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-

eenlopende spanningsvelden en belangen waartussen 

we moeten manoeuvreren. Het vertonen van gewenst 

– in termen van het naleven van beheersmaatregelen 

 

Als het gaat om de oorzaak wordt daarbij vaak gewezen 

terecht? Hoe kan een medewerker overeind blijven in de 

-

en bedrijfsvoering. Een zogeheten socio-technologisch 

-

-

velden zoals veiligheidsinvesteringen versus budgets of 

-

-

met uiteenlopende spanningsvelden en belangen noem 

ik de dynamiek op het werk. Hierdoor is het veiligheids-

 

 

Door de voortdurende dynamiek raken de medewerkers 

overzicht kwijt. Het verlies van dit overzicht is niet te wij-

onrechte – beschuldigen die de laatste (foute) handeling 

voorval.

elkaar samenwerken. Dat vraagt om een bepaalde ver-

voorziet. Cultuur is daarmee ook van invloed op de struc-

-

onderdeel uitmaakt. Cultuur is daarmee sterk van invloed 

-

De omstandigheden zijn daarmee eveneens bepalend als 

-

bijvoorbeeld vormen van compromissen tussen veran-

en tussen schaarste-spanningsvelden in doelstellingen.  

 



-

kosten-baten. Andere vormen van dynamiek zijn structuur 

 

Het gaat dus over prioriteren. Dat bestaat uit het afwegen 

-

-

biele 

zekerheid.

zijn. Het gaat immers over het tegenovergestelde begrip 

-

factor op het uitblijven van gevaarlijke omstandigheden of 

-

s 

 

Of het beschermen van omwonenden en het voorkomen 

-

medewerker en is daarmee niet direct een bedreiging 

-

als risicovol beschouwt en (impliciet) accepteert – op 

risiconemer. De risicoloper is veelal de medewerker die 

-

schappen. De risiconemer ervaart die bedreigingen echter 

niet. Een elementair onderscheid daarbij is dat de risico-

loper niet betrokken is bij de risiconeming. Dit leidt tot 

de beheersmaatregelen tussen de risiconemer en de risi-

In het gedrag kan dat geuit worden in het niet durven om 

het veilige

 

-

 

Het aan de superieuren toegeven van bijvoorbeeld ontoe-

doet vermoeden dat die verantwoordelijke een gebrek 

-

 

plaatsvindt én wordt gedoogd. Dit veroorzaakt besluite-

-

vermijden en de onderlinge cohesie bewaren. Tevens 

kan het gewenste gedrag op een sluikse wijze  worden 

-

-

Persoonlijke zekerheid

Het vertonen van het veilige gedrag vereist overtuiging 

en moed. Het gaat om de intrinsieke wil om een (h)er-

kend risico te beheersen. Niet alleen om regelgeving te 

en wél durven om het veilige gedrag te tonen. Dit hangt 

dit optreden. Dit is te beschouwen als een hulpbron in de 

-

len van een (in)formele rol draagt eveneens bij aan de 

 zekerheid om tegen onveilig gedrag op te treden alsmede 

gemakkelijker om toewijding voor de zorg van de arbeids-

omstandigheden te demonstreren. 

Belonen

Maar hoe ga je hiermee om in de dynamiek rondom het 

-

te treden.

 

-



knelpunten (bijvoorbeeld ontbrekende veiligheidsvoor-

zieningen) (bijvoorbeeld 

tekorten aan middelen) en onvoorziene verstoringen. 

als het gewenste gedrag bekend – én zichtbaar – zijn.  

-

-

tot een onderliggende waarde en daarmee tot onderdeel 

het resultaat is van gedrag. Tenminste van dat gedrag wat 

prikkels. De mens – als (sociaal) zoogdier – maakt dat wij 

(onbewuste) keuzes moeten worden gemaakt. Bij dat 

 in 

de omgeving verklaard het gedrag tot het nemen van een 

regelovertreding te verhullen om daarmee een andere 

onveilige gedrag is óók hét gedrag 

succesvolle gedrag wordt 

van de superieuren. De rolmodellen zijn daarmee onvol-

doende congruent aan het gewenste

Het gaat dus niet alleen over waarom een individu een 

en gedeelde waarden ervoor gezorgd hebben dat die 

 latente disbalans in de zorg voor veiligheid (niet gebruiken 

van persoonlijke beschermingsmiddelen)

(onvol doende arbeidshygiëne hanteren) en psychosociale 

(hoge werkdruk, pesten). Deze instabiele 

Dialoog

De balanceer-act is niet alleen beheersbaar middels een 

 ertoe doet. Een – breed gedragen – integriteitskader is 

een (ethisch) hulpmiddel dat daarbij nodig is. Integriteit 

-

vergemakkelijkt de aanwezigheid van sociale controle. 

Daarnaast biedt het luisteren en handelen de gelegen-

heid om steun te betuigen. Daarmee kan het vertrouwen 

gewenste te (blijven) vertonen. 

Tevens (ver)leidt het tot vertonen van (professionele) 

-

meen is bijzonder menselijk en wij mensen zijn daarin 

vrij goed. We zijn immers niet te vergelijken met compu-

-

Het is daarom elementair om de actoren in de balanceer-

act aan te spreken op hun menselijkheid. Hiermee 

non-discussies voor te zijn. Waardevoller is om te spreken 

-

kan worden. 

Wanneer een medewerker een afweging moet maken 

in brede gezamenlijkheid te nemen. Het gaat daarbij om 

iedereen de verantwoordelijkheid om dit uit te dragen in 

leuk(er). 

 



voor de betekenisgeving aan het niet óf juist wél accep-

niet ervan te willen overtuigen dat bepaald gedrag (on)

gedrag en waaruit dat voortkomt. Het bespreken wat de 

de wijze waarop wordt omgegaan (coping-gedrag) met 

-

raakt. Het is namelijk verleidelijk om dit verzamelbegrip te 

iemand

De dialoog biedt allereerst de waardevolle gelegenheid 

unieke mogelijkheid om een helpende hand uit te strek-

-

schade en het vertrouwen. Zo kan het bewustzijn worden 

ook een individueel risico is. 

Betekenisgeving

-

-

. 

daaropvolgend een hogere (duurzame) inzetbaarheid van 

-

Deci en Ryan dat het verlenen van – het gevoel tot – keu-

-

Een gedraging is enkel een symptoom van het systeem. 

symptoombestrijding. Het faciliteren in de – intrinsieke 
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