Safety Leadership:

‘Het belang en de kracht van persoonlijk leiderschap’
Uiteraard heeft iedere medewerker zelf een
verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en veilig werken, maar de randvoorwaarden voor deze veiligheid en het welzijn
van medewerkers worden toch echt bepaald
door de organisatie en door leidinggevenden in
het bijzonder. Zij stellen de kaders en zijn een
cruciale factor in het stimuleren en versterken
van de gewenste veiligheidscultuur. Hieronder
lees je meer over ‘Safety Leadership’ en hoe je
dit met een concrete aanpak kunt versterken.
Veiligheid staat bij veel bedrijven en binnen veel
sectoren hoog op agenda. Het gaat immers over
het welzijn van medewerkers. Maar het gaat ook
over de continuïteit van het werk. Incidenten en
ongevallen op de werkvloer hebben, los van de
impact op de medewerker zelf, een grote impact
op het team en de organisatie als geheel.

Een groot deel van incidenten en
ongevallen is (helaas) te wijten aan
menselijk handelen.
Meer dan 80%. Vanzelfsprekend stelt niemand
zichzelf moedwillig bloot aan veiligheidsrisico’s.
Onwetendheid, onderschatting van de risico’s,

overschatting van de eigen kennis en kunde,
concentratieverlies, motivatieverlies, frustratie
en vermoeidheid zijn voorbeelden die onderliggend zijn aan veiligheidsincidenten.

Drie cruciale elementen van een sterke
veiligheidscultuur.
Waar het om gaat zijn de houding, waarden,
(impliciete) aannames, percepties en gewoonten
van medewerkers met betrekking tot het
omgaan met veiligheidsrisico’s (Zwetsloot en
Dijkman, 2010). Uit onderzoek komen de
volgende drie cruciale elementen naar voren voor
een sterke veiligheidscultuur.
• Een gedeelde perceptie van de risico’s; ziet
men dezelfde risico’s?
• Het hebben van vertrouwen in de openheid
van communicatie; heeft men niet het gevoel
dat er een verborgen agenda is?
• Het vertrouwen in de effectiviteit van
interventies; hebben opgelegde protocollen
en richtlijnen zin?

Het belang van leiderschap
Leiders op alle niveaus (directors, managers,
teamleiders, supervisors) spelen een essentiële
rol bij deze elementen. Zij maken het beleid
rondom veiligheid, zorgen voor de implementatie en kunnen betrokkenheid en het onderling
vertrouwen binnen een team versterken.
Als leiders een gezond werkklimaat creëren en
een rolmodel zijn, stimuleren ze een veiligheidscultuur. Medewerkers moeten zien dat de
leidinggevenden de veiligheidscultuur uitdragen
en toepassen. Een sterke leider stelt normen vast
en is een voorbeeld voor het veilige gedrag van
zijn of haar medewerkers, die de veiligheid
daardoor altijd in hun gedachten houden.
Managers zijn overigens niet altijd de gewenste
leiders. Er is een verschil. Managers controleren
schema's en procedures, tellen inventarisaties en
leiden mensen naar hun taken. Leiders inspireren
medewerkers om de gedeelde doelen na te
streven. Zij beïnvloeden de manier waarop hun
team zich gedraagt. Een leider vertoont dus niet
alleen veilig gedrag, maar inspireert medewerkers om hetzelfde te doen. Hieronder ontdek
je waar een sterke leider door wordt gekenmerkt.

Een sterke leider is zich ervan bewust
dat veiligheid eigenlijk om mensen
draait.
Elke organisatie heeft een reeks voorschriften,
regels en procedures die de structuur vormen van
het veiligheidsbeleid. Het doel van al deze regels
is om te voorkomen dat medewerkers gewond
raken. Een handboek rondsturen en er daarna
vanuit gaan dat iedereen braaf de regels volgt, is
dan ook niet voldoende. Een leider helpt medewerkers een veilige routine te volgen en te
ontwikkelen, ongeacht opleiding, motivatie en
invloed.
Een sterke leider weet dat veiligheid draait
om het betrekken en opleiden van
medewerkers. Hij of zij begrijpt dat elke
veiligheidsregel of -voorschrift alleen
effectief is als medewerkers ze respecteren.

Een sterke leider weet dat menselijke
factoren bijdragen aan incidenten.
Sterke leiders begrijpen dat de gemoedstoestand
van een medewerker van grote invloed is op het
al dan niet volgen van het protocol. Haast, gebrek
aan motivatie en/of concentratie, frustratie of
vermoeidheid dragen dikwijls bij aan incidenten
op de werkplek.
Als leiders zien dat een medewerker uitgeput is
na vele uren hetzelfde werk te hebben gedaan,
moeten zij hem of haar hulp bieden, vragen om
een pauze in te lassen of de medewerker een
minder gevaarlijke taak geven. Zij begrijpen ook
hoe hun communicatie van invloed is op de
behoefte van medewerkers en zijn alert op de
risico’s van de bekende 'can do-mentaliteit': niet
even snel een ‘workaround’ toestaan of erger
nog, deze zelf aandragen of eisen.

Een sterke leider kan goed
communiceren.
Heldere, open communicatie is van groot belang.
Een sterke leider weet dat het doorvoeren van
veranderingen en het aanscherpen van regels en
voorschriften uitsluitend werkt als dit eerst wordt
gedeeld met medewerkers en wordt aangepast
aan hun behoeften.
Goed kunnen luisteren is eveneens een voorwaarde. Zonder voldoende aandacht te tonen en
zonder te weten wat er speelt bij medewerkers,
bereik je hen niet. Door deze aandacht ervaren
medewerkers hoe belangrijk hun veiligheid is
voor het team en de organisatie, wat leidt tot
meer betrokkenheid en draagvlak.

Dit vraagt nogal wat van leiders. In het bijzonder
wanneer de druk op de werkvloer (aanhoudend)
hoog is, wanneer er op afstand wordt gewerkt of
wanneer de omstandigheden waarin mensen
werken sterk variëren.

Versterken van Safety Leadership:
onze aanpak in hoofdlijnen
Het versterken van Safety Leadership begint in
ons programma bij het inzicht van leidinggevenden in het eigen gedrag, motivatie en
drijfveren én die van de medewerkers in hun
team of afdeling. Dit is een voorwaarde om te
werken aan een grondig veiligheidsbewustzijn.
Onze aanpak richt zich zowel op de individuele
ontwikkeling van leiders als op het versterken van
de wisselwerking die zij met hun team hebben.
Stap 1. Inzicht in de specifieke context
Stap 2. Kenmerken van de leider
Stap 3. Interactie leidinggevende en team
Stap 4. Realisatie en discipline

Het is dus cruciaal om leidinggevenden het
inzicht en de tools te geven om medewerkers en teams in beweging te krijgen, om
zo met elkaar de veiligheid te versterken.

Stap 1. Inzicht in de specifieke context
De eerste stap in het versterken van Safety
Leadership is het verdiepen in de context van de
organisatie, van het team en van de leidinggevende. Wat zijn specifieke kenmerken? Welke
ontwikkelingen en/of interventies op het gebied
van veiligheid zijn er geweest? Welke incidenten
en ongevallen hebben zich voorgedaan?
Alleen met kennis van deze context, is het
mogelijk om de doelstelling en vraagstelling
scherp te formuleren. De tools die wij hiervoor
inzetten zijn een contextvragenlijst (gericht op
cultuur en veiligheid) en 360° feedbackvragenlijst
om indrukken vanuit de praktijk op te halen.

Stap 2. Kenmerken van de leider
Zoals gezegd stellen wij de leider centraal. Met
een ontwikkelassessment bieden wij inzicht in de
persoonlijke eigenschappen van de leider (sterke
en ontwikkelpunten en de blinde vlekken) en
geven wij feedback op de invloed van iemands
handelen op individuen en de groep als geheel.
Centraal staat een diepgaand gesprek, waarin
respectvol de confrontatie wordt aangegaan.
Doel van het ontwikkelassessment:
• Het creëren van bewustzijn van de eigen
impact op anderen.
• Het stimuleren van eigenaarschap met het
oog op leiderschap.
Ons leiderschapsmodel:

verankerd in iemands persoonlijkheid en zijn het
fundament voor iemands voorkeur qua
leiderschapsstijl en het geloofwaardig kunnen
vervullen van een voorbeeldrol.
In deze kern van leiderschapsgedrag is ook
purpose van belang. Wat wil de leidinggevende
betekenen binnen de organisatie? Waarmee
identificeert hij of zij zich? In het ontwikkelassessment dat wij leidinggevenden aanbieden,
gaan wij hier uitgebreid op in, vanuit de kennis
dat deze kern sterk bepalend is voor (toekomstig)
safety gedrag en de aanwezige ontwikkelruimte.
Niveau 2: Het effect van leiderschap op de vier
hoofddomeinen in elke organisatie
In elke organisatie gaat leiderschap om vier
hoofddomeinen. Dit zijn de gebieden waar de
leidinggevende met zijn of haar specifieke eigenschappen en vaardigheden effectief dient te zijn.
Op zijn of haar eigen manier, met een eigen
voorkeursstijl.
•
•
•
•

Realiseren (actie)
Excelleren (kwaliteitsborging)
Verbinden (harmonie)
Initiëren (vernieuwen)

Met een advies over de competenties behorend
bij deze verschillende domeinen wordt in het
ontwikkelassessment duidelijk aangegeven waar
ontwikkeling noodzakelijk is, of dit realiseerbaar
is en hoe dat dan het beste begeleid kan worden.
De competenties die wij in kaart brengen,
kunnen specifiek zijn voor jouw organisatie of
afkomstig zijn uit onze competentieset.
Niveau 3: Koppeling naar de specifieke context
Het leiderschapsmodel van LTP en LTP TestNed
heeft verschillende perspectieven. Dit model
biedt de deelnemers en jou als opdrachtgever
een helder referentiekader. Het model bestaat
uit 3 niveaus. ‘Persoonlijk Leiderschap’ vormt de
kern. De niveaus worden hieronder toegelicht.
Niveau 1: Persoonlijk Leiderschap
Dit betreft de persoonlijke eigenschappen en
motivatie die voorwaardelijk zijn voor het vervullen van een leiderschapsrol in een complexe
omgeving. Deze eigenschappen zijn sterk

De adviezen op basis van het ontwikkelassessment worden altijd toegesneden op de
specifiek context. Onze adviseurs vertalen de
uitkomsten naar wat er op dat moment in jouw
organisatie speelt en nodig is.
Het rendement van een assessment is het
grootst wanneer de deelnemer het ervaart
als een eerlijke, zinvolle en inspirerende
gebeurtenis.

Een assessment bij LTP TestNed is veel meer dan
een diagnose alleen. Onze adviseurs vervullen
voor de deelnemer de rol van betrokken en
kritisch gesprekspartner. Zij zorgen voor diepgang door persoonlijke aandacht en respectvolle
confrontatie. De aan LTP TestNed verbonden
adviseurs zijn professionals met een academische achtergrond en hebben een grote passie
om het beste in mensen naar boven te halen.

Stap 3. Interactie leidinggevende
en team
De vervolgstap is een (online) assessment voor
alle teamleden. Door de data (resultaten) van
deze assessments te analyseren, kunnen wij een
blauwdruk maken van het team:
• Wat zijn de kenmerken van het team?
• Wat gaat goed en wat kan beter?
• Welke gedragspatronen liggen vast en zijn
deze patronen wenselijk?
• Welke interactie/dynamiek zien wij tussen de
leidinggevende en het team?
Met deze informatie kan inzichtelijk gemaakt
worden welk gedrag het team uiteindelijk verder
helpt (of juist contraproductief is).
Op basis van alle data, resultaten en inzichten
wordt er een concreet advies geformuleerd over
de gewenste vervolginterventies. Dit maakt dat
deze interventies altijd passend en relevant zijn.

Stap 4. Realisatie en discipline
Om zowel de individuele ontwikkeling van de
leider als de teamontwikkeling te stimuleren,
wordt een ontwikkelplan gemaakt. Daarbij raden
wij aan om deze te integreren in de praktijk en er
met regelmaat op te reflecteren en waar nodig bij
te stellen. Uiteraard kunnen wij faciliteren in deze
stap, al is de kracht van de aanpak om leidinggevenden te leren het zelf te kunnen en doen.

Return of investment
Het doel van onze safety aanpak is om via
gerichte leiderschaps- en teamontwikkeling de
veiligheidscultuur te versterken. Met als ultiem
doel: het sterk reduceren van incidenten en
ongevallen.
De contextmeting aan de start van het leiderschapstraject geldt als een nulmeting. Om het
effect van de interventies te meten, stellen wij
voor om na 6 tot 12 maanden (afhankelijk van de
follow-up) een resultaatmeting te doen. Het
realiseren van ontwikkeling op dit gebied vraagt
immers continue aandacht en bewustwording.
Het resultaat is een solide veiligheidscultuur
binnen de teams en de organisatie, een harde
voorwaarde voor een goed bedrijfsresultaat.

Over LTP TestNed
LTP TestNed is marktleider in psychologische
keuringen en assessments voor veiligheidskritische functies. Voor selectie en ontwikkelvraagstukken, op het vlak van ‘veilig werken’,
‘omgaan met agressie’ en ‘safety leadership’.
Als psychologisch adviesbureau weten wij dat
competente en ervaren medewerkers en leiders
in een veiligheidskritische omgeving cruciaal zijn.
Medewerkers die werken in het verlengde van
hun talent zijn gemotiveerd, bevlogen, productief en vertonen eerder veilig gedrag. Hierdoor
worden incidenten en (sociale) escalaties voorkomen. Onze assessments geven inzicht in het
talent en gedrag van mensen en zorgen daarmee
voor een veiliger werkomgeving.”

Wil je een persoonlijke toelichting
of een voorstel op maat?
Neem dan contact op met Brigitte Vergouw,
consultant Safety Leadership bij LTP TestNed.
Brigitte Vergouw
06 - 4508 6787
B.Vergouw@ltp.nl

Business case

‘The Safety Leadership Program was really a success.’
‘I experienced high professionalism; the advices were very valuable. I have the end report with me
every day. It helped me and the other managers/shift leaders to understand the origin of
behaviour/culture and initiate the right actions.
The LTP TestNed consultants listened and fine-tuned the program. They had an objective, cold eye
view, an outside-in view, but there was also a lot of empathy and we always had an open dialogue.
It was respectful towards our people. We created a joint approach. I appreciated that.
The impact of a psychologist’s view was strong. The graphs and the analysis of the assessments can
be done by computer more or less. The real added value of the psychologists of LTP are the
interpretation, the explanation, and the feedback they gave us. It was a perfect fit for DSM.
- Martin Häfele, Site Director DSM Grenzach

