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Veiligheidscultuur is Chefsache.
›

Verordening (EU)2018/762
(CSM met eisen aan VBS)
verplicht het hoogste
leidinggevende niveau onder
meer tot het
“bevorderen van een positieve
veiligheidscultuur”
(bijlage I/II, art 2.1.1)
en deze voortdurend te
verbeteren.
(bijlage I/II, art 7.2.3)

›

Alle Nederlandse
spoorbedrijven zijn met dit
onderwerp bezig.

›

Wel veelal op verschillende
manieren. Dat is niet erg, als
het een bewuste keuze is
(die past bij de organisatie).

›

Wat kun je onder
veiligheidscultuur verstaan?
2

Diverse benaderingen (veiligheids)cultuur
›

›

‘De manier waarop we hier de dingen doen’.

›

–

Collectief typerend gedrag

–

Onbereikbaar ideaal: perfecte veiligheid als vanzelf

–

Nadruk op observatie

–

Vison zero, elk ongeval is er één te veel.

–

Nadruk op kan het nóg beter?

Bedrijfscultuur als de ‘ziel’ van de organisatie.
–

De basale overtuigingen en aannames die het
gedrag sturen

–

Ontstaan in reactie op problemen die de organisatie
heeft ervaren

–

Nadruk op ontstaan en begrijpen

›

›
›

De heilige graal

Veiligheids(cultuur)ladder
–

Vijf niveau’s waarop de veiligheidscultuur van een
organisatie geplaatst kan worden.

–

Just culture
–

Ongevallen en near-misses doen zich voor.

–

Geen schuldigen zoeken maar een verklaring.

–

Nadruk op leren

ERA-definitie:
‘Veiligheidscultuur verwijst naar de interactie tussen
–

de eisen van het VBS,

Shell + Univ.Leiden / ProRail / NEN

–

–

Via ProRail verplicht voor aannemers

hoe mensen deze eisen in de praktijk brengen op
basis van hun houding, waarden en overtuigingen

–

–

Nadruk op hoe goed?

en hoe ze uiteindelijk handelen in de vorm van
besluiten en gedrag.’

–

Nadruk op koppeling VBS, houding en gedrag

Geïnspireerd op F.W. Guldenmund: Understanding and Exploring Safety Culture, proefschrift, Delft, 12-01-2010
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Twee paradoxen
›

Cultuur:
– Voor insider niet goed zichtbaar.
– Voor buitenstaander niet goed te
begrijpen.

– Dus: samen onderzoeken.
– Cultuur gaat over het verhaal van
de groep.

›

Oordeel of niet:
– Cultuur:
oordeelsvrij, geen goed of fout.

– Veiligheid:
sterk normatief, moet goed zijn.
– Toezicht:
normatief / reflexief.
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Cultural Enablers: Attributes
INTERACTIE

E1.1

Teamwerk en
samenwerking

Samenwerken binnen en tussen
organisaties wordt gestimuleerd
om veilig te kunnen werken.

E1.2

Relationele waarden

Vertrouwen, respect en openheid
kenmerken de organisatie en de
relaties met andere organisaties
op elk niveau.

E1.3

Relaties op het gebied
van regelgeving

Er is gezonde verhouding met
het bevoegd gezag waarbij de
verantwoordingsplicht voor de
veiligheid bij de exploiterende
organisatie ligt.

FORMALISATIE

E2.1

Functies en
verantwoordelijkheden

Functies, verantwoordelijkheden
en autoriteiten worden begrepen
en aanvaard.

E2.2

Het ontwerp van de
organisatie

De organisatiestructuur
ondersteunt een duurzame
en veilige manier van
werken.

E2.3

Organisatiesystemen

Processen, hulpmiddelen en
documentatie bevorderen
een duurzame en veilige
manier van werken.

VERSPREIDING

E3.1

Communicatie

Veiligheidsinformatie wordt
openlijk gedeeld binnen en
tussen organisaties.

E3.2

Competentiebeheer

Door middel van
competentiebeheer zorgt de
organisatie voor een
personeelsbestand met
verstand van zaken.

E3.3

Niet-technische
vaardigheden

Leiderschap op het gebied
van veiligheid en
niettechnische vaardigheden
worden systematisch
ontwikkeld.

VERSTERKING

E4.1

Het goede voorbeeld
geven

Met hun gedrag bepalen
managers de norm voor de
veiligheidscultuur.

E4.2

Interventie door het
leidend personeel

Managers zorgen ervoor dat
aanmoedigingen, sancties en
beloningen de gedragingen en
resultaten versterken die de
veiligheidsvisie helpen realiseren.

E4.3

Deskundigheid van
mens- en
organisatiefactoren

Menselijke en organisatorische
factoren, met inbegrip van de
ervaring op de werkplek,
worden bij het ontwerp en
veranderingen systematisch in
aanmerking genomen.
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Railway Safety Fundamentals: Attributes
F1.3

Kritische houding

Personen op elk organisatieniveau
vermijden zelfgenoegzaamheid, zijn
kritisch tegenover veronderstellingen en
stimuleren en houden rekening met
afwijkende standpunten.

F1.2

Veerkracht

Er wordt gezorgd dat er ook in
onvoorziene omstandigheden veilig
kan worden gewerkt.

F1.1

Risicobewustzijn

F2.3

Rapporteren

Routinematige en abnormale
afwijkingen van de verwachte
prestaties worden onderkend
en gerapporteerd. Er worden
maatregelen genomen om
een cultuur van wegkijken
binnen de organisatie te
detecteren en aan te pakken.
F2.2

Complexiteit van het
systeem

De organisatie erkent dat haar
technologieën en systemen
complex zijn en dat deze op
onvoorziene manieren kunnen
falen.

F2.1

Arbeidsomstandigheden

Personen op elk
organisatieniveau zijn zich
bewust van de belangrijkste
risico’s en begrijpen hun eigen
bijdrage aan veiligheid.

De organisatie erkent dat de
arbeidsomstandigheden, zoals
tijdsdruk, werklast en
vermoeidheid, invloed hebben
op veilig gedrag.

BEHEREN VAN DE
BELANGRIJKSTE
RISICO’S

BEGRIJPEN VAN DE
WERKOMSTANDIGHEDEN

F3.3

Leren van anderen

De organisatie let actief op
verbeterpunten.

F3.2

Verbetering

Feedback over veiligheid
wordt gezien als een kans
om de prestaties te
verbeteren en wordt
opgevolgd.

F3.1

Analyse

Verslagen worden systematisch
geanalyseerd om de factoren in
kaart te brengen die
leerprocessen binnen de
organisatie en verbeteringen
mogelijk maken.

LEREN UIT ERVARINGEN

F4.3

Besluitvorming

Personen op elk
organisatieniveau zijn ervan
doordrongen dat veiligheid en
de werkzaamheden hand in
hand gaan.

F4.2

Toewijzing van
middelen

Veiligheid is een prioriteit bij de
toewijzing van middelen.

F4.1

Veiligheidsvisie

De organisatie ontwikkelt en
implementeert een
veiligheidsvisie die het
verwezenlijken van de zakelijke
doelstellingen ondersteunt.

VEILIGHEID CONTINU
INTEGREREN
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Eigenschappen ERA-model
›

Gebruik is niet verplicht (bedrijven / toezicht).

›

Gelijkvormige aanpak met andere landen mogelijk, maar niet
verzekerd.

›

Bevat ook aspecten over totstandkoming van een cultuur.

›

Focus op de 4 vormende factoren en op de 4 grondbeginselen.
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Discussie
›

Wat spreekt aan aan deze
benadering? Wat minder?

›

Verhouding met de
veiligheidsladder.

›

Welke aspecten gaan in de
praktijk al goed en welke
verdienen nog aandacht in
de sector?

›

Etc.
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Uitgebreide toelichting ERA
›

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en

›

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/intro
duction_to_european_railway_safety_culture_model_en.pdf
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