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Veiligheid

• Gaat over ongevallen

• Niet bedoelde verstoring

• Dader: Onkundig

• Onbedoelde schade

• Spijt



Beveiliging

• Gaat over diefstal (of erger)

• Bedoelde verstoring

• Dader: Onbeschaafd

• Bedoelde schade

• Geen spijt



Veiligheid Beveiliging

• Gaat over ongevallen

• Niet bedoelde verstoring

• Dader: Onkundig

• Onbedoelde schade

• Spijt

• Straf?

• Gaat over diefstal (of 

erger)

• Bedoelde verstoring

• Dader: Onbeschaafd

• Bedoelde schade

• Geen spijt

• Straf!



Schade

• Personen

• Eigendommen 

• Omgeving (milieu)

• Reputatie



Regels

• Extern: wetten etc.

• Intern: Procedures / Protocollen / Instructies

• Persoonlijk: Mores





Maatschappelijke acceptatie

• Ongevallen gebeuren nou eenmaal (0 is ge…!)

• Diefstal mag niet (maar gebeurt óók)

• Eigen schuld! (onveilig werken, dronken rijden)

• Schande! (achtergelaten bij operatie)

• Maar als je nou héél veel honger hebt…

• Maar als er nou héél veel patiënten zijn…

• Begrip? Medelijden? Straf?



Waarom versus waartoe

• Waarom creëert men een ongeval? 

– Dat weet niemand (men heeft er geen reden voor)

– Waardoor!

• Vergissen, vergeten, misvattingen,optimalisatie

• Waartoe steelt/vervuilt men iets? 

– Verrijking!



Samen?
• Hoezo?

– Etymologisch (maar veiligheid en vuiligheid lijken nog 

meer op elkaar) 

• Waarom? 

– Cultureel (maar ik heb niks met uniformen)

– Versterken we elkaar? (eenrichtingverkeer)

• Waartoe?

– Gelijke doelstelling? (zou iedereen moeten hebben)

• Cultuur! 

– De wereld vindt dat we bij elkaar horen

– Samen is leuker (anders zijn we zo alleen)



Gedrag:

gevolg in plaats van oorzaak

• Alle incidenten kennen een gedragscomponent

• Het verwachte resultaat (Positief, Direct en 

Zeker) bepaalt ons gedrag

• Die verwachting wordt voor een groot deel 

veroorzaakt door de organisatorische context 

waar men in werkt

• Fouten zijn dus geen oorzaak maar gevolg



Ongewenst gedrag
Rasmussen, Wagenaar, Reason, Groeneweg

1988- 1994

• Vergissen

• Vergeten

• Misvattingen 

(bedoelde handeling in onbekende context)

• Doelbewuste overtredingen



Waarom overtreden

mensen bewust procedures?

• Omdat we ze het nut van procedures niet altijd 

kunnen uitleggen…

• Omdat procedures

soms niet duidelijk

zijn.

• En, gewoon, omdat

we maar al te graag

de makkelijkste

weg kiezen!



Het verwachte resultaat 

bepaalt ons gedrag!

• Positief effect – Negatief effect (voor overtreder)

• Direct – Later

• Zeker – Onzeker

• Dus… waarom niet?!



Waarom maken mensen fouten?
(Rasmussen, Wagenaar, Reason, Groeneweg 1994)

• Context stuurt het gedrag (if > maybe)

• Achterliggende Factoren bepalen die context 

(if>then) 

• Fout handelen wordt veroorzaakt door een 

foute werkomgeving; een falend systeem dus!

Waardoor



Reactie op schade 

• Amateuristisch

– Onvoorbereid, geen model

– Ad Hoc

– Emotioneel, betrokken

• Professioneel

– Gestructureerd

– If > then

– Formeel, Afstandelijk





SUBSTITUTIE-TEST
Zou  ieder ander hier dezelfde afwijking gemaakt 

kunnen hebben? 

IS SPRAKE VAN EEN 

ONBEDOELDE AFWIJKING        

VAN EEN PROTOCOL 

OF PROCEDURE?

Relevante protocollen / 

procedures duidelijk, 

beschikbaar en uitvoerbaar?

Selectie-, instructie- of 

ervaringsprobleem of 

privéomstandigheden?

SYSTEEM-PROBLEEM

Tijdelijk verbod (1 week) op uitoefenen van 

bepaalde taken/werkzaamheden

Schriftelijke waarschuwing

DIRECTIE

VERANTWOORDELIJK

NALATIG GEDRAG

(verwijtbaar)

MEDEWERKER  

VERANTWOORDELIJK

RECIDIVE

NNJ J

J

Mondelinge waarschuwing

LEGENDA:

J

N

J

SUBSTITUTIE-TEST
Zou  ieder ander hier dezelfde afwijking gemaakt 

kunnen hebben? 

J NN

SYSTEEM-

PROBLEEM

SYSTEEM-

PROBLEEM

Compliantie-model

STAR

T

IS SPRAKE VAN EEN 

BEDOELDE AFWIJKING           

VAN EEN PROTOCOL 

OF PROCEDURE?

ANALYSEPAD BANALYSEPAD A

Ontslag / 

Ontbinding overeenkomst

ROEKELOOS GEDRAG

(verwijtbaar)

Tijdelijk verbod (1 maand) op uitoefenen van 

bepaalde taken/werkzaamheden

RECIDIVE

RECIDIVE

RECIDIVE



Chimpansees steken behoedzaam over

Chimpansees steken niet zomaar een weg over. 

Meestal loopt het tweede of derde mannetje in rang 

voorop en kijkt eerst om zich heen. Bij grotere wegen 

staan ze langer te wachten dan bij een kleine weg. 

Het alfamannetje (de leider) komt vaak achteraan, 

vooral bij een brede weg. Mannen voorop en achterop, 

vrouwen en kinderen in het midden. 

De wegen lopen dwars door hun leefgebied. Bij de 

brede weg wacht de troep zo’n drie minuten, bij de 

smalle weg maar 24 seconden. 

Het gaat om aangeboren voorzichtigheidsgedrag. 
NRC, 5 september 2006



It ain’t what we don’t know 

that gets us into trouble. 

It's what we ‘know for sure’

that just ain't so. 

(Mark Twain)


