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Creëren en onderhouden 
van een veiligheidscultuur 
Herkent u dit? De regels zijn helder maar worden niet altijd opgevolgd. U heeft nul 

ongelukken en wil borgen dat dit zo blijft? Of heeft u het idee dat niet alle 

ongevallen gemeld worden? Het volwassenheidsniveau van de organisatiecultuur heeft te maken met 

deze symptomen.  

Veel bedrijven hebben behoefte aan grip krijgen op een veiligheidscultuur of willen een stap maken naar 

een meer volwassen cultuur. Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitdagingen: 

- Inzicht krijgen in ongevallen en hier lering uit trekken om ongevallen te voorkomen 

- U heeft het gevoel of bewijs dat niet alle ongevallen gemeld worden 

- Uw bedrijf heeft geen ongevallen en u wilt dit niveau vasthouden 

Door theoretische modellen te combineren met praktijk-ervaring hebben we een best practice model 

ontwikkelt waarmee de veiligheidscultuur in beeld gebracht kan worden en geadviseerd kan worden 

welke initiatieven de meeste toegevoegde waarde hebben om de gewenste cultuur te bereiken.  

Elementen van onderzoek in de analyse fase zijn*: 

● Leiderschap 
● Sancties en consequence management 
● Communicatie en feedback 
● Management systemen, safety data en performance indicatoren 
● Omgaan met gevaren en risico’s 
● Training, toolboxen en opleiding 
● Safety organisatie en structuur 
● Onderzoeken van ongevallen 
● Beschikbaarheid van resources voor safety  

 
*Een werkplekbezoek wordt ingezet om de sfeer te proeven en bovenstaande elementen in de praktijk te toetsen. 

Hierbij worden verschillende methoden, technieken en werkvormen voor ingezet, zoals; rootcause 

analyses, ABC model, workshops, enquêtes, interviews etc. Er wordt een expertmatige inschatting 

gemaakt welke methoden en technieken het best bij de organisatie ingezet kunnen worden. De analyse 

fase leidt tot een advies over de veiligheidscultuur van de organisatie en de groeimogelijkheden. In deze 

fase is focus erg belangrijk. De initiatieven moeten niet alleen aansluiten bij de organisatie maar het is 

ook belangrijk dat deze haalbaar en uitvoerbaar zijn. In het figuur hieronder staan verschillende 

voorbeelden van initiatieven die genomen kunnen worden om de veiligheidscultuur te verbeteren of vast 

te houden. Afhankelijk van de uitkomst van de analyse worden de juiste initiatieven geadviseerd. 
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De volgende fase is de executiefase. In de executiefase worden de initiatieven uitgevoerd in de 

praktijk. Eigenaren van de initiatieven worden zoveel mogelijk binnen de organisatie belegd. Waar 

nodig wordt ondersteuning geboden om de initiatieven volgens plan en met voldoende kwaliteit uit te 

voeren. Hierbij wordt ook overall governance geboden vanuit het verbetertraject al of niet door de 

organisatie zelf.  

                 

 

 

 

Analysefase 
Huidige situatie in kaart brengen inclusief groeimogelijkheden 
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Support / facilitatie bij implementeren van product 

Creëren en onderhouden van veiligheidscultuur 

Product 

Veiligheid
scampag

ne 
Veiligheid

sdag 
Gedrags 
trainingen 

Safety 
ambassa 

deurs 

Planfase 
Vanuit de analyse wordt in nauwe samenwerking met de organisatie een implementatieplan 

gemaakt om de veiligheidscultuur te verbeteren of vast te houden. 

 


