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Even voorstellen: Henk en Bob



                 Bob ziet:
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                         Henk ervaart
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Henk & Bob

Regels volgen: 
gemakkelijk 

& garantie voor 
resultaat

Regels volgen: 
lastig en geen 

garantie op 
resultaat

-Wil je echt een verbetering bereiken? Dan moet Bob er realistischer tegenaan 
gaan kijken. Waarom wijkt Henk eigenlijk van de regels af?



Verleidingsmodel
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Veiligheid is gebaat met  effectievere 
paradigma’s

• ‘oude’paradigma 

• Regels volgen is 
eenvoudig

• ‘effectiever’  

• Regels volgen is 
lastig tot complex en 
vereist soms 
‘bovenmenselijke’ 
skills.



Veiligheid is gebaat met  effectievere 
paradigma’s

• ‘oude’paradigma 

• Niet gevolgde regels 
zijn een oorzaak.

• ‘effectiever’  

• Niet gevolgde regels 
hebben een oorzaak.



Veiligheid is gebaat met  effectievere 
paradigma’s

• ‘oude’paradigma 

• Train mensen in 
(kennis van) 
procedures.

• ‘effectiever’  

• Train mensen in 
feitelijke 
gedragingen bij 
onverwachte 
omstandigheden.



Veiligheid is gebaat met  effectievere 
paradigma’s

• ‘oude’paradigma 

• Regels beschrijven 
de werkelijkheid en 
leiden tot een goed 
resultaat.

• ‘effectiever’  

• Regels zijn per 
definitie onvolledig 
en geven nooit 
garantie op een goed 
resultaat.



Veiligheid is gebaat met  effectievere 
paradigma’s

• ‘oude’paradigma 

• Gedrag kan 
gestandaardiseerd 
worden met regels 
en dat is goed voor 
de stabiliteit.

• ‘effectiever’  

• Mensen (en hun 
gedrag) zijn per 
definitie verschillend 
en die variatie 
verhoogt de 
veerkracht.



Veiligheid is gebaat met  effectievere 
paradigma’s

• ‘oude’paradigma 

• Incidenten moeten 
objectief onderzocht 
worden om de 
oorzaak te 
achterhalen.

• ‘effectiever’  

• Zowel incidenten als 
successen zijn een 
bron van informatie.



Praktijk voorbeeld Gaslekken

-De regel: Nooit werken in de gevarenzone. 

-Al jarenlang: 

- Spreekt Bob Henk daarop aan. 

- Henk blijft het toch doen.  

-Henk heeft redenen, zoals: 

- Wil ontruimingen voorkomen.  

- Denkt dat het werk niet binnen de regels kan. 

- Vertrouwt Bob niet helemaal (blijft Bob mij steunen?) 

- Staat er te vaak alleen voor (hulpverleners ontbreken).

Verschillende 
zienswijze Bob en 

Henk 



Randvoorwaarden succesvolle 
interventies

1) Managementparadigma aanpakken (realisme). 

2) Interventies op 4 fronten tegelijk: 
  

3) Betrek de mensen maximaal.



De interventie

De zienswijze (paradigma) 
van Bob

Perceptie van Cultuur 

Organisatie van het 
werk 

Indivuduele 
kenmerken

Perceptie van de regels 



Resultaat

Huizen ontruimd in Rijsenhout na gaslek 
Nov. 2012

Ontruiming in Capelle door gaslek  
Dec. 2012

Dertig woningen ontruimd gaslek Pijnacker 
(nov. 2012)

Kinderdagverblijf Gouda ontruimd na gaslek 
(Dec. 2012)



Voorbeeld 2 
Snij-incidenten



aanvankelijk

• “Ze moeten gewoon beter opletten.” 
• Messen verbieden. 
• Exacte werkwijze voorschrijven. 
• Door veiligheidskundigen en management 

bedachte en bekrachtigde ‘regels’. 
• Implementatie via Toolbox (powerpoint). 

• Resultaat…nihil. Er was slechts een extra 
probleem bij gekomen (compliancy).



Nieuwe aanpak

• 350 jaar snij-ervaring betrokken. 
• Alle verboden vervallen. 
• Aansluiten bij persoonlijke werkwijze. 
• Aansnijden van kabels is een ambacht. Dat 

verbeter je niet met een powerpoint 
toolbox.





4 jaar later

• Waar zijn onze snij-incidenten gebleven?



VRAGEN?
Repressie Regelzucht Vrijheid Optimaal Complexiteit



Repressie
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Meer gedetaileerde regels
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Minder gedetaileerde regels
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Investeren in goede organisatie van het werk 

+ 

Gewenst  
resultaat 

Binnen de regels

+ 

Gewenst  
resultaat en  

afwijking regels

-

Ongewenst  
resultaat en 

afwijking regels

-

Ongewenst  
resultaat 

Binnen de regels



Medewerkers met aanpassingsvermogen 
ontwikkelen.
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Hoogwaardig organiseren & medewerkers met 
aanpassingsvermogen
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Variatie in 
output

Aantal interacties met en tussen 
beinvloedende (f)actoren

Laag Hoog

Hoog

Voorspelbaar

Overzichtelijk 

Risico’s
Complex

Ingewikkeld
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