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De menselijke fout: zijn we allemaal gelijk? 

Bieden verschillen in menselijke fouten mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te 

benoemen? 
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Inleiding 

Onderzocht is in hoeverre verschillende doelgroepen verschillen in het type menselijke fouten dat ze 

maken. Welke verschillen zijn zichtbaar tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijdsgroepen en 

tussen bedrijfstakken? En bieden de verschillen mogelijkheden doelgroep-specifieke maatregelen te 

benoemen?  

 

Methoden en technieken 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de diepgaande analyse van alle ruim 23.000 ongevallen die door de 

Arbeidsinspectie onderzocht zijn van 1998 tot en met 2009. De resultaten van deze analyse zijn 

weergegeven in 36 scenariomodellen in Storybuilder. Falende barrières, taken en management 

factoren zijn hierin opgenomen. Ruim de helft van alle falende barrière taken betreft een gebruiksfout.  

Alle gebruiksfouten van de ongevallen, die door de Arbeidsinspectie onderzocht zijn van 2004 tot en 

met 2009, zijn onderverdeeld in overtredingen (situational/ exceptional/ routine violations), 

vergissingen (knowledge/ rule based mistakes) en uitglijders/ afdwalingen (attentional slips/ memory 

lapses). Het onderzoek richt zich op deze ruim 10.000 gebruiksfouten.  

 

Resultaten 

Verlies van concentratie komt het vaakst voor (attentional slips), gevolgd door vergissingen door te 

weinig kennis (knowledge based mistakes). Ook situationele overtredingen maken een groot deel uit 

van het totale aantal menselijke fouten. Aan de andere kant valt op dat exceptionele overtredingen en 

iets vergeten relatief weinig voorkomen.  

Vrouwen maken, naar verhouding, meer fouten door een gebrek aan concentratie dan mannen. 

Mannen maken twee keer zoveel situationele overtredingen dan vrouwen. En ook het aantal 

vergissingen op procedureniveau is bijna twee keer zo groot.  

Ook tussen leeftijdsgroepen en tussen sectoren zijn verschillen zichtbaar in het type menselijke fout.  

 

Conclusie 

Uit deze analyse blijkt dat er verschillen zijn in het type menselijke fouten tussen verschillende 

geslachten, leeftijden en sectoren. Dit maakt het aannemelijk dat het definiëren van specifieke 

maatregelen, die zich richten op een bepaald type menselijke fout van een bepaalde doelgroep zinvol 

is. Dit moet altijd in relatie gezien worden met specifieke barrières of barrière groepen. Als 

bijvoorbeeld gekozen wordt voor een training of het beter plannen van de werkzaamheden, dan dient 

dat zich te richten op de betreffende barrière (groep) en eventueel ook op een specifiek scenario. 
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