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Aanleiding 

• Stagnatie in dalende trend aantal arbeidsongevallen 

• 20 % daarvan technische oorzaak 

• 80 % gedrag: de regels worden niet nageleefd 

 

Vraag:  

“Hoe kan de overheid via zelfregulatie gedragsverandering teweeg brengen?” 

 

• Sociaal- en gedragswetenschappelijk perspectief 

• Interventies 

 

 

 

   

NVVK Congres 31 maart 2015 2 



Onderzoeksvraag en -aanpak 

 

‘Welke sociale- en gedragswetenschappelijke factoren zijn van invloed op  
(on)veilig gedrag in organisaties en welke interventies kunnen op basis 
hiervan worden ontwikkeld om veilig gedrag te stimuleren?’ 

 

• Literatuuronderzoek 

• Verkennende casestudy (2 bedrijven) 
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Historie onderzoek naar veilig gedrag 

Traditioneel bekeken vanuit: 

• Ergonomie (beschermingsmiddelen e.d.) en veiligheidskunde: technische 
benadering 

• Juridisch perspectief (wet- en regelgeving) 

 

Relatief recent aandacht voor factor mens: 

• Afgelopen 20 jaar heeft minder dan 1% van het totale organisatie-
psychologische onderzoek zich gericht op veilig gedrag 

• Focus daarbij van oudsher op naleven van regels en procedures 
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Veiligheidsgedrag 

• Compliance: het opvolgen van regels en procedures met betrekking tot 
veiligheid (moeten) 

 

• Participatie: vrijwillige gedragingen die niet alleen de directe veiligheid van 
de persoon zelf, maar ook de veiligheid van personen in zijn directe 
omgeving en in de organisatie als geheel bevorderen (willen) 

 

 

       Onderzoek laat zien dat participatie eerder  tot innovatievere oplossingen         

      en  duurzamer veiligheidsgedrag leidt dan compliance….       
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Intrinsieke motivatie  

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000)  
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Stimuleren van intrinsieke motivatie 
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Stimuleren van intrinsieke motivatie 

          PERSOON 

  Individuele 

verschillen  

  

  

  

  

Route 2 

Route 1 

          OMGEVING  

Organisatiecultuur 

Sociale omgeving 

Taakontwerp 

Kennis en 

vaardigheden 

Intrinsieke 

motivatie 

      Uitkomsten 

Ongevallen 

Verwondingen 

Regels en 

procedures 

Monitoring 

en controle 

Veiligheids-

gedrag 

Compliance 

Participatie 

NVVK Congres 31 maart 2015 

Hoge 

prioriteit 

Lage 

prioriteit 

Controle 

Leren 

Compliance 

cultuur 

Participatie 

cultuur 

Geen ‘follow 

through’ 

Papieren 

werkelijkheid 

9 



Stimuleren van intrinsieke motivatie 
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• Transformationeel / 

coachend leiderschap 
• Teamdynamiek en 

aanspreekcultuur 
• Sociale steun van 

collega’s 
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Conclusies literatuuronderzoek 

• Route 2 (participatie) leidt tot duurzamer veiligheidsgedrag en 
innovatievere oplossingen dan compliance  

• Waarom? Intrinsieke motivatie! Willen i.p.v. moeten…. 

• Sociale omgeving en cultuur spelen een belangrijke rol bij stimuleren 
intrinsieke motivatie 

 

Vraagstuk:  

• Kunnen compliance en participatie in de praktijk naast elkaar bestaan?  

      Controleren en vertrouwen geven… kan dit wel samen? Of werkt      

      controleren contra-lerend?  

• Hoe gaan organisaties om met dit spanningsveld? 
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Compliance en participatie: een spanningsveld? 

Onderzoeksvraag case study: 

‘Hoe verhouden de twee strategieën om tot veilig gedrag te komen 
(compliance en participatie) zich tot elkaar in de praktijk? In hoeverre is er 
sprake van een spanningsveld tussen de twee en/of kunnen ze elkaar in 
positieve zin versterken?’  

 

Methode:  

• 2 organisaties in chemische en verpakkingsindustrie 

• 15 semigestructureerde interviews met 13 participanten 
(vestigingsmanager/directeur, SHE-manager/engineer, leidinggevenden, 
operators/monteurs) 
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Resultaten 
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  Participatieve methoden 

Regels en procedures Compliance 
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Conclusies casestudy  

• Beleid gericht op compliance (route 1), dus geen spanningsveld 

• Participatieve methoden kunnen intrinsieke motivatie verhogen om regels 
te volgen (internalisatie) en 1e stap zijn naar route 2 

• Veiligheidsgedrag dat voortkomt uit meer intrinsieke motivatie is daarmee 
inderdaad duurzamer (ook wanneer het compliance betreft) 

• Kwaliteit van de motivatie van medewerkers is afspiegeling van kwaliteit 
van de motivatie van het (hoger) management 

 

• Maar: participatieve methoden om compliance te bevorderen ≠  
participatie zoals in route 2 (=gericht op innovatie)!! 

 

 

 

 

 

NVVK Congres 31 maart 2015 14 



Interventies 

• Stimuleren intrinsieke motivatie via autonomie, bekwaamheid, 
verbondenheid 

• Organisatiecultuur: 

– prioriteit welzijn > productiviteit 

– faciliteren van leren over onveilige situaties (spanning: controle) 

• Sociale omgeving: 

– effectief leiderschap (autonomie, vertrouwen, verbondenheid) 

– teamwerk  verbondenheid en groepsnorm 

– sociale steun en elkaar aanspreken 
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Rol van de overheid  

Bevordering route 1 (compliance):  

• overbrengen van intentie achter wet- en regelgeving (concern for people 
ipv rules), immers: kwaliteit motivatie overheid = kwaliteit motivatie 
organisaties (bijv. overheidscampagnes) 

• pas op met keiharde maatregelen, contro-lerende organisatie! 

• inspectie als ambassadeur van veilig werken i.p.v. controle-instituut 

Bevordering route 2 (participatie): 

• participatie organiseren door dialoog  voeren met relevante partijen, niet 
alleen informeren maar ook feedback ontvangen 

• succesvolle cases opsporen met route 2 ter bevordering van kennisdeling 
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Alternatieve vormen van organiseren 
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Vragen? 
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Interesse in het rapport?  
joyce@workwithjoy.nl 
www.workwithjoy.nl 
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Stellingen 

1. veilig werken is vaak meer het resultaat van moeten dan willen 

 

2. er is een grens aan wat je met compliance kunt bereiken 

 

3. compliance en participatie kunnen naast elkaar bestaan 
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