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Opbouw

1. Arbocultuur ?

2.  Waarom ?2.  Waarom ?

3. NO-RISC aanpak

4. Voorbeeldproject groot

5. Voorbeeldproject klein

6. Conclusies en lessen



Arbocultuur:Arbocultuur:

Het arbogedrag van de medewerkers van een organisatie

dat voortkomt uit een stelsel van dat voortkomt uit een stelsel van 

veronderstellingen, waarden en normen



Wat gaat er mis ?

� Hulpmiddelen verkeerd gebruikt

� Instructies niet toegepast� Instructies niet toegepast

� Claims: leidinggevende is (geen?) 

politieagent

� Gefrustreerde werkgevers

� Kritiek op de arbeidshygiënistKritiek op de arbeidshygiënist



Waarom cultuur aanpakken ?Waarom cultuur aanpakken ?

� Na techniek en organisatie logische stap� Na techniek en organisatie logische stap

� Veel spin off

� Veiligheid en gezondheid

� Samenwerken� Samenwerken

� Werkorganisatie

� Welzijn� Welzijn

� Orde en netheid



PowerPoint heeft het automatisch downloaden van deze externe afbeelding niet toegestaan om te voorkomen dat uw privacy in het gevaar komt. U kunt de afbeelding alsnog downloaden en weergeven door op de berichtenbalk op Opties te k likken en vervolgens Externe inhoud inschakelen te k iezen.

Beïnvloeden van gedragBeïnvloeden van gedrag

Afhankelijk van soort gedrag:

� Niet weten

� Onderschatting van risico 

� Niet kunnen

� VergissingVergissing

� Andere prioriteiten 

� Niet de juiste middelenNiet de juiste middelen



Instructie, toezicht plus sancties !Instructie, toezicht plus sancties !

Helaas:Helaas:

� Vergissingen

� Ergonomie

� Strijdige opdrachten� Strijdige opdrachten

� Haaks op autonomie



NO-RISC aanpakNO-RISC aanpak

� Duurzame veranderingen� Duurzame veranderingen

� Positieve insteek

� De organisatie bepaalt doel en tempo

� Motivatie en keuzes voor verandering van binnen uit

� Standaard + Maatwerk

� Partnership tussen organisatie en adviseur� Partnership tussen organisatie en adviseur



Uitgangspunten aanpakUitgangspunten aanpak

Nadruk op discussie, leren door doen en coachen

Vertel

len 

10%

Zien 

40%

Lezen 

20%

40%

Discussie 

50 %

Coachen/

Leren door

“doen" 75 %

anderen iets leren 90 %



Veiligheidscultuur

Te spelen rollen:

Medewerkers Leiding Organisatie

Willen 

Kunnen 

Faciliteren

RichtenKunnen 

Geloven 

Durven 

Weten 

Stimuleren

Richten

Inrichten

Weten 

Honoreren



No-Risc aanpak
op elk niveau toepasbaarop elk niveau toepasbaar

Individu Afdeling Organisatie

Notitie nemen Risico’s Risico-audits RI&ENotitie nemen Risico’s Risico-audits RI&E

Onderzoeken Directe oorzaak

Zelf/ander?

Achterligg.

oorzaak

Gebrek in beleid

Zelf/uitbestedenZelf/ander? oorzaak

Zelf/ander

Zelf/uitbesteden

Reduceren Risico (symptoom) werkprocessen Beleid/structuur

Informeren Omgeving Werkoverleg Organisatie/OR

Signaleren Directe leiding Management Directie/OR

Checken Voortgang Voortgang Voortgang (OR)Checken Voortgang Voortgang Voortgang (OR)



Borging in 9 S’ntiële bedrijfsonderdelen

S

Strategy

Systems

skillsskills

Statement  

Structure

Statement  

staff

styles



Voorbeeldproject groot

� Japanse multinational

� Metaalproducten auto-industrieMetaalproducten auto-industrie

� 700 medewerkers

� Hoogste leiding Japans� Hoogste leiding Japans

� 10 nationaliteiten



Aanleiding

� Veel kleine ongevallen (“beter uitkijken”)

� Gebruik pbm onvoldoende

� Arbo te veel voor staf



Contracteren

� Hoogste management erbij betrekken

� Reële verwachtingen scheppen

� geen project maar programma

� niet alleen medewerkers

� niet alleen Arbo Unie

� Op maat voor bedrijf



Daarom:

� Opdrachtgever: hoogste productiemanager

� Titel: “Samenwerken aan veiligheid”

� Leiding bij training

� Start: werkplekbezoek,
gesprekken, foto’sgesprekken, foto’s



Uitgangspunten voor aanpak

� Samenwerken

� Hoogste manager actief

� Anders doen en volhouden

� Werktraining

� Globaal plan

� Invulling gaandeweg 

� Parallelle interventies



Opzet training:

� 2 trainers (AH +A&O)

� max. 15 personen per groep

� 5 sessies voor medewerkers en leiding

� 3 sessies voor leiding

� 3 bijeenkomsten van stuurgroep



Opbouw

1. Herkennen van risico’s

2. Motiveren voor aanpakken

3. Beoordelen van risico’s

4. Veilig maken en houden

5. Veilige toekomst



Effecten

Korte termijn:

� Quick wins

� Koplopers

Structuur veranderd� Structuur veranderd

� Instructies helderder 

� Verantwoordelijkheden duidelijker

� Meer eigen initiatief

Lange termijn:

� Training voor engineers� Training voor engineers

� Borging ?

� Doodbloeden ?



Praktijk was weerbarstig

� Verandering kost tijd en moeite� Verandering kost tijd en moeite

� Lange geschiedenis 

Booming and imploding business� Booming and imploding business

� Project in plaats van programma

Echte commitment van leiding� Echte commitment van leiding

� Structure en staff te beperkt



Lessen voor ons zelf

� Kwalitatief goede intake (0-audit)

� Vereist commitment en vervolg beter borgen

� Contracteren: programma, geen project



Voorbeeldproject klein

� Veevoederbedrijf 

� Veluws bedrijf� Veluws bedrijf

� 60 medewerkers

� Kwaliteit hoog in vaandel



Opdracht

Aanleiding: Gedrag onvoldoende

Vraag van bedrijfsleider:

Arbo dag� Arbo dag

� Instructies over veiligheid

� Communicatie over veiligheid



AanpakAanpak

� 2 trainers� 2 trainers

� Heftrucks, machines, hijsen, pbm, communicatie

� Interactief

� Foto’s uit eigen bedrijf

� Arbo quiz

� Actielijst tot slot� Actielijst tot slot

� Middagprogramma in restaurant

Cadeautje na afloop� Cadeautje na afloop



Orde en netheid



Vraag 2

Wat is hier het risico?



Vraag 27

Naar welke verzamelplaats ga je toe bij NH3 alarm als je bij de TD bent?Naar welke verzamelplaats ga je toe bij NH3 alarm als je bij de TD bent?



ResultaatResultaat

� Rapportcijfer 8� Rapportcijfer 8

� Eyeopeners voor bedrijfsleider

� Medewerkers voelen zich gehoord

� Actielijst

� Knelpunten direct aanpakken

� Jaarlijkse test heftruckchauffeurs� Jaarlijkse test heftruckchauffeurs

� Nieuwe dagen na 3 en 9 maanden

� Organisch groeien



Kansen arbocultuur

� Prioriteit 1

� Aanpak haalbaar� Aanpak haalbaar

� Boeiend

� Spin off voor klant

� Spin off voor adviseur

� Multidisciplinair (A&O, VK, ergonomen)



Valkuilen arbocultuur

� Project

� Standaardaanpak� Standaardaanpak

� Onvoldoende commitment

� Hectiek

� Techniek en organisatie onvoldoende

� 1 kans



Hoe vol is je glas ?



Vragen ?

Reacties ?Reacties ?



Dank voor uw aandacht



Cultuurverandering

Bewust/

onbekwaam

Bewust/

bekwaam

Onbewust/

onbekwaam

Onbewust/

bekwaam



Veiligheidscultuur

Veilig gedrag Veiligheidsgedrag

Geen fouten Risico’s melden
Achterliggende oorzaken Achterliggende oorzaken 
Communiceren
Leren 

Gedragsregels  Weten dat het veiliger kan Gedragsregels  Weten dat het veiliger kan 
kennen en volgen Actief meedoen aan verbeteren



NO-RISC
Veiligheidsgedrag model (werkmodel)Veiligheidsgedrag model (werkmodel)

CONSTANTE ALERTHEID OP RISICO’S, INSCHATTEN, INGRIJPEN, 
INFORMEREN, MELDEN EN WEGNEMENINFORMEREN, MELDEN EN WEGNEMEN

N 0 R I S C-N 0 R I S C

Notitie nemen 

van risico 
(dagelijks/period. 

planmatig)

Onderzoek  

(soort/omvang,o

orzaak) + wat 

je kan doen

Reduceer het 

risico 
Operat./tactisch

/beleidsmatig

Informeer 

omgeving
(collega’s/mw/

organisatie)

Signaleer 

bij en maak 

afspraak 
(baas/mgt/dir)

Check de 

afspraak + 

oplossing
Mw/lg/dir/OR

-

je kan doen (baas/mgt/dir) Mw/lg/dir/OR

operationeel niveau: directe interventie op risico/incident

tactisch niveau: interventie op directe oorzaak

beleidsmatig niveau: interventie op achterliggende oorzaakbeleidsmatig niveau: interventie op achterliggende oorzaak

onthouden, onderhouden en volhouden



Voorbeelden van doelen

� Daling ongevallen

� Minder schades

� Orde en netheid� Orde en netheid

� Actievere medewerkers

� Aantal verbetervoorstellen

� Betrokkenheid leiding bij arbo

� Nakomen van afspraken

� Dragen pbm’sDragen pbm’s

� Elkaar aanspreken


