
duurzaam inzetbaar kunnen blijven. Daarbij schetst dit 

te beheersen.

Ik maak mij geen zorgen over de hedendaagse techno-

sterk het gevoel dat 

-

wat de risico’s van de technologie inzichtelijk maakt voor 

-

-

Nog los van de dreiging van cybercriminaliteit, is af te 

Ik vrees dat de dienstverlening door een arbeids- en or-

-

draagt niet bij aan een verbetering van de kwaliteit van 

arbeid. Een meer integrale benadering is nodig om de 

duurzame inzetbaarheid te bereiken in een steeds toene-

-

den geëvalueerd. 

-

de middenlaag  zijn tussen het 

management en de uitvoerende medewerkers. Dit in 

een werkomgeving bestaande uit geavanceerde arbeids-

bijvoorbeeld een werkcentrum-chef, die verantwoordelijk 

-

houd aan luchtvaartuigen, dat door een team van mensen 

-

narcose. 

-

deling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegden 

-

-

en -advies wordt als gefragmenteerd beschouwd, omdat 

teveel bronnen aanwezig zijn voor een te algemene doel-



ze veelvuldig geconfronteerd worden met ambiguïteit en 

-

-

naris. Desondanks voelt die zich een “geremde autoriteit” 

-

niet congruent aan de dynamiek waarin de zij moeten 

 en anderzijds de mensen  achter de tech-

niet hetzelfde als “sociotechniek”, dat een bedrijfs kundige 

-

en de techniek te verrichten. Dit staat in verbinding met 

coaching.

-

-

te onderkennen dat mensen niet naar hun werk komen om 

-

-

draagt bij aan het bewustzijn voor de risico’s, die dus 

vanuit alle -

De mens is een gemakkelijk aanwijsbare veroorzaker van 

ongewenste gebeurtenissen. Het toewijzen van de mens 

als zwakste schakel in een socio-technologische organisa-

 



ste

het gevolg zelf betrokken te raken bij een ongeval. Een 

ongeval is namelijk niet het gevolg van een eenvoudige 

-

ren, welke afzonderlijk van elkaar niet in staat zijn om een 

-

-

en hierin geheel onbewust betrokken raken. Als gevolg van 

-

-

zich bevindt, wat het doet en voornamelijk gaat doen. 

hoger veiligheidsniveau zorgt.

Controlemechanismen bestaande uit een scala aan 

 bewerkstelligen geen werkelijke 

-

gedeeld wordt. 

-

mijn mening een belemmering voor verbeteringen voor 

in het boek 

-

verbinding te leggen met de kwaliteit van de arbeid. De 

kunnen doorstaan. Bij verstoringen gaat het niet alleen om 

concrete gevaren en risico’s voor bijvoorbeeld de vlieg-, 

-

managen van door middel van het juist 

-

niet beschouwd als een bron voor falen, maar als een 

van verstoringen moet als een unieke aangelegenheid 

-

ren van de verstoringen trekt de aandacht weg van de 

mogelijk voorziene risico’s verloren gaat. 



-

-

om een 

mogelijk te maken. 

-

van zowel de medewerkers, als van de technologie 

-

het herstelvermogen kan worden vergroot. Trainingen 

-

rende werkwijzen en systemen te kunnen werken. 

besluitvormingsstructuren moeten zijn afgestemd 

verstoring in een vroeg stadium onbeduidend lijkt. Een 

zelfregulerende structuur van relevante deskundig-

heid  moet 

beslissingen te nemen. 

-

nen zoals bijvoorbeeld  of 

. Dat het in een achterliggende 

zijn omdat deze gelegenheid bieden voor het nemen van 

-

-

moet vervolgens niet worden ingesloten door middel van 

-

een advies aangeboden over drie assen. De assen tussen 

-

-

-

herijken van de signalering van verstoringen. Het is een 

-

 



-

len’ en daarmee wordt de leerwaarde ervan gemist. Het is 

voor veerkracht zijn. Dat geldt nadrukkelijk niet voor de 

, die geen enkele betekenis geven aan de 

heersende dynamiek -

ken’ voortbrengen. Het is zinvol om te aanvaarden dat 

-

-

-

uitkomst is, maar een randvoorwaarde. Dat vraagt om een 

-

af te wachten totdat wanneer een verstoring zeker wordt 

laatste geval is het gemakkelijk om de waarschijnlijkheid 

-

-

Dit maakt het eenvoudiger om te veranderen. 

-

hiervoor een waardevolle methode. Hiermee wordt het 

-

-

-

-

-

nologische omgeving. Daar komt alles van wat we zijn als 

technical skills’. Dit zijn de  vaardigheden, anders 

-

-

-

ringen onmisbaar. Het is daarbij van belang dat iedereen 

een gelijkwaardig mentaal denkmodel en achterliggende 

daarbij af te vragen welke verstoringen eventueel 

Om verstoringen te kunnen signaleren is het nodig om de 

Een voorkomende valkuil is dat dit vaak achteraf of deels 



-

moment niet meer. 

Toewijding aan veerkracht omvat eveneens de beschik-

geen” is evident. We ondervinden nu in de huidige crisis 

en herstelvermogen hebben ingeleverd. De tendens van 

kan weinig veerkracht worden bereikt.

-

moet worden. Dat draagt bij aan het inzichtelijk maken 

en de duurzame inzetbaarheid. Structurele aandacht voor 

-

-

-

heid, veerkracht en verantwoordelijkheid van de mensen 

die het werk doen. 

-

-

singsgerichte aanvulling ervan bereikt. Hiermee ontstaat 
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