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ProgrammaProgramma

• Wat is de invloed van gedrag op veiligheid?

• Hoe ontwikkel ik veilig gedrag?

• Is de leidinggevende een 

veiligheidsambassadeur?



HOE VEILIG IS MIJN MAGAZIJN?HOE VEILIG IS MIJN MAGAZIJN?

Gemiddelde scoreGemiddelde score

0 51 2 3 4



ProfielenProfielen

6.Calamiteiten

5. Regels & Procedures

2. Middelen

1. Lay out

7. Orde & Netheid

9. Veiligheidsbewustzijn

8. Cultuur

3. Opleiding

4. Arbozorg

GEDRAG EN VEILIGHEIDGEDRAG EN VEILIGHEID



5-10 dodelijke ongevallen

200 meldingen van ernstige 

ongevallen met heftrucks

1.700 slachtoffers

Ik ben me 

bewust dat ik 
onveilig handel 

Ik handel 
bewust veilig

Ik ben me niet 

(meer)  bewust 
dat ik onveilig 

handel

Ik handel 
automatisch 

veilig

(on)Bewust (on)Veilig(on)Bewust (on)Veilig



Gedragsverandering kan nooit snelGedragsverandering kan nooit snel

Gedragsverandering



Nu de praktijkNu de praktijk



StellingStelling

Door rood rijden is gevaarlijk

en kan ernstige ongevallen 

veroorzaken

Door rood rijden is gevaarlijk

en kan ernstige ongevallen 

veroorzaken

Eens

Oneens



Nog niet overtuigd?Nog niet overtuigd?



EindconclusieEindconclusie

Door rood rijden is gevaarlijk

en kan ernstige ongevallen 

veroorzaken

Door rood rijden is gevaarlijk

en kan ernstige ongevallen 

veroorzaken

Is uw mening veranderd? 

Ja

Nee

PollPoll

Nu we het er over hebben:

Ik rij wel eens door rood/

Ik ben wel eens door rood 

gereden

Nu we het er over hebben:

Ik rij wel eens door rood/

Ik ben wel eens door rood 

gereden

Ja

Nee



Ik ben me niet 
(meer)  bewust 

dat ik onveilig 

handel

Effect: BewustwordingEffect: Bewustwording

Ik ben me bewust 
dat ik onveilig handel 

Bewust worden

Door rood rijden is 

gevaarlijk

Ik rij wel eens door 

rood/

Ben wel een door 

rood gereden

PollPoll

Ik weet dat het 

gevaarlijk is, maar doe 

het toch.

Ik weet dat het 

gevaarlijk is, maar doe 

het toch.

Ja

Nee



Gevaar!!!!Gevaar!!!!

Ik handel 
BEWUST onveilig

Ik weet dat…

Maar doe het 

toch….

Bewust worden

Vergroten van het 

veiligheidsbewustzijn

alleen is niet voldoende

Vergroten van het 

veiligheidsbewustzijn

alleen is niet voldoende



Wat doe je?Wat doe je?

A

Door rood

om op tijd te 

komen

A

Door rood

om op tijd te 

komen

B

Stoppen

en te laat komen

B

Stoppen

en te laat komen

• Onderweg - belangrijke afspraak

• Te laat komen is geen optie!  

• Je hebt vertraging opgelopen, maar het lijkt er op dat je het net kunt halen. 

• Je nadert een verkeerslicht dat net op rood springt.

• Het lijkt er op dat verder niemand de kruising nadert.

Ik ben me 
bewust dat ik 

onveilig handel

Ik handel 

bewust veilig

Veilig werken moet je willen…..Veilig werken moet je willen…..

Kiezen voor veilig

Bewust worden

A

Door rood 

maar wel op 

tijd…

B
Veilig maar te 

laat…..



Keuze onveilig - veiligKeuze onveilig - veilig

Onveilig Veilig

Kleine kans op 

ongeval 

Zeker geen 

ongeval

Zeker te laat

Grote kans om 

op tijd te 

komen…

Kleine kans om 
gepakt te 

worden

Onveilig gedrag is op korte termijn 

vaak

Onveilig gedrag is op korte termijn 

vaak

sneller

makkelijker

comfortabeler

en

wordt beter beloond



Maar we zijn er nog niet!Maar we zijn er nog niet!

Gewennen

Kiezen voor veilig

Bewust worden

Ca. 60 dagen

volhouden

En het is nooit af……..En het is nooit af……..

Gewennen

Kiezen voor veilig

Bewust worden

Blijven verbeteren



EN WAT KAN IK ALS 

LEIDINGGEVENDE DAAR MEE??

EN WAT KAN IK ALS 

LEIDINGGEVENDE DAAR MEE??

StellingStelling

Als leidinggevende heb 

ik invloed op het 

veiligheidsgedrag van 

mijn mensen.

Als leidinggevende heb 

ik invloed op het 

veiligheidsgedrag van 

mijn mensen.

Ja

Nee



Leidinggevende beïnvloedt gedragLeidinggevende beïnvloedt gedrag



5 E’s?5 E’s?

Education

(Onderwijs)

Engineering

(Technisch 

Faciliteren) 

Empowerment
Enforcement

(Handhaven)

Encouragement

(Aanmoedigen)

In de praktijkIn de praktijk

• (Bij)Scholen

• Voorlichten

• Toolbox-en

• Aanspreken

• Faciliteren

• Observeren

• Corrigeren

• Sanctioneren

• Complimenteren

• Aanmoedigen

• Goede voorbeeld 

zijn

• Empoweren

• Luisteren

• Wakker houden



METEEN AAN DE SLAG?METEEN AAN DE SLAG?

PollPoll

Ik ga morgen 

meteen aan de slag!

Ik ga morgen 

meteen aan de slag!

Ja

Nee



Elke leidinggevende is een

veiligheidsambassadeur

Elke leidinggevende is een

veiligheidsambassadeur

Zorg dat u het goede voorbeeld geeft

Spreek uw medewerkers aan op hun gedrag

Complimenteer uw medewerkers bij correct gedrag


