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Samenvatting
Het lerend vermogen van een bedrijf is een maat voor het ontwikkelen en optimaliseren van de
veiligheidscultuur en een maat voor het functioneren van het veiligheidsbeheerssysteem
1. Inleiding
Om zware ongevallen te voorkomen, danwel de gevolgen van een zwaar ongeval te beperken dienen
bedrijven vallend onder het BRZO’99 een preventie beleid zware ongevallen (PBZO) op te stellen en ter
uitvoering van dit beleid een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) in te voeren.
Toch doen er zich bij deze bedrijven ongevallen en incidenten voor.
Welke rol speelt hier de veiligheidscultuur? Is de juiste cultuur synoniem voor een goed werkend VBS of
is de juiste cultuur een voorwaarde voor een goed werkend VBS? In ieder geval is duidelijk dat een VBS
geen garantie is voor het uitblijven van incidenten
Binnen de directie MHC is veiligheidscultuur geen onderwerp tijdens inspecties. Veiligheidscultuur staat
niet beschreven in de wet en bovendien heeft de Arbeidsinspectie geen instrument om veiligheidscultuur
te kwalificeren of kwantificeren. Het adequaat implementeren en uitvoeren van een VBS is wel wettelijk
vereist. Ongetwijfeld bestaat er een verband tussen beide
1.1 Doelstelling
Het doel van het onderzoek was te komen tot een aantal praktische inspectiepunten voor de inspecteur
met betrekking tot het VBS die te maken hebben met veiligheidscultuur in het bedrijf.
Dit doel resulteerde in de volgende hoofdonderzoeksvraag:
Heeft de veiligheidscultuur invloed op de werking van het veiligheids/ beheerssysteem van BRZO-bedrijven en
is dit voor de MHC inspecteur bruikbaar?
Om de hoofdonderzoeksvraag en doelstelling te kunnen beantwoorden is een aantal subvragen
geformuleerd.
• Wat wordt in de literatuur verstaan onder veiligheidscultuur?
• Hoe wordt veiligheidscultuur zichtbaar?
• Zijn er onderdelen van de cultuur die een raakvlak hebben met de wettelijke onderdelen van het
VBS?
• Zo ja, kunnen deze onderdelen worden gebruikt bij een inspectie?
1.2 Methoden en technieken
Het onderzoek is in twee fases verdeeld. In de eerste fase is een literatuurstudie uitgevoerd waarin een
relatie is gelegd tussen veiligheidscultuur en VBS. Om deze relatie in de praktijk te onderzoeken zijn
vragenlijsten ontwikkeld voor twee VBS onderdelen die in de tweede fase zijn getest.
Het doel hiervan was na te gaan of cultuur aspecten zichtbaar kunnen worden tijdens een reguliere
BRZO’99 inspectie.
2. Literatuurstudie
2.1 De organisatorische driehoek
De interactie tussen structuur, processen en cultuur wordt weergeven in de organisatorische driehoek

zoals weergegeven in figuur 1 (Guldenmund 2005; Hoewijk 1988).
De beïnvloeding van het gedrag en dus de prestatie van mensen in organisaties kan worden gezien als de
resultante van structuren, processen en cultuur.
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Figuur 1 Organisatorische driehoek
In de organisatorische driehoek staan de processen voor activiteiten die worden uitgevoerd m.b.t. de
doelstellingen van het bedrijf (productie, veiligheid, kwaliteit, verbeteringen).
Hiertoe behoren ook de managementsystemen die nodig zijn om de processen op een goede manier te
laten verlopen, zoals managementsystemen (kwaliteit, veiligheid, etc.), procedures en werkinstructies.
Structuur staat voor de formele structuur van de organisatie. Het gaat hier om de organieke structuur,
dus hoe de werkzaamheden over bepaalde functies worden verdeeld en de personele structuur.
In de praktijk blijkt dat het hebben van een VBS niet per definitie leidt tot een situatie zonder
incidenten. Dit hangt af van de kwaliteit van het VBS (toegesneden op de risicosituatie van de
organisatie) en de kwaliteit van de uitvoering (implementatie). De uitvoering hangt in grote mate af van
de medewerkers.
Wanneer blijkt dat de structuren voor een juiste uitvoering van de processen aanwezig zijn, en er blijven
zich incidenten voor doen, mag men dan aannemen dat er iets aan de cultuur schort?
2.2 Cultuur
Cultuur is belangrijk omdat de cultuur mede het gedrag van de mens bepaalt.
Eén van de betekenissen van cultuur is het geheel van voortbrengselen van een gemeenschap. Culturen
ontstaan dus bij de vorming van een gemeenschap. De bij de vorming geldende normen en waarden
zullen onderdeel gaan uitmaken van deze cultuur. Niet alleen normen en waarden zijn dan bepalend,
maar ook de daarbij behorende gewoontes, tradities en opvattingen.
Vaak zetelt een cultuur diep in de groep (organisaties, landen etc.). De cultuur is daarom een bepaald
onderdeel van het gedrag dat door mensen wordt getoond. Zo wordt in verschillende literatuur (Schein
1992; Guldenmund 2000) beschreven dat mensen vaak niet weten waarom ze zich op een bepaalde
manier gedragen en wordt het gedrag gestuurd door de bij de oprichting geldende normen en waarden.
Vaak wordt dan ook gezegd “Zo doen we dat hier”, zonder precies de achtergrond te weten.
Edgar H. Schein zegt in zijn boek “De ziel van de bedrijfscultuur als ziel van de onderneming” (Schein
2000):
Een cultuur wordt in wezen bepaald door de aangeleerde, impliciete veronderstellingen waarop mensen hun
dagelijks gedrag baseren. Dit resulteert in wat wordt beschouwd als, populair uitgedrukt: de manier waarop
wij hier nu eenmaal te werk gaan. Een cultuur is de som van alle gemeenschappelijke en als vanzelfsprekende
ervaren veronderstellingen die een groep in de loop van haar bestaan heeft geleerd.
Schein (1992 2000) onderscheidt 3 cultuurniveaus variërend van heel zichtbaar tot zeer impliciet en
onzichtbaar.
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Figuur 2 Scheins cultuur ui
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Niveau 1: artefacten. Het gaat hier om wat je ziet, hoort en voelt wanneer je er rondloopt. Het zijn
zaken die eenvoudig te onderscheiden zijn zoals kleding, inrichting van gebouwen, gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ze zijn niet zondermeer te begrijpen.
Niveau 2: de beleden waarden. Hieronder worden verstaan de aangenomen waarden; waar hecht men
aan in de eigen organisatie. Dit zijn bewuste strategieën of doelstellingen welke vaak zijn vastgelegd
in beleidsverklaringen, bijvoorbeeld bij BRZO- bedrijven het PBZO.
Niveau 3: de gemeenschappelijke overtuigingen, of wel de basisaannamen. Het zijn de basisaannamen
op het gebied van veiligheid die grotendeels bestaan op onbewust niveau en vaak afkomstig zijn uit
de historie, van de oprichters en belangrijke leiders van een organisatie, of die zich, op grond van
problemen waarvoor het bedrijf zich geplaatst wist, en waarvoor een oplossing is gevonden, in de
loop van jaren hebben gevormd.

2.3 Veiligheidscultuur
Ieder bedrijf heeft een organisatiecultuur. De veiligheidscultuur kan beschouwd worden als een
onderdeel, of aspect, van die cultuur (Guldenmund 2000) en is het resultaat van een lang
gemeenschappelijk leerproces. De manier waarop werknemers met veiligheid omgaan wordt vaak
vanzelfsprekend gevonden, het zijn de basisaannamen die bestaan op grotendeels onbewust niveau en
vaak afkomstig zijn uit de historie, van de oprichters en belangrijke leiders van een organisatie.
2.4 Kenmerken van veiligheidscultuur
Om de veiligheidsaspecten van een organisatiecultuur te kunnen beoordelen, hebben een paar
organisaties een methode ontwikkeld waar een aantal elementen en daarbij behorende kenmerken van
veiligheidscultuur wordt benoemd, zodat bedrijven deze met hun eigen organisatie kunnen vergelijken.
De in het onderzoek beschouwde methodes zijn die van het Keil Centre en de door Shell gebruikte
methode van Hearts & Minds. Hoewel deze methodes niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, zijn dit
wel twee ervaringsmethodes die binnen de petrochemische- en chemische industrie gangbaar zijn en
worden gebruikt.
De elementen die de methodes noemen waarin die veiligheidscultuur zich manifesteert zijn onder
andere:
-

Zichtbaar commitment van het management
Veiligheidscommunicatie – betrokkenheid van de werkvloer
Vertrouwen tussen management en werkvloer
Productie versus veiligheid
Lerende organisatie
Veiligheidstraining (bekwaamheid)
(Bijna) incident / ongeval meldingen, onderzoek, analyses en opvolging
Audits en review

In het kader van het project Versterking Arbeidsveiligheid van de Arbeidsinspectie heeft TNO Arbeid
in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, december 2003 onderzoek
gedaan naar veiligheidscultuur (Steijger et al. 2003).

In het onderzoek van TNO wordt gesteld dat een “functionele veiligheidscultuur” wordt gekenmerkt
door:
1. Veiligheidsverplichting, betrokkenheid en leiderschap: de manier waarop het management een
veiligheidsfilosofie overbrengt, zorgt ervoor dat medewerkers betrokken worden en maatregelen
nemen die op die filosofie gebaseerd zijn (betrokkenheid van het management).
2. Leren en vertrouwen: de wijze waarop een organisatie bereid is te leren van afwijkingen, fouten,
bijna-ongevallen en ongevallen, en de wijze waarop ze bereid is het juiste klimaat te scheppen om
afwijkingen te rapporteren.
3. Geïnformeerdheid: inzicht in veiligheidsprestaties en de bereidheid onveilig gedrag structureel aan te
pakken.
Uit zowel de genoemde methodes als het TNO onderzoek blijkt dat het leren van fouten een belangrijk
onderdeel van de veiligheidscultuur is, met name het leren van incidenten en ongevallen.
2.5 Menselijk handelen en het opsporen en herstellen van fouten
In het VBS dienen procedures aanwezig te zijn om fouten op te sporen en te herstellen. Maar, wordt er
wel geleerd van fouten nadat ze zijn ontdekt, immers, er blijven zich incidenten voordoen. Heeft dat iets
te maken met de cultuur in het bedrijf?
Leren vindt plaats wanneer er een gebrek aan overeenstemming wordt geconstateerd tussen bedoelingen
en resultaten, en dit gebrek wordt gecorrigeerd: een fout wordt ontdekt en hersteld (Argyris 1992, 20,
44). Het zijn de mensen die de acties nemen die tot leren leiden. Het lerend vermogen van een
organisatie is dus afhankelijk van het handelen van de mensen die tot de organisatie behoren. Argyris en
Schön ontwikkelden een theorie over het menselijk handelen en het leren.
In deze handelingstheorie wordt aangenomen dat mensen er theorieën op nahouden over effectief
optreden die zij in elke gegeven situatie in praktijk brengen. Er zijn twee handelingstheorieën (theories
of action), namelijk de theorie die mensen aanhangen, hun beleden theorie (espoused theory) en hun
gedrag in de praktijk, de gehanteerde theorie (theory in use). Vaak zijn deze twee handelingstheorieën
niet met elkaar in overeenstemming. Men doet niet wat men zegt of denkt te doen.
Tevens ontwikkelden Argyris en Schön een model die de kenmerken beschrijft van een gehanteerde
theorie die de meeste mensen lijken te gebruiken. Deze gehanteerde theorie die het meest voorkomt
noemen zij Model I. De gehanteerde theorie met de kenmerken van Model I heeft vier bepalende
variabelen die door de handelende persoon moet worden vervuld (Argyris 1992, 41):
1. er naar streven als enige de touwtjes in handen te hebben (b.v. je eigen standpunt bepleiten)
2. het verlies zo klein mogelijk en de winst zo groot mogelijk te maken (b.v. je eigen doel
bereiken)
3. zo weinig mogelijk negatieve gevoelens te uiten, en (b.v. jezelf niet kwetsbaar opstellen)
4. rationeel zijn (b.v. objectief blijven en anderen beschermen).
Het doel van deze variabelen is pijnlijke of bedreigende situaties te voorkomen en zich niet kwetsbaar of
onbekwaam te hoeven voelen (Argyris 1992, 109).
Met de bepalende variabelen gaat een geheel van handelingsstrategieën gepaard. Handelingsstrategieën
zijn handelingen van mensen om tussen de bepalende variabelen een optimale verhouding te krijgen
zoals:
• breng je opvattingen naar voren zonder dat dit vragen oproept (touwtjes in handen houden);
• voorkom gezichtsverlies zowel bij jezelf als bij anderen (zorg ervoor, anderen zo weinig
mogelijk van hun stuk te brengen of een defensieve houding op te dringen).
Dit gedrag ontmoedigt het onderzoeken van onze meningen of het grondig toetsen van onze beweringen
(Argyris 2000, 10).
Omdat de meeste mensen handelen volgens model I ontstaan ook organisaties waarin wordt gehandeld
volgens model I. Er is een mechanisme actief die pijnlijke of bedreigende situaties moet voorkomen.

Handelingen volgens Model I genereren defensief gedrag, self-fulfilling prophecies, zelfisolerende
processen en fouten die uit de hand lopen. De schuld voor fouten wordt op anderen of op het systeem
geprojecteerd (Argyris 2000, 10)
Het handelen volgens model I heeft invloed op het vermogen om te kunnen leren. In het leren
onderscheidt Argyris twee niveaus, namelijk single-loop leren en double-loop leren. Bij single-loop leren
wordt een fout ontdekt en hersteld zonder de bepalende variabelen van het menselijk handelen
(handelingstheorie) ter discussie te stellen, bij double-loop leren gebeurt dat wel. Dit is in schema
gebracht in onderstaand figuur.

Figuur 3 Single en double-loop leren
Single loop leren is geschikt om alledaagse karweitjes te klaren. Double loop leren is relevanter voor
complexe, niet programmeerbare zaken: het zorgt ervoor dat de organisatie toekomst heeft (Argyris
1992 p21).
Argyris stelt dat het double loop leren wordt belemmerd door de automatische reacties volgens model I
omdat het geconstateerde gebrek aan overeenstemming bedreigend kan zijn voor de bepalende
variabelen. Vanuit respectabele opvattingen over omgang met elkaar (voorzichtig, respectvol) onthoudt
men anderen informatie die zij nodig hebben om te leren.
Double-loop leren wordt bevorderd door een andere handelingstheorie die Argyris model II noemt en
andere bepalende variabelen heeft voor het menselijk handelen.
De bepalende variabelen van model II zijn (Argyris 1992, p.184):
• valide informatie (onderbouwd en toetsbaar)
• vrije en op informatie berustende keuze (zeggen wat je er werkelijk van vindt)
• interne betrokkenheid bij keuze en voortdurende bewaking van de implementatie ervan
(beschouw jezelf als onderdeel van het geheel).
Model II is niet het tegenovergestelde van Model I maar een ideaal type waarin de bepalende variabelen
en gedragsstrategieën leiden tot het bevorderen van double-loop leren.
Een voorbeeld van single-loop leren binnen model I is het nemen van een algemene maatregel terwijl het
bedoeld is om slechts een medewerker te corrigeren. Iedereen houdt grip op de zaak en niemand lijdt
gezichtsverlies.
Een ander voorbeeld van model I gedrag is de geringe geneigdheid om kritiek te vragen of te geven
Er is een opvallende overeenkomst tussen het werk van Schein en Argyris. Beide onderzoekers
benoemen namelijk 3 lagen in het menselijk handelen.
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De bepalende gedragsvariabelen (model I Argyris) komen in de termen van Schein overeen met de
cultuurbepalende dieper gelegen overtuigingen. Handelingsstrategieën die passen in model I of II zijn
dan de artefacten. Dit zou kunnen betekenen dat de veiligheidscultuur zich nadrukkelijk manifesteert in
het wel of niet functioneren van het double loop leren ten aanzien van fouten met betrekking tot
veiligheid.
En hier ligt een verband met het VBS.
In het VBS volgens het BRZO’99 dienen procedures aanwezig te zijn om fouten op te sporen en te
herstellen. Volgens Argyris gaat dat het beste wanneer er sprake is van omstandigheden waaronder
double-loop leren mogelijk is en mensen in de organisatie handelen volgens model II.
De combinatie van beide theorieën leidt tot het volgende “cultuur leer model”:

Figuur 4 Cultuur leermodel, combinatie Schein en Argyris
Ook uit de theorieën van Schein en Argyris kan worden afgeleid dat het leren van afwijkingen een
belangrijk element is van de cultuur in een organisatie. Dit element kenmerkt zich door de manier
waarop de organisatie invulling geeft aan het leerproces: double loop of single loop.
Een functionele veiligheidscultuur kan pas ontstaan indien de organisatie in staat is tot double-loop
leren.
Anders gezegd: de mogelijkheden die de organisatie heeft of aangrijpt om te leren is een maat voor het
optimaliseren van de veiligheidscultuur.
3. Resultaten
De bruikbaarheid van meetmethoden zoals die van Heart and Minds en het Keil Centre is voor discussie
vatbaar.
Wanneer Schein wordt aangehaald dan is het inderdaad de vraag of cultuur valt te meten, in ieder geval
moet de vraag worden gesteld op welk niveau wordt gemeten. Valt er met vragenlijsten door te dringen
tot op het niveau van basisassumpties, of zal men blijven “steken” op het niveau van de beleden
waarden?
Ook andere deskundigen zijn stellig van mening dat cultuur niet heel nauwkeurig valt te meten.

De vragenlijsten zoals in de meetmethoden van Heart and Minds en het Keil Centre worden gebruikt
kunnen een sociaal wenselijk antwoord oproepen: de beleden waarden en normen.
Dit komt ook overeen met Schein’s theorie over cultuur. De artefacten en beleden waarden kunnen
misleidend zijn en hoeven niet altijd overeen te komen met de basisassumpties.
Het is de vraag welk antwoord men krijgt wanneer een werknemer een beslissing moet nemen onder
druk. Met andere woorden als een werknemer onder druk moet presteren en terugvalt op de
gemeenschappelijke overtuigingen die grotendeels op onbewust niveau afkomstig zijn uit de historie,
krijgt men dan hetzelfde antwoord? Om tijdens reguliere inspecties het juiste antwoord boven tafel te
krijgen is zeer lastig. Vaak zal je alleen tijdens ongevalsonderzoek te weten komen waarom iemand
handelde zoals hij handelde, bijvoorbeeld het niet naleven van een procedure of voorschrift.
In principe zijn de genoemde elementen in de Heart and Minds en het Keil Centre methodes de
processen en structuren binnen organisaties en wordt de uitvoering van de processen, dat zich uit in het
gedrag, mede bepaald door de cultuur. Je meet dus in principe niet de cultuur, maar het gedrag. Zo
wordt in Hearts and Minds per element op 5 verschillende niveaus een aantal kenmerken gegeven. Deze
kenmerken zijn gedragsuitingen. Bijvoorbeeld voor het element N (wat gebeurt er na een ongeval? Is de
feedbackloop gesloten?) is voor het niveau reactief de omschrijving: “lijnmanagement is geïrriteerd door
“stomme” ongevallen”. Na een ongeval worden onderzoeksrapporten, als het kan worden voorkomen
niet de lijn opgestuurd. Het management stuurt waarschuwingsbrieven”. Dit zijn gedragskenmerken.
De Hearts & Minds, de Keil Centre methodiek en het TNO onderzoek vertonen veel overeenkomsten
voor wat betreft de elementen die een rol spelen bij veiligheidscultuur.
Aan managementcommitment, het leren van afwijkingen en geïnformeerdheid wordt veel waarde
gehecht. Zo wordt betrokkenheid van het management, maar ook van alle overige lagen (werkvloer,
supervisors volgens Hearts & Minds en de `lijn` volgens het Keil Centre) van de organisatie, zowel
bottom-up als top-down erg belangrijk gevonden en onontbeerlijk voor een goede cultuur. Dit is ook
wel te verklaren, omdat het management vertrouwen moet creëren om de basisassumpties te kunnen
veranderen. Was vroeger productie belangrijker dan veiligheid, nu wordt beleden dat dat niet zo is, maar
daar moet wel tegenoverstaan dat het management daadwerkelijk laat zien dat veiligheid de hoogste
prioriteit heeft.
Een element dat in de genoemde methodieken en onderzoek alsook in het BRZO’99 wordt genoemd
betreft het proces van opsporen en herstellen van fouten. In de methodieken als element van
veiligheidscultuur, in het BRZO’99 als wettelijk onderdeel van het VBS.
Er dient een systeem te zijn voor de melding, onderzoek en nazorg van zware ongevallen en bijnaongevallen.
Verder dienen audits en reviews te worden uitgevoerd om het beleid en het VBS te kunnen evalueren.
In de methodes van Shell (Hearts & Minds) en het Keil Centre zijn de elementen waarin het opsporen en
herstellen van fouten een centrale rol speelt:
- Lerende organisatie (Keil)
- Incident/ ongeval meldingen, onderzoek en analyses (Hearts & Minds)
- Risico en onveilige handeling rapporten (Hearts & Minds)
- Wat gebeurt er na een ongeval? Is de feedbackloop gesloten (Hearts & Minds)
- Wie controleert VGWM op dagelijkse basis (Hearts & Minds)
- Audits/reviews (Hearts & Minds).
Ook een aantal aspecten welke Argyris benoemd voor het goed functioneren van het leerproces zien we
als element terug in de methoden:
- Vertrouwen tussen management en werkvloer (Keil).
- Betrokkenheid van werkvloer en zorg voor elkaar (Hearts & Minds).
De omstandigheden, de manier waarop de organisatie (de mensen) met het leerproces omgaat zijn bepalend of
dit proces goed verloopt. De beste voorwaarden zijn gelegen in een organisatie die handelt volgens model II
en er sprake kan zijn van double loop leren: Mensen vertrouwen elkaar en zijn open, durven zich kwetsbaar
op te stellen en kunnen elkaars handelen toetsen op basis van de juiste informatie.

Er sprake van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Samenvattend:
Wettelijke elementen en veiligheidscultuurelementen komen samen in het proces van opsporen en herstellen van
fouten (leren). De mogelijkheden die de organisatie heeft of aangrijpt om te leren is een maat voor het optimaliseren
van de veiligheidscultuur en het functioneren van het VBS.
Voor deze wettelijke onderdelen zijn vragenlijsten opgesteld om na te gaan hoe een organisatie gebruik
maakt van de mogelijkheden om te leren van fouten. Deze vragenlijsten zijn toegepast in acht BRZO
inspecties.
Conclusie is dat in geen enkel bedrijf het leerproces 100% verloopt. In alle bedrijven zijn er
opmerkingen te plaatsen betreffende de inhoud en/of de uitvoering van de onderliggende procedures
maar de spreiding tussen de bedrijven is groot. In een paar gevallen worden bijvoorbeeld VBS-audits
helemaal niet of mondjesmaat uitgevoerd. In dat geval is duidelijk dat niet aan de in de wet gestelde eisen
wordt voldaan. De nadruk ligt daarbij op de uitvoering. Procedures kunnen er ‘gelikt’ uit zien maar ze
moeten wel worden toegepast.
Een aantal opvallende bevindingen waaruit blijkt dat het leerproces niet ten volste wordt benut zijn de
volgende:
1. niet alle afwijkingen worden erkend en herkend als afwijking die als zodanig moeten worden gemeld
2. na het constateren van een afwijking ontbreekt het aan een diepere analyse naar de oorzaak (tenzij
het een ongeval betreft waar iemand letsel heeft opgelopen)
3. afwijkingen blijven zich herhalen
4. gemelde afwijkingen zijn grotendeels van technische aard of procedurele aard
5. afwijkend gedrag van collega’s wordt niet geregistreerd
6. audits dekken niet het hele systeem.
Tot op zekere hoogte zijn hier de handelingsstrategieën volgens model I zichtbaar. Vooral het
ontbreken van een diepere analyse, want dat zou bedreigend kunnen zijn, is een sprekend voorbeeld.
De basisassumpties worden niet ter discussie gesteld en de organisatie beperkt zich tot single loop leren.
De veiligheidscultuur verandert niet.
In alle inspecties gaven de concrete, aan de hand van documenten verifieerbare vragen (voornamelijk
planning en uitvoering, rapportage en analyse, acties en voortgangscontrole) voldoende informatie over
het verloop van de leerprocessen bij de uitvoering van audits en het onderzoek van (bijna) ongevallen.
Aanvullende vragen over de manier waarop men in het bedrijf met elkaar omgaat, over openheid en
vertrouwen worden positief beantwoord, zelfs als het bedrijf nauwelijks audits uitvoert en nauwelijks
gevaarlijke situaties worden gemeld. Ze geven waarschijnlijk alleen een antwoord op de vraag hoe men
het graag zou willen zien (beleden waarden of espoused theory). Dit soort vragen mogen wel gesteld
worden maar het is gevaarlijk hier conclusies aan te verbinden. Daarom is het belangrijk dat
bevindingen gebaseerd zijn op feiten, geverifieerd aan de hand van de documenten die er zijn (of er juist
niet zijn).
Veiligheidscultuur is voornamelijk een zaak van het bedrijf zelf. De Arbeidsinspectie kan er niet op
handhaven maar wel het gesprek aangaan!
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