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Safety Awareness 

De basis voor veiligheid en awareness in de 
luchtvaart is in 1977  gestart. 

 

583 doden voor niets! 





Aandachtspunten 

TENERIFE 27 MAART 1977: 

Haast (max uren bereikt) 

Mistig 

Communicatie toren & cockpit 

Pan Am is toch van de baan af? 



Hoe kon dit gebeuren? 

Waarom greep de copiloot niet in? 

Zelfs niet nadat de boordwerktuigkundige 
vroeg of Pan Am al van de baan was. 

Co piloot was pas bevoegd gesteld voor de 
747. (Opgeleid door de gezagvoerder) 
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Human Factors 

Menselijke factoren beïnvloeden ons dagelijks 
in ons denken, handelen en doen. 
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Human Factors 

Rust/vermoeidheid 

Haast (Hurry Up Syndrome) 

Stress  

Situational Awareness 
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De 5 gevaarlijke houdingen 

Anti-Authoriteit “zeg me niet wat ik moet doen” 

Impulsief “Snel Snel” 

Onkwetsbaar “dat over komt mij niet” 

Macho “Ik kan dat wel’’ 

Berusting “Het heeft toch geen zin’’ 
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Boiling frog 



70 tot 80 % van alle incidenten gebeurd 
door MENSELIJKE FACTOREN ! 

Vermoeidheid 

Werkdruk (persoonlijke werkdruk) cognitieve 
overbelasting 

Onvolledige informatie betreffende de 
werkzaamheden 

Gebrekkige onderlinge communicatie 

Falende beslissingen of gebrekkige beslissingen 

Macho gedrag 

 

 

 



Wat kunnen we hiermee in het 
bedrijfsleven?  

Positief beïnvloeden van deze factoren bij de 
medewerkers 

Ruimte bieden voor oplossingen 

Anders durven denken 

Laten zien wat het oplevert 

Betrokkenheid vergroten 



Wat heb ik er mee gedaan? 

Anders instrueren van medewerkers 

Vooraf belonen van veilig gedrag 
(verliesaversie) 

Open communiceren: Zie het, Zet het, Los het 
op! 
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Wat is een afwijkende situatie? 

Een situatie waarin de gebeurtenissen leiden 
tot een ongewenst gevolg. 

Schade  

Letsel 

Near misser (bijna fout) 

Productie verlies 

 



Wat is een afwijkende situatie? 

Deze situaties worden normaal aangeduid met 
een waarschuwingsteken 

 

Als je naar terugkijkt op ongevallen en 
incidenten die gebeurd zijn dan zijn er altijd 
momenten waarop je had kunnen ingrijpen. 
Als je de rode vlag gezien had! 



Rode vlag waarschuwing 

Als je een  

Dat er een incident of 

ongeval gaat of kan  

gebeuren dan moeten we 

ingrijpen! 

 sein krijgt 

 of als je 

meer 

signalen 

krijgt 



Rode vlag 

Reageer altijd op een rode vlag 



Rode vlag 

Zie het 

 

Zeg het 

 

Los het op 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TwCsXDHrdAinvM&tbnid=BUzSmuSIlGqmNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bijbelkracht.nl/2013/08/27/de-bril-van-zelfgenoegzaamheid/&ei=OPVTUo-8F8Wd0AXMnoHoBQ&bvm=bv.53537100,d.d2k&psig=AFQjCNGDqG66UkNlez9RqzVsm0s8y-DbfA&ust=1381320363486899
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sphIPw0CRoSwIM&tbnid=9iX9cVXUhOTbZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.medicalfacts.nl/2012/11/19/spraaktraining-via-internet-biedt-perspectief/spreek/&ei=Z_VTUuWbE4qb0QWWioCYBw&bvm=bv.53537100,d.d2k&psig=AFQjCNFrQroKGV1VCp7urdsGwUesCc5jQA&ust=1381320416186203
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BYWKsFQE6AgyOM&tbnid=60nXt6i7EcyEiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zwager.net/service_pages/services_reparatie.html&ei=1_VTUv6LJMir0gXP4IHQAg&bvm=bv.53537100,d.d2k&psig=AFQjCNEo5WEca5OrEI5v__TF5oVfHziD1w&ust=1381320533702892


Vragen???? 

 


