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Casus 

• Schildersbedrijf Hollaar & Co 

 

• Geraakt door vallend object 

 

• Slachtoffer droeg geen helm 

 

• Probleem onderzocht               Oplossing? 



Nee! 

 

 

 

 

 

 
• “The overall use of learning potential was under 10%.”  

 Drupsteen, Groeneweg, & Zwetsloot (2013) 
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Focus 



• Veranderingen volgen na beleefd risico 

 

• Risicoattributen: gevreesd en onbekend 
– gevreesd: Onbeheersbaar, mogelijk catastrofaal 

• Gecorreleerd met ‘leek’ risicobeleving 

 

– Onbekend: Onvertrouwd, lange termijn gevolgen 

• Niet gecorreleerd met expert of met leek risicobeleving 

 
Fischoff & Slovic (1978) 

Risicobeleving 



binnen een organisatie 

• Fischoff keek holistisch naar activiteiten/organisaties 
– (Nucleaire energiecentrales, fietsen) 

 

• Maar hoe beleeft men risico’s binnen een organisatie 
– Ongeval voorlopers en veiligheidsbarrières 



Risicoperceptie van voorlopers 

• Exploratief onderzoek 

• Methode 

– Vragenlijst gebaseerd op 9 incident analyse 
rapporten (Tripod Beta methodiek) 

– 87 studenten 

– Vragen format:  
  

“[Beschrijving van een directe oorzaak, preconditie, of latente oorzaak] 
 
Hoe hoog acht u de kans dat dit heeft bijgedragen aan [incident]?” 

 



Resultaten 

• 9 factor analyses  
– Gevolgd door ANOVA’s of paired sample T-toetsen 

 

• Voorlopers gegroepeerd op 4 factoren  
in factor score volgorde 

1. Primair proces/veiligheid afwijkingen 

2. Onvoldoende middelen 

3. Falend ontwerp om afwijkingen te voorkomen of 
detecteren 

4. Falende supervisie 



Conclusie & Discussie 

• Interpretatie factoren 
– Indicatie van gedeelde eigenschappen 

– Belangrijker: factor score volgorde 

 

• Interpretatie volgorde 

– Drie hypothesen: 
• Causaliteit 

• Verantwoordelijkheid 

• Tijd tot incident 

 

 



Implicaties 

 

 

 

 
• Er was op locatie een tekort aan PBMs 

  
• Het management had onvoldoende PBMs aangeschaft 

  
• De operator heeft geen PBMs gebruikt 

De communicatievorm beïnvloedt of een risico beleefd wordt als 
gevaarlijk en of voorgestelde oplossingen worden geaccepteerd. 

Onduidelijke verantwoordelijkheid, lage causaliteit, Korte tijd tot effect 

Duidelijke verantwoordelijkheid, hoge causaliteit, lange tijd tot effect 

Duidelijke verantwoordelijkheid, hoge causaliteit, Korte tijd tot effect 



Lessen voor de toekomst 

• De invloed van risicobeleving 

 

• Pas risico communicatie er op aan: 

– Informeer communicatie ontvangers over 
risicobeleving 

– Compenseer voor invloed risicobeleving 

– Gebruik invloed risicobeleving 

• Echter: ethische consequenties? 
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