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First safety paradox (James Reason)

Veiligheid wordt meer gedefinieerd 
en gemeten door de afwezigheid 
dan door de aanwezigheid ervan.



Trigger 



Reling



Reacties  3 I’s

Instinct

Intuïtie

Intelligentie



Type relingen 

Beleidsmatige kaders 

Procesmatige kaders

Procedurematige kaders



Voorwaarden

Luisteren

Empathie

Gezondheid

Zelfbewustzijn

Overtuiging

Visie en Focus

Vooruitzien

Boegbeeld

Groei van medewerkers

Teamspirit

Communiceren



Communicatie

Complementaire communicatie

Stelt de ander in staat om:

Zichzelf te begrijpen

Zichzelf te accepteren

Symmetrische communicatie

Stelt de jezelf in staat om:

Te laten zien wie je bent

Een confrontatie met jouw mening en        

ideeën aan te gaan

Op gelijkwaardige basis in gesprek te 

gaan



Training, communicatie, herhaling

Communicatie



Inzichten ter overweging als mens

Luister naar je biologische klok

Wat je van anderen zegt of denkt, zegt vaak meer iets over jezelf

Creativiteit is te trainen

Mentale vrijheid is een graadmeter

Veel overtuigingen zijn een beperking

Doe wat er toe doet

Gezondheid van geest en lichaam

Wees zelfbewust en leef vanuit het bewustzijn

Wees overtuigd

Kijk vooruit

Creëer een veilige omgeving voor jezelf en daarmee voor de ander





Safety is our first priority?



1. Alle incidenten zijn te voorkomen (target: zero accidents)?

2. Een hiërarchische cultuur is voorwaarde voor veiligheid binnen het bedrijf?

3. De beslissing om af te wijken van procedures of voorschriften

ligt enkel bij een leidinggevende (supervisor, manager)?

Ja of nee?



Angelsaksisch  versus Rijnlands denken



Rijnlandse uitgangspunten

Verbinding

Vertrouwen

Vakmanschap

Aanname:
De wijsheid
zit in ‘de groep’

Balans tussen
Top-down 
Bottom-up

“Wie het weet mag het zeggen”

Horizontale
communicatie



Teamwork



Team dynamiek creëren?

Fase 1: Duidelijke doelen en verantwoordelijkheden 

Fase 2: Sturen op doeltreffendheid i.p.v. doelmatigheid

Fase 3: Sturen op effectiviteit en minder op efficiency

Fase 4: Onderling afstemmen van werkzaamheden

Fase 5: Goede omgangsvormen creëren

Fase 6: Het beste in elkaar naar boven halen

Elk plan is beter dan geen plan. En een een goed plan nu uitgevoerd is vele malen 

beter dan een perfect plan te laat uitgevoerd



High performance teams

Teamwork  = interactie en samenwerking tussen de leden met een delicate balans

Balans

Bestaat uit richtlijnen & procedures (kunnen)

En uit kennis & vaardigheden (willen)

Deze constant veranderende balans vinden, bouwen en onderhouden is waar het 

om draait. Mens en onderlinge interactie dient centraal te staan!



4 cultuurpijlers

HARD

Pijler 1: Ken je omgeving.

Pijler 2: Vertrouwen in elkaar.

SOFT

Pijler 3: Bezit de juiste mentaliteit.

Pijler 4: Voel voldoende bescherming



Wees bij je mensen, daar gebeurt het.

Daarna: „Train om de beste te worden maar nooit ten koste van anderen.” 

En: „Zeg sorry, en los het onmiddellijk samen op.”

High perfomance teams



Teamwork



Mythe of waarheid?

Veiligheid kan worden verbetert door het aanbrengen van 
diverse lagen met beschermingsmaatregelen, des te meer lagen 
des te groter de veiligheid.



We leven in een complexe wereld 



Wat = goed? Wat = fout? 



Wat = goed? Wat = fout? 

Anne Ruijg / Terschelling

Jaap Groen / Texel
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