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 ‘ Als de juiste inspanningen worden geleverd, volgt het resultaat:  
betere veiligheidsprestaties’

de kracht van balance 
Welk bedrijf worstelt tegenwoordig niet met zijn ongeval- en verzuimcijfers? en, niet onbelangrijk, met het imago dat 
mede daardoor ontstaat bij de buitenwereld. de veiligheidskundige heeft vaak onvoldoende invloed omdat zijn of haar 
rol steeds lastiger wordt. Voor welke aanpak kiest een bedrijf om de veiligheidscultuur te verbeteren en waarom? bij de 
balance-aanpak kiest men voor inspanningen om de veiligheid te verbeteren in plaats van te reageren op ongevallen.

Veiligheid kan worden beïnvloed! Omdat veiligheid als 

een proces kan worden gemanaged. Om veiligheid te 

kunnen managen is een aantal zaken noodzakelijk. Je 

moet werkprocessen definiëren, waarmee je invulling 

kunt geven aan veiligheid. Vervolgens moet je deze 

werkprocessen ook voorzien van normen om te kunnen 

sturen en is een communicatiecascade noodzakelijk 

waarlangs deze processen hun weg kunnen vinden. 

Maar bovenal is leiderschap nodig. Dit zijn enkele nood-

zakelijke voorwaarden om gedrag zó te beïnvloeden dat 

dit leidt tot het gewenste resultaat. Beïnvloeden van vei-

ligheid staat niet op zichzelf. Het is een continu proces 

waarbij je telkens weer situaties inschat en dit plaatst 

binnen de waarden die je eraan toekent, en waarbij je de 

juiste sturing moet geven aan het verbeterproces.

Niet alle bedrijven lukt het resultaat te boeken en de 

medewerkers blij te maken. Corus Staal in IJmuiden 

is daar wel in geslaagd. Zijn afdeling HTD Main-

tenance (1.300 fte) heeft gekozen voor de zogeheten 

Balance-aanpak. Het was het meest succesvol van de 

22 aangesloten bedrijven in het project ‘Versterking 

Arbeidsveiligheid’ van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. Een project dat vanaf 2004 tot 

april 2007 tot doel had wegen te vinden om het aantal 

arbeidsongevallen te reduceren. Zelfs minister Donner 
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noemde Corus HTD hét voorbeeld voor het Neder-

landse bedrijfsleven. 

Bij de implementatie van Balance speelt de veiligheids-

kundige een stimulerende en coördinerende rol. De 

bedrijfsdirectie moet echter de eerste stap maken door 

van de gedragscultuur een speerpunt te maken. Hierbij 

zal de veiligheidsprestatie niet alleen verbeteren door 

het maken van de juiste stappen, maar is deze ook op 

elk moment transparant. Dit is al bij diverse bedrijven 

aangetoond. Juist dan kan op een adequate manier 

worden bijgestuurd. Een bedrijf is dus echt pro-actief 

bezig. Balance meet de positieve veiligheidsprestatie en 

niet de onveiligheid die de ongevalcijfers aangeven. 

de balance-aanpak 

Genoemde beweegredenen voor gedragsbeïnvloeding 

zijn alleen maar nodig als verantwoording voor een 

gekozen aanpak. Duidelijke keuzes in aanpak (inspan-

ningen), de rol van medewerkers daarin en daaraan 

vasthouden (aandacht) zijn veel belangrijker voor het 

resultaat. Vaak ziet men in organisaties dat gekozen 

initiatieven als los zand aan elkaar hangen en elkaar in 

moordend tempo opvolgen. De medewerkers worden 

‘moe’ en lappen goedbedoelde initiatieven en bood-

schappen aan hun laars. Het wederzijds respect is ver 

te zoeken. De krachtige veiligheidskundige onder-

scheidt zich door te sturen op een aanpak die leidt tot 

wederzijds respect en duidelijkheid. Een aanpak die 

veel aandacht krijgt van – en respect afdwingt bij – de 

organisaties zelf, de overheid (Versterking Arbeidsveilig-

heid) en de wetenschappelijke wereld, is het organisa-

tiekundige concept Balance®. 

Balance is gebaseerd op een systeemgedreven 

gedragsverandering op het gebied van veiligheid.  

Achterliggende gedachte is dat alle medewerkers 

worden gestimuleerd tot het nemen van initiatieven, 

waardoor het bewust zijn toeneemt en het risico 

afneemt. Als basis voor deze aanpak is een geïnte-

greerd opleidingsprogramma ontwikkeld dat handvat-

ten geeft voor de implementatie van de noodzakelijke 

werkprocessen. Het aantal meldingen van gevaarlijke 

situaties is een voorbeeld van een inspanning die je kunt 

meten. Andere inspanningen die worden gemeten, zijn: 

- de uitvoering van de RI&E, uitvoering van  

 taakrisicoanalyses; 

- het uitvoeren van veiligheidsaudits; 

- het managen van ongevallen met (werkplek)verzuim; 

- het organiseren van veiligheidsobservatieronden  

 door leidinggevenden; 

- de afhandelsnelheid van de meldingen; 

- goed huishouden; 

- het organiseren van werkplekdialoog;

Basis-inspanningen (kritische processen) op alle niveaus in de organisatie 
voor effectieve veiligheid en gezondheid.

De visie achter Balance is het bereiken van een 

blijvende gedragsverandering bij alle medewerkers 

op strategisch, tactisch én operationeel niveau door 

continu aandacht te genereren voor alle veiligheidspro-

cessen. Door deze doelbewuste en gerichte aandacht 

wordt bereikt dat een veiligheidsidentiteit ontstaat. Dat 

wil in dit verband zeggen dat men zich bewuster wordt 

van onveiligheid; iets waar men zich in de aanvangsitu-

atie zelfs onbewust van was. Met ‘men’ bedoelen we de 

mensen in de organisatie en de mensen die in aanraking 

komen met de organisatie. In de praktijk betekent dit 

dat een gemeenschappelijke overtuiging ontstaat, 

waardoor de alertheid op risico’s toeneemt. Men zal 

nadenken wat de mogelijke gevolgen zijn vóórdat men 

werk uitvoert, de omgeving zal (beter) worden opge-

ruimd en gevaarlijke situaties worden (eerder) gemeld. 

Balance richt zich doelbewust op het gedrag van mede-

werkers en structureert de inspanningen die gedrag 

stimuleren dat leidt tot de gewenste veiligheidscultuur. 

Deze inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot nul 

ongevallen (geen doelstelling, maar ambitieniveau!). 

Om het bestaande gedrag te kunnen veranderen is 

het noodzakelijk dat de organisatie beschikt over de 

vereiste kennis en kunde (de juiste vaardigheden) om 

het veranderproces te kunnen vormgeven. 

inspanningsresultaat op dashboard

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van een orga-

nisatie wordt gekozen welke inspanningen haalbaar zijn 

om verbetering in gang te zetten. Alle Kritische Prestatie 

Indicatoren zijn verwerkt in een dashboard, waarbij het 

principe van situationeel leiderschap wordt toegepast 

door inspanningen te verplichten en als keuzemogelijk-

heid aan te bieden. 

De beoordeling (als leermoment) geschiedt alleen op 

de gekozen inspanningen. De zwaarte van de beoor-

deling van een inspanning hangt af van de invloed die ze 

heeft op verbetering. Zo weegt een LTIF (het resultaat) 
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maar voor een klein deel mee (weegfactor 1). Dialoog 

over gevaar echter weegt zwaar mee (weegfactor 10). 

Het op deze wijze betrekken van de medewerkers bij 

het bereiken van organisatiedoelstellingen maakt dat 

men zich de doelstellingen eigen maakt en wederzijds 

respect afdwingt. 

Deel van het dashboard. 

Nu veel bedrijven – waaronder het hierna genoemde 

NedTrain – deze Balance-aanpak overnemen, wordt de 

volgende vraag actueel: ‘Hoe zit een dergelijke aanpak 

in elkaar, wat zijn de succesfactoren en hoe kan een 

veiligheidskundige er krachtig aan bijdragen?’

Kracht, leiderschap en respect 

Het begint bij de overtuiging dat veiligheid geen 

prioriteit heeft. ‘Geen prioriteit?’, zullen veel lezers nu 

waarschijnlijk denken, ‘Dat moet wel een schrijffout zijn.’ 

Niets is minder waar! Er is geen bedrijf dat is opgericht 

om veiligheid te produceren. Voor bedrijven geldt over 

het algemeen dat ze hun werkzaamheden ook veilig en 

zonder ongevallen willen uitvoeren. Daar volgt dus uit 

dat veiligheid gelijkwaardig is aan de andere hoofd-

processen binnen de organisatie en dat veiligheid pas 

dan prioriteit moet krijgen, als het met die processen in 

conflict is. Daarmee komt veiligheid ‘bovenop’ te liggen 

en blijft zij prioriteit houden tot het conflict is opgelost. 

Dan is zij weer onderdeel van het dagelijkse werk, 

waardoor veiligheid niet iets is dat er ‘ook nog even 

bijkomt’. Veiligheid ‘doe je’ elke dag, elk uur, elke minuut, 

elke seconde, zonder dat zij prioriteit heeft. 

Veel bedrijven worstelen met de doelstelling om ‘de nul’ 

te bereiken. Nul ongevallen en niemand die ziek wordt. 

Zo zijn er ook bedrijven waar men drie ongevallen 

nastreeft en het ziekteverzuim op 4% wil houden. Maar 

dat is ethisch gezien niet verantwoord. Hoe kan je nu 

zeggen dat het aantal van drie ongevallen acceptabel 

is. Je moet je niet focussen op het resultaat. Balance 

focust daarom op inspanningen: de negen Kritische 

Prestatie Indicatoren (KPI’s), verdeeld over de verschil-

lende niveaus. Welke inspanningen moeten worden 

uitgevoerd om risico’s weg te nemen. Als je dat doet, 

komt het resultaat vanzelf. Dit is ook de filosofie die 

ertoe heeft geleid dat bij verschillende bedrijven in twee 

jaar tijd 80% minder ongevallen plaatsvonden en dat 

een grote kostenbesparing werd bereikt. Resultaten 

worden dus bereikt door inspanningen. 

Dat is ook de kracht van Balance. Door het leveren van 

de juiste inspanningen op strategisch, tactisch én  

operationeel niveau zal het resultaat – betere veilig-

heidsprestaties – volgen. De sleutel zit in de woorden: 

‘juiste inspanningen’. Maar om inzicht te krijgen in welke 

fase van het ontwikkelingsniveau de organisatie zich 

bevindt, wordt eerst de Balance-monitor uitgevoerd. 

Op basis van de negen fundamenten (waaronder 

leiderschap, lerende organisatie, kwaliteit, kennis en 

inzicht) worden de bevindingen vertaald naar inspan-

ningen. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van een 

organisatie kan worden bepaald welke inspanningen 

haalbaar zijn om verbetering in gang te zetten. Deze 

inspanningen zijn meetbaar gemaakt, waardoor op 

ieder moment kan worden bepaald of de cultuur en het 

gedrag positief worden beïnvloed.

Een krachtige veiligheidskundige is van essentieel belang 

bij effectieve risicobeheersing. Hij of zij is niet alleen 

bezig met het zorgen voor wederzijds respect in de orga-

nisatie. Ook het scheppen van duidelijkheid en inzicht, 

het aanleren van hoe met elkaar om te gaan (dialoog), 

het aanmoedigen van initiatief en het aanleren van zorg 

voor elkaar, horen bij de taak van de veiligheidskundige. 

En niet alleen op de werkvloer maar ook bij directie en het 

middenkader. Dit heeft te maken met leiderschap. Sterk 

leiderschap oriënteert zich op de menselijke factor. Een 

goede leider gaat aan niets voorbij, hij spreekt aan, hij 

negeert niet, maar adresseert. We kennen allemaal wel 

die ene chef die altijd loopt te klagen dat zijn mensen er 

zo’n troep van maken. Besef dan dat die persoon elke 

keer wanneer hij die troep ziet, in feite de reflectie ziet van 

zijn eigen leiderschap. Zijn leiderschap is verantwoorde-

lijk voor de troep, niet zijn mensen. De kunst is om tussen 

het geruis, geklop en gepiep aandachtig te luisteren, te 

onderscheiden en te sturen. Op de werkplek lopen de 

echte deskundigen. Alleen zij kunnen vertellen en realise-

ren hoe het allemaal veiliger, goedkoper en slimmer kan. 

Als veiligheidskundige vind je de veiligheid en gezond-

heid immers belangrijk.  

Dan zou je antwoord moeten kunnen geven op de 

meest voor de hand liggende vragen als:

-  Hoeveel verzuimongevallen telt ‘jouw’ organisatie tot 
nu toe?

-  Hoeveel verzuimongevallen telt het gehele bedrijf 
landelijk tot nu toe?

- Wie was het laatste verzuimongeval-slachtoffer?

- Hoe is het nu met het slachtoffer?
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-  Heeft het slachtoffer verlof gekregen of mag hij/zij 
vervangend werk doen?

- Welke preventieve acties zijn er genomen?

Maar veel belangrijker is dat jij antwoord kunt geven op 

vragen als:

-  Wat is de missie en visie van ons bedrijf; zijn veiligheid 
en gezondheid daar een integraal onderdeel van?

- Wat zijn de normen en waarden op veiligheidsgebied?

-  Wat is het plan van aanpak om continue verbetering te 
bewerkstelligen?

-  Hoe worden personeel en OR daarin betrokken?

-  Welke inspanningen voor verbetering zijn gekozen per 
afdeling/natuurlijke groep?

-  Hoe worden de inspanningen beoordeeld (worden 
afspraken nagekomen)?

- Leiden de inspanningen tot resultaat?

De opdracht voor een krachtige veiligheidskundige is 

dus om zichzelf en zijn/haar bedrijf ervan te overtuigen 

dat veiligheid en gezondheid resultaten zijn. 

indrukwekkende resultaten

De resultaten (uitgedrukt in het aantal ongevallen en 

bijna-ongevallen) worden periodiek behandeld met 

betrokkenen op alle niveaus. NedTrain heeft het aantal 

verzuimongevallen over de eerste 44 weken van 2008 

vergeleken met dezelfde periode in 2007 met maar 

liefst 90% gereduceerd! De LTI-rate van NedTrain laat 

zich inmiddels vergelijken met de top van Nederland: 

2,1 verzuimongevallen per 1 miljoen gewerkte uren. Het 

totale aantal ongevallen, inclusief pleisterongevallen, is 

in dezelfde periode met 61% gedaald. 

Uit de vermindering in verzuimongevallen en de 

kostenbesparingen die bij verschillende bedrijven zijn 

gerealiseerd, blijkt dat het Balance-concept werkt. 

Aan dit artikel hebben een bijdrage geleverd:  

Peter Booster, HSE-manager en hoofd afdeling 

VG&M van Nedtrain B.V. 

Judith Gielens, manager BalanceWeb B.V. 

Geert Lentz, organisatie-adviseur  

Robert Koch, senior consultant Advisafe Risk 

Management B.V. 

Informatie over Balance® via Judith Gielens  

(0223 - 540 004) of via www.balanceweb.nl.  

BalanceWeb is ook aanwezig tijdens het NVVK jaar-

congres op 18 en 19 maart a.s.

praktijkcasus NedTrain

NedTrain is een dienstverlenende organisatie 

(onderhoud, herstel en schoonmaak van al het rijdend 

materieel van de Nederlandse Spoorwegen) die heeft 

gekozen voor Balance. 

De Balance-aanpak begon op 1 september 2007 

met een kritisch onderzoek naar de behoeften op 

veiligheidsgebied bij NedTrain met behulp van de 

Balance-monitor. De uitkomsten waren duidelijk en 

ook niet onverwacht. Er is een (meerjaren) Masterplan 

Veiligheid opgesteld met o.a. missie en visie van de 

organisatie. Er is invulling gegeven aan de belangrijk-

ste randvoorwaarde om succesvol een veiligheids-

aanpak te kunnen uitvoeren. De negen KPI’s zijn 

weergegeven en worden onafhankelijk gemeten en 

gemanaged. Ze worden door middel van een weging 

vertaald in een dashboardcijfer (een gewogen gemid-

delde van resultaten, inspanningen en structuur). 

Aan elke KPI wordt jaarlijks een jaarplannorm 

toegekend die telkens (in overleg met de ‘eigenaar’ 

van de KPI) naar boven wordt bijgesteld. Op deze 

wijze wordt de lat spelenderwijs steeds hoger gelegd 

(aspect van de lerende organisatie). Doordat men de 

werkprocessen steeds beter gaat beheersen, zal dit 

automatisch leiden tot een continu groeiend veilig-

heidsvolwassenheidsniveau (gedragsverandering).

Het veiligheidshuis van NedTrain.

Negen fundamenten:
Leiderschap in Veiligheid, Bronaanpak, Gezondheid & Welzijn,

Kwaliteit, Kennis & Inzicht, Ongevallen-onderzoek, Lerende Organisatie,
Partners in Activiteiten, Continu verbeteren, Communicatie & Betrokkenheid

Continue verbetering 
VG&M Organisatie 

NedTrain BV
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