬁek met je mensen op moet trainen.
4. Verhoging bewustwording
Een ander argument om virtual reality in te zetten, is dat
deze techniek de bewustwording aanzienlijk verhoogt ten
opzichte van klassieke leervormen, zoals tekst en 2Dbeelden. Door speciﬁeke en realistische scenario’s te creeren en de kijker hierin letterlijk onder te dompelen, ont-
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In de praktijk
Voor een bedrijf hebben we een innovatieve veiligheidstraining bedacht met behulp van 360°-video,
2D-video en fotomateriaal. Werknemers kunnen
hiermee ongeacht hun locatie e-learning-sessies
doorlopen. De resultaten worden opgeslagen in een
database zodat het bedrijf exact kan meten hoe hun
werknemers scoren op bepaalde veiligheidsthema’s.
Deze app maakt het thema veiligheid bespreekbaar.
In groepsverband kunnen ze nu de ochtend aftrappen
door gezamenlijk de app te doorlopen of een VR-bril
op te zetten.

staat een unieke en efﬁciënte leerervaring. Je kunt een
boodschap op veel verschillende manieren communiceren: in een brochure, ﬁlm of presentatie. Maar dan ben je
alleen maar aan het zenden. Virtual reality gaat een stap
verder en zorgt ervoor dat medewerkers gevaren daadwerkelijk beleven.
5. Leren om de juiste handelingen uit te voeren
Virtual reality biedt ook de mogelijkheid om te leren omgaan met apparatuur waarbij het er nauw op aan komt hoe
je bepaalde handelingen uitvoert. Het is mogelijk om een
machine op realistische wijze te animeren in een 3D-omgeving. Dit biedt de mogelijkheid om handelingen te oefenen en eventuele risico’s te simuleren zonder dat hiervoor
de machine echt beschikbaar hoeft te zijn. Op deze manier
kunnen handelingen zo vaak geoefend worden dat het automatismen worden.
6. Leren om risico’s te herkennen
Naast het oefenen van speciﬁeke risicosituaties biedt virtual reality de mogelijkheid om in een algemenere omgeving zoals een fabrieksvloer of industrieterrein bepaalde
risico’s te herkennen. Q

Ronald Eenkhoorn is partner van Virtual Safety Training en Guus Koomen is partner van Virtual Safety Training en oprichter van Safety Improvement Company

Congresbundel
In 4 stappen naar legal compliance

Van zwart gat naar
volledig compliant
Integriteit, transparantie en verantwoording zijn belangrijke
begrippen in het bedrijfsleven. Het naleven van de Europese dan wel
landelijke wetgeving, brancherichtlijnen en bedrijfsstandaarden (in dit
artikel legal compliance of LC) staat vaak hoog op de agenda. In de
praktijk kan het erg complex zijn om al deze verplichtingen na te
komen. Het toezicht op de naleving en de sociale druk van de
verschillende stakeholders om eraan te voldoen neemt toe. Uit
onderzoek blijkt dat legal compliance fungeert als belangrijke
motivator bij de keuze van het type interventie in een
verbetermaatregel op HSE-gebied: health, safety, environment (Van
Kampen, Lammers, Steijn, Guldenmund, Groeneweg, 2019).
TEKST CHRIS LOOS

1. Inleiding
Ondanks dat legal compliance wordt beschouwd als een
belangrijke drijfveer zijn er veel bedrijven die niet aan alle
Europese en landelijke wet- en regelgeving voldoen. Uit
onderzoek blijkt dat zelfs bij een groot aantal risicobedrijven (het onderzoek is beperkt tot bedrijven die vallen onder het BRZO-besluit risico’s zware ongevallen) het als
lastig wordt ervaren om alle regels te handhaven. Sterker
nog: in 2017 blijkt dat bij meer dan de helft (55 procent)
van de bedrijven een overtreding is geconstateerd tijdens
een BRZO-inspectie. Een groot deel van deze overtredingen was slechts licht van aard. Stel dat deze overtredingen
er niet zouden zijn geweest bij de onderzochte ondernemingen dan zou het percentage dat niet voldeed, zijn gereduceerd tot 21 procent (BRZO, 22 mei 2018).
De toenemende druk op bedrijven vanuit een maatschappelijk perspectief is een continu proces. Veranderende
verplichtingen omtrent legal compliance vergemakkelijken
de route naar en het blijven van volledig compliant zijn niet
(Frijters). Uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen vijftien
jaar de complexiteit van ondernemingen is gestegen met
tussen de 50 en 350 procent (BCG, 2019). Waar lopen internationale bedrijven tegenaan wanneer men spreekt

over procedures en processen, die naast bestaande werkzaamheden, al geïmplementeerd zijn? Hoe kunnen organisaties op de juiste manier volledig voldoen aan de wet- en
regelgeving? In de praktijk blijkt dat er ruimte is voor verbetering. Een terugkerend onderwerp is het gebrek aan
het hebben van een helder overzicht alsmede het niet
eenvoudig beschikbaar hebben van speciﬁeke taken voor
een persoon die hieruit voortkomen.
Wanneer het op legal compliance aankomt, gelooft Quentic
dat het belangrijk is dat de mensen in het veld begrijpen
welke rol zij spelen en dat hun bijdrage er echt toe doet.
Het bedrijfsmotto connect, engage, inspire is gericht op het
zorgen voor voortgang door middel van samenwerking,
helderheid over taken, doelen en visie. Quentic werkt
nauw samen met internationale partners die over de juiste
kennis beschikken (onder andere legal compliance). Op
deze wijze worden eenvoudig de bedrijfsdoelstellingen van
klanten behaald. Het Network Stewardship van Bureau
Veritas is daar een mooi voorbeeld van. Uiteraard kan een
vergelijkbaar resultaat worden behaald met andere programma’s, zonder ondersteuning van consultancybureau,
maar in dit artikel ligt de focus op de resultaten van deze
samenwerking.
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Dit artikel bevat de eerste twee stappen van een 4-stappenplan dat met de juiste ondersteuning van softwarebedrijven aantoonbaar ondersteunt in de compliance-jungle.
De verdere invulling van het 4-stappenplan is op aanvraag
beschikbaar.

2. Methodologie
Voor een audit, inspectie of naar aanleiding van een ongeval blijkt herhaaldelijk dat de benodigde bewijslast niet
beschikbaar is. Uit het beheren van installaties, het hebben van personeel en producten komen (periodieke) verplichtingen voort. Dit komt bovenop de reeds bestaande
primaire en secundaire processen. Om in een steeds complexer wordende wereld goed overzicht te bewaren, is het
noodzakelijk om een integraal overzicht te krijgen en verbanden te kunnen blijven zien tussen de taak van vandaag,
het grotere doel en de impact van deze taak op de processen van de organisatie. Your mind is to have ideas and not to
hold them en Your brain is a thinking tool not a storage tool
zijn twee bekende uitspraken van David Allen, schrijver
van het boek Getting Things Done (Allen, 2015). Het is cruciaal om middelen in te zetten om overzicht te bewaren en
de inhoud van de achterliggende processen beschikbaar
te hebben. Een integraal overzicht zorgt ervoor dat men
niet nog meer verzandt in actielijsten bovenop de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast kan een softwaresysteem
helpen al deze verbindingen te beheren.
Het 4-stappenplan is bedoeld voor bedrijven om zodoende
vast te stellen welke compliance-regelgeving relevant is,
wat dit voor de organisatie betekent en vervolgens deze te
integreren in de bestaande businessprocessen of taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De consultant
kan in deze methode van toegevoegde waarde zijn om duiding te geven aan de wetgeving, een nulmeting uit te voeren of als projectmanager voor een compliance-programma. Het 4-stappenplan bestaat uit de volgende stappen:
1. Gap-analyse
2. Roadmap
3. Manage/integrate your compliance
4. Showcase your compliance and go beyond
Zoals eerder omschreven, volgen hieronder de eerste
twee stappen van het totale 4-stappenplan.
2.1 Stap 1: de Gap-analyse
De gedachten achter het uitvoeren van een Gap-analyse is
om helder te krijgen welke regels relevant zijn, wat de status is op compliance-gebied en om de achterliggende bewijslast speciﬁek te krijgen. Hierbij is het einddoel om ervoor te zorgen dat mensen op lokaal niveau exact weten
wat er van hen wordt verwacht en wat de impact is van het
resultaat. Het systeem zorgt er dan voor dat al die kleine
stukjes samenkomen in een grote puzzel. Het management van het programma gebruikt deze input om keuzes
voor de toekomst te maken.
Het programma helpt het bedrijf met het vinden van zwarte gaten (gaps) en door middel van het overzicht de juiste
keuzes te maken. Denk hierbij aan zaken als: welk type interventie past bij deze organisatie en stuur ik op competenties en zelfredzaamheid of ga ik centraal faciliteren?
Twee relevante keuzes die het verloop van het verdere programma sterk zullen bepalen.
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De Gap-analyse bestaat uit 3 deelstappen:
- Het in kaart brengen van de compliance-regels waaraan
moet worden voldaan
- Het speciﬁek maken wat deze regels voor deze organisatie betekenen
- Het uitvoeren van een audit om de status vast te stellen
van de huidige situatie
Deelstap 1
De eerste stap lijkt eenvoudig maar is in de praktijk een
enorme klus. Het is namelijk belangrijk zo speciﬁek mogelijk te zijn. De diepgang bepaalt het latere succes van
het programma in grote mate. Maak een register van alle
Europese wetgeving, landelijke wetgeving, normen, brancherichtlijnen en eigen bedrijfsstandaarden die van toepassing zijn en voer deze in het systeem in. Doe dit voor de
gehele organisatie of begin kleinschalig met een enkel
primair proces om vervolgens het totaal van stap 1 te herhalen totdat er sprake is van een volledig overzicht. Het is
hierbij belangrijk stap 1 volledig af te maken voordat men
kijkt naar stap 2. De kracht van het 4-stappen plan zit in
het creëren van een totaalbeeld om vanuit daar een integrale en structurele aanpak te genereren.
Deelstap 2
Analyseer wat de Europese wetgeving, landelijke wetgeving, brancherichtlijnen en eigen bedrijfsstandaarden
exact betekenen voor het bedrijf op globaal, landelijk, regionaal, lokaal of bijvoorbeeld functieniveau, en leg deze
vast in taken die voortkomen uit de wet. Doe dit zo concreet en SMART mogelijk (Modellen, 2019). Hoe beter de
scope wordt gedeﬁnieerd, hoe makkelijker het wordt om
de taken goed uit te voeren. Belangrijk hierbij is dat speciﬁek gemaakt wordt wat het minimale resultaat is. Daarnaast moet helder zijn wat er gedaan moet worden met
openstaande punten. Een voorbeeld: de NEN 3140-inspectie is uitgevoerd maar er zijn nog tekortkomingen geconstateerd op brandveiligheid. Dit betekent dat aan de periodieke inspectieplicht is voldaan, maar dat er nog wel
operationele taken voor een bepaalde deadline moeten
worden uitgevoerd. In deze situatie moet er dus vervolgacties gepland worden op de NEN 3140-inspectie.
Deelstap 3
Laat een grondige (door een expert uitgevoerde) Gap-analyse doen. Het doel van deze stap is dat de expert het systeem meteen inregelt voor de medewerker en dat het bedrijf zich alleen hoeft te richten op het resultaat van de
analyse, of het zelf uitvoeren van de taken voortkomend uit
de compliance-regels. Denk hierbij aan de hoeveelheid
werk, het kennisniveau van de medewerker en de toegevoegde waarde van het zelf doen. In veel gevallen is interpretatie een belangrijk deel van de analyse en kunnen medewerkers na een eerste beoordeling van een expert de
periodieke audit zelf overnemen.
Om deze audit uit te voeren, is een integraal overzicht nodig. Ervan uitgaande dat een bedrijf zelf de compliance-audit gaat uitvoeren, is het verstandig om dit te integreren in
het bestaande proces. Laat het systeem voor de organisatie, op basis van de normale taken van medewerkers,
checklists creëren. Dit gebeurt op basis van functie en gebouw en op businessunit-niveau. Integreer deze in reeds
bestaande routines zoals facilityrondes en safety walks.

Daarna gaat men datgene wat tijdens normale routines
niet wordt meegenomen of niet wordt geïntegreerd, alsnog concreet inplannen. Met als bijkomend voordeel: het
systeem zorgt voor herhaaldelijke routines in de toekomst
en bestaande routinechecks in plaats van losse taken
naast een drukbezette baan. Dit vergroot de kans van slagen en verzekert je ervan dat legal compliance in het DNA
van het bedrijf komt.
Medewerkers gaan door de bekendheid met legal compliance standaard nadenken of ze, en zo ja waar, ze stukken
moeten opslaan, taken in routines moeten vastleggen en
vervolgacties plannen. Zoals in het boek Getting Things
Done van David Allen wordt weergegeven: ‘Uw hoofd is gemaakt voor ideeën en niet om deze ideeën vast te houden’
(Allen, 2015). Hetzelfde geldt voor documenten. Softwareprogramma’s bevatten technieken waardoor men snel kan
zoeken. Een systeem zoals Quentic zorgt ervoor dat men
overal ter wereld, op basis van simpele zoekfuncties, het
document kan vinden wanneer nodig. Vergelijk het met
een zoekmachine.
Na de Gap-analyse zijn er twee belangrijke resultaten behaald: een duidelijk overzicht en een solide basis van uw
toekomstige managementsysteem omdat u TBV’s, routines, documenten, acties etc. heeft ingevoerd, die gekoppeld zijn aan reeds bestaande (bij voorkeur primaire) processen.
2.2 Stap 2: Roadmap
Tijdens de tweede stap (Roadmap) komt een belangrijk
aspect aan de orde waar veel projecten op stuk lopen
wanneer dit niet goed is afgestemd. De voorbereiding van
deze stap is extreem belangrijk. De Gap-analyse geeft
aan welke zaken wel en niet zijn geregeld. De lijst met
niet geregelde zaken kost het bedrijf vaak geld. Dit is
geld dat niet eerder is gereserveerd omdat men niet wist
dat dit nodig was. Er is dus niet alleen een compliancegap maar vaak ook een budgettaire gap. Het is daarom
belangrijk om conceptueel te gaan denken, keuzes voor
te bereiden en te zorgen dat het management kan doen
wat het moet doen: het maken van keuzes en het nemen
van verantwoordelijkheid. Voordat deze taak aan het management wordt doorgegeven is het zaak om als expert
over de impact van deze keuzes na te denken. Bereid
deze keuzes voor door zichtbaar te maken wat de vooren nadelen zijn van scenario’s. Dit zijn vaak niet alleen
keuzes van het type wel of niet, maar vaak ook keuzes als
welke route, welke snelheid en welk restrisico accepteren wij binnen een bedrijf.
Besef dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat u
vaak niet alle stukken van de andere partij op het schaakbord kan overzien. Ga met de beslisser in gesprek en
vraag hem of haar hoe die de beslissing wil nemen, hoeveel keuzes men wil, of er een minimaal niveau is en op
basis van welke criteria men de keuze maakt. Zorg hierbij
voor een zo breed mogelijk draagvlak. Betrek in uw workshop alle belanghebbenden. Na deze stap wordt het vrij
simpel: u heeft alle mogelijke routes in kaart, weet waar
de kansen liggen (bijvoorbeeld aanhaken bij reeds lopende
trajecten) en waar de bedreigingen liggen (bijvoorbeeld:
dit plan moet eerst worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en heeft niet alleen voordelen).

De implementatie van de Roadmap is zeer eenvoudig: u
maakt een programma aan in het systeem, hangt het budget,
de taken, de deadlines, de resultaatverplichtingen en de verantwoordelijke personen aan het programma en vervolgens
kunt u beginnen. Het systeem voorziet in de mogelijkheid om
een videoboodschap, een online training of een periodieke
voortgangsbespreking te delen met alle betrokkenen.
Het is belangrijk dat u niet in de valkuil stapt om er een
separaat project van te maken naast de vele andere projecten, maar integreer het programma in de primaire en
secondaire processen. Dit kost, ten opzichte van een project, meer tijd en levert meer indirecte sturing op voor de
programmaleider dan bij een project, maar zorgt voor een
veel betere integratie en heeft daarom meer effect op de
lange termijn. Op deze wijze is de Gap-analyse op den
duur de enige aanvullende taak in de organisatie. Stap 3
en 4 van het totale 4-stappenplan gaan hier verder op in.

3. Resultaten
De resultaten van het 4-stappenplan zijn als volgt:
- Alle betrokkenen krijgen precies te zien wat hun rol is
in het programma
- Grote doelen zijn opgebroken in kleine stappen en geven de medewerker afgebakende opdrachten
- Middels kleine stappen wordt er grote voortgang geboekt
- Het SMART hebben van operationele doelstellingen op
basis van heldere stappen met een realistische tijdlijn
- Sturing op doelgerichtheid voor het bedrijf, aangepast
naar ambities
- Het creëren van overzicht en draagvlak
- Het creëren van een Roadmap
- Het hebben van één centraal (aanspreek)punt
- Het hebben van een geautomatiseerde actie-agenda
om de Roadmap uit te voeren

4. Conclusie en discussie
Een legal compliance-beleid is eenvoudig te implementeren en uit te voeren wanneer concrete doelstellingen in
kaart zijn gebracht, wanneer deze doelstellingen kunnen
worden opgedeeld in kleine stappen en geïntegreerd worden in bestaande processen. Naar aanleiding van het
4-stappenplan zijn er ook aanbevelingen die handig zijn
om in acht te nemen. Denk hierbij aan het gebruiken van
gevalideerde bronnen voor wetten en normen, en het niet
zomaar overnemen maar speciﬁek maken van de eisen
voor uw organisatie. Maak hierbij zo veel mogelijk gebruik
van vereenvoudiging en automatisering van de processen.
Maak gebruik van de realtime statusoverzichten en zorg
dat alle betrokkenen inzicht krijgen in de resultaten. Q
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Congresbundel

Veiligheid in de

toekomst
Technologie komt steeds dichter bij de mens en verandert
daarmee het gedrag van de mens. Van een horloge met
stappenteller tot een speaker in de woonkamer; technologie is
permanent aanwezig in ons dagelijks leven. Ik zie veiligheid als
iets dat wordt gecreëerd door de interactie tussen mens en
omgeving. Veiligheid is dus geen uitkomst maar een werkwoord.
Mijn verwachting is daarom dat in de toekomst nieuwe associaties
en ideeën over veiligheid ontstaan als gevolg van verschillende
technologische toepassingen.
TEKST CARLIJN NABER

V

anuit dit gedachtegoed ben ik aan de slag gegaan om de verscheidenheid aan technologische ontwikkelingen hanteerbaar te maken.
De nabijheid van technologie in ons dagelijks
leven maakt dat de verhouding tussen mens
en technologie als uitgangspunt is genomen. Dit resulteert in vier technologische categorieën:
- Technologie van het redeneren
- Technologie van het belichamen
- Technologie van het handelen
- Technologie van het verbinden

Technologie van het redeneren
Kunstmatige intelligentie vormt de basis voor de technologische categorie. Superintelligente apparaten en systemen kunnen zelfstandig taken uitvoeren en hebben de eigenschap om zelf te leren en taken te bedenken.
Voorbeelden van deze technologische categorie zijn: machine learning (ML) en deep learning (DL). Door kunstmatige intelligentie kunnen taken sneller of goedkoper worden
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uitgevoerd dan wanneer een mens dit zou doen. Het zelflerend vermogen zorgt ervoor dat ontwikkelde kennis op
meerdere apparaten en systemen kan worden toegepast.
Niet alleen in productieprocessen worden transformaties
verwacht, kunstmatige intelligentie zal ook worden toegepast in de gezondheidszorg, de entertainmentindustrie,
marketing en ﬁnanciën (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling [OESO], 2017).
De technologie van het redeneren maakt het mogelijk om
ons denken te automatiseren en taken uit te voeren die intelligentie vereisen. Kunstmatige intelligentie maakt gebruik van diepgaande verwerking en begrip van de natuurlijke taal (WEF, 2018). Dit stelt apparaten en systemen in
staat signalen uit de omgeving te analyseren en vragen te
beantwoorden of aanbevelingen te doen. Voorheen was
kunstmatige intelligentie gericht op het deﬁniëren van regels om een taak uit te voeren. De OESO (2018) benoemt
toenames in rekenkracht en nieuwe statistische methoden
in big data als oorzaken van de ontwikkeling waarbij dank-

zij kunstmatige intelligentie apparaten in staat zijn taken
uit te voeren en tegelijkertijd te leren hoe prestaties kunnen worden verbeterd.

Technologie van het belichamen
Deze categorie staat voor de integratie van technologie en
de mens. De toepassingen binnen de technologie van het
belichamen hebben als doel het bevorderen en verbeteren
van fysieke menselijke capaciteiten. Voorbeelden zijn cognitie-bevorderende medicijnen en de recente ontdekking
van CRISPR-Cas9 dat het bewerken van de genetische samenstelling van een organisme mogelijk maakt. Bij de
technologie van het belichamen draait het om de integratie van technologische toepassingen en het menselijk lichaam. Zo is het doel van biotechnologie om bestaande
levensvormen te verbeteren door het vervangen of genezen van beschadigde weefsels in het lichaam en het creëren van kunstmatige vaccins.
Toepassingen gebaseerd op neurotechnologie maken het
mogelijk om toegang te krijgen tot het geheugen van de
mens. De integratie van mens en technologie gaat in dit
geval om het begrijpen van hersenactiviteit. Ontwikkelingen in de neurowetenschap hebben het mogelijk gemaakt
om neuronen te registreren en de activiteit hiervan te achterhalen. Volgens Roelfsema, Denys en Klink (2018) kan
informatie die direct uit de hersenen komt, worden ingezet
om kunstmatige ledematen te bedienen. Om de capaciteit
van onze menselijke cognitie te verbeteren, wordt augmented cognition ingezet. Het doel hiervan is om toepassingen te bedenken die de hersenactiviteit van mensen
vastleggen om hiermee systemen te besturen (Reeves,
Schmorrow & Stanney, 2007).

Technologie van het handelen
In deze categorie bevinden zich aaneengesloten apparaten
en systemen. Hierdoor ontstaat een netwerk dat gegevens
deelt die vervolgens worden ingezet voor het ontwikkelen
van algoritmes en (big) data-analyses. Voorbeelden van
deze technologische categorie zijn het internet en voorwerpen die behoren tot het internet of things: van sensoren
en camera’s tot gadgets die op het lichaam worden gedragen, slimme meters en autonome voertuigen.
De grote hoeveelheid gegevens die de technologie van het
handelen oplevert, is bruikbaar voor verschillende doeleinden. Dit is zichtbaar bij de overheid en in de gezond-

Onze zintuigen,
spieren en hersenen
maken deel uit van
de technologie van
het belichamen

heidszorg, de landbouw, de industrie en de logistiek. In
deze sectoren verloopt een groot deel van het bedrijfsproces geautomatiseerd. De Cyber Security Raad (2017) concludeert dat het belang van dit netwerk groeit – net als
onze afhankelijkheid ervan. Om dit netwerk te kunnen verbeteren is het nodig om capaciteit voor een steeds grotere
hoeveelheid gegevens effectief te kunnen gebruiken, op te
bouwen en te behouden. In het dagelijks leven heeft de
mens ook te maken met de technologie van het handelen.
In de openbare ruimte zijn camera’s en sensoren niet
meer weg te denken en ook in veel ruimtes in ons huis zijn
deze te vinden. Sommige hiervan werken via spraakassistentie of zijn via internet op afstand te bedienen. De OESO
(2015) schat dat het aantal aangesloten voorwerpen in en
rond huizen in de OESO-landen toeneemt tot ongeveer 14
miljard in 2022. Het functioneren van onze samenleving
steunt dus steeds meer op het internet en voorwerpen die
behoren tot het internet of things.

Technologie van het verbinden
Het faciliteren van interactie tussen mensen onderling en
van mensen met technologie staat centraal in deze categorie. Toepassingen zijn te vinden in de mobiele en sociale
media, blockchain, virtual reality (VR) en augmented reality
(AR). Deze worden als ‘sociaal’ getypeerd omdat ze zorgen
voor het uitwisselen van berichten of boodschappen. Het
gaat hierbij ook om de software, de infrastructuur en de
bijbehorende diensten die verbindingen tot stand brengen.
Technologische toepassingen vergemakkelijken interactie
tussen mensen en zorgen dat de gegevens die dit mogelijk
maken worden opgeslagen. Op deze manier worden verbindingen tussen mensen, bedrijven en netwerken gefaciliteerd. Mobiele en sociale media bieden nieuwe mogelijkheden voor samenwerken en zorgen voor contact tussen
mensen. Gartner’s Kasey Panetta (2017) vat het samen als
het combineren van virtuele en echte werelden om een
verbeterde en verbonden omgeving te creëren.

Consequenties voor veiligheid
De technologie van het redeneren is relevant voor veiligheid omdat deze kan worden ingezet om berichten te bewerken, waardoor de werkelijkheid wordt verdraaid. Het
is mogelijk dat technologische ontwikkelingen onvoorziene gevolgen hebben. De mobiele telefoon zorgt voor bereikbaarheid maar heeft ook geleid tot andere vormen
van persoonlijk contact door applicaties zoals Snapchat.
Deze onbedoelde, indirecte gevolgen van technologie zijn
moeilijk vast te stellen, in cijfers uit te drukken en te verklaren. Onzekerheid en complexiteit vragen om een ander handelingsperspectief wat betreft veiligheid. Anticiperen op nieuwe behoeften, verlangens en ideeën als
gevolg van technologische toepassingen is essentieel in
de toekomst.
Onze zintuigen, spieren en hersenen maken deel uit van
de technologie van het belichamen. Doordat apparaten en
systemen menselijke eigenschappen gedeeltelijk overnemen, wordt er een fysieke en psychologische afstand gecreëerd tussen de beslissing en de gevolgen ervan. Brun-
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dage et al. (2018) noemt het voorbeeld van een mens die
een autonoom wapensysteem gebruikt om een tegenstander uit te schakelen en daarmee zowel de noodzaak om
aanwezig te zijn als de noodzaak om het slachtoffer aan te
kijken, ontwijkt. Voor ontwikkelaars van technologie is het
lastig om te anticiperen op menselijk gedrag. Dit wordt
naar mijn mening versterkt door het overstijgen van de
menselijke maat door technologie in de toekomst.

De veranderingen rondom veiligheid als gevolg van technologie zijn dus tweeledig. Technologie is enerzijds de accelerator van ontwikkelingen in de samenleving van de
toekomst en het zijn anderzijds de toepassingen die handvatten bieden in de omgang met diezelfde ontwikkelingen.
Veiligheid blijft ook in de toekomst een werkwoord, waarin
de mens interacteert met een veranderende omgeving. Q

Het functioneren van de Nederlandse samenleving steunt
steeds meer op de technologie van het handelen. Op het
moment dat een voorwerp wordt ontwikkeld en gebruikt
voor een speciﬁeke omgeving, kan het vervolgens worden
toegepast in verschillende situaties of sectoren. De combinatie van snelle verspreiding en het steeds meer en sneller voltooien van taken wordt daarmee inherent aan technologie. Dit maakt groeiende groepen van aaneengesloten
voorwerpen kwetsbaar voor ongewenste toegang. Ook in
het dagelijks leven van de mens zijn er consequenties. Fabrikanten verzamelen alle gegevens, hun slimme apparaten luisteren mee en staan op tafel, naast het bed en in de
badkamer zodat ze getuige zijn van alles wat er in huis gebeurt (Van der Linde, 2018). Beveiliging en privacy zijn essentieel als een groot aantal voorwerpen continu met elkaar in verbinding staat.

Referenties

De technologie van het verbinden is door het uitwisselen
van berichten en boodschappen ook relevant voor veiligheid. De typering ‘sociaal’ krijgt door de vervagende grens
tussen het fysieke en het digitale domein een nieuwe betekenis. Deze vervagende grens roept de vraag op welke
waarden en ethiek ten grondslag liggen aan technologische ontwikkelingen. Hierbij staat de manier waarop technologie wordt gebruikt centraal. Er is nu steeds meer aandacht voor de totstandkoming van een ontwerp, product of
object in relatie tot een veranderende omgeving. Daarnaast zijn er nieuwe toepassingen ontwikkeld om ﬁnanciële transacties en registratie- en veriﬁcatiesystemen anders te organiseren. Blockchain is hier een voorbeeld van.
Deze nieuwe manier om gegevens te beheren, te veriﬁëren en te registreren is geschikt voor uitwisseling tussen
mensen omdat de gebruikte data worden losgekoppeld
van de controle van diezelfde data. Deze toepassing dwingt
ons tot het heroverwegen van bestaande normen rondom
interactie tussen mensen.

Het is mogelijk dat
technologische
ontwikkelingen
onvoorziene
gevolgen hebben
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Congresbundel
Indicatoren en managementfactoren

Een vlinderdasanalyse van intern
transport met
palletwagens
Een Belgisch bedrijf uit de maakindustrie gebruikt palletwagens
voor intern transport. Ondanks de veiligheidsinspanningen komen
ongevallen met palletwagens frequent voor. Om arbeidsongevallen
te beheersen is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de
potentiële ongevalsscenario’s in het bedrijf. De BowTie- of het vlinderdasmodel is een manier om deze ongevalsscenario’s visueel in
kaart te brengen op een integrale manier.
TEKST KAROLIEN VAN NUNEN, PAUL SWUSTE EN GENSERIK RENIERS

I

n de vlinderdas zijn veiligheidsbarrières (zowel technische als organisatorische en menselijke) en managementfactoren geïncludeerd die kunnen ingrijpen
op de ongevalsprocessen. De vlinderdas is een uitstekend vertrekpunt om indicatoren toe te wijzen aan
veiligheidsbarrières en managementfactoren met als doel
de ongevalsscenario’s te beheersen (dat wil zeggen: te
voorkomen of te beperken). Als een set van indicatoren is
bepaald en adequaat wordt gemonitord, leidt dit tot een
goed inzicht in de status van de mogelijke ongevalsscenario’s.

Palletwagens
Intern transport is een bekend arbeidsgerelateerd gevaar.
Palletwagens worden in veel bedrijven gebruikt voor intern transport. Vergeleken met vorklifttrucks zijn pallet-

wagens eenvoudiger te bedienen, wat niet wegneemt dat
het inherent gevaarlijke machines zijn. Vaak gebruikt men
palletwagens in de nabijheid van looppaden op de werkvloer, en kunnen ze lading transporteren van meer dan
twee ton.
Het bedrijf waar het onderzoek is uitgevoerd, is gelegen in
België en onderdeel van een Amerikaanse multinational.
Op de Belgische locatie worden elektrische palletwagens
frequent gebruikt voor het intern transport.
Het bedrijf gebruikt de zogenaamde 6W-2H- en why-whymethode voor de analyse van de geregistreerde ongevallen. De 6W-2H-methode geeft een beschrijving van de
context van het ongeval aan de hand van acht vragen: wat,
waar, welke, wanneer, wie, aan wie, hoe, hoeveel? De why-
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why-analyse geeft inzicht in de primaire oorzaken van het
ongeval en waarom het ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Op basis van de 6W-2H- en why-why-methode worden maatregelen geformuleerd.
De gehanteerde analysemethoden en de daaruit volgende
maatregelen leiden echter niet tot een substantiële afname van het aantal ernstige arbeidsongevallen. Als alternatief is voorgesteld een vlinderdasanalyse te doen. Om deze
analysemethode te testen is een pilotproject opgestart
waarbij werd gefocust op ongevallen tijdens intern transport met palletwagens. In het betreffende bedrijf maken
ongevallen met palletwagens een signiﬁcant deel uit van
alle arbeidsongevallen die er gebeuren.
De hoofdvraag van het onderzoek is: welke ongevalsscenario’s zijn mogelijk tijdens intern transport met palletwagens en welke veiligheidsbarrières (zowel technische als
organisatorische en menselijke) en managementfactoren
kunnen deze ongevalsscenario’s beïnvloeden (dat wil zeggen: voorkomen of beperken)?

technische en niet-technische veiligheidsbarrières. Bijvoorbeeld onderhoud van de noodstop op de palletwagen
onderbreekt het ongevalsscenario niet op een directe manier, maar is een managementfactor die de betrouwbaarheid van de technische veiligheidsbarrière ‘noodstop op
palletwagen’ beïnvloedt. Een ander voorbeeld van een managementfactor is het trainen van palletwagenbestuurders in het verwijderen van lekkende cubitainers. Dit beïnvloedt de betrouwbaarheid van de niet-technische
veiligheidsbarrière ‘verwijderen van lekkende cubitainers’.

De vlinderdas uitgewerkt voor palletwagens
Om de vlinderdas van ongevallen met palletwagens op te
stellen is gebruik gemaakt van een multi-method-design
waarbij verschillende databronnen worden gecombineerd:
literatuuronderzoek, nationale data uit België en Nederland over ongevallen met palletwagens, veiligheidsgerelateerde bedrijfsdocumenten en geregistreerde data over
palletwagens van de Belgische locatie en andere Europese
vestigingen, observaties van werkplekken met palletwagentransport, en interviews met medewerkers in alle lagen van het bedrijf.

De vlinderdas
De vlinderdas wordt gebruikt als metafoor voor het ongevalsproces en start met een gevaar, zoals weergegeven in
de linkerkant van ﬁguur 1. Een gevaar is een bron of een
conditie met het risico op letsel of schade. Meerdere ongevalsscenario’s, weergegeven als de pijlen van links naar
rechts in de ﬁguur, leiden naar de centrale gebeurtenis in
het centrum van de ﬁguur. Deze centrale gebeurtenis is
een toestand waar het gevaar oncontroleerbaar wordt.
Vanaf de centrale gebeurtenis leiden scenario’s naar de
rechterkant van de metafoor en monden uit in gevolgen
(letsel of schade).
Een scenario is een opvolging van gebeurtenissen en condities die noodzakelijk zijn voor een ongeval. In de ﬁguur is
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds scenario’s
voorafgaand aan de centrale gebeurtenis (pre-event ongevalsscenario’s aan de linkerkant), anderzijds zijn er scenario’s volgend op de centrale gebeurtenis (post-event ongevalsscenario’s aan de rechterkant).
De technische veiligheidsbarrières, weergegeven als de
zwarte rechthoeken in de scenario’s, zijn technische entiteiten die het verloop van een scenario beïnvloeden of
kunnen stoppen. Een voorbeeld van een technische veiligheidsbarrière is een noodstop op de palletwagen. De niettechnische (of organisatorische en menselijke) veiligheidsbarrières, weergegeven als de witte rechthoeken in
de scenario’s, zijn niet-technische entiteiten die het verloop van een scenario kunnen beïnvloeden of stoppen. Een
voorbeeld van een niet-technische veiligheidsbarrière is
het verwijderen van lekkende cubitainers (dit onderbreekt
het pre-event ongevalsscenario van het verlies van controle over de palletwagen veroorzaakt door een gelekt product op de vloer). De veiligheidsbarrières kunnen de centrale gebeurtenis voorkomen (linkerkant ﬁguur) of de
gevolgen beperken (rechterkant ﬁguur).
De managementfactoren zijn de opwaartse pijlen in de ﬁguur. Managementfactoren beïnvloeden de kwaliteit (in
termen van betrouwbaarheid en beschikbaarheid) van de
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Op basis van de vlinderdasanalyse zijn zeven gevaren geidentiﬁceerd: 1) lading, 2) snelheid palletwagen, 3) versnelling palletwagen, 4) ontwerp werkplek, 5) conditie
werkplek, 6) conditie materiaal (palletwagen en lading), en
7) besturing van de palletwagen. Via verschillende preevent scenario’s kunnen deze gevaren leiden tot verschillende centrale gebeurtenissen: 1) instabiliteit van de lading, 2) verlies van controle over de palletwagen, en 3)
defect palletwagen. Op hun beurt kunnen deze centrale
gebeurtenissen via verschillende post-event scenario’s leiden tot gevolgen: 1) letsel, 2) schade, en 3) economisch
verlies wegens stop van de productie. Verschillende preventieve en beperkende technische en niet-technische veiligheidsbarrières en managementfactoren zijn gelinkt aan
de ongevalsscenario’s.

Koppelen van indicatoren aan de vlinderdas
De vlinderdas is een uitstekend vertrekpunt om indicatoren
toe te wijzen aan veiligheidsbarrières en managementfactoren met als doel de ongevalsscenario’s te beheersen (dat
wil zeggen: te voorkomen of te beperken). Indicatoren ondersteunen een bedrijf in het veiligheidsmanagement en
geven informatie of een gewenst veiligheidsdoel, in dit geval
met betrekking tot palletwagens, al dan niet is bereikt.

Figuur 1. De vlinderdasmetafoor.

De vlinderdas die werd uitgewerkt voor palletwagens,
toont dat bepaalde managementfactoren frequent terugkomen. Voorbeelden hiervan zijn: training van bestuurders
van palletwagens, bewustwording en communicatie, heldere procedures, planning van de productie en personeelsbezetting. Indicatoren die gekoppeld worden aan
deze frequent terugkomende managementfactoren kunnen beschouwd worden als algemene indicatoren. Ze zijn
immers niet gekoppeld aan één scenario, maar kunnen ingrijpen in verschillende ongevalsscenario’s. Als voorbeeld
zal de frequent voorkomende managementfactor ‘training
van palletwagenbestuurders’ verder uitgewerkt worden.
Naast deze algemene indicatoren kunnen er ook scenariospeciﬁeke indicatoren opgesteld worden. De bedrijfsspeciﬁeke risico’s met betrekking tot het gebruik van palletwagens zijn het beste vertrekpunt om keuzes te maken op
welke speciﬁeke scenario’s het best gefocust kan worden.
Het voorbeeld van lekkende cubitainers zal als bedrijfsspeciﬁek ongevalsscenario verder uitgewerkt worden.
Het is belangrijk dat geformuleerde indicatoren toepasbaar zijn in de context van het bedrijf. Zo kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om alle palletwagens te vervangen
door nieuwe types die minder zwaar zijn. Dit vraagt echter
een investering die afgewogen moet worden tegen andere
nodige investeringen.

Volgtijdelijkheid / hiërarchie

Nadat de indicatoren zijn vastgelegd, dienen ze geëvalueerd
te worden. De frequentie van evaluatie is afhankelijk van de
vraag hoe speciﬁek een indicator is en van de noden van het
bedrijf. Ook moeten er targets gekoppeld worden aan elke
indicator. Dit houdt in dat het bedrijf moet beslissen wat
aanvaardbaar is als resultaat en wat niet. In het voorbeeld
van de dekkingsgraad van de training kan een target zijn
dat 100 procent van alle palletwagenbestuurders is getraind. In het voorbeeld van de cubitainers kan een target
zijn dat minder dan 5 procent van de cubitainers mag lekken. Als laatste moeten er verantwoordelijken aangewezen
worden: wie doet wat om ervoor te zorgen dat de targets
van de indicatoren gehaald worden? Hetzelfde geldt voor
het aanduiden van verantwoordelijkheden om acties te ondernemen als een target niet wordt gehaald.

Algemene indicator: training palletwagenbestuurders
Tabel 1 geeft een aantal mogelijke indicatoren voor de managementfactor ‘training van bestuurders van palletwagens’, die aan meerdere ongevalsscenario’s gekoppeld is.
Tussen deze indicatoren bestaat een zekere hiërarchie of
volgtijdelijkheid. Zo heeft een hoge dekkingsgraad van de
(her)training weinig zin als de inhoud van de training niet
is aangepast aan de speciﬁeke noden van het bedrijf, en
als de kwaliteit van de training suboptimaal is.
Scenariospeciﬁeke indicator: lekkende cubitainers
Een speciﬁek risico in het bedrijf zijn de lekkende sluitingen van cubitainers, waardoor kleinere of grote plassen op
de vloer ontstaan. Dit leidt tot een langere remweg en een
grotere kans op het verliezen van controle over de palletwagen. Figuur 3 toont de vlinderdas van dit ongevalsscenario aangevuld met mogelijke indicatoren. In de ﬁguur is
slechts een selectie van mogelijke veiligheidsbarrières en
managementfactoren opgenomen. Drie niet-technische
veiligheidsbarrières werden meegenomen: ‘aankopen cubitainers geschikt voor de uit te voeren taak’, ‘verwijderen
van lekkende cubitainers’ en ‘verwijderen van gelekt product’. De technische veiligheidsbarrière ‘zandstralen
transportroutes’ werd geïncludeerd. Het zandstralen leidt
tot een betere grip en een kortere remafstand van de palletwagens (ﬁguur 2). De managementfactoren ‘training
palletwagen bestuurders’ en ‘trafﬁc management’ werden
geïncludeerd. Net zoals bij de algemene indicatoren is ook
hier een volgtijdelijkheid aanwezig in de follow-up van de
scenariospeciﬁeke indicatoren.

Discussie en conclusie
De huidige methode van ongevallenanalyse (6W-2H en
why-why) die wordt gehanteerd in het bedrijf en de daaruit
volgende maatregelen leiden niet tot maatregelen die zorgen voor het voorkomen van ongevallen met palletwagens.
Wanneer preventieve maatregelen genomen worden op
basis van ongevallenanalyses, kan dit leiden tot enkele nadelen. Ten eerste wordt er enkel gefocust op ongevallen of
incidenten die reeds hebben plaatsgevonden binnen het
bedrijf, en worden alle andere potentiële ongevalsscenario’s buiten beschouwing gelaten. Er wordt dus enkel een
reactieve aanpak gehanteerd.

Inhoud (her)training

Evaluatie van de inhoud van de (her)training iedere twee jaar: is de (her)
training volledig aangepast aan de noden van het bedrijf? (ja/nee)
Aspecten in rekening te brengen:
Gebruik van voorbeelden van speciﬁeke risico’s en mogelijke ongevalsscenario’s binnen het bedrijf? Bijvoorbeeld smalle manoeuvreerruimte,
natte vloeren, te volle buffers
Hoeveelheid theorie (bijvoorbeeld wetgeving) aangepast aan de doelgroep?

Kwaliteitscontrole (her)training

Jaarlijkse evaluatie van het percentage deelnemers aan de (her)training
dat de (her)training positief evalueert (bijvoorbeeld een score van tenminste 7 op 10)

Dekkingsgraad training

Maandelijkse evaluatie van het percentage palletwagenbestuurders dat
nieuw is in het bedrijf en een training heeft gekregen

Dekkingsgraad hertraining

Jaarlijkse evaluatie van het percentage palletwagenbestuurders dat om
de vijf jaar een hertraining krijgt

Tabel 1. Mogelijke indicatoren voor de managementfactor ‘training van palletwagenbestuurders’.
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De geïdentiﬁceerde veiligheidsbarrières en managementfactoren zijn voornamelijk gericht op organisatorische aspecten, en in mindere mate op individueel gedrag van
werknemers. De valkuil van blaming the victim is bijgevolg
beperkt. Deze valkuil werd opgemerkt bij de gebruikte
methode van ongevallenanalyse van het bedrijf (6W-2H en
why-why). Managementfactoren maken een belangrijk
deel uit van de vlinderdas. Hierdoor zorgt deze analyse ervoor dat de acties om de veiligheid te verhogen, teruggelegd worden bij het management in plaats van bij de betrokken personen bij een incident.
Figuur 2. Al dan niet gezandstraalde transportroute.

In tegenstelling tot de huidige methode van ongevallenanalyse includeert de vlinderdasmethode niet enkel bedrijfsspeciﬁeke data, maar ook generieke data zoals wetenschappelijke literatuur en nationale ongevalsgegevens.
Dit levert informatie over het volledige ongevalsproces, inclusief incidenten die (nog) niet zijn voorgevallen, maar
wel te verwachten zijn. Ook zijn de maatregelen die voortkomen uit de huidige ongevallenanalyse voornamelijk gericht op het individu. In mindere mate wordt er uitgekomen op organisatorische en technische maatregelen om
in te grijpen op het ongevalsproces.
Het integrale karakter van de vlinderdasanalyse zorgt ervoor dat de resultaten overdraagbaar zijn naar andere vestigingen of bedrijven waar intern transport met palletwagens aanwezig is. Dit geldt alleen als er sprake is van een
overeenkomst van de gevaren en de werkomgeving. Dit wil
niet zeggen dat de indicatoren die worden opgesteld om
de ongevalsscenario’s te beheersen hetzelfde zijn, aangezien deze indicatoren steeds afgestemd moeten worden op
de speciﬁeke context van een bedrijf. Een ander voordeel
van de vlinderdas is dat het een duidelijk onderscheid
maakt tussen preventieve en beperkende veiligheidsbarrières en managementfactoren.

Tot slot zijn indicatoren een belangrijk resultaat van de
vlinderdasanalyse. Indicatoren die gekoppeld zijn aan de
veiligheidsbarrières en managementfactoren geven informatie over de status van een mogelijk ongevalsproces. Indicatoren zijn bijgevolg een belangrijk instrument om de
veiligheid te managen. Indicatoren moeten rekening houden met de speciﬁeke context en de mogelijkheden van
het bedrijf. In dit manuscript kunnen twee soorten indicatoren onderscheiden worden. Ten eerste zijn er de algemene indicatoren die inspelen op managementfactoren
die gelinkt kunnen worden aan verschillende ongevalsscenario’s. Ten tweede zijn er scenariospeciﬁeke indicatoren,
die gelinkt kunnen worden aan een speciﬁek scenario dat
bijzondere aandacht vraagt in het betreffende bedrijf. Als
een set van indicatoren is bepaald en adequaat wordt gemonitord, leidt dit tot een goed inzicht in de status van de
mogelijke ongevalsscenario’s. Q

Karolien van Nunen (leerstoel Vandeputte, Universiteit Antwerpen) en
Genserik Reniers werken bij de Antwerp Research Group on Safety and
Security (ARGoSS) van de Universiteit Antwerpen, en Paul Swuste is
werkzaam bij de sectie veiligheidskunde van de Technische Universiteit
Delft

Figuur 3. Mogelijke indicatoren voor het pre-scenario ‘lekkende cubitainer’.
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Congresbundel
Zelfs wanneer ze weten dat ze dit doen

Waarom mensen

onveilig werken
Sinds kort ben ik applicatie-ingenieur bij 3M. Een belangrijke
taak is helpen om problemen op te lossen bij het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen [1]. De meest gehoorde
klacht is: ‘Jullie product doet het niet.’
TEKST FEMKE E. RIJPMA

T

ijdens mijn eerste werkbezoeken ging ik ervan
uit dat wanneer iemand aangaf dat ons product het niet doet dat dat dan wel waar moest
zijn. Het masker past niet, de batterij wil niet
opladen, de motorunit blijft piepen, de veiligheidsbril beslaat en de lashelm zit niet lekker. 3M maakt
persoonlijke beschermingsmiddelen op zo’n manier dat ze
goed functioneren en comfortabel zijn, maar niet alle
mensen zijn hetzelfde dus dit zullen wel de uitzonderingen
zijn.
Maar bijna alle leidinggevenden vertelden me ook dat, ondanks het feit dat ze er echt alles aan doen om hun mensen veilig te laten werken, het vaak toch niet lukt. Ze ergeren zich aan het gedrag van hun medewerkers, zijn
gefrustreerd en uiten zich soms vol wanhoop: ‘Ik denk dat
sommige van onze mensen gewoon te dom zijn!’ Maar hoe
kan het dan dat diezelfde mensen wel de meest complexe
taken kunnen uitvoeren?
Waarom werken mensen eigenlijk onveilig? Zelfs wanneer
ze weten dat ze dit doen? Hoe komt het dat in de ene organisatie mensen wel het werk op een veilige manier kunnen doen en in een andere niet of veel minder?

Het hebben van wetten, regels en protocollen
leidt niet automatisch tot gewenst gedrag
Ik dacht dat wij het in Nederland allemaal heel goed geregeld hebben. We hebben wetten en regels, de juiste middelen, goede informatie over risico’s en gevaarlijke stoffen
en we hebben hardwerkende, welwillende mensen. In mijn
vorige functie was ik verantwoordelijk voor de veiligheidsbladen van 3M en betrokken bij werkgroepen met andere
bedrijven en brancheverenigingen rond wetgeving, veiligheidsbladen en werkinstructies. Ik werkte met vakmensen
die toegewijd zijn om deze informatie goed over te brengen. Maar als applicatie-ingenieur bij 3M werd me snel
duidelijk dat het hebben van kennis over het gevaar en het
hebben van wetten en regels niet automatisch tot het gewenste gedrag leidt.

Welk ongewenst gedrag zien we dan in de praktijk? En wanneer zien we wel gewenst gedrag?
We herkennen het allemaal: mensen doen hun werk vaak
niet op een veilige manier. Je vergeet het zelf bij het doen
van klusjes thuis en op het werk moet je het telkens opnieuw onder de aandacht brengen. Mensen vinden oprecht
dat het risico dat ze nemen legitiem is. Het is maar voor
heel even, het beschermingsmiddel lag niet in de buurt, ik
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heb het al zo vaak gedaan, mij overkomt dat niet, mijn collega’s doen het ook zo, we werken al jaren zo, er is toch
helemaal geen gevaar, mijn leidinggevende doet het ook
niet...
En wanneer werken mensen wél op een veilige manier?
Ook daar zijn mensen heel duidelijk over: wanneer het gevaar overduidelijk aanwezig is. Wanneer er in de directe
omgeving met iemand iets ergs is gebeurd. Wanneer het
moet (op straffe van ontslag). Wanneer iedereen het doet
en men eraan gewend is.
Ik zoom in op de redenen die mensen geven als drijfveer
voor het gewenste gedrag. Ik heb deze oorzaken in drie
groepen ingedeeld:
1. Het gevaar: wanneer het gevaar overduidelijk aanwezig
is. Wanneer er in de directe omgeving met iemand iets
ergs is gebeurd.
2. Wetten en regels: wanneer het moet (bijvoorbeeld op
straffe van ontslag).
3. Sociale norm en gewoonten: wanneer iedereen het doet
en men eraan gewend is.
Hieronder zal ik deze drie aspecten uitdiepen om meer inzicht over de mogelijke oorzaken van ongewenst gedrag te
krijgen. Dit inzicht kunnen wij mogelijk gebruiken om onveilig gedrag te voorkomen.

Het GEVAAR
Wanneer het gevaar overduidelijk aanwezig is – invloed van
typen gevaar en menselijk instinct
Om meer inzicht te krijgen, heb ik de gevaren ingedeeld in
vier categorieën:
- Gevaar dat direct merkbaar is en meteen effect heeft op
de gezondheid.
- Gevaar dat niet merkbaar is en meteen effect heeft op
de gezondheid.
- Gevaar dat direct merkbaar is en op lange termijn of
wanneer we een fout maken effect heeft op de gezondheid.
- Gevaar dat niet merkbaar is en op de lange termijn effect heeft op de gezondheid.
Met gevaar type 1 bedoel ik een gevaar zoals een (open)
vuur of een naderende vijand. De mens heeft instincten die
zorgen dat we een kans hebben om dit type gevaar te
overleven. Wanneer zich een gevaarlijke en levensbedrei-
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gende situatie voordoet, kunnen we vluchten of vechten of
we kunnen bevriezen. Iemand die dus moet werken met of
in dit type gevaar, leert om zijn instincten te onderdrukken.
Het is mogelijk om te werken in zulke omstandigheden
met behulp van beschermingsmiddelen en bijbehorend
gedrag dat het risico op een ongeluk zo klein mogelijk
maakt. Wil je kunnen werken met of in zo’n gevaarlijke situatie dan moet dat op een veilige manier, daar is geen
discussie over.
Bij type 2 kunnen onze instincten ons niet helpen. Wanneer we blootstaan aan zo’n gevaar is dat (meestal) meteen fataal. In de industrie hebben we veiligheidsmaatregelen bedacht waarmee we zulke situaties beheersbaar
maken. Ook hier geldt: iedereen die moet werken met dit
type gevaar, is zich zeer bewust van de dreiging en er erg
op gespitst de maatregelen goed op te volgen. Wanneer je
dit niet doet, betaal je dit mogelijk met je leven.
Voor type 3 geldt dat we vaak snel begrijpen dat het nuttig
is om beschermende maatregelen te nemen. We dragen
een helm en doen veiligheidsschoenen aan. Wanneer het
een merkbaar gevaar is dat wel pas op de lange termijn
effect heeft op de gezondheid, zoals bijvoorbeeld blootstelling aan lawaai en UV-straling, is dat al iets moeilijker.
Toch heb ik deze samengevoegd in één groep omdat dit
gevaar snel duidelijk wordt, zodat mensen wel snel voordeel kunnen ervaren wanneer ze beschermende maatregelen nemen.
Bij type 4 tenslotte, staat de mens voor een grote uitdaging. Dit type gevaar is zo ongrijpbaar en zo moeilijk (tot
niet) invoelbaar dat mensen er simpelweg niets mee kunnen. Ook de ziekten die zich op lange termijn kunnen ontwikkelen, zoals COPD of kanker, zijn heel moeilijk invoelbaar. We reageren fysiek wanneer we ons voorstellen dat
we ons been zouden breken of een snijwond op zouden lopen. Maar we weten pas echt hoe het voelt om COPD of
kanker te hebben wanneer we het zelf onder de leden
hebben. En het is juist dit type gevaar dat in de industrie
heel veel voorkomt. Dit gevaar is een bijproduct van de industrialisatie die ongeveer 200 jaar geleden begon. Dat is,
evolutionair gezien, heel kort geleden. De mens heeft
geen modern automatisch gedrag of bijvoorbeeld bijpassende chemicaliënwerende kiemen ontwikkeld om dit gevaar te trotseren.
Wanneer er in de directe omgeving met iemand iets ergs is
gebeurd – invloed van risicoperceptie
Wanneer er een ongeluk is gebeurd of iemand is chronisch ziek geworden dan heeft dat vaak effect op mensen
in de directe omgeving. Mensen voelen zich gewaarschuwd, gaan beter opletten en hun persoonlijke beschermingsmiddelen (beter) gebruiken. Maar dit gedrag houdt
vaak niet lang aan. Wanneer er geen ongelukken meer gebeuren, raken mensen gewend aan de aanwezigheid van
het gevaar en krijgen ze het gevoel dat het minder gevaarlijk is geworden. Na verloop van tijd gaan mensen weer
doen zoals ze voor het ongeluk deden.

WETTEN & REGELS
Wanneer het moet (bijvoorbeeld op straffe van ontslag) –
invloed van straf
Mensen geven aan dat ze het opleggen van straf normaal
vinden wanneer iemand een persoonlijk beschermingsmiddel vergeet te dragen. Tegelijkertijd vinden veel mensen dat zij die straf zelf níet verdienen. Wanneer zij zelf
een middel niet gebruiken dan is daar een goede reden
voor. Immers, mensen vinden oprecht dat het risico dat ze
nemen legitiem is. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken
dat de kans dat straffen leidt tot gewenst gedrag, veel
kleiner is dan de kans dat mensen de straf gaan ontwijken. Anders gezegd, mensen concentreren zich op het
voorkomen of vermijden van de straf. Mensen krijgen een
vervelend gevoel wanneer ze gestraft worden en hebben
er veel voor over om dat gevoel niet te hebben. De motivatie is dus niet de veiligheid wat weer kan leiden tot schijnveiligheid en tot zelfs een angstcultuur.

SOCIALE NORM & GEWOONTEN
Wanneer iedereen het doet en men eraan gewend is – invloed van gewoonte
We zagen dat mensen de persoonlijke beschermingsmiddelen, die horen bij het beheersen van gevaren van type 1,
2 of 3, relatief makkelijk gaan dragen. Wanneer men een
voordeel van het dragen van een middel voelt of ervaart
dan wordt dit gewenste gedrag snel een gewoonte. Wanneer leidinggevenden en andere sleutelﬁguren ook nog
uitdragen dat het de sociale norm is om beschermingsmiddelen te dragen dan zie je dat het voor iedereen snel
een gewoonte kan worden.
Maar iemand die blootstaat aan een type 4-gevaar, ervaart
geen enkel voordeel van het dragen van een persoonlijk
beschermingsmiddel op het moment dat hij blootstaat aan
het gevaar. De nadelen van het dragen van het middel zijn
wel direct merkbaar. Het is dus erg moeilijk om een gewoonte rond het dragen van een beschermingsmiddel aan
te leren bij dit type gevaar.
Hoe gaan we dit dan oplossen? Onmenselijk gevaar vraagt
om een bij menselijk gedrag passende oplossing.
Wanneer je wilt dat medewerkers zich automatisch beschermen tijdens het uitvoeren van gevaarlijke klussen,
zorg er dan voor dat er sprake is van de drie factoren die

invloed hebben op menselijk gedrag. Dit geldt dus ook
voor type 4-gevaar:
- 1. Het GEVAAR – Maak het gevaar zichtbaar of invoelbaar voor de gehele groep.
- 2. De SOCIALE NORM & GEWOONTE – Benoem expliciet wat de sociale norm is, laat die uitdragen door de
formele en de informele leiders en zorg ervoor dat
mensen gewoonten kunnen aanleren door juiste, passende en makkelijk te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. Ook opslag en onderhoud kunnen door het aanleren van gewoonten worden
georganiseerd.
- 3. Invloed van WETTEN, REGELS, STRAFFEN & BELONEN – Instructies dienen ter ondersteuning van het
aanleren van gewoonten. Het uitbeelden, het zogenaamde nudging van de gewenste gewoonten is een
krachtige manier van het geven van instructies. Straf
alleen voor die fouten waarvoor geldt dat de pakkans
groot is, anders ervaren mensen de straf als willekeurig en dus oneerlijk. Wat beter werkt is het bekrachtigen van het gewenste gedrag. Wanneer je dat op de
juiste wijze doet komt er een stofje in de hersenen (dopamine) vrij waardoor mensen zich prettig voelen en
dat leidt doorgaans tot herhaling van het gedrag en dus
tot die gewenste gewoonte.

Samenvatting
Besteed de beschikbare trainingstijd aan het aanleren van
gewoonten rond gebruik van, zorg voor en onderhoud van
persoonlijke beschermingsmiddelen. Gewoonten aanleren
is het meest betrouwbare mechanisme om mensen veilig
hun werk te laten doen, bewezen meer dan het uitleggen
van regels en vertellen over gevaren. Je ervaart daarna
dat er minder problemen zijn met het dragen van beschermingsmiddelen. Men gebruikt de middelen correct, zorgt
voor onderdelen, laadt de batterij op tijd op, et cetera.
Wanneer iemand na de training toch het beschermingsmiddel niet (goed) draagt, dan is dat een signaal dat er
iets mis is gegaan bij het aanleren van de gewoonte. Er is
niet iets mis met de persoon. Het borgen van deze goede
gewoonten gebeurt middels het uitdragen van de gewenste sociale norm door iedereen in de organisatie, waarbij
formele en informele leiders een sleutelrol spelen. Q

Noot
[1] Pas wanneer een risicoanalyse heeft plaatsgevonden en de arbeidshygiënische strategie is doorlopen en er een onvermijdelijk
restrisico is overgebleven, is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen een noodzakelijke maatregel.

Wat beter werkt is
het bekrachtigen van
het gewenste
gedrag
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Congresbundel
Bij veilig bedienen van bruggen en sluizen

De invloed van
Human Factors
De naar schatting meer dan duizend beweegbare bruggen in Nederland kennen bij elke brugbeweging veiligheidsrisico’s voor gebruikers van de weg en de vaarweg en in sommige situaties ook
voor de bedienaars. Hoe kunnen we deze risico’s verkleinen?
TEKST JOUKE RYPKEMA EN KIM HOFHUIS

D

e directe aanleiding voor de extra aandacht
voor de menselijke factoren (Human Factors)
bij het veilig bedienen van bruggen en sluizen
is de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu in 2016 op het rapport van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het dodelijk ongeval bij de Den Uylbrug in de gemeente Zaanstad op 6 februari 2016.
Uit het onderzoek van de OVV komt naar voren dat de veiligheidsrisico’s een resultaat zijn van de samenhang en interactie tussen mens, techniek en omgeving. De zorgplicht die
een beheerder heeft voor een veilige bediening, dient daarom niet slechts als een technisch probleem te worden gezien. De aanbevelingen van de OVV zijn onder andere om
veiligheid bij bediening integraal te benaderen en om de
kennis over het menselijk handelen bij bediening landelijk
te delen.
Platform WOW heeft deze aanbeveling overgenomen en
dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanpak voor
de ontwikkeling van een toetsmethodiek op het gebied
van Human Factors bij beweegbare objecten. Als eerste
stap is samen met Intergo een raamwerk voor de bedientaak ontwikkeld dat de relevante Human Factors-aspecten toont en de wijze waarop de techniek, de omgeving
en de organisatie daarop kunnen worden afgestemd. Het
raamwerk biedt vaarwegbeheerders een handreiking
waarmee het bedienen van kunstwerken kan worden
geanalyseerd op Human Factors-aspecten. Concreet
biedt het onderwerpen en aanbevelingen die vanuit een
Human Factors-perspectief van belang zijn voor een
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veilige en efﬁciënte inrichting van de bedientaak en omgeving.

Het raamwerk
Het raamwerk is gevisualiseerd zoals te zien is in ﬁguur
1. Centraal staat de mens die de bedientaak moet
uitvoeren. Bij de vervulling van de taak dienen de mensgerelateerde aspecten goed te zijn afgestemd op de taakuitvoering en de doelen die daarmee moeten worden bereikt. De Human Factors-aspecten verwachtingspatroon,
waarnemen, begrijpen, kunnen en willen worden later toegelicht. De afstemming tussen deze aspecten en de
taakuitvoering zijn afhankelijk van technologische en organisatorische factoren. Figuur 1 toont deze factoren in
de buitenste ring van de cirkel. Dit zijn draaiknoppen
waarmee de taakprestatie kan worden geoptimaliseerd.

Human Factors-aspecten
Human Factors omvat de toepassing van psychologische
en ergonomische principes op het ontwerpen en ontwikkelen van producten, processen en systemen. Het doel van
het toepassen van Human Factors is het verminderen van
menselijke fouten, het verhogen van de productiviteit en
het verbeteren van veiligheid en comfort, met een speciﬁeke focus op de interactie tussen de mens en het systeem (Wickens, 1997).
De bediening van bruggen en sluizen is een procescontroletaak waarbij altijd sprake is van een interactie tussen
mens en systeem waarmee het kunstwerk wordt bediend.
De bedienaar is een belangrijke schakel in het bedienproces, waarbij de veiligheid moet worden bewaakt en een

Figuur 1. Raamwerk Human Factors-bedientaak.

vlotte doorstroming van het verkeer over land en water
van belang is. Optimalisatie van Human Factors-aspecten
ondersteunt dit doel.
Voor de Human Factors bij de bedientaak is uitgegaan van
vijf Human Factors-aspecten. De aspecten sluiten aan bij
de handreiking Human Factors die Rijkswaterstaat heeft
opgesteld voor de veiligheid in het wegontwerp (Rijkswaterstaat, 2016). In bredere zin zijn deze aspecten voor alle
operatortaken van toepassing bij alle beheerders. Voor de
Human Factors bij de bedientaak zijn de aspecten speciﬁek gedeﬁnieerd voor de bediening.
Verwachtingspatroon: is de werksituatie conform verwachtingen van de bedienaar?

De veiligheidsrisico’s
zijn een resultaat van
de samenhang en
interactie tussen
mens, techniek en
omgeving

Het verwachtingspatroon heeft betrekking op de bedienomgeving en de situatie rond het object.
De bedienaar heeft een verwachtingspatroon voor de stappen die nodig zijn voor de bediening en de handelingen die
met het bediensysteem worden uitgevoerd. Het gaat hier
bijvoorbeeld over de volgorde van de bedienstappen, de
inrichting van het bedienpaneel en de positie van de camerabeelden. Consistentie in werkwijze en bediening
speelt hierbij een belangrijke rol. Als niet wordt voldaan
aan het verwachtingspatroon, is de kans aanwezig op vergissingen met mogelijk gevolgen voor de veiligheid en de
doorstroming.
Ook wat betreft de verkeerssituatie, de status van de objecten en omgevingskenmerken heeft de bedienaar verwachtingen op basis van ervaring en bekendheid met het
object.
Waarnemen: heeft de bedienaar toegang tot de (visuele en
auditieve) informatie die van belang is voor de taakuitvoering?
De bedienaar moet zich een mentaal beeld vormen van de
omgeving waarin wordt bediend, ook wel bekend onder de
term Situational Awareness (SA; Endsley, 1995). Daarbij
bouwt de bedienaar een situationeel bewustzijn op. Belangrijke onderdelen daarbij zijn bijvoorbeeld het verkeersbeeld, de toestand van het object, het gedrag en de
intenties van de scheepvaart en de weersomstandigheden.
Een goede waarneming is een voorwaarde om een goede
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Situational Awareness op te bouwen. Waarneming bij de
bedientaak vindt plaats door middel van direct zicht of camerabeelden. Maar ook andere informatie kan daarbij van
belang zijn zoals informatie over snelheid, positie, lengte,
breedte, lading en bestemming van het schip.

aﬂeiding of de complexiteit van de situatie, waar geen routinehandelingen voor zijn.

Begrijpen: begrijpt de bedienaar de waargenomen informatie en het bedienproces en weet hij of zij welke beslissingen er moeten worden genomen?

Bij het nemen van de juiste beslissingen en het uitvoeren
van de juiste handelingen speelt de bereidheid van de
bedienaar een belangrijke rol. Een voorbeeld: de druk
vanuit het land- of vaarwegverkeer, strijdige belangen
(tussen veiligheid en vlotheid), de geloofwaardigheid van
regels en de praktijk van het moment kunnen ertoe leiden
dat bedienaars afwijken van voorgeschreven procedures.

Ook het begrijpen van de situatie is een voorwaarde voor
de opbouw van een goede Situational Awareness en het
nemen van de juiste beslissingen in relatie tot de bediening. Is bijvoorbeeld op basis van de beeldpresentatie (camerabeelden) en het directe zicht begrijpelijk wat de
(ernst van) de situatie is? Zijn het bedieningspaneel en de
gevolgen van gegeven commando’s begrijpelijk? Wat zijn
bijvoorbeeld de doelen en intenties van het weg- en
scheepvaartverkeer? Of wat betekent de stand van het water voor het schutten van sluizen?
Kunnen: kan de bedienaar de gewenste en noodzakelijke
handelingen uitvoeren?
Om de bedienhandelingen en bijbehorende taken uit te
kunnen voeren, moet de bedienaar beschikken over de
(technische) middelen om dit te realiseren. Om een brug
te kunnen bedienen, moet er een bedienpaneel aanwezig
zijn waarmee het landverkeer kan worden afgestopt en
het brugdek kan worden geopend. Daarnaast dient er genoeg tijd te zijn om te kunnen handelen (bijvoorbeeld in
relatie tot het point of no return). Zeker bij het bedienen
van meerdere objecten (ritsend bedienen, duowerkplek)
kan dit een rol spelen als de (dynamische) verkeerssituatie meer tijd eist, wat ten koste gaat van de bedientijd voor
het andere object.
Minstens zo belangrijk is de cognitieve component. Is de
bedienaar mentaal in staat om de taken en handelingen
uit te kunnen voeren? Dit is gerelateerd aan statische factoren zoals kennis, ervaring en opleiding. Maar ook dynamische factoren zijn daarbij van invloed. Denk daarbij aan
de hoeveelheid werkaanbod van het moment, mogelijke

Het doel van het
toepassen van
Human Factors is
het verminderen van
menselijke fouten,
het verhogen van
de productiviteit en
het verbeteren van
veiligheid
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Willen: is de bedienaar bereid om gewenste en noodzakelijke handelingen uit te voeren?

Factoren van invloed
De factoren van invloed bepalen de mate waarin de Human Factors-aspecten en de taakuitvoering op elkaar zijn
afgestemd. De belangrijkste factoren worden hieronder
beschreven.
Techniek
Situatie bij het object
De situatie bij het object heeft betrekking op de objecteigenschappen, de verkeerssituatie, de zichtomstandigheden en andere omgevingskenmerken die relevant zijn voor
de bediening van het object. Bijvoorbeeld: het ontwerp en
de inrichting van de situatie bij het object kunnen in meer
of mindere mate aansluiten bij het waarnemen, begrijpen
en kunnen van de bedienaar.
Mens-Machine Interface (MMI)
De Mens-Machine Interface (MMI) is gedeﬁnieerd als het
geheel van middelen dat de bedienaar in staat stelt om
objecten te bedienen en het scheepvaartverkeer rond het
betreffende object te begeleiden. Een goed ontworpen
MMI stelt de bedienaar beter in staat de situatie te begrijpen en het object (veilig) te bedienen.
Bediendesk
De bediendesk heeft betrekking op de (ergonomische) inrichting van de desk, die ervoor zorgt dat de bedienaar in
staat is de bedientaak uit te voeren. Dit betreft zowel de
lokale als de centrale bedienplek.
Bedienruimte
De bedienruimte heeft betrekking op de inrichting van de
post of centrale in zijn geheel. Zeker in bediencentrales
is een goede opstelling van bedienplekken ten opzichte
van elkaar van belang voor een goede samenwerking,
zonder dat men elkaar stoort tijdens de werkzaamheden.
Organisatie
Taak
De factor taak heeft betrekking op de taken en handelingen die de bedienaar moet uitvoeren om de bediening
van het object te realiseren. Het betreft zowel de taken
onder normale omstandigheden als afwijkende omstandigheden en onderhoud. De taak dient helder beschreven
te zijn en bekend te zijn bij de bedienaar. De taakbeschrijving is sturend voor het bepalen van de informatiebehoefte bij de uitvoering.
Opleiden, trainen en oefenen (OTO)
Opleiden, Trainen, Oefenen betreft het complete aanbod

Figuur 2. Fases van totstandkoming.
van opleidingen, trainingen en oefeningen dat noodzakelijk
is om de bedienaar in staat te stellen de objecten te kunnen bedienen. Ook de vereisten gesteld aan de brug- en
sluisbedienaar vallen hieronder.

werpbeslissingen en te toetsen in latere stadia (zie ﬁguur
2). Hoe langer men wacht, hoe meer oplossingen moeten
worden gezocht in (vaak minder effectieve) mitigerende
maatregelen.

Veiligheidscultuur
Met veiligheidscultuur worden de aspecten van de organisatiecultuur bedoeld die invloed hebben op attitude en
gedrag die gerelateerd zijn aan het verhogen of verlagen
van risico’s en daarmee een veilige bediening (Guldenmund, 2000).

Vervolg

Lerende organisatie
De factor lerende organisatie heeft betrekking op de mate
waarin een organisatie in staat is iets te leren van goede
en minder goede ervaringen in het operationele proces,
verbetermaatregelen te formuleren en deze uit te voeren
en te toetsen op hun effect. Het betreft alle betrokkenen
uit de gehele organisatie, dus niet alleen de bedienaar.
Een goed lerende organisatie checkt voortdurend de prestatie van de bediening en zoekt naar mogelijkheden om
het bedienproces te verbeteren.
Het raamwerk biedt per invloedsfactor aandachtspunten
aan waar de beheerder rekening mee dient te houden. Per
aandachtspunt worden aanbevelingen gedaan welke stappen de beheerder moet nemen en op welke wijze dit kan
worden aangepakt. Ook wordt er per aandachtspunt verwezen naar documentatie, die hulp kan bieden bij de aanpak. Dit zijn documenten die de deelnemende beheerders
van het WOW-platform hebben aangeleverd, zoals standaarden, handboeken en studies.

Fasering
De totstandkoming van een kunstwerk vindt plaats in vier
verschillende fases: de planfase, ontwerpfase, aanlegfase
en beheerfase. Bij de beschrijving van het raamwerk
wordt ook stilgestaan bij de factoren van invloed binnen de
vier fases. Door Human Factors in een vroeg stadium te
betrekken is er nog ruimte om dit te gebruiken bij ont-

Het beschreven raamwerk richt zich op de bedientaak. Het
besteedt nog geen aandacht aan de Human Factors van de
weg- en vaarweggebruikers. Op het moment van schrijven
werkt Platform WOW aan de ontwikkeling van een
toetsmethodiek waarin op integrale wijze ook de Human
Factors-aspecten voor de rijtaak en de vaartaak worden
beoordeeld. Daarnaast besteedt deze toetsmethodiek aandacht aan de interactie tussen de verschillende gebruikers. Bijvoorbeeld: een verandering in de weginrichting
rond het object kan effect hebben op het gedrag van weggebruikers. Dit gedrag kan weer consequenties hebben
voor de bedientaak. Het is dus belangrijk om de bedientaak, rijtaak en vaartaak integraal te beschouwen. Tijdens
de presentatie geven we een doorkijkje in de ontwikkeling
van deze integrale toetsmethodiek.
Het raamwerk en de toekomstige toetsmethodiek stelt beheerders in staat om op gestructureerde wijze rekening te
houden met Human Factors bij het nemen van ontwerpbeslissingen over techniek en organisatie. Het raamwerk en
in de toekomst de toetsmethodiek zijn vrij beschikbaar via
de website van Platform WOW. Q
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Congresbundel
Veiligheidstraject bij BP Chembel

Inzetten op de
menselijke factor
BP Chembel werkt proactief en continu aan veiligheid. Technisch en procedureel
staat het stevig. Toch botst het bedrijf nog op grenzen. Om een sprong in de
veiligheidsperformance te maken, beseft BP dat het ook op de menselijke factor
moet inzetten. Samen met de veiligheidsexperts van Samurai at Work zet het een
mensgericht veiligheidstraject op. Het resultaat? Incidenten zijn (nog) niet volledig
verdwenen, maar ze zijn in aantal en ernst merkbaar verminderd. Van juli 2016 tot
najaar 2017 had BP Chembel een periode van 15 maanden zonder gerapporteerde
ongevallen. Dat was een mooi resultaat na een paar moeilijkere jaren.
TEKST SAMURAI AT WORK

G

een incidenten, geen persoonlijke ongelukken
en geen schade aan het milieu: dat is het veiligheidsengagement van BP Chembel. De chemische reus uit Geel (België) verankerde zijn
motto We believe in zero met doordachte procedures en proactieve programma’s. Ondanks zijn continue inspanningen noteert BP Chembel in 2016 toch nog
vijf incidenten, de meeste met een oorzaak die op een of
andere manier gekoppeld was aan de menselijke factor.
Een volgende stap voor een betere veiligheidsperformance
dringt zich op.

Ontbrekende veiligheidslink
Vanuit de BP Group was er al het bewustzijn dat er meer
op de menselijke factor moest worden ingezet om een volgende sprong in veiligheidsperformance te maken. Sinds
een tijdje betrekt BP Chembel ook experts in menselijke
factoren bij de analyse van incidenten en bijna-ongelukken. Zij gaven aan dat door menselijk gedrag en menselijke fouten de veiligheid nog te vaak in het gedrang komt.
Dat sterkte BP Chembel in de overtuiging dat het ook op
de menselijk factor moest inzetten om het verschil te maken. An Onkelinx, manager HSSE: “Als het bijna mis ging,
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bleek dat vaak aan menselijke fouten te wijten: men begreep de procedures niet of onvoldoende, volgde ze niet
altijd even strikt en zag mogelijk ook te weinig het nut ervan in. Daarom willen we dat menselijke aspect in ons veiligheidsstreven opnemen, meer nog dan wat binnen BP
corporate de norm is.”

Naar één veiligheidscultuur
BP Chembel werkte in dat kader eerder al programma’s
uit: de Standard Operation Procedures, kortweg SOP’s.
Mensen moeten een checklist volgen voor ze aan sommige hoogrisicotaken beginnen. De eerder vooral technische
lijsten worden nu herbewerkt met de mens als uitgangspunt. Zo zetten ze de medewerkers meer tot zelfreﬂectie
aan en worden de procedures maximaal afgestemd op het
menselijke denken om de kans op fouten te reduceren.
An Onkelinx: “Maar ook wij als management moesten onszelf bevragen. Zijn we wel zo duidelijk in wat we verwachten? Moeten we onze strategie niet eerst helder krijgen
– met dat menselijke gedrag in het achterhoofd? Gelukkig
ging onze CEO met deze denkwijze mee, en gingen we er
als management mee aan de slag.”

De denkoefening resulteerde in een eerste veiligheidspiramide: een leidraad voor leidinggevenden, teamcoördinatoren en collega’s. Voor welk gedrag moet je waardering uitspreken, waar spreek je elkaar op aan en welk gedrag
gaan we uiteindelijk sanctioneren? An Onkelinx: “Die piramides werden wel in alle micro-omgevingen opgemaakt,
maar iedereen interpreteerde ze anders. Wat voor de een
door de beugel kon, was voor de ander reden voor ontslag.
We moesten iedereen dus op dezelfde lijn krijgen. Ik had
bij BASF, mijn vorige werkgever, al met Samurai at Work
samengewerkt, dus wist ik dat zij ons hierbij konden ondersteunen. We rollen nu een meerjarentraject uit om
onze veiligheidscultuur bij iedereen in het DNA te verankeren.”
Fase 1: naar een helder veiligheidscredo
Eerst ging het management van BP Chembel strategisch
aan de slag. In workshops werkte het inhoudelijk aan de
gezamenlijke veiligheidsmissie en -doelen en het gewenste veiligheidsgedrag.
An Onkelinx: “Dankzij de workshops kristalliseerden we
een helder en eensluidend credo. En bogen we dat om
naar vier concrete cruciale veiligheidsgedragingen (CVG’s).
We bepaalden ook hoe iedereen moet reageren als die
norm wel of niet gehaald wordt. Dat communiceren we nu
altijd en via meerdere kanalen naar al onze medewerkers
– tot het een reﬂex wordt.”
Fase 2: nulmeting leidt tot inzicht
Parallel aan dat strategische traject deed Samurai at Work
een nulmeting door middel van workshops die de heersende veiligheidscultuur binnen BP Chembel in kaart
brachten en de groeistappen uittekenden. Managers en
medewerkers uit alle geledingen van het bedrijf, contractoren en vakbond bogen zich over gedrag, betrokkenheid
en eigenaarschap, omgaan met risico’s en de werking van
zelfsturende teams.
An Onkelinx: “Deze aanpak leverde verhelderende inzichten op. Dat wij als management nog duidelijker moesten

Elkaar aanspreken
op veilig gedrag
is moeilijk maar
essentieel

Veiligheidsmissie van
BP Chembel
We geloven dat we er samen voor kunnen zorgen dat
iedereen na het werk veilig en wel naar huis gaat.
Vier cruciale gedragingen op veiligheidsgebied:
• Ik begin voorbereid aan het werk.
• Ik pas de regels toe en houd me aan de afspraken.
Is dit niet mogelijk of twijfel ik? Dan ga ik hierover
in overleg.
• Ik stop bij onveilige situaties en werk mee aan een
oplossing.
• Ik spreek anderen aan op (on)veilig gedrag en ik sta
open voor constructieve feedback.

zijn in wat we verwachten. Dat onze medewerkers behoefte hebben aan meer betrokkenheid en nabijheid van leidinggevenden op alle niveaus. Maar ook en vooral: dat
mensen van top tot werkvloer het moeilijk vinden om elkaar op onveilig gedrag aan te spreken.”
Fase 3: voorrang aan training en communicatie
Een kerngroep van de workshopdeelnemers distilleerde
uit die conclusies een aantal actiepunten. Met stip gaven
ze voorrang aan betrokkenheid, helderheid en aanspreekondersteuning. Dit resulteerde in concrete programma’s
en afspraken:
1. Meetingvrij uur – Dagelijks houden managers van alle
niveaus tussen 10 en 11 uur hun agenda vrij, en doen ze
een ronde over de operationele afdelingen. Zo is er
ruimte voor veldwerk, een informele bevraging, feedback of gewoon een praatje.
2. Communicatierondes – Het management zelf licht op
de afdelingen de veiligheidsmissie, doelen en volgende
stappen toe. Met een informatiekubus als ijsbreker bespreken managers en teamcoördinatoren hoe cruciaal
veiligheidsgedrag op een afdeling gestalte krijgt.
3. Aanspreektrainingen – Om elkaar gemakkelijker aan te
spreken, werd een reeks trainingen en zogeheten ﬁeld
coachings rond de werking van het brein, menselijk gedrag en communicatie uitgerold. Management, supervisors en teamcoördinatoren van ploegen gingen topdown door dit traject heen.

Voorbeeld geven en blijven terugkoppelen
Veiligheid beperkt zich niet tot een afgelijnd traject. Je
moet het ademen, ook als er even geen tijd of ruimte is
voor speciﬁeke programma’s. Zo probeert An Onkelinx ervoor te zorgen dat de boodschap van de vier CVG’s overal
en altijd de medewerkers bereikt: via succesverhalen, artikelen in een nieuwsbrief, op posters, in ﬂyers, met her-
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Als het bijna mis
ging, bleek dat
vaak aan
menselijke
fouten te wijten

kenbare icoontjes en met persoonlijke complimentjes.
Aangeven hoe ‘goed werk’ eruitziet is hier cruciaal en
krijgt een duidelijke plaats in de communicatie.
An Onkelinx: “Als management moet je er ook voor zorgen
dat iedereen dat gewenste gedrag kan vertonen. Tijdens de
laatste turnaround (TAR) voerden onze ﬁeld-coördinatoren
tijdelijk andere taken uit, met andere veiligheidsvereisten.
Bij de eerdere TAR waren ze te weinig voorbereid, gaven ze
aan. Dus gingen ze naar het nieuwe BP-belevingscentrum
in Rotterdam, om de nieuwe veiligheidssituatie te simuleren. Nu voelen ze zich steviger in hun schoenen staan. Ik
begin voorbereid aan het werk, is dan ook een van onze cruciale aandachtspunten op veiligheidsgebied.”

Cruciaal veiligheidsgedrag
De vier cruciale vormen van veiligheidsgedrag die door het
management waren vastgelegd, worden door de hele organisatie heen verder vertaald. In plaats van te dicteren
wat dat voor iedereen betekent, denken teams zelf na en
bepalen wat dit voor hen concreet inhoudt. Dat deden ze in
onderling overleg, waarbij ze gebruik konden maken van
een communicatietoolbox om conclusies, actiepunten of
aanpassingen bij te houden.
Resultaten en vervolg: een goede stap richting absoluut
nul
De programma’s die tot nu toe geïmplementeerd zijn,
wierpen al vruchten af: naast de goede voorbereiding voor
de TAR vielen de goede stopreﬂexen ook op. Het stopzetten van onveilige situaties en het samen zoeken naar een
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oplossing waren duidelijk aanwezig. Dat merken we ook
aan de cijfers: de volledige turnaround, de grootste tot nog
toe, is zonder (rapporteerbare) incidenten verlopen.
Het veiligheidstraject wordt de komende jaren interactief
en intensief verder uitgerold. BP Chembel houdt de focus
op de menselijke factor en het borgen van cruciaal veiligheidsgedrag. Dat doet het bedrijf met trainingen en programma’s die gebouwd zijn op een breed gedeeld engagement in het oprecht geloof in nul incidenten.
Die wederzijdse verbintenis is volgens An Onkelinx dé vereiste om veiligheid in het DNA van alle medewerkers te
verankeren, en een geschikte veiligheidscultuur te creëren: “Willen wij dat mensen van top tot vloer veilig gedrag
vertonen? Dan moeten we dat faciliteren én ruimte geven
voor open feedback en concrete stopreﬂexen. Uiteindelijk
streven we ernaar dat iedereen die hier werkt als medeeigenaar waakt over de eigen veiligheid en die van collega’s. En dat iedereen ’s avonds veilig en wel naar huis
gaat.”

Lessons learned
- Heldere missie, consequent gedrag – Deﬁnieer uiterst
precies welke veiligheidscultuur en welk gedrag je wilt
zien in je bedrijf, en bepaal gezamenlijk hoe je omgaat
met gedrag dat daarmee niet strookt of beter kan.
- Vergemakkelijk aanspreekgedrag – Elkaar aanspreken
op veilig gedrag is moeilijk maar essentieel. Realiseer
dit voor je mensen, met trainingen rond de menselijke
aard en communicatiemodellen.
- Wees zelf aanspreekbaar – Toon als management je
betrokkenheid door zichtbaar te zijn en tijd te maken
voor feedback van de werkvloer.
- Voeg de daad bij het woord – Geef altijd en overal consequent het goede voorbeeld, ook aan je contractoren,
bijvoorbeeld door zij aan zij met hen te werken. Zorg ervoor dat je eigen mensen cruciaal veiligheidsgedrag
kunnen vertonen, via trainingen, simulaties en ruimte
voor voorbereiding of vragen.
- Herhaal-herhaal-herhaal – Draag je veiligheidsboodschap op alle mogelijke manieren en in alle communicatiemedia uit.
- Blijf terugkoppelen – Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid én een verbintenis naar elkaar toe.
Spreek elkaar aan, bemoedig stopgedrag bij onveilige
situaties, geef constructieve feedback, sta open voor
oplossingen en beloon waar je maar kunt. Q

Congresbundel
Menselijk gedrag

Zwakke schakel in

veiligheid?
Voor veiligheid op de werkvloer is veilig gedrag cruciaal. Vaak denken we dat
mensen zich veilig gaan gedragen als ze maar goed geïnformeerd zijn (regels,
procedures, communicatie) en gemotiveerd worden (feedback, evaluatie,
communicatiecampagnes). Niets is minder waar want gedrag is niet zo
makkelijk te sturen als je zou denken. Dit inzicht helpt je om beter te begrijpen
hoe ons brein werkt en hoe we deze kennis kunnen gebruiken om gedrag te
beïnvloeden.
TEKST SAMURAI AT WORK (BELGIË)

P

aul McLean leert ons dat het menselijk brein het
resultaat is van een lange evolutie die honderden miljoenen jaren geleden is begonnen. Dat
maakt dat we eigenlijk drie delen in ons brein
kunnen onderscheiden, die allemaal bij de mens
aanwezig zijn: het reptielenbrein, het paardbrein en het
mensbrein.
- Het reptielbrein (hersenstam) is ons oudste brein dat
we gemeen hebben met de reptielen en is zo’n 500 miljoen jaar oud. Het staat voor primitief, instinctief gedrag.
- Het paardbrein (of zoogdierbrein, limbisch systeem) is
het meest gebruikte deel van onze hersenen (95 procent). Het is de zetel van emoties, motivatie en sociaal
gedrag.
- Het mensbrein (neocortex, hersenschors) maakt het
intelligente denken en bewust handelen mogelijk.
Reﬂexgedrag wordt aangestuurd door het reptielbrein. Dat
is zo goed als niet beïnvloedbaar. Probeer je hand maar
eens niet weg te trekken boven een vlam. Enkel in zeer intensieve training kan dit beïnvloed worden. Denk aan soldaten die in oorlogssituaties dingen moeten doen die tegen hun natuur ingaan.

Sommige mensen stellen dat ons paardbrein 95 procent
van ons gedrag aanstuurt. Het regelt veel onbewuste processen, zoals onze emoties, onze persoonlijkheid en een
deel van ons geheugen. Ook het breinorgaan waarmee wij
nieuwe dingen leren (de hippocampus), zetelt hier.
De maturiteit hiervan is vergelijkbaar met een kind van 4 à
5 jaar. Daardoor werkt het vaak ondoordacht, wispelturig
en onvoorspelbaar. Het laat zich beïnvloeden door context
en door conditionering.
Ons mensbrein, de neocortex, is heel machtig, maar wel
een zwak systeem. Zowel het reptielbrein als het paardbrein zijn machtiger. Daarom doen wij dingen die we achteraf betreuren. Vaak denken we niet na en moeten wij
onze drie breinen in het gareel zien te krijgen.
Allemaal goed en wel, maar wat kunnen we hiermee om
veilig gedrag te bevorderen?

1. Intentie is niet hetzelfde als gedrag
Als je vraagt ‘Wie is er vanmorgen naar het werk gegaan
met de intentie om een ongeval te veroorzaken?’ zullen er
niet veel mensen met ja antwoorden. Maar dat wil nog niet
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Herhaling zorgt ervoor dat leerstof van het kortetermijn- naar het langetermijngeheugen gaat. Met coaching herhaal je wat
je geleerd hebt én pas je het in de praktijk toe.

zeggen dat er daarom nooit ongevallen gebeuren, veelal
door onveilig gedrag. Iemand kan er met zijn mensbrein
van overtuigd zijn dat roken slecht is voor zijn gezondheid,
dat het veel kost en dat het stinkt. Maar toch slaagt zijn
paardbrein, gedreven door gewoonte en associaties, er
niet in om ook daadwerkelijk te stoppen. Om gedrag te
veranderen zal je dus niet enkel op intentie moeten werken, maar ook op het gedrag zelf. Iemand overtuigen van

Een boodschap moet,
alvorens te beklijven,
minstens vijf keer
worden herhaald
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het nut van veilig werken, is dus een goede start, maar
geen garantie dat hij of zij dat ook daadwerkelijk doet.

2. Mensen betrappen
Als we mensen ervan willen overtuigen dat zij veilig moeten werken, doen we dat meestal via instructies en argumenten. Die spreken ons mensbrein aan en zullen dus een
beperkt effect hebben. Als je dit aanvult met (positieve of
negatieve) ervaringen of consequenties, zal het veel sterker werken. Het paardbrein reproduceert in hoofdzaak dat
gedrag dat door de omgeving wordt beloond (of niet wordt
bestraft). Een compliment krijgen is een belangrijke positieve ervaring. Of zoals Ken Blanchard het zegt: “Management draait om het betrappen van mensen terwijl ze de
juiste dingen doen.”

3. Kopieer- of kuddegedrag
Het paardbrein is vooral beïnvloed door de context: de
technische, organisatorische en sociale omgeving. Omge-

Communicatie /
Training / Presentatie

winst door

Herhaling

Kennis

Ebbinghaus
Vergeetcurve

Tijd

Figuur 1. Onze drie breinen: het reptielbrein, het paardbrein
en het mensbrein.

Figuur 2. Door herhaling slaan wij informatie op in ons langetermijngeheugen.

ving schept gedrag: we passen ons als een kameleon aan
onze omgeving aan. Daarbij is het effect van de sociale
context even groot als dat van de beide andere samen. Het
is dus vooral de sociale context die ons gedrag beïnvloedt.
Als leidinggevende moet je je realiseren dat mensen vooral onbewust het gedrag van andere mensen imiteren. We
zijn sociale wezens, we kijken heel erg naar wat andere
mensen om ons heen doen. Vooral in situaties waarin we
ons wat onzeker voelen omdat we niet goed weten wat er
nu precies van ons wordt verwacht. Denk dus kritisch na
over de bemanning van je projectteam: zorg dat je mensen
aan boord hebt die het sociale bewijs vormen voor de rest
van je groep. Te beginnen bij jezelf.

5. Herhaling

4. Al doende
Bij het aanleren van nieuw gedrag, beperk je je niet tot
theoretische kennis. Die spreekt vooral ons mensbrein
aan. Begeleid mensen en zorg dat ze het gewenste gedrag
ook effectief uitvoeren. In eerste instantie op een bewuste
manier, daarna volgt de onbewuste manier. Wist je dat we
95 procent van wat we leren, al doende leren? Concreet
kan dit onder meer door:
- rollenspel
- training in een operationele simulatieomgeving
- gedragsmatige speltrainingen
- coaching op de werkvloer

Vertaal abstracte
einddoelen
in concrete
actiepunten

Ook herhaling is erg belangrijk: als we (on)veilig gedrag
drie tot vier keer herhalen, leidt dit tot een soort verworven gedrag. Het wordt een gewoonte. Verwacht niet dat als
je iets eenmaal gezegd hebt, dit ook meteen zal blijven
hangen. Het kortetermijngeheugen van mensen is heel
wat minder performant dan men op het eerste gezicht zou
verwachten. Aan het einde van een 10 minuten durende
presentatie is de restwaarde van de boodschap nog hooguit 35 procent. Een dag na de presentatie is de restwaarde
nog ongeveer 10 procent. Een boodschap moet, alvorens
te beklijven, minstens vijf keer worden herhaald. Herhalen
zorgt ervoor dat de leerstof opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen. Die opgeslagen informatie kan je dan
gebruiken in nieuwe leersituaties.

6. Actiedoelen
Al te vaak wordt een gewenst resultaat uitgedrukt in termen van abstracte einddoelen: veiliger werken, innovatiever worden. Vertaal deze abstracte einddoelen in concrete actiepunten en ga hiervoor terug naar de input: wat
gaan we vandaag doen om dat abstracte einddoel ook
werkelijk voor elkaar te krijgen op het einde van de rit?
Bouw progressief op in kleine stukjes. Werken met concrete actiedoelen betekent dat je de kans op gedragsimplementatie met een factor 10 vergroot. Een gedragsdoel
heeft 46 procent kans op de gewenste verandering, een
outputdoel 4 procent. Een voorbeeld: mijn vader die me
zegt: ‘Rij veilig hè’. Wat moet ik daarmee doen? Wat bedoelt hij daarmee? Gordel aandoen, aan de snelheid houden, bereid je voor, zorg dat je uitgeslapen bent…

Conclusie
Veranderen zonder je hele brein te gebruiken, is meestal
vruchteloos. Voor verandering moet je het hele brein benutten: emotie en ratio, het bewuste en het onbewuste, je
paardbrein en je mensbrein. Q
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Congresbundel
Certiﬁcering veiligheidscultuur

Hoe voorkom je

ongevallen?
Iedere organisatie wil het aantal ongevallen op de werkvloer beperken.
Maar is de veiligheid optimaal wanneer medewerkers in diverse lagen van
de organisatie daar verschillend mee omgaan? Hoe kunnen we zorgen
voor een organisatiebrede veiligheidscultuur? En helpt certiﬁcering met
behulp van de Veiligheidsladder hierbij?
TEKST SAMURAI AT WORK (BELGIË)

H

oe volwassen is een organisatie als het gaat
om veiligheid en hoe belangrijk is het om volwassener te worden? Als alle veiligheidssystemen werken, de KPI´s zijn afgestemd en
collega´s alle instructies kennen, dan haal je
de audits wel. Maar is daarmee ook het aantal ongevallen
tot een minimum beperkt en, belangrijker, streeft de organisatie daar ook naar?
Veiligheidsmanagement gaat ook om gedrag en het meervoud daarvan: cultuur. Dat houdt in dat veiligheid leeft op
de werkvloer en er een heldere visie is, die alle medewerkers uitdragen. Zo’n cultuur zorgt dat je met elkaar alert
bent op onveilige situaties. Dat verander je natuurlijk niet

Het uitgangspunt
is dat organisaties
zich op een schaal
van vijf treden
laten certificeren
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zomaar. Er moet committment zijn van het management
en managers moeten het voorbeeld geven, zodat de norm
ook zichtbaar is. En nog wel het meest nodig is dat iedereen zich even verantwoordelijk voelt voor het voorkomen
van ongelukken.
Indicaties van de veiligheidscultuur in een organisatie zie
je terug in alle lagen van de organisatie. Spreken managers regelmatig over veiligheidsonderwerpen? Nemen
collega’s initiatief om elkaar aan te spreken op onveilige of
ongezonde onderwerpen? En hoe reageren de ontvangers
daarop?

De Veiligheidsladder draait om ambitie
Zit veiligheid tot in de haarvaten van je organisatie, dan
scoor je mogelijk hoog op de Veiligheidsladder. In Nederland zorgt het NEN (Nederlands Normeringsinstituut) voor
certiﬁcering van bedrijven aan de hand van deze ladder.
Het uitgangspunt is dat organisaties zich op een schaal
van vijf treden laten certiﬁceren. Iedere trede geeft niet alleen de score maar ook het ambitieniveau van je organisatie weer. Reactieve bedrijven treffen maatregelen nadat er
een ongeval is gebeurd en tonen geen ambitie om ongevallen structureel te voorkomen. Een score op trede 2 is
dan waarschijnlijk. En een organisatie waarin veiligheid

binnen alle afdelingen centraal staat, voorkomt proactief
ongevallen, toont ambitie en staat op trede 4 van de Veiligheidsladder.
De Veiligheidsladder helpt organisaties niet alleen een
veiligheidscultuur te creëren, maar ook om duidelijk te
maken welke ambities hierbij horen. Certiﬁceren helpt
hierbij. Natuurlijk ontvangen bedrijven bij een audit ook
aanbevelingen waarmee zij hun ambitieniveau verder kunnen opschroeven.

Betrouwbare certiﬁcaten
De Veiligheidsladder vraagt overigens evenveel ambitie
van de auditoren, die vaststellen op welke trede een organisatie staat. Bij de audits controleren zij niet of alle systemen en KPI’s aanwezig zijn, maar vragen ze medewerkers
actief naar hun gedrag en houding. Ook onderzoeken ze of
dit consistent is bij collega´s in alle lagen van de organisatie. Ervaren auditoren prikken door gewenste antwoorden
heen en stellen de juiste vragen om de veiligheidscultuur
in kaart te brengen. Een uitdagende opgave, die daarom
alleen voor ervaren auditoren is weggelegd.

NEN als beheerder
NEN overziet de audits en is daarmee beheerder van het
certiﬁcatieschema Veiligheidsladder. Als neutrale beheerder bewaakt NEN dat alle audits volgens dezelfde principes plaatsvinden. En dat dit op gelijke manier gebeurt bij
alle certiﬁcerende instellingen, ook in België. Hiermee
zorgt NEN dat ieder uitgegeven certiﬁcaat langs dezelfde

meetlat is gelegd. Zo geeft ieder certiﬁcaat op bijvoorbeeld trede 3 hetzelfde niveau weer volgens gelijke uitgangspunten. Want alleen dan is de Veiligheidsladder betrouwbaar.

Veiligheid borgen: tips van BAM
BAM besloot na een ernstig ongeval om herhaling hiervan
met alle macht te voorkomen. Dat betekende dat het ambitieniveau enorm steeg en dat de focus lag op een cultuur
waarin veiligheid centraal staat. Het gevolg was dat veiligheid niet het ‘dingetje was van de manager,’ maar de verantwoordelijkheid van alle medewerkers.
Een goede veiligheidscultuur valt of staat met betrokkenheid van het management én alle collega’s. Hierbij hebben
safety professionals een adviserende en inspirerende rol.
Hieruit moet een goede visie en strategie voortkomen. En
als die visie en strategie helder verwoord zijn, resoneert
dit op het niveau van alle medewerkers.
Ellen Dennesen, QHSE-programmamanager bij BAM Infra,
geeft twee tips voor bedrijven die willen beginnen met het
verbeteren van de veiligheid:
- betrek alle medewerkers bij het onderwerp, want alleen dan wordt veiligheid breed gedragen;
- een ambitieuze organisatie die de veiligheid wil verhogen, focust op houding en gedrag. Dat sluit de cirkel
van alle activiteiten, die samen zorgen voor zo min mogelijk ongevallen. Q
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Congresbundel
Procesindicatoren en managementfactoren

Een vlinderdas-analyse
van statische apparatuur
in een ammoniakfabriek
In 2015 heeft zich bij een aantal site users van Chemelot, een chemisch industriepark gelegen in Geleen, een aantal grote, procesgerelateerde incidenten
voorgedaan. De toename in frequentie en de ernst van de incidenten was aanleiding om een extern onderzoek te laten uitvoeren. De onderzoekers concluderen
onder andere dat er zoveel aandacht is voor persoonlijke veiligheid dat procesveiligheid onderbelicht is gebleven. Blijkbaar is de focus op de uitvoering van
karweien zo groot dat de potentiële gevaren van de installatie of het chemische
proces niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Anders gezegd: er wordt onvoldoende op ‘early warnings’ vanuit het proces geanticipeerd.
TEKST PETER SCHMITZ, PAUL SWUSTE EN GENSERIK RENIERS

O

CI Nitrogen, één van de grotere site users van
Chemelot, heeft te maken gehad met een
aantal grotere procesveiligheidsincidenten bij
zijn twee ammoniakfabrieken. Volgens een
intern onderzoek werden deze incidenten veroorzaakt door onder andere een verkeerde materiaalkeuze en onverwachte mechanische faalmechanismen. Met
name dit laatste aspect speelt een belangrijke rol. De incidenten waren niet in eerder uitgevoerde veiligheidsstudies
onderkend, noch werd op de gerelateerde fenomenen tijdens reguliere inspecties gecontroleerd. De ‘lek voor
breuk’-incidenten kwamen telkens als een verrassing en
hebben zich voorgedaan zonder enige waarschuwing van
tevoren. Door deze incidenten moest het betreffende ammoniakproductieproces voortijdig worden stilgelegd.
Dit artikel gaat in op mechanische faalmechanismen die
de integriteit van statische apparatuur van een ammoniakfabriek zodanig kunnen beïnvloeden dat er sprake kan zijn
van catastrofaal falen. De onderzoeksvraag die hierbij
hoort, is: hoe kunnen de ongevalsprocessen als gevolg van
mechanisch falen van statische apparatuur in een (petro)
chemische installatie beïnvloed worden?

voor een ongevalsproces en laat de oorzaak van een scenario zien, de gevolgen en de barrières die het scenario
kunnen doen stoppen. De eenvoudige, sequentiële opzet
van bow-ties doet sterk denken aan het Swiss cheese-model van Reason met de kaasplakken als barrières.
In het NVVK-artikel van Van Nunen, Een vlinderdas-analyse
van intern transport met palletwagens: indicatoren en managementfactoren, staat de vlinderdas afgebeeld. Het zogenoemde central event, de centrale gebeurtenis in het midden van de bow-tie kenmerkt zich in een (petro)chemische
installatie veelal door een ongewenst en ongecontroleerd
vrijkomen van een gevaarlijke stof en/of energie vanuit de
installatie. Er ontstaat als het ware een toestand met een
onbeheersbaar gevaar. Gevaar is hierbij het intrinsieke vermogen om materiële schade, slachtoffers en/of gewonden
te veroorzaken en bestaat uit de inhoud en energie van een
procesdeel of apparaat. Een ammoniakfabriek bevat voornamelijk brandbaar gas in de vorm van waterstof en/of
aardgas, toxische ammoniak in gas- en/of vloeibare vorm
en stoom op zeer hoge druk en temperatuur.

Mechanische faalmechanismen
De vlinderdas
Bow-ties zijn aangewezen en gebruikersvriendelijk voor
het in kaart brengen van scenario’s. Het is een metafoor
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De scenario’s zijn besproken in een multidisciplinair team
dat in staat was om de constructie en materiaalkeuze van
de apparaten te doorgronden, de mechanische faalmecha-

nismen te begrijpen en de afwijkingen in de bedrijfsvoering (zoals bij het opstarten en stoppen) te verklaren. De
deskundigheid binnen het team bestond uit kennis van het
proces, de bouw en de constructie van apparaten, materialen en corrosie en de uitvoering van inspecties. In de
voorbereiding is onderzocht welke incidenten zich in de
eigen ammoniakfabrieken maar ook bij andere ammoniakproducenten hebben voorgedaan om een beeld te vormen van de waarschijnlijkheid van de verschillende faalmechanismen. Daarnaast is uitvoerig met Operations
gesproken over de bedrijfsvoering, in het bijzonder het in
en uit bedrijf nemen. Belangrijk was hierbij om na te gaan
in hoeverre men afwijkt van de normale operating window.
Verhoogde temperaturen en temperatuurstijg- en temperatuurdaalsnelheden (temperatuurgradiënten) zijn hierbij
belangrijke parameters gebleken.

gestuurd door een procedure of werkproces. Het is aan
het team om te beoordelen hoe goed de kwaliteit of betrouwbaarheid van een barrière en detectie is. Het dient
per geval te worden bekeken.

1.Selecteer een apparaat

2.Onderzoek het ontwerp, de
materialen, de bedrijfscondities
en de media

3.Bepaal de faalmechanismen
in alle fasen van de
bedrijfsvoering en beoordeel ze
achtereemolgens

In ﬁguur 1 is het aﬂoopschema te zien waarmee de apparaten zijn beoordeeld. De apparaten zijn in een eerder onderzoek geselecteerd en bestrijken het gehele ammoniakproces. In het doorloopschema worden de mechanische
faalmechanismen bepaald voor de normale, maar ook voor
afwijkende bedrijfsvoeringen, zoals opstart- en stopsituaties
maar ook bijvoorbeeld katalysatorreducties. In stap 4 van ﬁguur 1 dient aandacht besteed te worden aan barrières die
hun efﬁciëntie al bewezen hebben door te voorkomen dat het
faalmechanisme zich ontwikkelt tot een centrale gebeurtenis. Hierdoor kan het beeld ontstaan van een inherent veilig
ontwerp of een zeer onwaarschijnlijk scenario. Om deze gedachtegang te doorbreken, dienen de aanwezige barrières
als niet-aanwezig te worden beschouwd. De waarschijnlijkheid W is onderverdeeld in vier groepen, zie tabel 1.
In stap 7 wordt op basis van een berekening van de criticaliteit beoordeeld of er additionele barrières vereist zijn of
dat bestaande barrière(s) moeten worden verbeterd. De
criticaliteit C wordt bepaald aan de hand van de waarschijnlijkheid W van het faalmechanisme, de kwaliteit D
van de detectie en monitoring van het faalmechanisme, en
de betrouwbaarheid B van de aanwezige barrières, volgens de formule: C = W x D x B. In tabel 1 staan de numerieke waarden van W, D en B aangeduid. Een criticaliteit
van 16 is hierbij als grens gekozen. Deze grens is enigszins conservatief gekozen. Veel bedrijven kiezen daarnaast
voor een ALARP-band (as low as reasonably practicable) in
hun risicobeoordeling.

4.Bepaal de waarschijnlijkeid
van het faalmechanisme

5.Is er een “early warning”-detectie die de bedreiging door het
faalmechanisme aangeeft?

N

5a.Kan er een “early warning”detectie ingevoerd worden?

N

Y

Y
6.Bepaal hoe kwaliteitsvol het
faalmechanisme kan worden
gemonitord

7.Zijner op basis van de
criticaliteit-berekening
additionele of betere barrières
vereist?

Y

7a.Kunnen barrières toegevoegd
of verbeterd worden?

Y

N

N

8.Overweeg herontwerp om het
faalmechanisme te voorkomen

N

9.Zijnalle apparaten
beoordeeld?

Y

Einde

Figuur 1. Aﬂoopschema voor beoordeling van de apparaten.

Tabel 2 is een niet-uitputtende lijst van voorbeelden van de
kwaliteit of betrouwbaarheid van barrières en detecties,
zoals die bij OCI Nitrogen wordt gehanteerd. Deze lijst kan
per bedrijf verschillen. De tabel geeft richting aan barrières en detecties, waar al in voorzien is of die aangebracht
kunnen worden. Detecties zullen veelal bestaan uit metingen op basis waarvan nader onderzoek volgt, al dan niet

Als blijkt dat het faalmechanisme door onvoldoende barrieres is beveiligd en dat het invoeren ervan niet mogelijk is,
dient volgens stap 8 een herontwerp, bijvoorbeeld een andere materiaalkeuze, te worden overwogen om een catastrofaal falen van het apparaat door het beoordeelde mechanische faalmechanisme te voorkomen.

1

2

3

4

W (waarschijnlijkheid)

Zeer onwaarschijnlijk

Onwaarschijnlijk

Waarschijnlijk

Zeer waarschijnlijk

D (kwaliteit detectie)

Zeer goed

Goed

Redelijk

Slecht of geen

B (betrouwb. barrière)

Zeer goed

Goed

Redelijk

Slecht of geen

Tabel 1. Kwaliteit indicatie van barrières en detecties.
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Kwaliteit barrière / detectie

Waarde van B of D

Voorbeelden

Zeer goed

1

Bekleding met plaatstaal (‘cladding’, een uniforme binding van een
beschermende metaallaag)
Verdeelpijp om erosie door een intredend gas te voorkomen
SIL2 instrumentele beveiliging

Goed

2

Bekleding met plaatstaal (‘lining’, een plaatselijke binding van een
beschermende metaallaag)
Bekleding met hittebestendige stenen en/of pleister (‘refractory’)
SIL1 instrumentele beveiliging
Veiligheid kritische werkinstructie of procedure, procedurele
beveiliging, alarm met managementattentie

Redelijk

3

Coating, conservering
Niet-SIL instrumentele beveiliging
Gewone werkinstructie of procedure, alarm met operatorattentie

Slecht of geen

4

Goed

Tabel 2. Kwaliteit indicatie van barrières en detecties.

Tot slot worden de mechanische faalmechanismen in het
linkerdeel van de bow-tie opgetekend samen met de bestaande en ingevoerde barrières, die het optreden van een
loss of containment in de centrale gebeurtenis dienen te
voorkomen.

De opwarmoven, low cycle fatigue (LCF)
De opwarmoven (F3301, start-up heater) wordt bij een opstart gebruikt om het synthesegas, een mengsel van waterstof en stikstof in een verhouding van 3:1, van circa
270 °C naar circa 400 °C te verwarmen. Het procesdeel
rondom de opwarmoven en synthesereactor (R3301) is in
ﬁguur 2 schematisch weergegeven. Het synthesegas is
afkomstig van de synthesegascompressor en heeft een
druk van circa 200 bar. Als de toevoer naar de opwarmoven (via MEV3001) geopend wordt, kan de temperatuur
in de toevoerleiding en de opwarmoven snel oplopen
door het warme synthesegas van 270 °C. Bij voldoende
stroming wordt de opwarmoven ontstoken om het synthesegas verder te verwarmen totdat de synthesereactor
in reactie gaat. Wanneer de synthesereactie genoeg
warmte genereert om het toegevoerde gas te verwarmen, zal de brander in de opwarmoven worden uitgeschakeld en de opwarmoven door het sluiten van
MEV3001 uit de lijn worden genomen.

H3308S
Steam generator and
economizer

R3301
Synthesis reactor

From K3301
Synthesis gas compressor
and recycle

H3306
Heat exchanger

FI
3012
F3301
Start-up heater
MEV3001

To cooling and
ammonia
separation

Thermometer
To be added

13CrMo44 304H

TI
3023

Figuur 2. Opwarmoven en reactor.
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De toevoerleiding van de opwarmoven is gemaakt van een
Cr-Mo-staal (13CrMo44) terwijl de coils van een austenitisch staal (304H) vervaardigd zijn. Dat betekent dat er in de
overgang van de toevoerleiding naar de inlaatheader van de
opwarmoven een zwart/wit-lasverbinding zit. Bij grote temperatuurgradiënten treden grote rekspanningen en vervorming in deze lasverbinding op. Hier is niet op ontworpen
waardoor low cycle fatigue (LCF) optreedt, een vermoeidheid
waarbij sprake is van een cyclische, plastische deformatie,
en waardoor op termijn scheurvorming kan optreden. De
temperatuur stijgt na het openen van de toevoerklep (en
voordat de opwarmoven ontstoken wordt) met circa 200 °C
per uur gedurende meer dan een half uur. De temperatuur
van de zwart/wit- lasverbinding zal in deze bedrijfsfase nagenoeg dezelfde temperatuurgradiënt ondergaan.
In de in- en uitlaatheader, gemaakt van hetzelfde materiaal als de coils (304H) zijn kleine scheurtjes waargenomen, die onder andere in verband worden gebracht met
LCF en die te wijten zijn aan het ontwerp. Er is weliswaar
externe casuïstiek, maar die is niet gerelateerd aan de
hierboven beschreven las.
In de huidige situatie:
- vermeldt de werkinstructie alleen een temperatuurstijgsnelheid voor de synthesereactor van 50 °C per uur.
Er wordt niets geschreven over de opwarmoven en de
toe- en afvoerleiding en headers;
- is geen temperatuurpunt voorzien in de toevoer van de
opwarmoven;
- is toevoerklep MEV3001 niet vanuit de meetkamer te
bedienen en kan deze klep alleen door de veldoperator
in elke gewenste positie gezet worden. De stand van de
klep wordt daarbij aangegeven door de meetkameroperator op basis van de gemeten (procesgas)ﬂow richting
opwarmoven (FI3012), die hij ziet op zijn scherm. De
communicatie tussen meetkamer- en veldoperator gebeurt via mobilofoon;
- is er tot op heden geen LCF aangetoond bij de zwart/
wit-lasverbinding in de toevoerleiding. Het faalmechanisme wordt als waarschijnlijk geclassiﬁceerd.
Daar er in de huidige situatie geen early warning is voorzien, wordt conform stap 5a van ﬁguur 1 nagegaan of dit

Hoge temperatuur gradlenten
veroorzaken materlaalapanningen en
LCF bll de zwartwit lasverbinding In de
toevoerlelding naar de opwarmoven

Temperatuur
meting

Instructie om 50
C/h niet te
overschrijden

Klep MEV3001

Opleiding &
training

Onderhoud

Temperatuur
alarm indien>
50˚C/h

Bedieringsinstructies
Management Delivery Systems

FFS analyse

Integrity & asset
managment

Inspectie

Falen van de
toevoerleiding
bij de z/w las

Testen V-Kritische
app

Figuur 3. Bow-tie van low cycle fatigue bij opwarmoven.

kan worden geïmplementeerd. Die mogelijkheid is aanwezig door het installeren van een temperatuurpunt in de
toevoerleiding van de opwarmoven van waaruit een
alarm gegenereerd kan worden, dat is ingesteld op een
temperatuurstijgsnelheid van 50 °C per uur. Op basis van
dit alarm dient (volgens procedure) een ﬁtness for service-analyse (FFS) te worden geïnitieerd. Als hieruit blijkt
dat een inspectie noodzakelijk is, kan daaruit volgen of
reparatie noodzakelijk is. Als de procedure managementattentie krijgt, kan hij als goed gekwaliﬁceerd worden (stap 6).
In stap 7 dient de criticaliteit te worden bepaald om na te
gaan of extra/betere barrières noodzakelijk zijn. Daarbij is
aangenomen dat er in de huidige situatie geen barrière
voorzien is voor het faalmechanisme LCF (dus B=4). Met
een waarschijnlijk faalmechanisme (W=3) en een goede
detectie/monitoring (D=2) is de criticaliteit gelijk aan 24 (C
= WxDxB = 3x2x4). Het scenario is momenteel onvoldoende beveiligd en vereist extra/betere barrières (stap 7a). Dit
kan worden verwezenlijkt door toevoerklep MEV3001, al
dan niet automatisch, te laten aansturen op basis van een
temperatuurstijgsnelheid van de toevoerleiding, die niet
hoger mag zijn dan 50 °C per uur. Als de klep manueel
vanuit het veld wordt bediend, op aangeven van de operator in de meetkamer (zoals in ﬁguur 3 is aangegeven),
dient de huidige instructie geclassiﬁceerd te worden als
veiligheidskritisch. Daarmee heeft het scenario (inclusief
de bovengenoemde, voorgestelde early warning) twee goede barrières en is de criticaliteit van dit scenario voldoende laag (C = WxDxB = 3x2x2 = 12).
In ﬁguur 3 is een bow-tie getekend van het scenario met
de nieuw geïmplementeerde, in serie geschakelde barrières, die als een 1-uit-2-systeem fungeren. Beide barrières
zijn (grotendeels) niet-technisch van aard en gebaseerd op
een instructie respectievelijk procedure. De barrières zijn
als een 3-uit-3-systeem opgebouwd, met andere woorden:
alle drie de elementen dienen te werken om de beschikbaarheid te waarborgen.
Het van het nieuwe temperatuurpunt afgeleide alarm voor
een hoge temperatuurstijgsnelheid fungeert als een early
warning voor het faalmechanisme LCF.

Discussie en conclusies
Dit onderzoek naar mechanische faalmechanismen kent
een drietal hoog niveau-resultaten:
1. belangrijke, ontbrekende informatie over bijvoorbeeld
ontwerp, materiaalkeuze en inspectiemethoden maar
ook over incidenten is aan het licht gekomen;
2. er zijn additionele scenario’s gevonden doordat er, in tegenstelling tot eerdere beoordelingen, naar alle bedrijfssituaties gekeken is;
3. het wegdenken van de barrières heeft ertoe geleid dat
een deel van de faalmechanismen nu als waarschijnlijk
is beoordeeld.
Veel mechanische faalmechanismen zijn gevoelig voor afwijkende bedrijfssituaties, waar vaak niet in voorzien is in
het ontwerp. De verwachte (mechanische) levensduur kan
aanmerkelijk verkort worden wanneer het proces buiten
de operating window bedreven wordt, ook wel aangeduid
als integrity operating window.
Tot op de dag van vandaag gebeuren er (bijna) incidenten
door tot dan toe onbekende mechanische faalmechanismen of op tot dan toe onbekende locaties. Veel kennis is
opgebouwd doordat faalmechanismen zich al hebben
voorgedaan. In dit onderzoek zijn scenario’s op basis van
mechanische faalmechanismen inzichtelijk gemaakt met
behulp van bow-ties met daarin de aanwezige barrières en
de early warnings. Het monitoren van barrières en early
warnings kan informatie verschaffen in de vorm van procesindicatoren, die op hun beurt een indicatie geven voor
de momentane waarschijnlijkheid van het scenario op basis waarvan voortijdig kan worden ingegrepen. Hoe de relatie tussen procesindicatoren en barrières respectievelijk
early warnings en de invloed ervan op de ontwikkeling van
de scenario’s is, zal in een vervolgonderzoek nader bestudeerd worden. Daarbij zal ook de invloed van de management delivery systems betrokken worden. Q

Peter Schmitz is werkzaam bij OCI-Nitrogen, Geleen, Paul Swuste bij
de sectie veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft, en
Genserik Reniers werkt bij de Antwerp Research Group on Safety and
Security (ARGoSS) van de Universiteit Antwerpen
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Congresbundel
Van beleid naar praktijk

Verminder en
voorkom rampen
In de huidige wet- en regelgeving is opgenomen dat de werkgever zorgt
voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer inzake alle met de
arbeid verbonden aspecten. De arbeid moet zodanig georganiseerd
worden dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en
gezondheid van de werknemer (artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet).
Een helder uitgangspunt. Maar in de praktijk is dit niet altijd het geval.
TEKST MARIKE SCHOONEVELDT

H

et lijkt zo vanzelfsprekend, na een werkdag
weer veilig thuiskomen. In de praktijk blijkt
dit echter niet altijd het geval te zijn. In bepaalde bedrijfssectoren, zoals de industrie,
bouwnijverheid, handel, vervoer, opslag en de
agrarische sector lopen werkenden meer kans op een
ernstig arbeidsongeval met blijvend letsel of zelfs de dood
als gevolg.
Een voorbeeld van een ‘gevaarlijke’ sector is en blijft nog
altijd de bouw. Vrijwel wekelijks lees je in de krant dat er
iemand om het leven is gekomen door een arbeidsongeval. De laatste jaren stijgt het aantal doden in de bouw
weer. In 2017 kwamen 20 mensen om door bouwwerkzaamheden, 4 meer dan in 2016 en 11 meer dan in 2015
[1]. Een zorgelijke ontwikkeling. Het gaat hier om zonen
en dochters van moeders en vaders en vaak zelfs ook om
vaders en moeders van soms nog jonge kinderen die na
een dag werken niet meer thuiskomen. Dit mag niet. Iedere werknemer moet ’s avonds weer gezond naar huis kunnen terugkeren. En dan hebben we het nog niet gehad
over het aantal gewonden, waarvan ook een groot aantal
met blijvend letsel. Het aantal door Inspectie SZW gestarte onderzoeken naar ongevallen steeg in 2017 opnieuw
naar ruim 2500 [2].
Er zijn meerdere oorzaken voor het toenemend aantal arbeidsongevallen. Zo neemt het aantal arbeidsongevallen
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onder uitzendkrachten nog jaarlijks toe. Ook jonge werknemers (15–25 jaar) en de wat oudere werknemers (55
jaar en ouder) zijn vaak slachtoffer van ernstige arbeidsongevallen.

Bedrijfsongeval
Op 20 november 2018 stond in De Gelderlander dat een
23-jarige man bij een bedrijfsongeval om het leven is gekomen, nadat hij onder een shovel was terechtgekomen.
Op 10 december 2018 stond op nu.nl het bericht dat een
64-jarige man in de haven van Dinteloord is overleden tijdens zijn werkzaamheden. Binnen de bouw zijn er ook
vaak communicatieproblemen. De sector Bouwen en Wonen is dan ook bezig om bouwspraak te ontwikkelen: een
woordenschat in het Nederlands waar werknemers minimaal over moeten beschikken. Denk hierbij aan woorden
als ‘boven’, ‘beneden’ en ‘pas op’.
Scherp en gereguleerd toezicht is en blijft hard nodig.
Zelfregulering werkt niet. Denk bijvoorbeeld aan de Arbocatalogi. Een mooi initiatief: minder regels in de arbowetgeving en sociale partners konden zelf afspraken maken
hoe deze in te vullen. Nu, ruim tien jaar later, blijkt dat
veel Arbocatalogi niet gebruikt worden: ze zijn niet up-todate en niet volledig. Commerciële belangen lijken soms
belangrijker te zijn dan veiligheid. Het initiatief van minister Ollongren om bij wet te gaan regelen om één partij
verantwoordelijk te maken voor de veiligheid op en rond-

om de bouwplaatsen, steunt de FNV dan ook. Hiermee
wordt gehoor gegeven aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2016 [3], naar aanleiding van een
hijsongeval in Alphen aan den Rijn. Hier bleek de risicobeheersing bij dit bouwproject niet te voldoen. Onderzoek is
nodig, naar de mening van de FNV, om te bepalen welke
partij hier het meest geschikt voor is.

Doden door gevaarlijke stoffen
Niet alleen vallen er doden door arbeidsongevallen. Jaarlijks overlijden er zo’n 4100 mensen als gevolg van een
beroepsziekte. Velen van hen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan asbest, lasrook, kwartsstof of chroom-6. De FNV is daarom van mening dat het belangrijk is meer aandacht te schenken aan
preventie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Op dit moment hapert de werking van de arbobeleidscyclus. Inzet van preventieve instrumenten zoals de RI&E,
het individueel blootstellingsregister en het PAGO gebeurt
vaak niet of niet adequaat. Daarnaast laat de samenwerking tussen de werkgever, medezeggenschap, preventiemedewerker en kerndeskundigen regelmatig te wensen
over. Hierdoor is er vaak geen volledig beeld van de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf. Op zich zijn er duidelijke kaders; in de Arbowet en het
Arbobesluit staan deze immers beschreven. Deze kaders
moeten echter ook worden nageleefd. Dit is nodig om veilig en gezond te kunnen werken. Hier heeft de Inspectie
SZW een belangrijke rol. Die ziet toe op het nakomen van
de registratieverplichtingen. Hiervoor is het noodzakelijk
dat er voldoende inspecteurs zijn.
Daarnaast moet de Inspectie SZW ook voldoende mogelijkheden hebben om te sanctioneren. De FNV is van oordeel dat aanpassingen van het Arbobesluit daarvoor
noodzakelijk zijn en ziet graag dat een aantal belangrijke
bepalingen in het Arbobesluit van een sanctie worden
voorzien, zodat de Inspectie SZW daarop kan handhaven.
Zo staat er op dit moment geen sanctie op het feit dat
een bedrijfsarts geen persoonlijk medisch dossier bijhoudt van een werknemer die een arbeidsgezondheidsonderzoek heeft ondergaan. Ook staat de inspectie
machteloos wanneer een werknemer, ondanks dat hij of
zij daar recht op heeft, geen inzage of afschrift krijgt van
zijn of haar medisch dossier. Hetzelfde geldt wanneer de
ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of
belanghebbende werknemers de, niet tot individuen her-

De laatste jaren
stijgt het aantal
doden in de
bouw weer

leidbare, resultaten van het arbeidskundig onderzoek
niet mogen inzien.
De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) geeft aan
dat aanbevelingen uit rapporten van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OVV) vaak niet worden opgevolgd. Dit is
voor de FNV herkenbaar: binnen de SER-commissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (GSW) worden wettelijke
grenswaarden afgesproken voor kankerverwekkende en
allergene stoffen, om veilige blootstellingsniveaus in bedrijven duidelijk te kunnen bepalen. Probleem is echter
dat handhaving van deze wettelijke bepalingen onvoldoende gebeurt. De FNV stelt daarom voor om binnen de Inspectie SZW een team handhaving grenswaarden in te
stellen, dat at random bedrijven bezoekt om te beoordelen
op welke wijze men voldoet aan de wettelijke grenswaarden.
Een voorbeeld van blootstelling aan gevaarlijke stoffen is
chroom-6, dat onder andere gebruikt is bij Nedtrain en
Defensie. Werknemers zijn hier soms tientallen jaren aan
blootgesteld op het werk en nu blijken sommige (oud-)
medewerkers hierdoor ernstig ziek te zijn geworden. Nog
steeds staan medewerkers bij Defensie bloot aan
chroom-6 bij bijvoorbeeld het onderhoud van vliegtuigonderdelen. Uit een rapport van april 2018 [4] blijkt dat de
huidige maatregelen op de werkplek niet overal voldoen
aan de arbeidshygiënische strategie, waardoor bescherming tekortschiet.
Neem, om een efﬁciënte handhaving te bevorderen, de
volgende werkgeversverplichtingen in de wet- en regelgeving op:
- verstrekken van de RI&E aan de Inspectie SZW;
- melden van beroepsziekten aan de Inspectie SZW;
- verstrekken van de blootstellingsregisters betreffende
kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen aan de Inspectie SZW.

Groene banen
Grote veranderingen staan voor de deur door de klimaatverandering. De FNV staat voor een maatschappij waarin
duurzaam beheer van de aarde hand in hand gaat met een
sociaal rechtvaardige oplossing voor de gevolgen van het
mondiale milieubeleid op arbeid. Het vraagt urgentie en
tempo om te komen tot een duurzame energietransitie,
maar wel op een sociaal verantwoorde manier. De energietransitie is noodzakelijk en kan ook veel nieuwe werkgelegenheid opleveren.
De FNV zoekt naar een nieuwe balans tussen milieu en
economie en naar manieren om de transitie naar de groenere economie in goede banen te leiden. Zodanig dat werkenden in milieuvervuilende en klimaatonvriendelijke sectoren de omslag naar een duurzame economie mee
kunnen maken en de nieuwe werkgelegenheid ook echte
banen oplevert. De toenemende ﬂexibilisering en race
naar beneden op de arbeidsmarkt past niet in een duurzame economie. De FNV wil geen zonnepanelen op het dak
aangelegd door werknemers die ongezekerd en onverzekerd zijn.
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De FNV is voorstander van het verder versnellen van de
circulaire economie: een aantal grondstoffen wordt
schaars. Het winnen en verwerken van sommige nieuwe,
en voor onze nieuwe economie noodzakelijke, grondstoffen (bijvoorbeeld kobalt in mobiele telefoons) vindt niet
plaats op een veilige en verantwoorde wijze. Het verminderen van grondstoffengebruik door deze langer in omloop
te houden, is een belangrijk instrument om met name in
industriële sectoren verder te verduurzamen.
Uitgangspunt voor de FNV is dat banen bestaanszekerheid
en toekomstperspectief bieden en dat de kwaliteit in orde
is. Dat geldt zeker voor een duurzame economie. Eerlijke,
echt groene banen betekenen banen met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, volwassen arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (kwaliteit van de
arbeid). FNV vindt dat het principe van eerlijke, echte
groene banen, naast de bestaande sectoren, ook geldt
voor sectoren met hernieuwbare energiebronnen (wind,
zon, getijden maar ook geothermie en waterstof). Zeker
als er een kloof zit tussen de kwaliteit van arbeid in traditionele en nieuwe sectoren.
Een aantal sectoren is al langer bezig met diverse aspecten van de energietransitie. FNV Havens heeft eind 2017
een internationale vakbondsprijs gekregen voor haar strijd
om te komen tot een (kolen-)transitiefonds als sociale
voorwaarde bij het kabinetsbesluit om kolencentrales te
sluiten.
Hernieuwbare energiebronnen zullen onze toekomstige
energie leveren. In de offshore-wind komen er de komende jaren enorm veel banen bij. Grote krapte lijkt onontkoombaar. Er is sprake van verschuiving van werkzaamheden van bijvoorbeeld baggerwerk naar offshore
(wind)-werk, maar herplaatsing van overtollige werknemers is niet vanzelfsprekend voor werkgevers. Tegelijkertijd is er sprake van een skills gap tussen de (krimpende)
olie- en gas-offshore-markt en deze nieuwe banen. Dit
brengt het risico met zich mee dat banen naar het buitenland verdwijnen.

‘Cowboysector’
Ook verbetering van de arbeidsomstandigheden vraagt
aandacht. Arbeid voldoet niet overal aan de voorwaarden
van Decent Work. Collectieve arbeidsvoorwaarden ontbreken en er is geen sprake van volwassen arbeidsverhoudingen. Dit herbergt het risico van de ontwikkeling van een
niet-gereguleerde ‘cowboysector’. Het reguleren van de
sector met betrokkenheid van vakbonden bij arbeidsvoorwaardenvorming via cao’s, pensioenregelingen, O&Ofondsen, opleidingen et cetera is pionierswerk. Er is een
voorzichtige start gemaakt met overleg met een aantal
werkgevers, maar het opbouwen van (grensoverschrijdende) vakbondsmacht vraagt een forse inspanning. Het is de
bedoeling om te komen tot aantrekkelijke en echte banen
in deze groeisector.
Daarnaast verdienen arbeidsomstandigheden in de nieuwe
(deel)sectoren extra aandacht. Het is bovendien niet altijd
duidelijk welke wet- en regelgeving geldt. Elders, bij de
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(proces)industrie, experimenteren ze met nieuwe grondstoffen. Maar zonder dat er duidelijkheid is over de gevolgen voor gezondheid. Goede arbeidsomstandigheden horen bij groene banen, maar nieuwe groene bedrijvigheid
leidt niet automatisch tot veilige en gezonde banen.
Soms is er sprake van werken met nieuwe materialen,
grondstoffen of werkmethoden met kans op nieuwe, nog
onbekende risico’s. Vaak gaat het ook hier om bekende risico’s, zoals blootstelling aan gevaarlijke (chemische)
stoffen, fysieke belasting, hoge werkdruk, werken met
elektrische installaties/machineveiligheid, straling door
zonlicht en andere bronnen, het werken op hoogte. Denk
bijvoorbeeld aan het aanleggen van windmolens op zee,
100 meter boven zeeniveau, letterlijk uit het zicht. Het huidige wetgevingskader kan, mits een goede naleving is geborgd, veel risico’s afdekken. Daarom is het belangrijk dat
de Inspectie SZW nieuwe deelsectoren benoemt en opneemt in haar handhavings- en nalevingsgebieden. Toezicht is absoluut noodzakelijk. Start tijdig met onderzoek
naar mogelijke nieuwe risico’s en de FNV wil deze dan
langs de meetlat van wetgeving leggen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Conclusie
De uitgangspunten zijn helder: iedere werknemer moet op
een veilige en gezonde wijze zijn werk kunnen verrichten. In
de praktijk gaat het nog vaak mis. Dit blijkt uit de vele ongevallen en beroepsziekten met blijvend letsel of de dood tot
gevolg. Scherp en gereguleerd toezicht is en blijft hard nodig. Zelfregulering werkt niet. Het is, helaas, noodzakelijk
om te handhaven en te sanctioneren. Nu en in de toekomst.
In de praktijk blijkt niet iedereen bekend met de wet- en
regelgeving. FNV heeft een OR- en Arbo-adviespunt, waar
dagelijks naar gebeld kan worden met vragen over medezeggenschap en veilig en gezond werken. Deskundigen
beantwoorden dan vragen en helpen werknemers op weg.
Verder heeft FNV op de website www.fnv.nl/veiligengezond
instrumenten, zoals de checklist arbodienstverlening, die
de OR of personeelsvertegenwoordiging kan gebruiken om
ervoor te zorgen dat arbodienstverleners binnen bedrijven
ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een gezonde en
veilig werkplek. Op deze wijze ondersteunt FNV werknemers om de wet- en regelgeving ook daadwerkelijk in de
praktijk toe te passen. Q

Noten
[1] https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/03/aantal-doden-bouw-historisch-hoog-onacceptabel-101258948?utm_
source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_
campaign=alp-cobouw-7.3&tid=TIDP374839XEFFD221ACC4E42
AEAC4364376D9C44BDYI4.
[2] Staat van arbeidsveiligheid, Inspectie SZW, 2018.
[3] Hijsongeval Alphen aan den Rijn, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 29 juni 2016.
[4] Overzicht resultaten onderzoek naar Chroom-6 blootstelling bij
Defensie, 19 april 2018.
Marike Schooneveldt is beleidsadviseur veilig en gezond werken bij de
FNV
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Hoe effectief zijn procesveiligheidsindicatoren?
Procesveiligheidsindicatoren geven informatie over ongevalsscenario’s en over
de effectiviteit van veiligheidsbarrières. Dat is de bedoeling. Het is de vraag of
dat lukt. In de vakliteratuur wordt een onderscheid gemaakt tussen leidende
(leading) en volgende (lagging) indicatoren. Dit lijkt overtuigend. Behalve bedrijven gebruikt ook de overheid deze indeling. Indicatoren worden vaak gekwantiﬁceerd. Wat betekent dat getal? Veiligheidsindicatoren zijn ook binnen arbeidsveiligheid een onderwerp. Deze bijdrage beperkt zich voornamelijk tot indicatoren
in procesveiligheid en in high-tech-high-hazard-sectoren. Het onderwerp veiligheidsindicatoren zal nog lang in de belangstelling blijven staan.
TEKST PAUL SWUSTE, KAROLIEN VAN NUNEN, PETER SCHMITZ EN GENSERIK RENIERS

K

ennis van ongevalsprocessen is belangrijk om
grote ongevallen in de procesindustrie te begrijpen en te beheersen. Veiligheidskunde
kent nog geen uniforme theorie of model voor
ongevalsprocessen. Dat komt door de jonge
leeftijd van dit domein. Pas in de jaren 70 van de vorige
eeuw is op uitgebreide schaal onderzoek opgestart.
Nu zien bedrijven de frequentie van arbeidsongevallen vaak
als indicator voor procesveiligheid, impliciet verwijzend
naar Heinrich’s piramide of ijsberg uit 1929. Een vroege publicatie over indicatoren komt van de Amerikaanse ingenieur Thomas Rockwell. In 1959 stelt hij dat arbeidsongevallen met of zonder verzuim niet betrouwbaar zijn en geen
informatie geven over onveilig gedrag van werknemers, refererend aan de Heinrich’s dominometafoor uit 1941 en de
brokkenmakerstheorie uit 1919. De BP-ramp in Texas City
in 2005 heeft indicatoren in de vakpers weer op de kaart gezet. Het onderzoek concludeert dat arbeidsongevallen geen
voorbode zijn van rampen.
Na de Tweede Wereldoorlog start een ontwikkeling in de industrie en het militaire domein. Wapens en installaties worden complex en vragen een hoog kennisniveau van bedieners. Onderzoek naar de menselijke factor, de
betrouwbaarheid van menselijk handelen, ergonomie en
naar mens-machine-systemen komt op. Dit is gericht op
een optimale combinatie van mogelijkheden en beperkingen van werknemers en het ontwerp van installaties, taken
en organisatie van de arbeid. De Nederlandse arts en psycholoog Willen Winsemius laat in 1951 zien dat ongevallen
veroorzaakt worden door procesverstoringen en ergonomisch slecht ontworpen werkplekken. In het leger en bij
bedrijven hebben ontwerpers een natuurlijke afﬁniteit met
technische oplossingen. De mens-machine-interface lijkt

dan op een klokkenwinkel, meer bepaald door de logica van
de ontwerper dan door de behoefte van de bediener.
Onderzoek in de Verenigde Staten richt zich op de menselijke betrouwbaarheid, vergelijkbaar met Rockwell’s benadering. Deze wordt gekwantiﬁceerd en de gegevens worden opgeslagen in databanken. Deze benadering is niet
erg succesvol. Kleppen en pompen hebben immers een
speciﬁeke in- en output, mensen niet. De betrouwbaarheid
van de uitkomsten is daarmee een probleem.
In Groot-Brittannië heeft de ergonomie zich ontwikkeld in
samenhang met de biologie en de aandacht voor het welzijn
en de gezondheid van werknemers. In de tweede helft van
de jaren 60 van de vorige eeuw komt de systeemtheorie op
uit de Verenigde Staten en wordt de systeemergonomie ontwikkeld. Taken en manieren hoe werknemers informatie
verwerken worden belangrijk en dit leidt tot een andere uitleg van menselijke fouten. Het uitgangspunt is dat werknemers niet dom en geen brokkenmakers zijn. Organisatorische oorzaken en de fysieke omgeving van het werk
veroorzaken menselijke fouten.
Grote ongevallen in de zogenaamde high-risk-high-hazardsectoren blijven voorkomen (tabel 1). Complexe, deels geautomatiseerde technologieën vereisen een complexe
controle. Dit leidt tot situaties die onvoorspelbaar, of wanneer voorspelbaar, niet te veranderen zijn.
Door automatisering is de afstand tussen werknemers en
de te controleren processen groter geworden en zijn taken
beperkt tot de diagnose en analyse van processtoringen.
Mensen hebben gewoon veel minder te doen. De ﬁxatie van
management op arbeidsongevallen speelt ook een rol,
evenals soms slecht uitgevoerde automatiseringsprojecten.
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‘We hebben een vijfde generatie technologie en een tweede
generatie management’, wordt wel gezegd. Automatisering
geeft niet minder ongevallen, maar de ernst is veranderd.
Na BP Texas 2005 verschijnen er veel verschillende deﬁnities voor veiligheidsindicatoren, met ‘verbeteren’ en
‘benchmarking’ als kernbegrippen. Bijna alle indicatoren
worden gekwantiﬁceerd. Het is de vraag of alleen het aantal toolboxbijeenkomsten, of het aantal procesverstoringen informatie geeft over ongevalsprocessen. Deze bijdrage zal de volgende vraag beantwoorden:
Volgen procesveiligheidsindicatoren logischerwijs uit bestaande veiligheidskundige theorieën, modellen en metaforen en hoe efﬁciënt zijn deze indicatoren?

Veiligheidstheorieën, modellen, metaforen en
procesveiligheidsindicatoren
Sinds 1970 zijn verschillende theorieën en modellen ontwikkeld voor processen van grote ongevallen. Deze behandelen organisatorische factoren (incubatietheorie, veiligheidscultuur, Zwitserse kaas), technologische factoren
(normal accident-theorie en risicoconcepten) of een combinatie (socio-technische systemen, high reliability-theorie
en de vlinderdas).
Organisatorische factoren
De Britse socioloog Barry Turner heeft in 1978 de disaster
incubation theory gepubliceerd in zijn boek Man-made
disasters. Hij vraagt zich af wat er misgaat in organisaties
met rampen. Menselijke fouten alleen kunnen deze rampen niet verklaren. Een complexe keten van gebeurtenissen in de organisatie maakt haar blind voor risico’s. Procesverstoringen blijven zich herhalen als slecht gestructureerde verrassingen, die niet worden begrepen en niet
overeenkomen met wat de organisatie gevaarlijk of normaal vindt. Volgens Turner zijn rampen een bijproduct van
een normaal functionerende technologie en organisatie.
Het onbegrip van dreigende risico’s komt door onvoldoende, of geen kennis van ongevalsprocessen. Dit zijn ingredienten van een incubatieperiode, die maanden, jaren kunnen sluimeren voordat de ramp plaatsvindt. De term
sloppy of slordig management is hierop van toepassing.
In analyses van Tjernobyl (1986), Kings Cross (1987) en Piper
Alpha (1988) wordt expliciet verwezen naar de veiligheidscultuur. Dit is een populair onderwerp geworden. De Amerikaanse sociaal-psycholoog Edward Schein geeft in 1992 een
etnograﬁsche beschrijving van cultuur. Volgens Schein
vormt een cultuur zich tijdens de eerste test voor het voort-

bestaan van een organisatie. De persoonlijke en werkrelaties waarmee de test succesvol wordt doorstaan, vormen de
basis-assumpties, de ziel van de organisatie. Deze basis-assumpties zijn impliciet. Cultuur is neutraal. Er bestaat geen
goede of slechte cultuur. De zichtbare elementen van cultuur zijn artefacten, de formele communicatie, de symbolen,
de beleden waarden en de gedragspatronen. Er bestaan drie
verschillende benaderingen van cultuur:
1. De academische. Gedeelde basis-assumpties van een
groep of organisatie vormen de cultuur. Uit artefacten
en beleden waarden en conﬂicten tussen deze twee
verschijningsvormen van cultuur zijn basis-assumpties
te achterhalen. De benadering is kwalitatief en vereist
uitvoering van veldwerk, observaties, interviews en documentanalyses.
2. Veiligheidsklimaat. Deze benadering is psychologisch.
Vragenlijstonderzoek geeft een momentopname van de
cultuur door veiligheidspercepties te meten. Het onderzoek beperkt zich tot bureauwerk en kan niet de dynamiek van een organisatie of bedrijf karakteriseren.
3. De normatieve. Dit is gestoeld op ervaringen van bedrijven en experts (ﬁguur 1). Ook hier is er geen veldwerk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een
goede en een slechte veiligheidscultuur. Het doel is om
de cultuur te verbeteren. Noch deze benadering noch
veiligheidsklimaat raken aan basis-assumpties.
Recent is een geïntegreerd model gepubliceerd met input
vanuit verschillende disciplines, het zogenaamde TEAMmodel, The Egg Aggregated Model of safety culture (ﬁguur
2). Net als de eerdergenoemde normatieve benadering
heeft ook dit model tot doel de cultuur van een organisatie
te verbeteren. Alleen is hier wel sprake van veldwerk en
worden te observeren dimensies als veiligheidsklimaat,
-houding, -perceptie, -technologie, -procedures en -training geaggregeerd in het model.
Ondanks al het onderzoek van de afgelopen decennia is
een overtuigende relatie tussen cultuur en het veiligheidsniveau van een organisatie niet aangetoond. In de literatuur wordt verzucht dat er geen begrip is dat zó gewenst
maar zo slecht begrepen is als cultuur.
De Britse psycholoog James Reason heeft latente factoren
en de incubatieperiode van Turner vergeleken met aanwezige ziektefactoren. Zijn metafoor, Zwitserse kaas uit 1997,
plaatst deze factoren in de organisatie die lange tijd een slapend bestaan leiden (incubatieperiode). Ze worden geactiveerd door ander systeemfalen. Grote ongevallen zijn nega-

High-tech-high-hazard

1970-1990

2000-2010

Kernenergie

Tjernobyl, 1986

Fukushima, 2011

Off-shore exploitatie

Piper Alpha, 1988

Deepwater Horizon, 2010

Opslag

Port Eduard Heriot, 1987

Bunceﬁeld, 2005

Ruimtevaart

Challenger, 1986

Columbia, 2003

Luchtvaart

Tenerife, 1977

Rio-Paris Air France Af 447, 2009

(Petro-)chemische industrie

Flixborough, 1974, Bhopal, 1985

Toulouse, 2001, Texas City, 2005

Spoorwegen

Clapham Junction, 1988

Landbroke Grove 1999

Scheepvaart I

Zeebrugge, 1987

Costa Concordia, 2012

Scheepvaart II

Exxon Valdez, 1987

Erika, 2003

Luchtverkeersleiding

Zagreb, 1976

Umberlingen, 2002

Tabel 1. Grote ongevallen, een déjà vu.
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Figuur 2. The Egg Aggregated Model (TEAM) van veiligheidscultuur.
Figuur 1. De normatieve benadering van cultuur.

tieve consequenties van organisatorisch falen. De gaten in de
kaas zijn slecht ontwerp, onhandige procedures en besluiten
van topmanagers aan het zogenaamde blunt end (ﬁguur 3).
De Tripod-theorie van Jop Groeneweg uit 1992 benoemt de
gaten als basisrisicofactoren (ﬁguur 4). Ook hier ligt de
nadruk op besluitvorming op het blunt end. Er zijn elf basisrisicofactoren geïdentiﬁceerd:
- 1. ontwerp: ontwerp van de installatie, apparatuur, gereedschap;
- 2. materieel en middelen: kwaliteit van de installaties,
apparatuur, gereedschap;
- 3. onderhoud: gereedschap managen en uitvoeren van
onderhoud;
- 4. orde en netheid: dagelijks onderhoud op de werkplek
(housekeeping);
- 5. omgevingsfactoren: fysieke werkomstandigheden op
de werkplek;
- 6. procedures: begrijpelijkheid, juistheid en aanwezigheid;
- 7. communicatie: tussen werknemers, afdelingen, bedrijfsonderdelen;
- 8. strijdige doelstellingen: managen van tegenstrijdige
doelen, zoals arbeidsomstandigheden versus productie;
- 9. organisatiestructuur: van de organisatie waarin
wordt gewerkt;
- 10. training en opleiding: geoefendheid en ervaring van
werknemers;
- 11. barrières: aanwezigheid en werking van beheersmaatregelen en beveiligingssystemen als onderdeel
van de bedrijfsﬁlosoﬁe (BRF-barrières).
Technologische factoren
De Amerikaanse socioloog Charles Perrow is de vader van
de Normal Accidents Theory, een deterministische benadering van grote ongevallen. De naam verwijst naar ongevallen die, vergelijkbaar met Turner, bij ‘normale’ organisaties
plaatsvinden. Door complexe, interactieve processen met
strak gekoppelde processtappen zijn deze ongevallen niet
te vermijden en opgesloten in de technologie (ﬁguur 5). Ze
zijn niet te voorzien door ontwerpers, werknemers, piloten,
machinisten en managers. Werknemers maken opzettelijk

(kleinere) fouten om het systeem onder de knie te krijgen
en te zien of het systeem werkt zoals ze verwachten. Een
strak gekoppeld systeem heeft geen tijd om fouten te corrigeren. Een zeer complexe technologie vereist een decentrale controle. Tegelijkertijd eist een strakgekoppeld systeem
een centrale controle en besluitvorming. Zie hier het conﬂict en de oorsprong van normal accidents.
Met de systeemtheorie doet het risico begrip en de kwantitatieve risico-analyse (QRA) zijn intrede in de veiligheidskunde, geïnitieerd door de kernenergie. Nederland speelt
internationaal een vooraanstaande rol met de reeks ‘gekleurde boeken’, die belangrijk zijn voor Europese Sevesorichtlijnen. De QRA is nu een geaccepteerde techniek, terwijl geaccepteerde risico’s, risicoperceptie van
betrokkenen en risicoberekeningen in politieke besluitvorming nog steeds ter discussie staan. Gevaren zijn reëel,
risico’s zijn een construct. Het technische kader van risico’s beperkt de rol van betrokkenen tot een vertrouwen of
wantrouwen van risico-experts. Voor risico-experts is risico een getal, een technische vaststelling van een kans op
overlijden. Voor betrokkenen spelen andere argumenten.
Naast een onevenredige verdeling en voordelen van risico’s en mate van controle zijn ook de potentie van grote
ongevallen, onzekerheden in berekeningen en dreiging
voor toekomstige generaties belangrijke punten.
Technologische en organisatorische factoren
Organisaties worden nu gezien als open, informatieverwerkende systemen. Er zijn twijfels over de rationaliteit
van hun besluitvorming. Bij problemen in de productie,
wordt er bijna nooit een uitgebreide analyse gemaakt. Rationaliteit is eerder een façade, een manier hoe mensen
binnen een organisatie zingeven aan de stroom van informatie, die onder tijdsdruk verwerkt wordt. In de literatuur
staat dit bekend onder de term socio-technische systemen, de nog slecht begrepen interactie tussen technische,
sociale en organisatorische aspecten van productie.
De High Reliability Theory past in deze traditie. Organisaties
met inherent gevaarlijke, strakgekoppelde processen kunnen
volgens de normal accident-theorie vaak rampen verwachten.
Deze organisaties zijn echter vrijwel ongevalsvrij. De uitvoering van het werk zit tegen de grens aan van het ontwerp en
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Figuur 3. Het Zwitserse kaas-model van Reason.

Figuur 5. Normal accidents.
Figuur 4. De Tripod-theorie.

menselijke prestaties. Het sleutelwoord is redundantie, zowel organisatorisch als technisch als qua besluitvorming. Als
voorbeeld van organisatorische redundantie neemt een netwerk of een team taken over van een ander team wanneer
deze dreigt te mislukken in veiligheidskritische taken. Of tijdens extreme drukte staan meerdere teams van experts
klaar voor assistentie. Deze organisaties werken niet volgens
een klassieke ingenieursbenadering, met een focus op meetbare, objectieve gegevens. Formele kennis heeft een lagere
status dan kennis door ervaring. Bij operationele problemen
zijn niet-geformaliseerde teams actief, die weer verdwijnen
als problemen zijn opgelost. Incidentrapportages worden
gewaardeerd en er is geen schuldvraag bij fouten. De organisatie wisselt moeiteloos tussen een gecentraliseerde en
gedecentraliseerde besluitvorming, waardoor het eerdergenoemde dilemma van de normal accident-theorie wordt omzeild.
De vlinderdasmetafoor geeft een ongevalsproces weer (ﬁguur 6). Latente factoren worden niet voorgesteld als gaten in barrières. Managementfactoren moeten de kwaliteit
van barrières (fysieke of technische eenheden) bewaken,
of direct invloed op scenario’s hebben of direct gevaren
beïnvloeden (inherente veiligheid).
Managementfactoren zijn niet-technisch. Technici starten
vanuit gevaren en technische barrières. Sociale wetenschappers rekken het barrièrebegrip op met niet-technische elementen, zoals training, opleiding, competentie en
andere administratieve routines. In de vlinderdas zijn deze
elementen ondergebracht in de managementfactoren.

Discussie en conclusies
Procesveiligheidsindicatoren volgen niet direct uit de besproken theorieën en metaforen. Mogelijke startpunten zijn
de basisrisicofactoren, complexiteit en koppelingen en
technische en organisatorische redundantie. Managementfactoren zijn een andere optie, In opvolgende presentaties
zal dit worden uitgewerkt. Het is duidelijk dat het verloop
van scenario’s, de kwaliteit van barrières een ingewikkeld
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Figuur 6. De vlinderdas.

onderwerp is, veel moeilijker dan vak- en overheidspublicaties ons doen geloven. Een paar modellen zijn buiten het
overzicht gebleven, zoals Drift to Danger van Jens Rasmussen uit 1997 en Resilience Engineering van Eric Hollnagel
uit 2006. Dat laatste model lijkt erg op de High Reliability
Theory. Drift to Danger is anders. Daar zorgen externe factoren, de dynamiek van technologische ontwikkelingen en
economische factoren om steeds goedkoper, sneller en efﬁciënter te produceren voor de instabiliteit van een proces,
dat daardoor afdrijft van de grens van veilig produceren. Er
is veel geschreven over procesveiligheidsindicatoren, zonder empirisch onderzoek. Het onderscheid tussen leidende
en volgende indicatoren is problematisch. Als er een verschil is, verwacht je een logische relatie tussen die twee. De
vlinderdas voorspelt immers dat scenario’s links en rechts
zullen doorlopen. Dit is nog niet aangetoond. Veel auteurs
maken daarom geen onderscheid meer en gebruiken de algemene term procesveiligheidsindicatoren. Q
Paul Swuste is werkzaam bij de sectie veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft, Karolien van Nunen (Leerstoel Vandeputte, Universiteit Antwerpen) en Genserik Reniers werken bij de Antwerp Research Group on Safety and Security (ARGoSS) van de Universiteit
Antwerpen, en Peter Schmitz is werkzaam bij OCI-Nitrogen, Geleen.

Congresbundel
Praktijkcase

De
BowTie RI&E
Deze casus laat zien hoe met behulp van de BowTie-methodiek [1]
de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van een internationale
organisatie is uitgevoerd. Door vervolgens de barrières actief te
managen, heeft de organisatie op ieder moment een actueel
inzicht in de beheersmaatregelen.
TEKST AAD VERSTEEG

D

e casus betreft een internationale organisatie
met een vestiging in Nederland. De organisatie is actief in de ruimtevaartindustrie. Behalve een kantoor heeft de organisatie werkplaatsen, laboratoria en testlocaties.

De organisatie wilde een actuele en goed hanteerbare risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). De vorige RI&E dateerde van 2008 en was een aantal keren geüpdatet. De
organisatie was niet tevreden met de hanteerbaarheid van
deze RI&E, die was vastgelegd in Word- en Excel-documenten. Andere eisen waren: de RI&E moet voldoen aan
wet- en regelgeving, het proces moet aansluiten bij ISO
9001 en de RI&E moet voldoende diepgang hebben. In de
organisatie werken mensen uit verschillende landen maar
de voertaal is Engels.

bedrijfsonderdelen. Een goed uitgangspunt was ook de
verdiepende risico-inventarisaties en de risicobeheersing
binnen de verschillende bedrijfsonderdelen. Deze bedrijfsonderdelen waaronder mechanical workshops, testfaciliteiten en laboratoria werken op uitvoeringsniveau
met eigen risico-inventarisaties en taak-risico-analyses
(TRA’s).
De organisatie heeft ook een goed werkend werkvergunningssysteem en een actieve bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). Op het gebied van welzijn en gezondheid is
een interne medische staf actief met eigen artsen en verpleegkundigen. Voorts heeft de organisatie een goed functionerend HSE-team met HSE-experts die dagelijks adviseren over de risico-aanpak en die participeren in een
safety board. Kortom: in de organisatie zijn veel zaken
goed geregeld.

Uitgangspunten
Uitgangspunt was de RI&E uit 2008. Daarnaast was er
een uitgebreid gedocumenteerd systeem met beleid, procedures en risicodocumentatie aanwezig. De interne
Health, Safety and Environmental-unit (HSE) heeft in de
aanloop naar de RI&E een preliminaire hazard-analyse
(PHA) uitgevoerd en de grootste gevaren (hazards) zoals
explosie- en brandgevaar gekoppeld aan verschillende

Maken van een projectplan
Het management is verantwoordelijk voor de RI&E maar
de HSE-unit kreeg de opdracht om het uit te voeren en
schakelde ter ondersteuning een extern adviseur in. De
extern adviseur startte met het maken van een projectplan
waarin de doelen, de scope, de uitgangspunten, de verantwoordelijkheden en de procesaanpak werden vastgelegd.
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26 BowTie-diagrammen
001 Psycho social factors
002 First aid and emergency response
003 General workplace safety and health
004 Buildings and premises (outdoor)
005 Technical installations
006 Hazardous atmospheres / conﬁned spaces
007 Hazardous material and gasses
008 Explosive atmospheres
009 Carcinogenic, mutagen and reprotoxic substances
010 Physical load and ergonomics
011 Video Display Unit work
012 Hazardous noise
013 Vibrations
014 Climate/ ventilation/ day light
015 Artiﬁcial optical radiation (Laser/ UV light)
016 Radiation ionizing
017 Work equipment/ Machinery
018 Hoisting and lifting activities
019 PPE and safety signals
020 Human behaviour
021 Biological agens
023 Electro Magnetic Fields
024 Mobile work equipment
025 Electrical installation
026 Organization of HSE

Voor het proces werd gekozen voor het risico-managementmodel zoals beschreven in ISO 31000.

Keuze voor het instrument
De organisatie wilde een instrument voor de RI&E dat
aansloot bij de cultuur, de taal en de wensen van de organisatie. De bestaande RI&E in Word- en Excel-documen-

Om iedereen zoveel
mogelijk te betrekken
bij de risicoinventarisatie
werden BowTiesessies
georganiseerd
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ten was te onoverzichtelijk geworden. Andere softwareprogramma’s konden dit probleem ook niet oplossen. De
HSE-unit besloot, op advies van de extern adviseur en in
overleg met het management, de RI&E volledig in BowTiediagrammen vast te leggen en de beheersmaatregelen te
volgen op basis van een barrier-based riskmanagementmethodiek. Voor de software werd het programma BowTie
XP met de auditmodule en BowTie Server van CGE-riskmanagement in Leidschendam gebruikt.

BowTie-diagrammen
Voordat wordt gestart, is het belangrijk dat je weet welke
Bowtie-diagrammen moeten worden ontwikkeld. De resultaten uit de eerdergenoemde preliminaire hazard-analyse (PHA) vormden hiervoor de basis. Uiteindelijk zijn er
26 BowTie-diagrammen ontwikkeld (zie kader).
De BowTie-diagrammen volgen in hoofdlijnen de onderwerpen in het Arbobesluit. Voor de organisatie van arbeidsomstandigheden (wettelijke verplichtingen) is een apart BowTie-diagram ontwikkeld (nummer 26 in het kader).

Uitwerken van BowTie-diagrammen
Na het bepalen van de gevaren of hazards zijn in samenwerking met de HSE-unit en diverse interne deskundigen
de BowTie-diagrammen opgesteld. Dit is een standaard
proces en betrof het bepalen van de ongewenste gebeurtenis, de consequenties, de oorzaken en de beheersmaatregelen, zowel aan de preventieve als aan de correctieve
kant van BowTie.
Het is van belang dat dit deel van het proces op de juiste
wijze wordt uitgevoerd omdat onjuist opgestelde diagrammen tot verkeerde conclusies en maatregelen kunnen leiden [2]. Het ontwikkelen van de BowTie-diagrammen werd
begeleid door de extern adviseur.

BowTie-sessies
Om risico-eigenaren en interne deskundigen zoveel mogelijk te betrekken bij de risico-inventarisatie werden
BowTie-sessies georganiseerd. Voor het ontwikkelen van
BowTie-diagrammen met speciﬁeke gevaren zoals gevaarlijke stoffen, explosiegevaar en straling werden risicoeigenaren en interne experts uitgenodigd. Voor het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werden de
deskundigen van de medische staf en HR betrokken. Voor
werken met beeldschermen, werkdruk en kantoorrisico’s
schoven een groot aantal leden van de ondernemingsraad
aan.
Het uitvoeren van deze BowTie-risicosessies was nieuw
voor de organisatie en werd goed gewaardeerd. Alle BowTie-risicosessies waren voorbereid met voorbeeld diagrammen en duurden niet langer dan één tot anderhalf
uur.

Na aﬂoop van de BowTie-sessies kregen de deelnemers
het resultaat in de vorm van een compleet BowTie-diagram en werd gevraagd dit te bespreken binnen de afdeling en feedback te geven.

Kwaliteitsborging van BowTie-diagrammen
Om de kwaliteit van de BowTies te borgen werd ieder
BowTie-diagram door de extern adviseur beoordeeld op
volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit. Ook werd getoetst aan de hand van eisen van nationale en internationale regelgeving en werd gekeken of de bronaanpak voldoende was meegenomen in de beheersmaatregelen.
Daarnaast werd gekeken of de BowTie-diagrammen voldoen aan kwaliteitscriteria voor het proces en de methodologie. Uiteindelijk had de organisatie na enkele maanden 25 BowTie-diagrammen en 400 kritische
beheersmaatregelen [3].

Bepalen effectiviteit beheersmaatregelen
De volgende stap betrof het toetsen en evalueren van de
beheersmaatregelen in de praktijk. Voor dit doel organiseerde de HSE-unit rondgangen en interviews met het
management. De HSE-unit bezocht ook afdelingen en
technische units en liep mee met inspectieronden.
Na een paar maanden kon de HSE-unit een overall beeld
opmaken van de effectiviteit van de beheersmaatregelen.
De conclusie was dat 357 beheersmaatregelen [4] voldoende worden beheerst en 43 beheersmaatregelen verbetering behoeven waarvan 7 met urgentie. De HSE-unit
stelde in overleg met het management voor de 43 beheersmaatregelen een plan van aanpak op.

Actief managen van barrières
Daar waar de traditionele RI&E vaak stopt na het plan van
aanpak gaat de BowTie RI&E verder. Door de aan de beheersmaatregelen gekoppelde metadata zoals locatie, eigenaarschap, activiteiten en performance kan de HSE-unit

Meer informatie
Richtlijnen voor ontwikkeling van BowTie-diagrammen worden uitgebreid beschreven in het onlangs
door Wiley uitgegeven conceptboek ‘BowTies in Risk
Management’. Dit boek is een aanrader voor wie met
de BowTie-methodiek gaat werken.

op ieder gewenst moment de meest actuele status van de
beheersmaatregelen opvragen.
De HSE-unit monitort de effectiviteit van de beheersmaatregelen door gerichte audits, die door middel van de auditmodule en BowTie Server eenvoudig zijn aan te sturen. Informatie over de effectiviteit wordt ook verkregen door
inspecties en resultaten van incidentonderzoek. BowTie
Server maakt het mogelijk om alle data eenvoudig en actief te managen.

Conclusie
De RI&E is goed uitvoerbaar met behulp van de BowTiemethodiek. Door de BowTie RI&E heeft de organisatie een
overzichtelijke en goed hanteerbare risico-inventarisatie
gekregen die voldoet aan de uitgangspunten van wet- en
regelgeving. Ook is de organisatie in staat de RI&E actueel
te houden. Door het gekozen proces en de BowTie-methodiek is de betrokkenheid en het draagvlak bij alle stakeholders hoog. Q

Aad Versteeg is senior veiligheidskundige (HVK/MoSHE) bij AVSM Arbo
Consult

Noten
[1] De BowTie-methodiek is gebaseerd op het Swiss Cheese Model
van James Reason en bestaat in de basis uit de volgende elementen: gevaar, ongewenste gebeurtenis, gevolgen, oorzaken,
beheersmaatregelen en escalatiefactoren.

Uiteindelijk had de
organisatie na
enkele maanden 25
BowTie-diagrammen
en 400 kritische
beheersmaatregelen

[2] Onlangs is het boek BowTies in riskmanagement uitgebracht
door Wiley onder auspiciën van de Chemical Safety Board en het
Energy Institute. In dit boek worden richtlijnen gegeven voor de
uitvoering van de BowTie-methodiek.
[3] Tijdens het ontwikkelen van de BowTie-diagrammen is ervoor
gekozen om alle beheersmaatregelen als kritisch en een aantal
als zeer kritisch te kwaliﬁceren. Hiermee wordt aangegeven dat
alle beheersmaatregelen belangrijk zijn en een permanente opvolging behoeven.
[4] De kwaliﬁcatie ‘voldoende’ is gebaseerd op een momentopname
en op basis van steekproeven in de organisatie. Binnen afdelingen en per locatie kunnen sterke afwijkingen zijn.
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Congresbundel
Implementatie trainingen bij instituten van NWO-I

De kracht van
digitale instructie
Onder de werkgever NWO-I vallen diverse wetenschappelijke onderzoeksinstituten waaronder Nikhef, AMOLF en ARCNL. In 2014 bleek uit een analyse dat een
groot aantal (60 tot 80 procent) nieuwe medewerkers bij Nikhef, AMOLF en ARCNL niet of te laat voorlichting en onderricht kregen. Het gevolg was dat deze
medewerkers beperkt op de hoogte waren van noodprocedures en andere veiligheidsregels in de laboratoria. Naar aanleiding van deze analyse hebben de directies van AMOLF, ARCNL en Nikhef de afdeling Arbo&Milieu opdracht gegeven digitale Instructie en Training (dI&T) te implementeren. Naar aanleiding van deze
opdracht is een pakket van eisen opgesteld voor wat betreft de softwarekeuze.
TEKST MARCEL VERVOORT (NWO-I), ILJA STAVENUITER (AMOLF), NICO REM (NIKHEF),
THOMAS MEIJVOGEL (ARCNL), BRAM VAN DER GAAG (AMOLF, ARCNL, NIKHEF)

Uitgangspunten pakket van eisen
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
1. Digitale voorlichting en onderricht (v/o) wordt in eerste
instantie ontwikkeld voor de NWO-I-instituten Nikhef,
AMOLF en ARCNL.
2. De gekozen software moet ruimte bieden voor het aansluiten van overige NWO-I-instituten (inclusief het
NWO-I-bureau).
3. Het voorlichtingsmateriaal moet vanaf elke pc en laptop bereikbaar zijn. Met andere woorden: dI&T dient te
worden aangeboden via een webapplicatie.
4. De software moet de mogelijkheid bieden om de opgedane kennis te toetsen.
5. Nieuwe medewerkers doorlopen v/o (algemeen en speciﬁek voor de werkzaamheden die ze gaan verrichten)
alvorens ze aan de slag gaan.
6. Voor de ontwikkeling van instructie- en trainingsmateriaal moet gebruik kunnen worden gemaakt van conventionele software zoals MS Word, MS Powerpoint en
zelfgemaakt beeldmateriaal.
Vooral de punten 2 en 6 zijn zwaarwegend bij het maken
van de keuze. Ten aanzien van punt 2 is het van belang dat
er een platform gekozen wordt waarop alle instituten van
NWO-I kunnen aansluiten. Het voordeel hiervan is dat
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dI&T uniform kan worden aangeboden en gebruik kan
worden gemaakt van reeds ontwikkelde dI&T-modules.
Uitgangpunt 6 is van belang om het ontwikkelen en actualiseren van dI&T in eigen hand te houden en een hoge
mate van ﬂexibiliteit te creëren. Met andere woorden, voor
de inhoudelijke ontwikkeling van dI&T moeten de instituten niet afhankelijk zijn van de softwareleverancier.
Keuze
Er is gekozen voor de aanschaf van de instructie- en trainingsmodule van het bedrijf Lab Servant B.V. De volgende
redenen waren doorslaggevend voor deze keuze:
- De reeds genoemde module is ontwikkeld voor onderzoeksinstellingen en wordt sinds enige jaren succesvol
gebruikt door de Technische Universiteit Delft.
- Bij de ontwikkeling van instructiemateriaal en trainingen kan gebruik worden gemaakt van veelgebruikte
software zoals reeds genoemd in de uitgangpunten (zie
punt 6 onder uitgangspunten pakket van eisen).
Pilotfase
Alvorens de dI&T bedrijfsbreed te implementeren, is gestart
met een pilot. De volgende twee onderwerpen zijn gekozen:
- Instructie noodprocedures
- Instructie beeldschermwerk

Beide onderwerpen maken deel uit van de instructie aan
nieuwe medewerkers. Uit de pilot kan worden geconcludeerd dat:
- er rekening mee moet worden gehouden dat instructies
duidelijk zijn zonder dat hierbij toelichting wordt gegeven;
- het deﬁniëren van heldere vragen en antwoorden geen
sinecure is en om expertise vraagt;
- voor het testen van de ontwikkelde instructie een representatieve groep medewerkers moet deelnemen;
- er voldoende tijd uitgetrokken moet worden voor het
uitvoeren van de pilot.

- Door het volgen van de module moet de deelnemer bewust worden gemaakt van de wijze waarop de belangrijkste onderwerpen zoals hiervoor zijn beschreven zijn
geregeld.
- De antwoorden van de toets zijn terug te vinden in de
presentatie.

De pilot heeft zes maanden in beslag genomen alvorens
de module voor nieuwe medewerkers is afgerond en geimplementeerd bij Nikhef, AMOLF en ARCNL.

Voor het bepalen van instructie en training over risico’s en
de beheersing hiervan voor speciﬁeke werkzaamheden is
de RI&E en het ongevallenregister als uitgangpunt genomen. Er is een aantal onderwerpen uitgewerkt of wordt
momenteel uitgewerkt (zie schema 2).

Resultaten
Allereerst is de dI&T-module ontwikkeld voor nieuwe medewerkers. In deze module komen de onderwerpen aan bod
waar iedereen mee te maken krijgt als hij of zij voor het
eerst aan het werk gaat bij een van de wetenschappelijke
instituten. De volgende hoofdonderwerpen komen aan bod:
- Organisatie en verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden.
- Sociale veiligheid, waarbij ook het beleid ten aanzien
van ongewenst gedrag, alcohol, medicijnen en drugsgebruik wordt toegelicht inclusief de rol van de bedrijfsarts en vertrouwenspersonen.
- Risico’s van beeldschermwerk en het correct instellen
van de werkplek.
- Risico’s bij het betreden van labs (meest basale kennis).
- Werken buiten kantooruren.
- Kinderwens en zwangerschap.
- Noodsituaties, bedrijfshulpverlening en ongevallen.

Het moge duidelijk zijn dat de dI&T voor nieuwe medewerkers gericht is op bewustwording en niet gericht op inzicht.
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer over de jaren
2016 tot en met 2018.

Uitgangspunten
- Trainingen die betrekking hebben op speciﬁeke werkzaamheden zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Instituut 2016 2017 2018

Totaal

Aantal nieuwe medewerkers

Percentage van het totaal
aantal medewerkers

AMOLF

39

243

88

370 (100%)

ARCNL

0

53

24

78 (100%)

Nikhef

55

144

48

247 (99%)

Schema 1.

#

Onderwerp

Instituut Status

De inhoud wordt bepaald op instituutsniveau waardoor
elke training NWO-I-brede elementen en instituutspeciﬁeke elementen bevat.

1

Veilig werken met
gevaarlijke stoffen
(chemical safety-training)

AMOLF,
ARCNL

Gereed

Uitgangspunten
- De module voor nieuwe medewerkers wordt in de Engelse en de Nederlandse taal uitgebracht.

2

Laserveiligheid (laser
safety-training)

AMOLF,
ARCNL,
Nikhef

Gereed

3

Veilig werken met
biochemische stoffen en
genetisch gemodiﬁceerde
organismen (GGO) op ML-Iniveau (biochemical safetytraining ML-I)

AMOLF

Gereed

4

Veilig werken met
AMOLF
biochemische stoffen en
GGO op ML-II-niveau
(biochemical safety-training
ML-II)

In ontwikkeling

5

Veilig werken in nanolab
(clean room, training
nanolab)

Ontwikkeld
Start 2019

6

Veilig werken met
Nikhef
ioniserende straling
(training working safely with
ionizing radiation)

De wetenschappelijke
instituten van NWO-I
Onder de werkgever NWO-I vallen diverse wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Het gaat om de instituten AMOLF, ARCNL, ASTRON, DIFFER, CWI, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. De wetenschappelijke
instituten worden ondersteund door het NWO-I-bureau. Alle deze instituten verrichten wetenschappelijk
onderzoek binnen gedeﬁnieerde onderzoeksgebieden
zoals de biofysica, deeltjes- en fusiefysica, wiskunde
en ecologische systemen (bijvoorbeeld in zeeën en in
het Waddengebied). Een aantal instituten als AMOLF,
DIFFER, Nikhef, NIOZ en SRON, verricht onderzoek in
laboratoria waarbij gebruik wordt gemaakt van onder
andere gevaarlijke stoffen, ioniserende straling, genetisch gemodiﬁceerde organismen (GGO) en lasers.

AMOLF

Ontwikkeld
Start 2019

Schema 2.
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Instituut
Instructie en trainingsmodule
Chemical safety-training

Opmerking

AMOLF
2017

2018

2016

2017

2018

14

62

43

4

8

8

Gestart in 2016

139
Gestart in 2017

Totaal
Biochemical safety-training ML-I

Nikhef

2016
Totaal
Laser safety-training

ARCNL

94
129

Gestart in 2017

Totaal

38

NVT

20
35

30

2016 2017 2018

21

3

51

8

NVT

NVT

5

17

55

Schema 3

- De inhoud van de training en de vragen dienen te leiden
tot inzicht. Dit betekent dat de antwoorden op vragen
niet zijn terug te vinden in de presentatie.
Bovenstaande tabel (schema 3) geeft de resultaten weer
van de speciﬁeke trainingen.
De getallen geven het aantal medewerkers weer dat heeft
deelgenomen aan de training.
Tijdens de ontwikkeling van de module Chemical safetytraining is gebleken dat medewerkers die geen chemische
achtergrond hebben, onvoldoende praktische kennis hebben van veilig werken met chemicaliën in het laboratorium. Hierbij moet gedacht worden aan fysici die geen chemische achtergrond hebben, maar wel chemische
werkzaamheden moeten verrichten.
Dit betekent dat dI&T niet afdoende is voor deze medewerkers. Voor deze medewerkers is een praktijktraining
ontwikkeld waarmee de meest basale veiligheidsregels
aan bod komen die gelden bij het werken met chemicaliën
in een laboratorium.
Voor laser safety is een praktijktraining in ontwikkeling
waarmee hetzelfde doel wordt nagestreefd als de praktijktraining Veilig werken met chemicaliën, maar dan gericht
op het veilig werken met lasers.

Borging
Het fenomeen borging heeft betrekking op twee onderwerpen, namelijk:
- borging dat iedereen de dI&T-modules volgt die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden;
- borging dat kennis beklijft.
Ten aanzien van het eerste punt is bij alle drie de instituten een procedure van kracht. Op hoofdlijnen komt de procedure op het volgende neer:
- Medewerkers ontvangen op de dag van hun aanstelling
een uitnodiging via de mail om de verplichte dI&T-modules te volgen.
- Na een week worden de deelnemers die nog niet hebben deelgenomen aan de verplichte dI&T door de arboen milieucoördinator aan de modules herinnerd en
nogmaals gevraagd deel te nemen aan de dI&T. De herinnering gebeurt via de mail.
- Als de herinnering geen soelaas biedt, wordt de medewerker na een week wederom benaderd door de arbo-
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Alle medewerkers
dienen eenmaal
per drie jaar de
instructie en training
voor nieuwe medewerkers te volgen
en milieucoördinator (inclusief de leidinggevende). Ook
deze herinnering gaat via de mail.
- Mocht ook dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan
neemt de leidinggevende contact op met de betreffende
medewerker.
- Als na een week wederom de dI&T-modules niet zijn
gevolgd, neemt de directeur of instituutsmanager contact op met de medewerker.
Ten aanzien van de borging van de kennis is afgesproken
dat alle medewerkers eenmaal per drie jaar de instructie
en training voor nieuwe medewerkers dienen te volgen.
Voor de overige modules dienen hierover afspraken te
worden gemaakt.

Conclusies
- De implementatie van dI&T was succesvol bij de NWOI-instituten AMOLF, ARCNL en Nikhef.
- De pilotfase neemt veel tijd in beslag, hou hiermee rekening.
- Niet voor alle onderwerpen is het geven van dI&T afdoende zoals blijkt uit werkzaamheden met chemicalien in het laboratorium uitgevoerd door medewerkers
die geen chemische achtergrond hebben.

Toekomstige ontwikkelingen
Zoals reeds is aangegeven zijn een aantal dI&T-modules
in ontwikkeling of worden in gebruik genomen gedurende
2019. De volgende stap is om te bepalen in hoeverre de
andere NWO-I-instituten aansluiten op de Lab Servant.
Voor DIFFER zijn alle voorbereidingen getroffen om dI&T
te implementeren en NIOZ heeft aangegeven in 2019 te
willen aansluiten. Q

Congresbundel
Van voorschriften naar gedragen veiligheidscultuur

De luie manager
We moeten van een aansturing van mensen door middel van voorschriften naar een veiligheidscultuur die door de medewerkers gedragen wordt en waarbij de denkkracht en daadkracht van medewerkers maximaal benut wordt. Laat medewerkers zich
ontwikkelen tot goede vakmensen zodat zij de werkelijkheid kunnen interpreteren, kunnen oordelen en daarnaar kunnen handelen.
TEKST MARTIN WAAIJER

O

rganisaties stoppen veel energie in het realiseren van een goed gecontroleerde organisatie. Toch blijken er in die goed gecontroleerde
organisatie steeds weer dingen mis te gaan.
Moeten we op deze weg voortgaan? Het antwoord is nee. De eyeopener is dat die goed gecontroleerde
organisatie nu juist het probleem is in plaats van de oplossing. We moeten de oplossing dus in een andere richting
zoeken.

Deterministisch wereldbeeld
Om organisaties beter te begrijpen moeten we ons eerst
realiseren dat ons gedrag sterk beïnvloed wordt door ons
wereldbeeld, dat wil zeggen dat we onbewuste aannames
doen over de werkelijkheid. Dit wereldbeeld bepaalt in
sterke mate de organisatiecultuur. Laten we dit wereldbeeld eens expliciet maken. Veel organisaties worden nog
steeds aangestuurd vanuit een deterministisch wereldbeeld. Dat wereldbeeld gaat ervan uit dat een goed gecontroleerde organisatie datgene bereikt wat zij zorgvuldig
gepland heeft. De structuur is hiërarchisch en de aansturing centraal. Procedures en richtlijnen sturen het gedrag
van mensen. Er is een sterke nadruk op beheersing door
middel van controlemechanismen. Dit deterministische
wereldbeeld was lange tijd succesvol. De tijden zijn inmiddels echter sterk veranderd. Organisaties moeten leren
omgaan met steeds grotere onzekerheden. De grote vraag
is wat het alternatief is.

ander wereldbeeld eigen maken, dat ik darwinistisch wil
noemen. Het is geïnspireerd op de evolutietheorie van
Darwin. De natuur is allesbehalve deterministisch. Alles
past zich voortdurend aan zonder draaiboek. Dit heeft een
ongekende kracht. Het heeft een uniek en complex leefsysteem op aarde gecreëerd dat zich continu blijft aanpassen aan veranderende omstandigheden. De kracht van de
evolutie die we in de natuur zien, moeten we mobiliseren
in organisaties. Het darwinistische wereldbeeld gaat ervan
uit dat je het gedrag van een organisatie niet kunt vastleggen en ook niet moet wíllen vastleggen. Het gedrag is de
uitkomst van de evolutie van een zelforganiserend systeem binnen gegeven randvoorwaarden.

Leiderschapsstijl en zingeving
We zullen onze deterministische manier van denken moeten aﬂeren. Terwijl in de natuur de randvoorwaarden een
gegeven zijn, moeten die in organisaties gekozen worden.
Het is de taak van leidinggevenden om zorgvuldig de juiste
randvoorwaarden te kiezen. Dit is een echte uitdaging,
omdat de gekozen randvoorwaarden het resultaat niet bepalen, maar hoogstens de kans op bepaalde resultaten
verhogen. Dit vereist strategisch management van de leidinggevenden omdat een duidelijke visie nodig is om de
juiste randvoorwaarden te kunnen kiezen. Visie is nodig op
ieder niveau in de organisatie. Een leidinggevende op een
lager niveau moet de visie van het niveau erboven kunnen
vertalen naar zijn eigen niveau. Verder zijn leidinggevenden overwegend faciliterend.

Darwinistisch wereldbeeld
Er is gelukkig een alternatief. We kunnen het hardnekkige
deterministische wereldbeeld het best loslaten en ons een

Medewerkers handelen vanuit een intrinsieke motivatie en
zoeken zingeving. Zij willen graag bijdragen aan de bedoe-
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ling van hun organisatie, gedreven door hun vakmanschap
en in samenwerking met anderen. Op deze manier geeft
de organisatie ruim baan aan de creativiteit van medewerkers. Dit zal steeds meer de concurrentiekracht van organisaties gaan bepalen.

Accepteren van de werkelijkheid
In het darwinistische wereldbeeld accepteer je de werkelijkheid zoals zij is. Je accepteert onzekerheid en ervaart
deze als stimulerend. Als het resultaat afwijkt van het
plan, dan accepteer je dit als feit. Je beschouwt een plan
niet als een voorspelling van de toekomst, maar als een
zorgvuldig opgestelde hypothese. Alle aannames in de hypothese staan ter discussie. Je gebruikt afwijkingen tussen werkelijkheid en plan als informatie om aannames te
falsiﬁceren. Op deze manier leer je van de werkelijkheid.
Dit wereldbeeld is gebaseerd op voortdurende terugkoppeling. Het is van belang de confrontatie met de werkelijkheid niet te lang uit te stellen en om vele iteraties te maken. Omdat de mate waarin mensen met onzekerheid
kunnen omgaan, sterk kan verschillen is het belangrijk
mensen te selecteren op deze competentie al naar gelang
de mate waarin onzekerheid in hun positie een rol speelt.

Sociale innovatie
Het is een hele uitdaging om ons het darwinistische wereldbeeld eigen te maken, omdat we zo lang beïnvloed zijn
door het deterministische wereldbeeld. Het is ook een uitdaging omdat mensen hechten aan het vertrouwde en zekerheid zoeken. Margaret Heffernan beschrijft in haar
boek Willful blindness dat alles buiten die vertrouwde en
ogenschijnlijk zekere omgeving onze blinde vlek is. Zij
stelt dat mensen twee keer zoveel informatie zoeken die
hun standpunt bevestigt dan informatie over tegengestelde ideeën.
Voor deze uitdaging moet de bestaande organisatiecultuur
onder ogen worden gezien, ter discussie gesteld en langzaam veranderd worden. Dit vereist sociale innovatie. Het
Erasmus Centre for Business Innovation (ECBI), dat jaarlijks onderzoek doet naar innovatie in Nederland, geeft drie
adviezen voor sociale innovatie: het stimuleren van zelforganisatie, het ontwikkelen van informeel en dienend leiderschap, en medewerkers in staat stellen nieuwe competen-

Medewerkers zijn
zelfredzaam, nemen
initiatief en tonen
ondernemerschap
94
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ties te ontwikkelen zoals complexe problemen oplossen,
creatief zijn en kritisch denken. Zelforganisatie is de basis
voor de gewenste verandering van de organisatiecultuur
omdat de nieuwe leiderschapsstijl en ruimte voor competentieontwikkeling van medewerkers daar onlosmakelijk
deel van uit maken. Dit geldt voor medewerkers onafhankelijk van hun opleiding of positie in de organisatie.

Zelforganisatie en leiderschapsstijl
Het darwinistische wereldbeeld veronderstelt zelforganisatie of zelfsturing. Wat betekent zelforganisatie voor een leidinggevende? Het betekent simpelweg dat een leidinggevende beseft dat medewerkers zelf kunnen nadenken, hun
vak verstaan, hun werk zelf kunnen organiseren, geen behoefte hebben aan controle, maar wel de bevlogenheid en
visie van de leidinggevende waarderen. Het betekent ook
dat de leidinggevende de benodigde middelen verschaft en
duidelijke randvoorwaarden schept waarbinnen medewerkers autonoom kunnen handelen en verantwoordelijkheid
kunnen nemen. Kortom, een leidinggevende heeft vertrouwen in de medewerkers. Tenslotte zorgt een leidinggevende
ervoor dat deze er voor medewerkers is als zij die nodig
hebben. Het aﬂeren van het deterministische denken is een
oefening in loslaten (en losmaken). De uitdaging voor een
manager is om een luie manager te worden.
Wat betekent deze nieuwe leiderschapsstijl of managementstijl voor medewerkers? Het betekent dat medewerkers zelfredzaam zijn, initiatief nemen, ondernemerschap
tonen en verantwoordelijkheid nemen. Zij werken in zelfsturende teams. Zij zijn gemotiveerd om continu te leren
zodat duurzame inzetbaarheid bevorderd wordt.

Organisatie als lerend neuraal netwerk
In de darwinistische benadering is het lerend vermogen
niet vastgelegd in processen en procedures, maar in de interactiepatronen tussen de medewerkers. Het is eerder
een neuraal systeem, waarbij de kennis niet in geheugenvakjes zit, maar in het neurale netwerk. Het grote voordeel
van zo’n organisch systeem is dat het zeer ﬂexibel is en
intrinsiek zelﬂerend. Hoe meer interactie en terugkoppeling, hoe meer zo’n systeem leert. Het nadeel is dat de uitkomst niet goed voorspelbaar is.
Willen we als organisatie overleven, dan zullen we met deze
onzekerheid moeten leren leven. Of beter: juist omdat we
de onzekerheid accepteren, kunnen we deze incorporeren
in ons dagelijks handelen en de werkelijkheid onbevangen
tegemoet treden. We moeten van een oordelende houding
naar een waarnemende houding. Dit is een voorwaarde om
echt te kunnen leren. De tijd van best practices is voorbij.
Omdat de situatie continu verandert, moeten we ook continu onze aanpak verbeteren. Daar zijn gelukkig methodieken voor beschikbaar, aangeduid met ‘continu verbeteren’,
‘lean’ of ‘agile’. Deze methodieken zijn gebaseerd op goede
ideeën, maar we moeten oppassen dat we deze methodie-

Verandering in veiligheidscultuur
Oude situatie

Nieuwe

situatie

De veiligheidsafdeling vaardigt voorschriften uit

De veiligheidsafdeling ondersteunt en beïnvloedt

Medewerkers volgen voorschriften

Medewerkers hebben kennis van veiligheid en
handelen daarnaar

Je dwingt veiligheid af

Je maakt maximaal gebruik van de denk- en
daadkracht van medewerkers

Medewerkers kunnen volstaan met het afvinken van
checklists

Medewerkers moeten zelf interpreteren en oordelen

De veiligheidsafdeling heeft vetomacht

De veiligheidsafdeling heeft macht door haar kennis
en bijdrage

Extrinsieke veiligheid

Intrinsieke veiligheid

Veiligheid is een extern opgelegde plicht voor
medewerkers

Veiligheid is een zelf opgelegde plicht voor
medewerkers

Een regelgedreven veiligheidscultuur

Een gedragen veiligheidscultuur

ken niet als religies beschouwen omdat er dan weer groepen ontstaan met hun eigen denkwijze, jargon en rituelen.
Het uiteindelijke doel, echte samenwerking, wordt daarmee
weer belemmerd. Het is belangrijk te weten dat zelforganisatie de basis is van deze methodieken en dat medewerkers zelf moeten beslissen hoe zij hun werk beter kunnen
aanpakken. Medewerkers willen zinvol werk doen. Door
technologische veranderingen zal het werk continu blijven
veranderen. Er zijn wel implementaties die top-down doorgedrukt worden. Dit is echter niet de oorspronkelijke bedoeling van deze methodieken.

Consequenties voor de veiligheidscultuur
Het pleidooi is om van de heersende deterministische
zienswijze naar de darwinistische zienswijze te bewegen.
Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop we naar
veiligheid kijken. De nadruk ligt op het ontwikkelen van
een veiligheidscultuur die door de medewerkers gedragen
wordt en waarbij de denkkracht en daadkracht van medewerkers optimaal benut wordt. Laat medewerkers zich
ontwikkelen tot goede vakmensen. Dit is een voorwaarde
voor een goede veiligheidscultuur waarin vakmensen de
werkelijkheid kunnen interpreteren, kunnen beoordelen
en daarnaar kunnen handelen.

Laten we eens kijken hoe de nieuwe situatie eruitziet ten
opzichte van de oude situatie. Bovenstaand overzicht toont
de benodigde verandering in veiligheidscultuur.
In de nieuwe situatie zullen er voorschriften blijven bestaan. Het verschil met de oude situatie is echter dat voorschriften altijd ter discussie blijven staan. Bovendien ligt
de nadruk op het ontwikkelen en onderhouden van het besef waarom deze voorschriften nodig zijn in plaats van het
lijdzaam opvolgen van voorschriften. In de oude situatie
worden vaak ingewikkelde voorschriften opgesteld zodat
op papier alles veilig is, maar wordt er vaak door leidinggevenden zodanige tijdsdruk en prestatiedruk opgelegd
dat medewerkers zich wel gedwongen voelen om van de
voorschriften af te wijken. Omdat er niet geïnvesteerd is in
de benodigde veiligheidskennis, worden er vaak onverantwoorde beslissingen genomen. In de nieuwe situatie is
veiligheid een onderdeel van vakmanschap. De vakman
heeft voldoende kennis om situaties te beoordelen en een
verantwoorde afweging te maken. De vakman gebruikt zijn
vakmanschap om optimaal te kunnen presteren. Hij wordt
ook geacht om ongeoorloofde druk te weerstaan. Dit vereist een veiligheidscultuur die in gelijke mate door zowel
medewerkers als leidinggevenden gedragen wordt.

Tot slot

Voorschriften zullen
altijd ter discussie
blijven staan

Het gedachtegoed van dit artikel is gebaseerd op het boek
De luie manager, dat in maart 2018 is uitgekomen. De auteur begeleidt medewerkers, teams en managers in organisaties naar een nieuwe manier van samenwerken, waarin zelforganisatie en lerend vermogen centraal staan.
Huidige klanten van de auteur zijn bedrijven waar techniek
een belangrijke rol speelt. Q
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Congresbundel
Veiligheid bij Tata Steel IJmuiden

Samen veilig
Veiligheid voor iedereen is een basisvoorwaarde bij de uitvoering
van werkzaamheden, 24x7. Zo ook bij Tata Steel in IJmuiden. Bij
het in 1918 gestarte bedrijf onder de toenmalige naam Koninklijke
Hoogovens heerst een cultuur waar (arbeids)veiligheid al 100 jaar
onlosmakelijk is verbonden met het produceren en verwerken van
staal. Het is voor iedereen die de werkzaamheden heeft mogen
aanschouwen, duidelijk dat veiligheid onderdeel is van een complex (bedrijf)proces dat door de enorme krachten die vrijkomen,
gevoelig is voor veranderingen van welke aard dan ook. Dit vereist
daarom continu de onverdeelde aandacht van elke medewerker.
TEKST EISE JAN WATTEL, GEMA MUSK, WIM STAM

V

eiligheid in de context van Tata Steel is gebaat bij de intrinsieke motivatie van alle medewerkers op ieder niveau van de organisatie. Hierbij geldt dat opleidingen en
trainingen voortdurend gelijke pas dienen te
houden met de trends in de staalindustrie. Zelfstandig en
professioneel kunnen signaleren, acteren, onderzoeken en
bewust worden van (nieuwe) veiligheidsrisico’s als onderdeel van werkplekopleiding en -training, maken dat deze
inspanningen onder andere ontkoppeld kunnen worden
van leeftijd, generatie en functie in de organisatie.

Historie
Op 15 juli 1939 startte de Koninklijke Hoogovens IJmuiden
het fabrieksonderwijs met slechts vijf leerlingen die te
werk gesteld zouden worden in de centrale werkplaats.
Een door de overheid erkende nieuwe vorm van technisch
onderwijs is op deze wijze tot stand gekomen. Geheel op
maat gesneden naar de wensen van werkgever en leerling
en toegespitst op de vraag en het aanbod in de praktijk,
groeide de Hoogovens-bedrijfsschool in een hoog tempo
uit tot de hedendaagse Tata Steel Academy waar op mboniveau 3 en 4 opleidingen worden gegeven in de richtingen
werktuigbouwkunde, elektrotechniek en procestechniek.
Inmiddels is de Academy een begrip voor vele scholen, families en bedrijven in de omgeving. Een bedrijfsschool én
werkgever voor het leven die al generaties lang met aan-
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dacht en zorg jonge vaklieden hoog opleidt tot deskundige
werknemers en tot rolmodellen voor de volgende generatie. Het zogeheten vader-op-zoonprincipe is nog steeds de
basis met een ﬂinke dosis theoretische leerstof op basis
van de huidige stand der techniek. Dit schooljaar heeft de
Tata Steel Academy 170 leerlingen geselecteerd voor de
diverse opleidingen.

Heden
Vijftig procent van de huidige bezetting van Tata Steel
IJmuiden heeft een beroepsopleiding gevolgd op de Tata
Steel Academy. De technisch georiënteerde opleidingen
zorgen ervoor dat het bedrijf de specialistische kennis en
vaardigheden in huis heeft die het nodig heeft om de installaties vakkundig te bedienen en te onderhouden. Iedere medewerker maakt in zijn of haar prille loopbaan
kennis met veiligheid, gekoppeld aan vakinhoudelijke
kennis en vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk op integraal vakmanschap, een vak leren waarin men zich bewust is van mogelijke werkgerelateerde risico’s of gevaren. De toekomstig E/W-technicus of procesoperator
wordt gedurende het leertraject tijdens verschillende
werkvormen vertrouwd gemaakt met veilig denken én
deskundig handelen. Eenmaal in het bedrijf werkzaam
worden jonge en nieuwe medewerkers opgeleid, getraind
en begeleid in de speciﬁeke risico’s van hun nieuwe dagelijkse werkomgeving.

Tata Steel IJmuiden is een modern, ambitieus, geïntegreerd staalbedrijf met een visie die sterk op de toekomst
is gericht. Marktontwikkelingen worden niet alleen aandachtig gevolgd, maar mede vanuit klantperspectief is
Tata zelf ook sterk in het innoveren en op de markt brengen van nieuwe producten, waardoor het bedrijf wereldwijd toonaangevend is. Ook op het gebied van veiligheid wil
Tata Steel tot de top van de staalindustrie behoren. Om
deze ambitie waar te kunnen maken, worden in- en externe medewerkers intensief betrokken bij het bereiken van
deze doelstelling(en). Een goed voorbeeld daarvan is dat
mensen nog voordat zij het terrein mogen betreden, in het
bezit moeten zijn van een geldige toegangspas. Deze krijgen zij na het doorlopen van een interactieve safety tour en
het aﬂeggen van een veiligheidstoets. De safety tour is in
het Safety Centrum van Tata Steel waar twaalf stands zijn
gebouwd met daarin werksituaties met bijbehorende (gesimuleerde) risico’s die in de diverse werkeenheden kunnen voorkomen. Een safety-gids leidt dagelijks meerdere
groepen medewerkers langs de stands, terwijl hij uitleg
geeft over de praktijksituaties die nagebootst worden. Om
het veiligheidsbesef en het safety-regelement van Tata
Steel goed te kunnen uitdragen, is er rekening gehouden
met anderstalige medewerkers. De veiligheidstoets is er
in meerdere talen aan en de safety-ﬂyers zijn in diverse
vreemde talen beschikbaar.
Daarnaast biedt Tata Steel de interne organisatie trainingen aan op onder andere het gebied van taak-risicoanalyse, risico-inventarisatie & evaluatie, werkvergunning, last
minute risk-analyse, management of change, proces-safety,
gevaarlijke en chemische stoffen, noodorganisatie en systematisch diepgaand onderzoek. Sinds 2011 nemen medewerkers uit alle lagen van de organisatie deel aan het vier
weken durende veiligheidsteamprogramma. Inmiddels zijn
zo’n 4000 medewerkers getraind en gaan er maandelijks

Medewerkers uit
alle lagen van de
organisatie nemen
deel aan het vier
weken durende
veiligheidsteamprogramma
nieuwe groepen van start. Aan bewustwording in relatie
tot veiligheid wordt in de kern ruim aandacht besteed aan
de onderwerpen: leiderschap, communicatie, veranderen,
(on)veilig gedrag, veiligheidsobservatie, vitaliteit/gezondheid en duurzame inzetbaarheid.
Veiligheid voor iedereen op de site IJmuiden behelst ook
de zorg voor ﬁrmamedewerkers, waarop Tata Steel dagelijks een beroep doet. De eerdergenoemde veiligheidstoets
is daar onderdeel van én ook de vorming van het Veiligheidsplatform IJmond, waaraan circa 50 contractors deelnemen. Het Veiligheidsplatform IJmond (VPIJ) en de
Health, Safety & Environment-afdeling (HSE) van Tata
Steel werken nauw samen bij het verbeteren van de veiligheidsperformance op de site IJmuiden. Veiligheidsrapportages worden gezamenlijk geanalyseerd, beoordeeld en
overeengekomen en verbeteracties worden geïnitieerd en
opgevolgd.
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Toekomst
In de afgelopen 100 jaar zijn met succes diverse strategische vraagstukken beantwoord in relatie tot het continueren van de staalproductie in IJmuiden. Doorgaans zijn er
drie generaties in IJmuiden werkzaam, die oude, bekende
en nieuwe problemen, ontwikkelingen en uitdagingen trotseren en oplossingen bedenken. Het beleid is erop gericht
deze bedrijfscultuur voor opnieuw 100 jaar te continueren.
Voor veiligheid geldt onverminderd: ‘Een leven lang investeren in veiligheid’. De ambitie een goede buur te zijn, ook
op het gebied van veiligheid, heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Tata Steel op de lokale basisschool in VelsenNoord uitlegt en demonstreert welke risico’s er kleven aan
transport over het spoor. Tata Steel IJmuiden grenst aan
de gemeenten Velsen-Noord, Beverwijk, Wijk aan Zee en
Heemskerk. Tijdens een jaarlijkse informatiedag laat het
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bedrijf zien wat de gemiddelde remweg van een locomotief
is met tien wagons beladen met rollen staal. Op deze wijze
krijgt het spelen aan of op het spoor de aandacht van basisschoolleerlingen, docenten, ouders en machinisten, wat
nodig is om ongevallen te voorkomen. De ontstane samenwerking heeft de basis gelegd voor aanpassingen aan de
overwegen, het omleggen van wandel- en ﬁetspaden, bewustwording (van alle betrokkenen) én een jaarlijks terugkerende campagne.
De voorbeelden ‘Leren in veiligheid’ op de Tata Steel Academy en het hiervoor beschreven voorbeeld van de basisschool in Velsen-Noord zijn de inspiratie voor een droomsessie tijdens het NVVK-congres. Van kinds af aan heeft
iedereen geleerd om de veters te strikken, om niet te vallen, om eerst links, rechts en vervolgens opnieuw links te
kijken voordat je oversteekt, en te zwemmen voor het geval dat je een keer in het water valt… Zo zijn er vele voorbeelden te noemen die je als klein kind al meekrijgt om de
dagelijkse gevaren te herkennen en te overwinnen. Wij
willen niet stoppen bij deze basis die iedereen meekrijgt,
we leven in een snel veranderende wereld waarbij we
steeds meer te maken hebben met nieuwe situaties. Hoe
mooi zou het zijn als het lerende kind altijd door blijft leren? Zijn of haar hele leven lang?
Veiligheid voor iedereen (Safety4ALL), ongeacht de leeftijd,
afkomst, opleiding. De vraag is: ‘Levenslang investeren in
veiligheid, maar hoe dan...?’ Graag dromen we gezamenlijk over een toekomstig, duurzaam veiligheidopleidingsmodel, het tot stand komen van een generatie met een onafhankelijk DNA veiligheid, of… Q

Congresbundel

Asbest versus

arboveiligheid
Asbest was en is een uniek materiaal met een heleboel positieve
eigenschappen. Vandaar dat het grootschalig is toegepast voor zowel warmte-isolatie als geluidsisolatie. Als basismateriaal was het
geschikt voor talloze constructieve toepassingen. We hebben echter ook de andere kant van deze minerale vezel leren kennen als
een ziekteverwekker. Volgens het Instituut Asbestslachtoffers is
het aantal slachtoffers van 2005 tot en met 2017 gemiddeld ruim
30 per 100.000 in Nederland [1].
TEKST AD WILBERS

D

e asbestvezel kan zich met name door inademing in de longen vastzetten en hier op termijn asbestose of andere ernstige ziekten
veroorzaken. De asbestvezel is scherp en
blijft dit ook als deze in de longen zit. Alle lichaamsvreemde stoffen worden weliswaar ingekapseld,
maar een vezel kan toch nog cellen activeren met mogelijk een vorm van longkanker, zelfs na een periode van
veertig jaar.
Uiteraard is om deze reden de toepassing van asbest verboden en wordt eraan gewerkt om de leefomgeving asbestvrij te maken, maar hierbij moeten we niet alle bijkomende risico’s uit het oog verliezen. Asbest is een van de
risico’s die genoemd wordt in de Arbowetgeving. Om de
gezondheidsrisico’s beheersbaar te houden, is er regelgeving opgesteld voor het verwijderen van asbest. Deze regelgeving is tegenwoordig weergegeven in bijlage XIIIA van
artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling [2].
Hierin wordt onder andere de inventarisatie van te verwijderen asbest beschreven.

Bij de inventarisatie kijken wij naar de hoeveelheid, de locatie en de conditie van asbest. Dit voeren wij in in een
programma genaamd SMART-risicoclassiﬁcatie van de
Stichting Certiﬁcatie Asbest. Het resultaat hiervan is welke maatregelen nodig zijn om het asbest op de beste en
veiligste manier te verwijderen. Bijlage XIIIA geeft aan wat
de procedures zijn voor het inventariseren en verwijderen
van asbest, evenals waar de bedrijven aan moeten voldoen
die voor deze werkzaamheden ingeschakeld kunnen worden. Ook wordt daarin aangegeven dat het mogelijk is om
af te wijken van deze regels mits deze afwijking is onderbouwd door een gecertiﬁceerd HVK of AH.

Probleemstelling
De vraag die nu rijst, is of deze regelgeving daadwerkelijk
bijdraagt aan het doel om de blootstelling aan asbestvezels te verminderen. Het programma is erg gefocust op de
aanwezigheid van asbest en gaat daarbij niet in op een heleboel andere risico’s, zoals onder andere werken op
hoogte, fysieke inspanning en beperkte inzet van hulpmiddelen. Ook is het van belang dat de handhavers het doel
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(algehele veiligheid) ook helder hebben en niet alleen de
procedure beschouwen.
Uiteraard is het gedachtengoed achter de procedure met
de beste intentie tot stand gekomen:
1. Inventarisatie
2. Klassebepaling
3. Geschikte asbestverwijderaar inschakelen
4. Na verwijdering asbestvrijverklaring
5. Start sloop of verbouwing
Procedures zijn middelen, terwijl het doel is dat de risico’s
zo klein mogelijk worden gehouden. Op dit moment is het
verstrekken van de vergunning en handhaving niet risicogestuurd maar proceduregestuurd. De procedures voor
asbestbenadering kunnen wat betreft arboveiligheid vertroebelend zijn. Ook de onderbouwing van de gecertiﬁceerde HVK of AH is weliswaar genoemd in de bijlage XIIIA
maar niet toegelicht met minimale eisen. Dit kan bij handhaving leiden tot verkeerde beeldvorming.

Onderbouwing
Primair bij verwijdering van asbest is dat de emissie zoveel mogelijk wordt beperkt, want als er geen emissie is,
is er ook geen blootstelling.
De inventarisatie geeft aan waar en welke asbestsoort gevonden is. Belangrijke vraag hierbij is: is er verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest?
Hechtgebonden asbest geeft over het algemeen alleen vezels af als het materiaal op enigerlei wijze wordt bewerkt.
Niet-hechtgebonden asbest kan bij aanraking al vezelemissies geven. Om het milieu en de leefomgeving zoveel
mogelijk te beschermen, wil men in geval van emissie
deze vezels zoveel mogelijk gecontroleerd afvangen en
veilig verwerken. Om deze reden is de containment-techniek in het leven geroepen.
De containment-techniek houdt in dat er een luchtdichte
constructie wordt gebouwd om de te verwijderen asbest.
In deze constructie wordt een onderdruk van tenminste
20 Pascal aangehouden. De zuigpompen zijn voorzien van
ﬁlters waarin de vezels worden opgevangen. Deze constructie is voorzien van een sluis zodat de onderdruk behouden kan blijven bij het betreden en verlaten van de
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containment-ruimte. Tevens is er een douche zodat vezels
die mogelijk zijn blijven kleven, kunnen worden afgespoeld.
Deze constructie is heel goed voor de leefomgeving en het
milieu maar dat wil niet zeggen dat deze ook goed is voor
de asbestverwijderaar. De asbestverwijderaar kan hierin
over het algemeen alleen met kleine handhulpmiddelen
zijn werkzaamheden verrichten en kan in een aantal gevallen niet voorkomen dat bewerking van het asbesthoudend materiaal noodzakelijk is en er dan emissie wordt
gegenereerd. We weten dat er zonder emissie geen blootstellingsrisco is, hetgeen we graag bewerkstelligen.
De regels geven aan dat met de sloop mag worden begonnen wanneer het object asbestvrij is verklaard en alle asbest die zich binnen in het gebouw bevindt in containment
is verwijderd. Na het verwijderen van het asbest moet alle
containment-materiaal worden vernietigd omdat het is besmet.
Ook het bouwen van een containment is lang niet altijd
zonder risico. Denk hierbij aan werken op hoogte, klimmen en constructiearbeid verrichten met gebruik van
adembeschermende middelen. Dan kan het ook nog voorkomen dat bij het verwijderen van de asbest verbinding
wordt gemaakt met de buitenlucht. In dat geval zou er buiten nog weer een luchtdichte laag moeten worden aangebracht.
Een voorbeeld: als er een loods moet worden gesloopt,
dan wordt deze geïnventariseerd. Er zitten golfplaten van
asbestcement op en aan de binnenzijden is het dak afgetimmerd met asbestplaatjes om de ruimte te isoleren. Volgens de regels moeten nu eerst in containment de plaatjes aan de binnenzijde worden verwijderd. Daarna wordt
het containment afgebroken en vernietigd. Daarna worden
de asbestcement golfplaten verwijderd in de buitenlucht
en vervolgens, na vrijgave, kan de sloop beginnen.
Dit betekent dat we om het containment te kunnen realiseren al een gevaarlijke situatie creëren omdat we een
steiger moeten bouwen die tot aan het dak luchtdicht
moet worden ingepakt om vervolgens de plaatjes, die erop
zijn gespijkerd, handmatig te verwijderen, in te pakken en
af te voeren. Bij het verwijderen van de spijkers is de kans
groot dat er emissie vrijkomt met blootstellingsrisico tot
gevolg. Ook moet de steiger een aantal malen worden verplaatst en voorzien van nieuw containment-materiaal. Een
veiliger manier is om eerst de asbestcementen golfplaten
te verwijderen en daarna de dakconstructie met een kraan
met OFS te verwijderen en als asbesthoudend materiaal af
te voeren in plaats van spijkers in containment te verwijderen.
In veel situaties en zeker in geval van sloop, is het goed
mogelijk om grotere delen weg te nemen met behulp van
bijvoorbeeld een kraan met een overdrukﬁltersysteem, zodat het asbest niet apart verwijderd hoeft te worden. Zo
wordt de emissie beperkt. Hierbij kan gedacht worden aan
constructiedelen waar asbest tegenaan gespijkerd is. Als

deze constructiedelen in een keer kunnen worden verwijderd, is het niet nodig om het asbest dat hier op zit ervan
af te halen en kan het geheel worden afgevoerd als asbesthoudend materiaal.

aantal gevallen zal blijken dat de inspanningen van het
verwijderen van asbest, beter op te brengen zijn en dat er
eerder wordt overgegaan tot verwijderen dan tot isoleren,
zodat de problemen alleen maar verschoven worden.

Als het gevaar dreigt van besmetting van het leefklimaat
en om die reden containment wordt voorgeschreven, wordt
vervolgens het asbest aan de buitenzijde verwijderd zonder containment. Dan zal dit containment nauwelijks of
niet van invloed zijn op de besmetting van het leefklimaat,
maar zal wel het veiligheidsrisico in verband met containment aanzienlijk zijn toegenomen. Dit betekent dat op een
aantal momenten de regels niet goed passen bij het nastreven van het doel.

Het huidige systeem waarbij asbestverwijdering als een op
zichzelf staand risico wordt gezien met een geheel eigen
regeling daaromheen, draagt volgens mij niet bij aan het
doel om het werk in zijn totaliteit gezond en veilig te kunnen blijven doen. Het draagt ook niet bij aan de benadering volgens de arbeidshygiënische strategie.

De escape is dan in bijlage XIIIA van artikel 4.27 (zie eerder) gegeven door afwijkingen van de standaard, onderbouwd door een gecertiﬁceerd HVK toe te staan. Er is echter geen duidelijkheid over wat er wordt bedoeld met
‘duidelijke onderbouwing’. En of men zich met deze onderbouwing moet richten op de regels of het doel, en hoe
je een vergunningverstrekker hiervan overtuigt die zich
achter de regels verschuilt.

Dus als er gewerkt wordt, is het belangrijk om dat conform de Arbowet te doen, met daarbij het uitgangspunt dat
de Arbowet een verzameling is van doelvoorschriften en
niet middelvoorschriften, en dat de handhaving zich ook op
de totale som van de van toepassing zijnde voorschriften
richt, om de werkzaamheden veilig en gezond uit te kunnen voeren. Asbest is een van de arbeidsgerelateerde risico’s en zeker niet per deﬁnitie groter dan andere arbeidsgerelateerde risico’s.
Als deze zienswijze wordt onderschreven, kunnen we met
goede moed vooruit. Q

Oplossingsrichting
Vaak is het goed om naar het gehele proces te kijken en
alle risico’s van het proces in kaart te brengen inclusief de
asbestgerelateerde risico’s. Om vervolgens een evenredige afweging te maken bij het reduceren van alle procesrisico’s, maar deze wel te beoordelen naar rato van de risico’s van alle processen voor het totale project. In een

Noten
[1] Website asbestslachtoffers.nl.
[2] Arbeidsomstandighedenregeling geldend vanaf 01-01-2019 t/m
heden.
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De relatie tussen
veiligheidsbeleid
en werkdruk
Veiligheidsbeleid is in een andere context terechtgekomen. Nog steeds is er de
noodzaak voor procedures en richtlijnen, controle en verantwoording, maar dit is
niet voldoende. In moderne organisaties gaat het niet alleen om onveiligheid als
probleem, maar vooral om een op dialoog en sociaal-constructionisme
gebaseerde aanpak rondom de vraag wat veiligheid zou kunnen zijn, zo betogen
Van Marrewijk e.a. in het prijswinnende essay ‘Succesvol transformeren; naar
een vitaal en duurzaam veiligheidsbeleid 2030’ [1].
TEKST MAARTEN DE WINTER

H

et gesprek over wat veiligheid zou kunnen
zijn, wordt beperkt door de hoge arbeidskosten, die dwingen tot rationalisering. Werknemers hebben daardoor steeds minder ruimte
en tijd om te reﬂecteren en te innoveren. ‘We
hebben geen tijd om de bijl te scherpen want we moeten
nog zoveel bomen kappen.’ Problemen blijven bestaan en
de mogelijkheden om zowel aan veiligheid als aan waardecreatie op de langere termijn te werken, worden minder
goed of helemaal niet meer herkend. Uit teleurstelling
hierover of acceptatie ervan trekken mensen hun aandacht voor hoe het beter zou kunnen steeds verder terug
uit het werk. Hoe harder innovatie nodig is, hoe minder
het mogelijk lijkt. Dat is de innovatieparadox en naar analogie hiervan de veiligheidsparadox.

Tegenstelling
Achterliggende waardesystemen tussen beheersen (rationaliseren), betrekken (maatwerk) en beleven (aandacht)
verschillen sterk en het is een enorme uitdaging om aandacht te verbinden met efﬁciency en effectiviteit. Deze begrippen lijken in bedrijfsprocessen vaak tegenover elkaar
te staan. Deze tegenstelling kan worden overbrugd door te
reﬂecteren op de vraag hoe we onze tijd zo waardevol mogelijk kunnen besteden. Dat brengt ook veiligheidskundigen bij de vraag hoe zij het reﬂecteren op deze vraag kun-
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nen ondersteunen, zowel op individueel niveau als in
teams en de organisatie.
Samenvattend: in de westerse wereld is sprake van een
diepgaande verandering in de beleving van tijd. Tijd is niet
alleen geld en snelheid, maar vooral ook aandacht. Welkom in de tijd waarin tijd de meest schaarse productiefactor is geworden. Waarin waardecreatie zich meer en meer
richt op de kwaliteit van de tijd van klanten, partners en
medewerkers. Reﬂectie op de vraag hoe tijd zo waardevol
mogelijk kan worden besteed, maakt het doorbreken van
de veiligheidsparadox mogelijk.

Waarom aandacht voor
werkdruk?
Als veiligheidskundige heb je het zelf waarschijnlijk
ook druk, dus zie je hoe sommige van je collega’s
eveneens druk ervaren. Hoge werkdruk vormt een risico voor de gezondheid. Ook de veiligheidscultuur is
gebaat bij een hanteerbare werkdruk. Zo wordt 10
procent van de arbeidsongevallen in verband gebracht met werkstress. Werkdruk is daarvan een belangrijke oorzaak.

Meetbare werkdrukbalans
verbetert veiligheidscultuur

Werkdrukbeleving

Invloed

Werkdrukcontext

Overzicht

Werkdruksituatie

Hoe hoger de eisen aan de taak, hoe hoger het benodigde regelvermogen. Wat kan balans in werkdruk ¬
zichtbare, bespreekbare en zinvolle pieken – betekenen voor de kwaliteit van het werk, het vakmanschap
en het verandervermogen in organisaties? Waarom
aandacht voor werkdruk?

IK

HET
WIJ

Inzicht
Figuur 1. Graﬁsche weergave van het arboproces ‘Meetbare
werkdrukbalans’.

Arboproces
Het nieuwe arboproces ‘Meetbare werkdrukbalans’ ondersteunt deze reﬂectie efﬁciënt en effectief en kan daarmee
de ontwikkeling van waardecreatie op langere termijn in
beweging zetten. Er is na een leertraject van enkele workshops slechts één kwartier per week nodig om dit te verankeren. Er is bij de auteur geen twijfel dat hiermee een
cultuur waarin veiligheid belangrijk is, wordt gestimuleerd. Dit proces is onlangs goed beschreven in het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschappen [2].
De kern van dit arboproces is een dialoog gebaseerd op
diagnose en meetbaar maken van de objectieve en subjectieve tijd. In het artikel wordt de diagnose van de objectieve tijd met een werkdrukbalanstool beschreven en getoond. Deze online reﬂectietool is geschikt voor
medewerkers met een eigen verantwoordelijkheid voor
hun agenda. De functionaliteit ervan maakt een uitsnede
van het ingevoerde takenpakket, laat de belofte – de waarschijnlijkheid dat een resultaatafspraak kan worden nagekomen – van de planning zien, toont meetbaar de indicatoren en doet voorstellen om balans te brengen in teams en
processen. De algoritmes die wij hiervoor gebruiken, analyseren dit sneller en beter dan mensen. Maar uiteraard

Wat is het probleem?
Hoge werkdruk is op zichzelf geen probleem. Het
wordt pas een probleem als de regelmogelijkheden
ontbreken. Dan nemen de risico’s toe. En dus is dan
de vraag hoe deze balans te concretiseren en uit de
subjectieve beleving te halen, zodat het management
er besluiten op kan baseren. Een goede balans in
werkdruk geeft overzicht en inzicht in zowel taakbelasting als regelmogelijkheden. Met het goede gesprek daarover kunnen zowel regelmogelijkheden als
beheersing, betrokkenheid en beleving van het werk
worden ontwikkeld. Daarmee kan de veiligheidscultuur worden ondersteund.

kunnen alleen mensen knelpunten in ketens en samenwerkende teams bespreekbaar maken en oplossingen
aandragen.

Waardevolle tijdsbesteding
In dit proces wordt het gesprek over wat een waardevolle
tijdsbesteding is, onderbouwd en verankerd in de sturing
op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zowel de
indicatoren van de objectieve tijd (met begrippen als routinedruk, ad-hoc druk, piekdruk, versnippering, werkvoorraad en onderdruk) als de subjectieve kwaliteit van de tijd
(met begrippen als verspilde tijd, gehaaste tijd, mentaal
afwezige tijd, verzuimde tijd) onderbouwen dit gesprek.
Medewerkers en management worden door implementatie van dit proces bewuster van hun invloed op de situatie,
context én beleving van arbeid en de waarde daarvan voor
klanten.
Wat is de relevantie hiervan voor het veiligheidsbeleid? Uit
wetenschappelijk onderzoek weten we dat de veiligheidsrisico’s juist bij hoge piekdruk toenemen [3]. Mensen gaan
zich haasten en dat is nooit goed. Maar ook berusting is
een belemmering. Vaak wordt gekeken wie dat moet veranderen. De medewerkers zijn er zelf verantwoordelijk
voor om in balans te zijn en de organisatie is er verantwoordelijk voor het gesprek hierover aan te gaan en dit te
ondersteunen met tactische en strategische keuzemogelijkheden. De wetenschappelijke evaluatie van de effectiviteit van de interventie staat nog aan het begin. In de praktijk zien we dat steeds een brug geslagen wordt tussen
beleving, situatie en context. Dat zou ook de transformatie
van het veiligheidsbeleid kunnen ondersteunen. U mag het
zeggen.
Tenslotte: tijdens de workshop op het veiligheidscongres
2019 gingen we in gesprek over de mogelijkheden om de
veiligheidscultuur te verbeteren. Hiervoor hebben we opleidingsmogelijkheden, kennis en tools beschikbaar. Q

Noten
[1] https://workmetrics.nl/wp-content/uploads/2018/09/Essay-Succesvol-transformeren-2030-Van-Marrewijk_Tanis_en-_Brood01aug2018.pdf.
[2] https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/ﬁles/insite/tta2018-03-opinierend-de-winter.pdf.
[3] http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Samenvatting/
PSA/S_Werkdruk.pdf.
Maarten de Winter is arbo-econoom
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