
Gedragsverandering 
bereiken met behulp van 
veiligheids-
communicatie

Toxic.nl 
Uw partner bij 
veilig werken met 
chemische 
producten



Inhoud

Gedragsverandering bereiken met behulp van veiligheidscommunicatie 3

Stap 1:  Ontwikkelen en vaststellen visie op arbeidsveiligheid, 

 gekoppeld aan haalbare, concrete doelen 4

Stap 2.  Vaststellen huidige situatie (middels nulmeting) 5

Stap 3.  Definiëren verbeterpunten en meetbaar maken doelstellingen per punt 7

Stap 4.  Acties bepalen en planning maken 8

Stap 5.  Formeren stuurgroep veiligheid en communicatie & mandaat bepalen; 

 instellen klankbordgroepen/ambassadeurs/safety taskforces 8

Stap 6.  Schrijven (SMART) communicatieplan inclusief doelgroepen, 

 actieplan verbeterpunten en middelenarchitectuur 9

Stap 7.  Maken werkplan uitrol (communicatie)acties 13

Stap 8.  Instellen feedbackloop op acties; eventueel instellen toetsingsplatform 

 met vertegenwoordigers doelgroepen 14

Stap 9.  Na verloop van tijd: meting effectiviteit acties 15

Stap 10. (Eventueel) bijstellen van plannen/acties op basismeting 

 en doorpakken 15

WHITEPAPER  2

WWW.TOXIC.NL

GEDRAGSVERANDERING BEREIKEN MET BEHULP VAN VEILIGHEIDSCOMMUNICATIE



HOE WE ONZE COLLEGA’S VEILIGER LATEN WERKEN

Gedragsverandering bereiken met 
behulp van veiligheidscommunicatie

De meeste mensen in Nederland brengen een derde van hun tijd door op de 
werkplek. Werk- en opdrachtgevers hebben daarom een grote verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat iedereen die bij of voor hen werkt, dit veilig kan doen. 

Die verantwoordelijkheid voelt men dan ook echt, men heeft het beste voor met 
iedereen. De overheid gaat echter nog een stap verder dan alleen maar vertrouwen 
op de goede bedoelingen. Ze verplichten werk- en opdrachtgevers namelijk 
ook om een veilige werkplek te organiseren. Dit is onder meer vastgelegd in de 
Arbowet. Voor bedrijven met processen en stoffen die een groter risico vormen, 
zijn bovendien aanvullende wettelijke verplichtingen van kracht. Deze staan onder 
meer beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en in de regels voor Brzo-
bedrijven.

Een belangrijke component van een veilige werkplek is de werknemer zelf. Haar/
zijn gedrag bepaalt voor een heel groot deel hoe veilig het echt is. Deze whitepaper 
geeft handreikingen hoe dat gedrag ‘te organiseren’ is. Niet alleen hoe we de goede 
bedoelingen in een gericht (communicatie)plan kunnen vastleggen, maar ook hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat de wetgever/handhaver ziet dat we gericht op veilig 
gedrag inzetten.

Op weg naar gedragsverandering
Na jaren werken-aan-veilig-werken kent de productiemanager of HSE-professional 
inmiddels de belangrijkste beperking om tot duurzaam goede prestaties te komen: 
de menselijke factor. Alle intelligente managementsystemen of slimme technische 
oplossingen verliezen hun waarde als ‘de mens’ in de organisatie door haar of zijn 
eigen gedrag nog steeds een te groot risico loopt om gewond te raken. Dat voelt ‘de 
laatste vrouw/man’ die direct in de lijn van het risico werkt, letterlijk. Maar aan een 
ongeval gaat een keten van mensen en menselijk handelen vooraf. Van inkoper tot 
receptionist en van manager tot leverancier: iedereen draagt verantwoordelijkheid 
voor een ongeval in de eigen organisatie. Het is niet de bedoeling om een collectief 
schuldgevoel op te wekken – maar wel een verantwoordelijkheidsgevoel, en hoe dit 
vervolgens om te zetten in daadkracht. Dat begint met het inzien van de gedeelde 
verantwoordelijkheid. Door duidelijk te maken hoe een ongeval tot stand komt en 
welke factoren daarin bepalend zijn. Dat het eigen gedrag en dat van collega’s op 
sommige punten verandering behoeft. 
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Dat is niet op een achternamiddag te doen. Iedereen die weleens heeft geprobeerd 
om af te vallen, te stoppen met roken of meer te sporten, weet hoe weerbarstig 
‘gedrag’ te veranderen (dus te verbeteren!) is. En dan hebben we het over het 
gedrag waarvan we bewust weten dat het goed voor ons is. Hoe ingewikkeld is het 
dan om onbewust verkeerd gedrag te veranderen? Als we ‘eigenlijk’ niet echt inzien 
waarom, het niet logisch vinden of eigenlijk niet willen? 
De beloning van afvallen, niet meer roken of meer sporten is een fijn figuur, betere 
gezondheid en fitheid. De beloning van veilig werken is eeeh… dat je niets krijgt, 
geen ongeval. Dat maakt het extra uitdagend om juist dit gedrag te stimuleren. Niet 
op een achternamiddag, maar elke dag weer. Op het werk en liefst ook privé. 

Na het lezen van deze whitepaper weet u welke componenten een 
communicatieplan met als doel gedragsverandering bevat. En wat u ervoor moet 
doen om het niet alleen tussen de oren van de doelgroepen te krijgen, maar ook in 
de benen en handen. 
We doen dit aan de hand van een stappenplan. In tien stappen laten we zien hoe u 
uw communicatieplan kunt vormgeven.

Het lijkt op een recept en het werkt ook als een recept: met liefde, overtuiging, 
concentratie en geduld is een prima gerecht te bereiden. En weet dat we na dit 
gerecht weer honger krijgen, elke dag weer. Zo werkt het ook met veiligheid: aan het 
einde van elke dag zonder ongevallen, hebben we honger naar weer zo’n dag. Elke 
dag weer. 

Stap 1: Ontwikkelen en vaststellen visie op arbeidsveiligheid, 
gekoppeld aan haalbare, concrete doelen

Kan een visie op arbeidsveiligheid anders zijn dan nul ongevallen, nul incidenten? 
Het is goed een visie en uitdrukkelijke wens vast te stellen en te ontwikkelen en 
deze samen te vatten in twee woorden. Zoals deze visie, die wordt gebruikt in een 
Engelse organisatie: zero harm. Een andere visie kan zijn: take care.
Wees er natuurlijk wel voor beducht dat een visie/wens niet zo uitdagend is, dat 
het afbreukrisico groot wordt als blijkt dat er nooit te voldoen is aan de verwachting 
die eruit spreekt. Filosofisch is een voortdurend streven misschien te ambiëren, in 
praktische organisaties waar een product wordt gemaakt, is men nuchter en houdt 
men van concrete doelen. 
Formuleer dus een visie die iedereen kan aanspreken en bij het streven betrekt. Een 
visie die ook opgeknipt kan worden in goed te behalen subdoelen – die leggen dan 
weer een mooie basis voor de acties in het communicatieplan. ‘Nul incidenten’ 
blijkt dezelfde dag waarschijnlijk al onhaalbaar. 
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Denk bij subdoelen aan:
• Onze organisatie geeft om iedereen die bij en voor ons werkt. Daarom willen we 

dat niemand gewond raakt tijdens het werk dat zij/hij voor ons doet. 
• Bij ons willen we dat iedereen gezond weer thuiskomt. Dit is een veelgehoorde 

visie – prima, als daaronder een stevig operationeel plan ligt, zodat we weten we 
hoe we daaraan kunnen bijdragen.

• We willen een organisatie zijn die leert van incidenten en morgen weer veiliger 
werkt dan vandaag.

• We beseffen dat volkomen veilig werken voortdurend aandacht vraagt van ons 
allemaal, waarin elke tegenslag ons betere werkwijzen leert voor morgen.

Stap 2. Vaststellen huidige situatie (middels nulmeting)

Hoe staan we er eigenlijk voor? Veel organisaties kennen uitgebreide dashboards 
met cijfers over de ‘harde’ veiligheidsprestaties: (verzuim)incidenten, (opgeloste) 
meldingen, aantal veiligheidsrondes, enzovoort. Ook zien we vaak dat gedrag wordt 
gemeten met systemen als Behaviour Based Safety, waarin wekelijks, op basis 
van checklists, aanvullend opgeleide collega’s veilige en onveilige gedragingen 
bijhouden en rapporteren. 
Met die cijfers kunnen we ons voordeel doen in het verloop van het proces. 

De nulmeting die we in deze whitepaper behandelen, biedt een houvast op 
welke punten we het gewenste gedrag van onze medewerkers/collega’s kunnen 
beïnvloeden. 

Gedrag wordt bepaald door drie factoren:

1. Gelegenheid: zijn de omstandigheden goed/voldoende/onvoldoende om het juiste 
gedrag te vertonen.

 Gelegenheid is de mate waarin de, buiten de persoon gelegen, omstandigheden 
bevorderend of remmend inwerken op bepaald gedrag. Het betreft 
fysieke omstandigheden (bijvoorbeeld de grootte van een werkruimte), 
materiële omstandigheden (bijvoorbeeld als PBM niet voorhanden zijn), 
weersomstandigheden, maatschappelijke/sociale omstandigheden (bijvoorbeeld 
slechte teamgeest) en vooral ook: beschikbare tijd. Deze voorwaarde is te 
beïnvloeden door de beperkende omstandigheden in kaart te brengen en hierin 
verbetering aan te brengen.

2. Motivatie: is de belangstelling en bereidheid er wel om het juiste gedrag te vertonen.
 Motivatie is de mate waarin de persoon een doel wenst te bereiken, of interesse 

heeft in het vertonen van bepaald gedrag. Factoren die de motivatie beïnvloeden 
zijn onder andere bedrijfscultuur, een duidelijk doel (‘waar doen we het voor?’) 
en het uitzicht op straf of beloning. Met communicatie is deze voorwaarde te 
beïnvloeden.
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3. Capaciteit: zijn de instrumenten/middelen/mogelijkheden en vaardigheden op het 
juiste niveau om het juiste gedrag te vertonen.

 Capaciteit is de mate waarin de persoon zelf over eigenschappen, vaardigheden 
of instrumenten beschikt om bepaald gedrag uit te voeren. Het betreft fysieke 
capaciteit (is een operator sterk genoeg om een vat met grondstof te tillen), 
mentale capaciteit (kennis van zaken) en materiële capaciteit (persoonlijke 
hulpmiddelen zoals een bril). Maar het kunnen ook organisatiebeperkingen 
zijn, als tijdsdruk, te weinig mensen of kennis voor bepaalde klussen. Deze 
voorwaarde is onder andere door middel van training en opleiding goed te 
beïnvloeden. Maar ook door capaciteitsproblemen aan te kaarten en regelmatig 
te toetsen of men nog over de juiste en geldige certificaten beschikt.

In een nulmeting zullen we gerichte vragen over deze drie aspecten aan zoveel 
mogelijk mensen binnen de organisatie moeten stellen om te weten waar we 
moeten beginnen om het gedrag te veranderen. Dat kan bijvoorbeeld met de (self)
assessments. Het beste resultaat behaalt u door het niet van de bereidheid van het 
individu af te laten hangen, maar om de mensen onder begeleiding de vragenlijsten 
te laten invullen. Afhankelijk van de mate van detaillering, kunt u hierbij denken 
aan een duur van ongeveer 45 minuten. Veel meer tijd is ook lastig van mensen 
te vragen. In een later stadium kan dat wel voor een groep die we dan nog nodig 
zullen hebben: de veiligheidsambassadeurs.

Pas uiteraard de vragen aan per doelgroep. Een ruwe indeling is: 
• Management (algemeen, staf, productie, HSE/gespecialiseerd)
• Middenmanagement (algemeen, staf, productie, HSE/gespecialiseerd)
• Operators 
• Ondersteuning (‘kantoor’)
• Zo nodig/wenselijk: samenwerkende partners, leveranciers, inhuurkrachten etc.

Denk aan de volgende categorieën, op maat per doelgroep:

Gelegenheid
- Strategie
- Beleid en managementsystemen
- Inrichting (veiligheids)organisatie 

Motivatie
- Leiderschap, interesse en betrokkenheid
- Verander- en verbetercapaciteit
- Collegialiteit

Capaciteit
- Competenties en training
- Oorzaak en onderzoek veroorzakers ongevallen
- Meldingsystemen en opvolging ervan
- Procedures
- Werkplek
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‘Harde’ analyse van de ondersteunende middelen
De nulmeting zoals die hiervoor is beschreven, geeft een beeld van de ‘zachte’ 
of gedragskant. Maar op de werkplek zijn er ook harde elementen die het gedrag 
beïnvloeden, en die bovendien in een aantal gevallen wettelijk verplicht zijn. Zet 
de nulmeting dan ook in om te kijken of aan alle aanbevelingen van de RI&E al is 
voldaan:

• Zijn alle werkplekinstructiekaarten op orde?
• Zijn alle medewerkers volledig bevoegd en opgeleid voor wat we van ze 

verlangen?
• Is alle veiligheidssignalering op orde?
• Zijn alle noodplannen nog actueel?
• Zijn alle veiligheidsinformatiebladen up-to-date?
• Gaan we adequaat om met het gebruik en opslag van chemische stoffen?
• Zijn alle PBM’s up-to-date, in goede staat, aanwezig en beschikbaar?
• Enzovoort

Op deze ‘harde’ verbeterpunten wordt nader ingegaan in de whitepaper Risico-
inventarisatie en -evaluatie gevaarlijke stoffen voor professionals. Gedrag en kennis 
zijn nauw met elkaar verbonden. In deze whitepaper richten we ons op gedrag en 
met name op communicatie over gedrag. U vindt deze whitepaper op www.toxic.nl/
Whitepapers.

Stap 3. Definiëren verbeterpunten en meetbaar maken 
doelstellingen per punt

Uit de analyses van de antwoorden maken we vervolgens een top 10 van 
verbeterpunten. Dit kunt u doen aan de hand van een voorbeeld van 
verbeterpunten zoals we die vaak zien:

• 60% van de geïnterviewden (deelnemers aan het assessment) zegt onbekend te 
zijn met de veiligheidsstrategie van de organisatie.

• 45% geeft aan niet precies te weten wat er met haar/zijn melding gebeurt.
• 55% meent dat er onvoldoende training is om haar/zijn taak volledig te kunnen 

vervullen.
• 70% denkt dat haar/zijn motivatie zal toenemen als er vaker naar haar/zijn 

mening wordt gevraagd.
• 66% meent dat er onvoldoende chemie is tussen het management en de andere 

lagen om volledig aan de verwachtingen te kunnen voldoen als het gaat om 
veiligheid.

• 40% van de mensen vindt het lastig om leidinggevenden aan te spreken op 
onveilig gedrag.

Het is nu zaak om de punten meetbaar te maken, zodat we het resultaat van onze 
acties kunnen beoordelen. Dit hangt samen met de acties die we instellen in stap 4.
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Stap 4. Acties bepalen en planning maken

De acties op de genoemde verbeterpunten verdelen we onder in zaken die snel aan 
te passen zijn en zaken die een langere adem vergen.

Als voorbeeld nemen we de eerste drie verbeterpunten.

60% van de geïnterviewden (deelnemers aan het assessment) zegt onbekend te zijn met 
de veiligheidsstrategie van de organisatie.
Actie 1. (Her)formuleren strategie en fris vormgeven in klare taal.
Actie 2.   Verspreiden van de strategie onder alle medewerkers.
Actie 3. Organiseren van communicatieplan om strategie ‘aan de man’ te brengen.

45% geeft aan niet precies te weten wat er met haar/zijn melding gebeurt.
Actie 1. Onderzoeken organisatie/systeem/instrumenten van meldingen. 

Bestaande en mogelijke aanvullingen. 
Actie 2. Organiseren communicatieplan over melden van onveilige situaties, met 

als kerndoel: actie is reactie (terugkoppeling).
Actie 3. Beloning op melden (alleen al in de vorm van directe feedback na de 

melding zelf).

70% denkt dat haar/zijn motivatie zal toenemen als er vaker naar haar/zijn mening 
wordt gevraagd.
Actie 1. Overzicht maken van alle doelgroepen in de organisatie. Bepalen van de 

mate van betrokkenheid van elke doelgroep; van heel actief (bijvoorbeeld 
productieleiding, HSE-collega’s etc.) naar passief (verkoop, legal etc.). 

Actie 2. Organiseren van ‘oneindige’ feedback, verticaal (vloer – MT) en 
horizontaal (collega’s met ongeveer dezelfde salarisgroep onderling).

Actie 3. Toepassen van waardevolle feedback of terugkoppelen waarom er geen 
actie wordt genomen op basis van de feedback.

Stap 5. Formeren stuurgroep veiligheid en communicatie & 
mandaat bepalen; instellen klankbordgroepen/ambassadeurs/
safety taskforces

Veilig werken geldt voor iedereen, maar het verrichten van extra communicatie-inzet 
is voor een speciale groep weggelegd. Die groep bestaat altijd uit specialisten (van 
de communicatie-afdeling, HSE & HR) en een dwarsdoorsnede van de organisatie, 
met vertegenwoordiging vanuit zoveel mogelijk delen. Dit noemen we ook wel 
het campagneteam. Om het belang en gewicht ervan te onderstrepen, is er in 
ieder geval een (roulerend) lid van het MT bij betrokken. Daarnaast de genoemde 
specialisten en vertegenwoordigers van productie- en stafafdelingen. Operationele 
medewerkers zijn een pre om in het team te hebben, maar in de praktijk blijkt 
vaak dat zij onvoldoende gemist kunnen worden, of dat hun aanwezigheid lastig 
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te organiseren is. Dan kunnen zij ook zitting nemen in een klankbordgroep/
ambassadeursgroep/safety taskforce die overwegingen, (communicatie)acties en 
besluiten kan toetsen. Is zo’n groep actief genoeg, dan kunnen zij ook proactief het 
campagneteam benaderen om acties op de agenda te zetten.
Beide groepen (stuurgroep/klankbordgroep) vergaderen in een vaste planning.

Stap 6. Schrijven (SMART) communicatieplan inclusief 
doelgroepen, actieplan verbeterpunten en middelenarchitectuur

Communicatiemiddelen en -acties vormen het cement van een totale aanpak om 
veilig gedrag te stimuleren. In die aanpak vallen bijvoorbeeld ook trainingen en 
opleidingen. 
Een communicatieplan waarmee we uiteindelijk gedrag willen beïnvloeden, zal dus 
met alle niveaus van de gedragsbeïnvloeding rekening moeten houden.

Op cognitief niveau (kennis)

1. Informeren. Uitleggen waarom veilig werken moet, wat de doelstellingen zijn en 
dat eigen verantwoordelijkheid belangrijk is. Moment van informeren: altijd op 
het moment van indiensttreding, maar daarna periodiek wijzen op het belang 
ervan. Tone-of-voice: zakelijk. Voorbeeld van een communicatiemiddel bij dit 
moment: een stand-up of kantinebijeenkomst.

2. Vastlegging en commitment. Schriftelijk en mondeling akkoord op veilig 
werken. Bijvoorbeeld ondertekening van veiligheidsregels/voorschriften. Bewust 
commitment krijgen op veilig werken, bijvoorbeeld tijdens week- of dagstarts. 
Naast de idee dat een manier van vastleggen/herbevestigen goed werkt om 
het juiste gedrag te onderstrepen, kan het ook de basis zijn voor een ‘officieel’ 
document als derde partijen onderzoek doen naar de oorzaken van een incident, 
om aan te tonen dat medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van 
arbeidsveiligheid). Tone-of-voice: serieus.

3. Herinneren aan veiligheidsregels. Dit ‘communicatiemoment’ en 
herbevestiging stopt nooit, want komt telkens terug in verschillende vormen. 
In ons jargon: frappez toujours. Blijven herhalen. Tone-of-voice: afwisselend 
positief; soms humoristisch, soms zakelijk, soms streng. Voorbeelden van 
communicatiemiddelen bij dit moment: (elektronische) informatieborden, alerts 
op de zakelijke smartphone, acties tijdens week/dagstarts, e-learning enzovoort. 

4. Dreigen met ‘gele kaarten’ en straf. Niet iedereen laat zich positief stimuleren. 
Voor de kleine groep die zich ondanks alle positieve interventies nog steeds 
onveilig gedraagt, kan een sanctie helpen om toch de juiste richting op te gaan. 
Want door onveilig gedrag kan iemand ook een ander in gevaar brengen, niet 
alleen zichzelf. 



WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER  10

GEDRAGSVERANDERING BEREIKEN MET BEHULP VAN VEILIGHEIDSCOMMUNICATIE

 Denk aan een (schriftelijke/formele) waarschuwing bij het overtreden van 
veiligheidsregels; dreigen met schorsing en/of ontslag na herhaaldelijk 
overtreden. ‘Three strikes and you’re out’. Boodschap: je bent zelf 
verantwoordelijk voor veilig werken. En niet alleen voor jezelf, maar óók voor 
je collega’s. Officieel en juridisch getint. Appelleren aan ‘angst voor gevolgen’. 
Tone-of-voice: streng en hard.

Op affectief niveau (houding)
Het gaat hier om het beïnvloeden van gevoel en houding. Ondanks het 
kennisniveau zijn er diverse (veelal onbewuste) redenen of zelf bedachte 
‘excuses’ om veilig gedrag toch niet in de praktijk toe te passen. Door middel 
van pakkende, eruit springende boodschappen die een appèl doen op 
iemands gevoel/onderbewustzijn, wordt betrokkenheid van medewerkers bij 
veiligheidscommunicatie en bij veilig werken vergroot en staat men open om meer 
kennis te vergaren over veilig werken. Heel belangrijk is dat bij het onderwerp 
arbeidsveiligheid eerst het gevoel positief moet worden beïnvloed, vóórdat men 
open staat om meer informatie over dat onderwerp te willen horen of lezen. 
Informatieverstrekking zonder dat iemand wil luisteren is niet effectief. Vandaar het 
belang van een goede ‘primaire affectieve reactie’: de acties van een ‘ambassadeur’ 
of een opvallende communicatieboodschap (leuk, choquerend, verrassend) die 
de aandacht trekt zorgt voor een affectieve reactie, waarna ontvangers van die 
boodschap het onderwerp aandacht geven. Tone-of-voice: verrassend, optimistisch, 
betrokken. Voorbeelden van communicatiemiddelen bij dit moment: motiverende 
video van de ambassadeurs of andere collega’s, een VR-experience, safety escape 
room enzovoort.

Op conatief niveau (gedrag)
Gedrag is gebaat bij herhaling en bevestiging. Voor iedereen komt het moment 
van verslapping. Dan is er voor de één een ‘duwtje in de rug’ of voor de ander een 
‘schop onder de kont’ nodig. Deze herhalingsacties kennen dus vele vormen. Om 
te beginnen zorgen we ervoor dat de aandacht voor communicatie niet verslapt: 
(actie)middelen worden ververst en van updates voorzien; er is altijd inzicht in de 
prestaties en stimulering van inzet op veiligheidsgebied. 
Concreet zijn de acties na een ongeval met of zonder verzuim. Een (bijna)
ongevalsmelding maken indien een incident plaatsvindt, is met name voor 
leidinggevenden een actie. Dat kan bijvoorbeeld via een ‘Safety Dialogue’, een korte 
film of paper met oorzaak en gevolg en de maatregelen die worden getroffen om 
het te voorkomen. De leidinggevenden kunnen dit direct met de ploegen delen. 
De Safety Dialogue heeft voor collega’s een sterk affectief aspect (“tjee, dat is een 
collega! Dat kan mij ook gebeuren”) en ook conatief: dat in ieder geval op het 
moment van communiceren en zeer waarschijnlijk ook de rest van de dag, men 
zich anders, veiliger, gedraagt. Tone-of-voice: serieus, streng. Voorbeelden van 
communicatiemiddelen bij dit moment: korte video’s via tv-schermen/intranet/
smartphone of gebruik van de sjablonen Safety Dialogues en Accident Reports.
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Benoem gedrag. Sta actief stil bij bewust veilig gedrag en doorbreken van 
‘onbewust onbekwaam onveilig gedrag’. Dit is een taak van leidinggevenden, 
ambassadeurs, maar in latere stadia ook van de collega’s onderling. Tone-of-voice: 
betrokken. Dit ligt in het verlengde van het herinneren aan veiligheidsregels, alleen 
deze focust op directe gedragsverandering in concrete situaties.

5. Belonen. Gedragswetenschappers zijn bijna unaniem over het gegeven 
dat belonen van gewenst gedrag beter werkt dan alleen maar straffen 
voor slecht gedrag (hoewel recidivisten zeker een sanctie ‘verdienen’). De 
‘spirit’ blijft dan optimistisch in plaats van pessimistisch. Voorbeelden 
van communicatiemiddelen bij dit moment: ‘gewoon’ een opmerking of 
schouderklop als we iemand zien die een positieve veiligheidsactie heeft 
ondernomen. Of dit doen na een dag veilig werken zonder incidenten. Dit 
opnoemen werkt al belonend (denk ook aan de positieve smiley bij de juiste 
snelheid in het verkeer). Dat kunnen we uitbreiden naar ‘nomineer een collega’, 
dag van de veiligheid of een prijs uitloven voor het beste veiligheidsinitiatief (van 
de week, maand, jaar).

Op deze basis bouwen we een SMART communicatieplan, met bijvoorbeeld deze 
matrix als leidraad:

Let op: deze matrix is een overzicht van wat nodig is, en uit te breiden met alle 
interventies en middelen die we kunnen bedenken en inzetten. De cellen zijn 
uiteraard te klein om de resultaten en analyses van de nulmeting te bevatten. Een 
goed communicatieplan is echt een stevig stuk werk, zeker als we het aanvullen 
met een activiteitenmatrix, inclusief middelenarchitectuur en een planning. In een 
activiteitenmatrix kan het volgende worden aangegeven: welke acties per doelgroep 
we inzetten, op welk moment met de inzet van welke middelen.

Doelgroepen
(voorbeeld doelgroepen)

Kenmerken 
(functie, #, taken)

Locatie
(fys iek,	binnen	org.)

Huidige kennis, 
houding en gedrag

Gewenste kennis, 
houding en gedrag

Impact (1-3)
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Voorbeeld ingevulde doelgroep:

Voorbeeld invullen tone of voice:

De activiteitenmatrix-actieplanning kan zo nodig worden aangevuld met 
verantwoordelijken voor bepaalde interventies/ontwikkelingsmiddelen.
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Stap 7. Maken werkplan uitrol (communicatie)acties

In een werkplan staan duidelijk de planning, in te zetten middelen en 
verantwoordelijken per middel beschreven. En uiteraard de vergaderdata van het 
campagneteam en de andere groepen (klankbord/ambassadeurs/safety taks force). 
Zie ook de actieplanning op de vorige pagina.

We geven voor de vuist weg een paar voorbeelden van praktische middelen:

Inrichten van een slimme e-learning omgeving
Hierin is het mogelijk om iedereen een eigen plek te bieden. Daar vindt men dan 
zowel de verplichte opleidingen als ‘nice to haves’, bijvoorbeeld manieren om 
specifieke kennis of vaardigheden te verdiepen. In het eigen dashboard is duidelijk 
te zien wat er wel of nog niet is gedaan; dit is ook inzichtelijk voor QHSE/HR.

Inspirerende en dus interactieve toolboxen – eventueel met contractors 
We zijn het stadium van ‘zenden’ voorbij, dus nodigen we individuen/teams/
afdelingen/leveranciers uit om een veiligheidsonderwerp te adopteren en dit om te 
zetten in een toolbox voor de collega’s. Voor ons, door ons.

Veiligheidsregels/bedrijfsreglement uitdelen en zo nodig laten ondertekenen
Dit is niet het meest inspirerende of enthousiasmerende middel. Maar het is wel 
een manier om letterlijk te laten zien wat er allemaal voor nodig is om veilig te 
kunnen werken. Een samenvattende A4 met de belangrijkste regels meegeven is 
ook werkbaar.

Inrichten safety corners in de fabriek/on site
In zogenaamde safety corners ligt alles wat van toepassing kan zijn op veiligheid. 
Denk aan PBM’s, blusmiddelen, voorschriften (zoals veiligheidsinformatiebladen), 
EHBO-middelen en een BHV-overzicht. Die zijn in te richten volgens de laatste 
inzichten op het gebruik van beeldtaal in relatie tot veiligheid, gepaard aan de 
veiligheidskundige en kennis van de installatie/afdeling/site.

Bij risicovolle gebieden/installaties borden plaatsen 
Dit zijn niet de borden met de bekende NEN-symbolen, maar borden met een 
duidelijke foto en een korte beschrijving van het risico en aanwijzingen om dit 
specifieke risico te beheersen. 
 
Instructie (animatie)video’s maken en plaatsen nabij installaties
Een extra instructie van het beheersen van risico’s bij stoffen/installaties etc 
kan ook door middel van instructievideo’s (eventueel in animatievorm). Die zijn 
oproepbaar met een smartphone door middel van een QR code.

Opzet safety center waar bezoekers worden getest
Net zo groot te maken als de organisatie zelf wil: inrichten van een klaslokaal 
met pc’s en instructies, tot echte delen van installaties waaraan mensen kunnen 
‘werken’ en de veiligheidsregels ervaren, VR experiences en serious gaming 
faciliteiten – zelfs een safety escape room is mogelijk.
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Workshop met serious game
Sommige veiligheidsrisico’s verdienen een verdieping, in een workshop waarbij 
iedereen bij elkaar zit bijvoorbeeld. Dit is af te sluiten met een speciale versie van 
’in 30-seconds’ waarbij alle onderwerpen nog eens aan de orde komen.

Werkplekinstructiekaarten (WIK) maken vanuit veiligheidsinformatiebladen (VIB)
Handig om op elke werkplek te hebben: de WIK’s. Kijk op https://www.toxic.nl/wik.

Bouwen online portal ‘waar alles samenkomt’
Op elk intranet is een portal te bouwen waar alle communicatie over 
arbeidsveiligheid samenkomt. Dit portal is makkelijk op te roepen via de 
smartphone en bevat bijvoorbeeld naast een ‘kennisbibliotheek’ ook updates 
over regelgeving, tips voor handiger werken en een social-platform waar mensen 
meningen en best practices kunnen uitwisselen.

Organiseren inspirerende safety days (mornings, afternoons)
Een keer per jaar met zoveel mogelijk mensen op een leuke manier omgaan 
met veiligheid. De kans om eens iemand van de andere kant van het terrein 
te ontmoeten of ‘de baas’ eens zelf te spreken, inclusief leuke dingen als een 
kantelsimulator, inspirerende sprekers, VR-experiences, games enzovoort.

Levensgrote borden van verplichte PBM’s
Handig als er veel verschillende nationaliteiten op een plek moeten samenwerken. 
Taal is geen optie, dan maar een beeld van ‘hoe je er hier moet uitzien’. Uiteraard te 
verrijken met ‘fotostrips’ van werkplekinstructies, als video geen optie is.

Cartoons ontwikkelen die safety issues begrijpelijk verbeelden
Soms is humor een effectieve kruiwagen om lastige zaken uit te leggen. Maak dan 
cartoons en distribueer deze op verschillende plekken waar mensen vaak zijn; zorg 
ook voor een digitale versie.

Interactieve safety walks
Ga eens anders met de veiligheidsobservatieronde of safety walk om. Niet alleen 
maar de werkvloer op gaan om te zien of er iets beter of veiliger kan, maar met 
een vraag aan degenen die daar werken. Doe dit op basis van een vooraf bepaald 
thema. Ga met tweetallen de vloer op en vraag bijvoorbeeld naar vluchtwegen, 
werken met bepaalde stoffen of hoe een team elkaar helpt met veilig werken. Het 
doel is de ontmoeting en het gesprek waar iedereen wat aan heeft. 

Stap 8. Instellen feedbackloop op acties; eventueel instellen 
toetsingsplatform met vertegenwoordigers doelgroepen

De feedbackloop is essentieel voor het behalen van duurzaam succes. Want 
feedback biedt de kans om regelmatig de doelgroepen te bezoeken en om hun 
mening te vragen – de basis van echte communicatie. Laat de doelgroepen zo 
nodig een presentatie voorbereiden om te laten zien en horen wat ze echt doen. 
Daarnaast stimuleert de feedback iedereen om elke dag actief bezig te zijn met 
veiligheid en zichzelf regelmatig de vraag te stellen: “Wat doe ik vandaag goed, wat 
zou er beter kunnen?” Het campagneteam verwerkt de feedback en toetst verbeter/
beloningsacties met de klankbordgroep/ambassadeurs.
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Stap 9. Na verloop van tijd: meting effectiviteit acties

Regelmatige verwerking van de feedback maakt het minder arbeidsintensief om de 
effectiviteit van alle acties en middelen te meten. Door de voortdurende monitoring 
blijven we op koers. Toch is het wel aan te raden om op gezette tijden (tweemaal 
per jaar bijvoorbeeld) een bewuste effectiviteitsmeting te doen en te toetsen aan 
stand van zaken na de nulmeting.

Stap 10. (Eventueel) bijstellen van plannen/acties op basismeting 
en doorpakken

Die resultaten geven voeding voor eventueel nieuwe acties of aanpassingen in de 
bestaande middelen en interventies. Vergeet niet dat gedragsverandering een ‘race 
zonder finish’ is en voortdurende liefde en aandacht vraagt. De grootste winst is 
natuurlijk het voorkomen van ongevallen. Maar omdat veel mensen dit al snel niet 
meer als winst voelen, zijn er ook stimulantia nodig om (kleine) successen te vieren 
om iedereen gemotiveerd te houden om het vol te houden.

Auteur: 
Fred Aarsen, Salmay communicatie
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