
12 arbo 6 | 2017

Weten, mog en en doen
Individuele veiligheidsassessments aan de poort

Het lijkt alsof de Arbo- en HSE-wereld gedomineerd 
wordt door ‘techneuten’, door leveranciers van spullen, 
techniek en systemen. En daarnaast door aanbieders 
van cursussen, trainingen en advies. Daarbij wordt er 
ten onrechte van uitgegaan dat alle mensen gelijk zijn 
en in gelijke situaties gelijk zullen reageren. Maar de  
individuele verschillen zijn juist groot.

tekst Frank van Luijk en Tamara Wolsak
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Weten, mog en en doen
Individuele veiligheidsassessments aan  de poort

Bij de selectie van een nieuwe  
medewerker voor een veiligheids-
kritische functie wordt vaak uit-

sluitend gekeken of de sollicitant in 
kwestie beschikt over de benodigde vak-
inhoudelijke kennis en ervaring. Dus: 
heeft deze operator de benodigde pro-
ceskennis? Weet deze kraanmachinist 
voldoende over hefvermogen en reik-
wijdte? Beschikt deze hoogspannings-
monteur over de noodzakelijke kennis 
en is hij schakelbevoegd? Maar weten, 
mogen en kunnen betekent nog niet 
doen. 
Sommige mensen hebben wel de ken-
nis, maar gebruiken die niet. Bijvoor-
beeld omdat ze nonchalant of slordig 
zijn. Of omdat ze risico’s stelselmatig te 
laag inschatten. Of omdat ze een beetje 

risico, of een beetje veel risico, juist 
spannend en uitdagend vinden. Ande-
ren laten zich door hun collega’s, het 
management of de klant verleiden om 
soepel om te gaan met de regels. Men-
sen verschillen in de mate waarin ze dit 
alles doen. Juist door in de selectie een 
individueel veiligheidsassessment op te 
nemen, kunnen we die verschillen en 
de daarbij behorende risico’s in kaart 
brengen. In een dergelijk individueel 
assessment staan drie vragen centraal: 
(1) kunnen ze het, (2) willen zE het, en
(3) blijven ze het doen, ook wanneer er
sprake is van stress of calamiteiten?

Kunnen ze het?
Of iemand geschikt is voor een veilig-
heidskritische functie hangt dus niet 

alleen af van de vraag of de sollicitant 
de benodigde kennis heeft, het gaat ook 
om vaardigheden en eigenschappen. 
Wanneer het nodig is om meerdere 
beeldschermen in de gaten te houden 
moet iemand in staat zijn zich gedu-
rende langere tijd te concentreren en te 
blijven concentreren. Ook wanneer er 
heel lang niets gebeurt. Wanneer er 
dan wel iets gebeurt, moet men snel en 
adequaat reageren. Mensen verschillen 
in de mate waarin zij dit kunnen. De 
een reageert sneller dan de ander, de 
een is daarin bovendien nauwkeuriger 
dan de ander. De een heeft moeite met 
auditieve signalen, de ander wellicht 
met visuele. Al deze vaardigheden zijn 
te meten, op een betrouwbare en valide 
manier.
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Figuur: Vragenlijst om iemands ‘veiligheidsattitude’ en ‘veiligheidsfactor’ vast te stellen.

Hetzelfde geldt voor eigenschappen die 
van invloed zijn op veilig werkgedrag. 
Een van die eigenschappen is intelligen-
tie. Bij herhaling is uit wetenschappelijk 
onderzoek gebleken dat hoe intelligen-
ter iemand is, hoe beter hij in staat is 
om een bepaalde functie uit te voeren. 
En dit geldt voor iedere functie!  
Natuurlijk zegt de opleiding iets over 
intelligentie, maar lang niet alles. In een 
groep met een MBO4-opleiding zijn er 
wel degelijk behoorlijk grote verschillen 
in intelligentie en hetzelfde geldt voor 

mensen met een HTS-opleiding. Naast 
intelligentie zijn ook bepaalde persoon-
lijkheidseigenschappen van belang. Zo 
verschillen mensen in de mate waarin 
ze geneigd zijn systematisch, gestructu-
reerd en consciëntieus te werken. Men-
sen verschillen ook in de mate waarin 
ze gericht zijn op contact met anderen. 
Mensen die een sterke behoefte hebben 
aan contact, maken graag een praatje en 
lopen graag rond. De keerzijde hiervan 
kan zijn dat zij mogelijk te zeer gericht 
zijn op contact met anderen om zich  

gedurende langere tijd te concentreren 
op beeldschermen of bedieningspane-
len. Natuurlijk is de context van invloed 
op het gedrag van mensen, maar de 
mate waarin die context van invloed is, 
verschilt per individu. De een is meer 
beïnvloedbaar dan de ander.

Willen ze het?
Mensen verschillen dus in de mate 
waarin ze in staat zijn om een veilig-
heidskritische functie te vervullen. Ze 
verschillen bovendien in de mate waarin 
ze daartoe gemotiveerd zijn. Ze hebben 
verschillende drijfveren. Er zijn mensen 
met een sterke behoefte aan spanning 
en sensatie, de zogenaamde thrillseekers. 
Wellicht niet de meest geschikte drijf-
veer voor een monteur die hoog boven 
in een windmolen onderhoudswerk-
zaamheden uitvoert. Of iemand die 
vooral aardig gevonden wil worden. Niet 
de werknemer van wie je verwacht dat 
hij de druk van collega’s, het manage-
ment of de klant weerstaat om de regels 
even iets minder strikt te nemen. Van 
mensen in een veiligheidskritische 
functie wil je natuurlijk dat ze onafhan-
kelijk en zelfstandig zijn in hun oor-
deelsvorming. Maar je wilt niet iemand 
wiens behoefte aan onafhankelijkheid 
zo sterk is dat hij zich niets aantrekt van 
regels, procedures en wat anderen zoal 
vinden. Kortom, sommige drijfveren, 
behoeftes en motieven passen beter bij 
veiligheidskritische functies dan andere, 
en mensen verschillen in de mate waar-
in zij die behoeftes, drijfveren en motie-
ven hebben. Ook die verschillen zijn 
weer uitstekend in kaart te brengen.

Blijven ze het doen? 
Wat gebeurt er bij een calamiteit? Wan-
neer eenmaal vaststaat dat iemand het 
kan en over de juiste motieven en drijf-
veren beschikt, komt de volgende vraag: 
wat gebeurt er wanneer de druk heel 
hoog is, wanneer escalatie dreigt, of 
wanneer er sprake is van een calamiteit? 
Blijft de betreffende persoon dan ook 
nog veilig gedrag vertonen? De een kan 
nu eenmaal beter tegen stress dan de 
ander. De een blijft rustig, doordacht en 
weloverwogen reageren, de ander raakt 
in paniek en laat zich leiden door emo-
ties. Sommige mensen bloeien op wan-
neer het spannend wordt, die komen tot 
de beste prestaties juist wanneer er druk 
op de ketel staat. Daarnaast verschillen 
mensen in de tijd die ze nodig hebben 
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om te herstellen, om weer rustig te wor-
den na een (bijna)ongeluk of calamiteit. 

Veiligheidsassessment
Een individueel veiligheidsassessment 
brengt de verschillen tussen mensen in 
beeld. Zulke individuele veiligheids- 
assessments zijn er in vele soorten en 
maten. Een eenvoudige online vragen-
lijst, waarmee je aan de hand van de 
antwoorden van de deelnemer onmid-

dellijk diens ‘veiligheidsattitude’ en 
‘veiligheidsfactor’ kunt vaststellen (zie 
figuur). Dat wil zeggen: de mate waarin 

iemand in staat en geneigd is om veilig 
werkgedrag te vertonen en te blijven 
vertonen. Maar ook een uitgebreider 
assessment voor bijvoorbeeld leiding-
gevenden. Om vast te stellen of zij niet 
alleen in staat zijn om veilig werkge-
drag te vertonen en te blijven vertonen. 
Maar ook of zij het juiste voorbeeld 
kunnen geven en de rug recht houden 
wanneer de klant vraagt om meer snel-
heid en efficiency, ook al gaat dit ten 

koste van de veiligheid. Aan een indi-
vidueel veiligheidsassessment kan de 
vraag worden toegevoegd of bepaald  

gedrag te veranderen is, of bepaalde  
eigenschappen ontwikkelbaar zijn en 
of iemand gemotiveerd is om te veran-
deren. Ook daarin bestaan weer duide-
lijke individuele verschillen. Niet voor 
iedereen geldt dat het rendement van 
een training of cursus optimaal is.  
Sterker nog, bepaalde gedragingen zijn 
bij bepaalde mensen zeer hardnekkig. 
Pogingen om die te veranderen zijn 
dan ‘paarlen voor de zwijnen’.
De investering hangt vanzelfsprekend  
af van de inhoud van het assessment. 
Voor een online assessment liggen de 
kosten uiteraard lager dan die voor een 
uitgebreid assessment met diverse tests, 
vragenlijsten, een interview en simula-
ties in de vorm van bijvoorbeeld rollen-
spelen. Maar ook die kosten staan in 
geen enkele verhouding tot de schade 
die voortvloeit uit een ongeval. 

Frank van Luijk en Tamara Wolsak zijn 
respectievelijk directielid en senior consul-
tant bij TestNed B.V. , www.testned.nl.
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