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Voorwoord

Voor U ligt het rapport dat ik heb geschreven in het kader van mijn afstudeerproject voor mijn
Hogere Veiligheidskunde Opleiding bij Copla opleiding

Tijdens mijn opleiding ben ik me steeds meer gaan interesseren in het gedrag van mensen in relatie
tot veiligheid en veiligheidscultuur. Door de opleiding, maar ook omdat in deze periode ook het
“Behavoir Based Safety” programma werd geïntroduceerd en geïmplementeerd bij Alabastine
Holland B.V.. Wat doet een BBS programma met de veiligheidscultuur? En hoe kun je zorgen dat BBS
niet een “verplicht kunstje” wordt, maar een tweede natuur van de mensen? Dat zijn voor mij
centrale vragen.

Aan mijn management heb ik daarom voorgesteld om te onderzoeken hoe de veiligheidscultuur zich,
sinds de implementatie van BBS,  heeft ontwikkeld. Vandaar de titel “De belofte van Behavior Based
Safety”. In eerste instantie is dit rapport geschreven voor Alabastine, zodat zij weer een volgende
stap kan zetten in de ontwikkeling van de veiligheidscultuur.

Er gaat veel vrije tijd zitten in het uitvoeren van het onderzoek en het vastleggen hiervan, maar het
is een ervaring die ik niet had willen missen. Ik heb erg veel van geleerd en ben tot nieuwe inzichten
gekomen. Het was als een ontdekkingsreis.

Tijdens mijn studie heb ik veel steun gehad van mijn kinderen, die ik ook dankbaar ben voor hun
begrip. Ik wil Alabastine bedanken voor de mogelijkheid om deze HVK opleiding te mogen volgen en
voor de ondersteuning die ik heb gekregen bij de uitvoering van mijn afstudeerproject. In het
bijzonder wil ik Rob Heijmans, mijn manager, bedanken als begeleider, maar ook als sparring partner
gedurende het project.

Ten slotte wil ik alle medewerkers bedanken, die de moeite hebben genomen om de
veiligheidsenquête in te vullen en tijdig in te leveren.

Mijn afstudeertraject is niet echt vlekkeloos verlopen maar uiteindelijk ben ik toch tevreden met het
resultaat. Ik hoop met het adviesrapport Alabastine te helpen een volgende stap te zetten naar een
veiligere werkomgeving.

Ammerzoden, April 2015
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Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd bij Alabastine Holland B.V. te Ammerzoden, een onderdeel van
AkzoNobel. AkzoNobel heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en wil dan ook WorldClass worden
op het gebied van HSE performance. Om de veiligheidscultuur te verbeteren en daarmee de HSE
Performance is in 2012 het programma Behavior Based Safety geïmplementeerd.  Is de
veiligheidscultuur binnen Alabastine nu echt verbeterd sinds invoering van BBS? Is Alabastine
veiliger geworden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is eerst onderzoek gedaan naar de huidige situatie bij
Alabastine; hoe is  de implementatie van BBS verlopen en wat is er bereikt?. Vervolgens is
onderzocht wat de huidige veiligheidscultuur is en hoe die zich heeft ontwikkeld ten opzichte van
2012.

Uit de cultuurmeting en de groepsgesprekken is gebleken dat de veiligheidscultuur binnen
Alabastine is verbeterd ten opzichte van 2012. Medewerkers zijn positief over BBS en zijn van
mening dat  BBS helpt de veiligheid binnen Alabastine te verbeteren.
Alabastine heeft nog niet de veiligheidscultuur die zij zou willen. Volgens het
ontwikkelingsmodel voor veiligheidscultuur van Bradley, zit Alabastine voornamelijk in de
afhankelijk fase. Op het gebied van oplossen van problemen nog in een reactieve fase.
Om BBS makkelijker te laten verlopen en de uiteindelijke World Class  HSE doelstellingen van
AkzoNobel te kunnen bereiken, zal de veiligheidscultuur moeten ontwikkelen naar de onafhankelijk
fase en uiteindelijk naar een Onderling afhankelijk fase (interdependent). Op deze fase van de
veiligheidscultuur zullen medewerkers vanuit zichzelf, met Heart & Mind, aan veiligheid werken
omdat ze  het belangrijk vinden en niet omdat het moet en er toezicht op is.

Om de veiligheidscultuur verder te verbeteren zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Allereerst zal
eer juiste set aan prestatie indicatoren gekozen moeten worden.
Het verder ontwikkelen van  HSE competenties en de leiderschapskwaliteiten van de leidinggevende,
het management en de medewerkers binnen Alabastine is een vereiste om de veiligheidscultuur te
verbeteren.
Dit past precies ook in de plannen van AkzoNobel om in alle fabrieken “Managing Daily
Improvement” te implementeren.
Tot slot  dient het de aanbeveling om elke 2 tot 3 jaar een cultuurmeting uit te voeren om te
monitoren of de  interventies, die gepleegd worden, ook het beoogde effect hebben en uiteindelijk
leiden tot een verbetering  van de veiligheidscultuur.
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Verklarende woordenlijst

Woord/Definitie Betekenis

BBS Behavior Based Safety; een systeem voor veiligheidsobservaties ten
einde het gedrag te beïnvloeden

Bradley Curve Een ontwikkelingsmodel voor de veiligheidscultuur ontwikkeld door
Dupont

BST De firma die de implementatie van het BBS systeem heeft begeleid.

Contact rate De belangrijkste KPI voor BBS

Gele kaarten systeem Het systeem waarmee binnen Alabastine ongevallen en Near Misses
worden gerapporteerd

HSE Health, Safety and Environment = Gezondheid, Veiligheid en Milieu

HVK Hogere Veiligheidskunde

KPI Key Performance Indicator

Lagging & Leading
indicators

Lagging indicators zijn gebaseerd op de out put terwijl leading indicators
zijn gebaseerd op de input, die geleverd moet worden. Op leading
indicators kan gestuurd worden

LSR Life Saving Rules; Een set van 8 regels, waarvan onder geen beding
afgeweken mag worden

MDI Managing Daily Improvement; Een project dat in 2015 binnen Alabastine
geïmplementeerd zal gaan worden ten einde continious improvement te
bereiken

MTO Management Team Operations

OCDI Organizational Culture Diagnostic Instrument. Het betreft een enquête
van BST waarmee organisatie cultuur in kaart gebracht kan worden. Voor
een gedetailleerde beschrijving zie bijlage 1

Rincon Programma van BST waarin de observaties worden verwerkt en
geanalyseerd

QA Quality Assurance

Veiligheidscultuur
ladder

Betreft de veiligheidscultuur ladder van James Reason; Deze kent 5
niveaus te weten Pathologisch, reactief, calculatief, proactief en
generatief
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1. Inleiding

1.1 Bedrijfsbeschrijving
Dit onderzoek is uitgevoerd bij Alabastine Holland B.V. te Ammerzoden (Hierna Alabastine).
Alabastine is een onderdeel van AkzoNobel

Alabastine is een productiebedrijf van Poeders en Pasta voor de doe-het-zelf en de professionele
markt. De producten van Alabastine zijn het beste te omschrijven als preparatie voor decoratie,
kortweg PreDeco. Dit zijn producten, zoals vulmiddelen, pasta’s en kitten, die worden gebruikt
voordat de decoratie werkzaamheden, zoals behangen of verven plaatsvinden. Producten voor de
doe het zelf markt worden verkocht onder de naam Alabastine. Voor de professionele markt zijn
soortgelijke producten te koop onder de naam Polyfilla Pro.
De producten zijn zeer divers; Er worden 1.000 verschillende producten gemaakt in 150
verschillende formules aan 26 verschillende productielijnen.

Alabastine in Nederland bestaat sinds 1956 als onderdeel van het Engelse Alabastine Holding.
Ammerzoden werd gekozen als vestigingsplek vanwege de centrale ligging in Nederland. Daarna
volgen overnames door Polycell Holdings (1964), Reed (1968) en Williams Holding (1987). In 1988
sluit Williams alle fabrieken in Europa en concentreert de productie zich in Ammerzoden. Hierdoor
verdubbelt het aantal werknemers. ICI neemt in 1998 de locatie over tot januari 2008, als AkzoNobel
de eigenaar wordt van ICI.  Op dit moment zijn er 87 mensen werkzaam op de locatie; 70 mensen bij
de Supply Chain organisatie en 17 mensen bij Marketing en Sales.

Alabastine is de grootste werkgever in de Bommelerwaard (gemeente Maasdriel). Ammerzoden is
een klein dorp, waar Alabastine bij veel gezinnen een belangrijke rol speelt. In de productie werken
vooral mensen uit Ammerzoden zelf. Vaak meerdere gezinsleden.

1.2 Rol binnen het bedrijf
Ik ben werkzaam binnen Alabastine als HSE/QA manager. In deze rol adviseer en ondersteun ik alle
afdelingen binnen de site op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu.

1.3 Aanleiding
In oktober 2012 is gestart met de implementatie van het Behavior Based Safety programma.
AkzoNobel had zich te doel gesteld dat in 2014 alle productiesite BBS hebben geïmplementeerd.
Achterliggende doestelling was om in 2015 minder dan twee letselgevallen per miljoen gewerkte
uren (TRR <2 per 1.000.000 gewerkte uren) te hebben. AkzoNobel wil World Class zijn op het gebied
van HSE performance en wil dit bereiken door de implementatie van BBS.
Het  voelde in eerste instantie voor Alabastine als het zoveelste “verplichte nummer” vanuit
AkzoNobel. Bij nader inzien heeft het Management Team van Alabastine dit project toch met open
armen ontvangen. Waarom?  Het Management Team had al verschillende keren bijeen gezeten om
na te denken over de  “next steps” om de veiligheid te verbeteren; Veel technische-,
organisatorische- en procedurele maatregelen waren reeds genomen en hadden Alabastine al
verder gebracht. Maar het stagneerde. Wat nu?
Gedrag van mensen verbeteren was het sleutelwoord en dat is waar BBS om gaat.
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In oktober 2012 is gestart met de implementatie van de BBS onder begeleiding van BST. Nu 2½  jaar
later  wordt BBS wordt gezien als een succesvol, goed draaiend programma binnen Alabastine.  Het
management is tevreden want de gedefinieerde performance indicators worden ruimschoots
gehaald en jaarlijks krijgen we een voldoende in de sustainability index.  Het vergt echter veel
energie en vooral veel toezicht om het BBS programma draaiende te houden. Zonder toezicht zakt
BBS weer in.
Maar hoe goed doet Alabastine het nu werkelijk?  Is de veiligheidscultuur verbeterd en is Alabastine
nu werkelijk een veiligere fabriek geworden?

In 2015/2016 komen ook weer veel nieuwe projecten op ons af die ook weer veel energie en inzet
van Alabastine vergen. Voor die tijd moet BBS zodanig geborgd zijn zodat er geen terugval is.

1.4 Vraagstelling / probleemstelling
Op basis van de aanleiding is de volgende vraag-/ probleemstelling gedefinieerd:

Is Alabastine veiliger geworden sinds de introductie van  BBS ?

Op basis van bovenstaande vraag-/probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen
geformuleerd:
ü Wat is de huidige veiligheidscultuur?
ü Is de veiligheidscultuur verbeterd t.o.v. 2012?
ü Wat was het effect van BBS op de veiligheidscultuur?
ü Wat zijn de volgende stappen om te blijven verbeteren in veiligheidscultuur?
ü Welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om het BBS programma te verbeteren?

1.5 Afbakening van het onderzoek
Alabastine heeft zich reeds diverse technische verbeteringen doorgevoerd en een HSE management
systeem geïmplementeerd. Dit onderzoek richt zich dan ook op de derde dimensie namelijk het
verbeteren van de veiligheidscultuur.

Dit onderzoek heeft als doel een aantal aanbevelingen te doen die Alabastine helpen om de stappen
te zetten richting World Class niveau op het gebied van HSE en een TRR <2 te bereiken

Zoals in de projectbrief beschreven is, beperkt de scope zich tot het doen van aanbevelingen en valt
de daadwerkelijke implementatie valt buiten de scope.
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1.6 Leeswijzer
De opbouw van dit rapport is als volgt:

Hoofdstuk 1 – Inleiding
Dit hoofdstuk begint met de beschrijving van Alabastine, daar waar het probleem zich voordoet.
Verder wordt antwoord gegeven wat het probleem is en waarom.

Hoofdstuk 2  - Werkwijze van het onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een antwoord is gevonden op de probleemstelling en de
onderzoeksvragen.

Hoofdstuk 3 – Resultaten documentatie onderzoek
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het literatuur onderzoek beschreven en de gevolgde training.
Ook is te lezen wat er bij Alabastine al is gedaan op het gebied van gedragsinterventies en
veiligheidscultuur.

Hoofdstuk 4 – Resultaten Cultuuronderzoek
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het cultuur onderzoek beschreven, bestaande uit de
resultaten van de veiligheidscultuur enquête en  de groepsgesprekken.

Hoofdstuk 5 – Gewenste situatie
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de gewenste situatie is voor Alabastine naar aanleiding van
de literatuurstudie, gesprekken met mijn site manager en de AkzoNobel training Hearts and Minds

Hoofdstuk 6 – Conclusie
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de probleemstelling en de onderzoeksvragen,
kortom de conclusie van het onderzoek

Hoofdstuk 7 – Aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen uitgewerkt om de veiligheidscultuur binnen Alabastine verder
te verbeteren.

Hoofdstuk 8 - Bronnenlijst
Hier is een overzicht te vinden van de bronnen, die zijn geraadpleegd bij het maken van dit rapport.
Het betreft zowel literatuur als wel internetpagina’s
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2. Werkwijze
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe een antwoord is gevonden op de probleemstelling.

2.1 Literatuur onderzoek
Voor de beeldvorming is als eerst een literatuur onderzoek gedaan; Het doel was  om te
onderzoeken wat er allemaal bekend is over Veiligheidscultuur, BBS,  Veilig gedrag en
gedragsinterventies. Hiervoor heb ik diverse literatuur geraadpleegd, maar ook internet websites. Zo
heb ik gegoogled op de trefwoorden veiligheidscultuur, BBS, cultuur interventies, enzovoorts

2.2. Interne documenten onderzoek
Er is een interne documenten onderzoek uitgevoerd om vast te stellen:

a. Hoe de implementatie van BBS is verlopen en hoe de het (effectiviteit ) proces wordt
beoordeeld en gemonitord

b. Wat er allemaal is gedaan op het gebied van de veiligheidscultuur en
gedragsinterventies

2.3 Training Hearts and Minds
De AkzoNobel training Hearts and Minds is als toehoorder gevolgd.  Dit betreft een Advanced
Leaderships Training specifiek voor Site managers van AkzoNobel; De bedoeling was om een beeld te
vormen hoe AkzoNobel en het hogere management van AkzoNobel in de materie “BBS en
veiligheidscultuur” staan.

2.4 Cultuuronderzoek
Voor het cultuuronderzoek is gekozen om een enquête uit te voeren; de veiligheidscultuur is in kaart
gebracht aan de hand van de OCDI methoden van BST. Het is niet een gangbare methode, waarover
veel te vinden is.  Maar het grote voordeel hiervan is dat de 0-meting, voorafgaand aan de BBS
implementatie,  in oktober 2012 ook volgens deze methode is uitgevoerd. Op deze wijze kan er dus
een goede vergelijking gemaakt worden en in kaart worden  gebracht “hoe de veiligheidscultuur zich
in de tijd heeft ontwikkeld ?”

De OCDI methode betreft een enquête (kwantitatief onderzoek) van 65 vragen (zie bijlage 1 en 2)
verdeeld over 10 OCDI cultuurfactoren te weten;

· Procedurele rechtvaardigheid (PR);
· Uitwisseling tussen Leider en medewerker (LMX);
· Geloofwaardigheid van het management (GM);
· Organisatorische ondersteuning (OO);
· Teamwork (TW);
· Werkgroep relaties (WR);
· Waarde voor Veiligheid (WV);
· Communicatie naar boven (C);
· Elkaar Aanspreken (A);
· Ongeval rapportage (OR).
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Het resultaat van de enquête geeft inzicht in waar Alabastine staat in de veiligheidscultuur. De 10
factoren beïnvloeden elkaar en uiteindelijk beïnvloeden zij  de veiligheidsprestaties. Zie hiervoor
figuur 2.1

2.5 Groepsgesprekken
De resultaten van de enquête zijn voorgelegd en besproken met een representatieve focusgroep. Dit
betreft een kwalitatief onderzoek met het doel om de informatie te verkrijgen over de mening van
verschillende mensen. Wat is de achtergrond van de scores? En klopt de uitkomst van de enquête
met de beleving van de mensen. De gestelde vragen zijn;

· kun je jezelf vinden in de resultaten?;
· In hoeverre is de veiligheid verbeterd sinds de implementatie van BBS?;
· Hoe kunnen we de veiligheidscultuur verder verbeteren?;
· Hoe kan het BBS proces verder verbeterd en geborgd worden?.

Het  voordeel van deze methode is dat er doorgevraagd kan worden over bepaalde onderdelen en
dat mensen elkaar inspireren gedurende het gesprek. Het nadeel is dat het een beperkte groep
mensen is en het slechts een indicatie is van wat er leeft onder de mensen.

Figuur 2.1 OCDI Cultuurmodel
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3. Resultaten documentatie onderzoek
Voor de beeldvorming is een documentatie onderzoek gedaan. In dit hoofdstuk worden de
resultaten van het diverse onderzoeken, zoals beschreven in hoofdstuk 2 beschreven.

3.1 Literatuur onderzoek
De hoeveelheid literatuur op het gebied van veiligheidscultuur, veilig gedrag en gedragsinterventies,
zoals BBS, is aanzienlijk. Er is veel over geschreven. En de meningen en methoden van aanpak zijn
zeer divers.
De literatuur richt zich vooral op de voordelen van een BBS systeem. En veel minder op het
onderhoud en de verdere ontwikkeling van BBS.

Een gangbare definitie voor de veiligheidscultuur is ontwikkeld door het Adviescomité voor de
Veiligheid van Nucleaire Installaties (ACSNI): “De veiligheidscultuur van een organisatie kan gezien
worden als het product van individuele en groepswaarden, attitudes, competenties en gedragingen
dat bepaald hoe gecommitteerd en op welke manier de organisatie omgaat met veiligheid  “ (in
Antonsen,2009)

BBS zal leiden tot een verbetering van de veiligheidscultuur en zal uiteindelijk leiden tot een
vermindering van het aantal (bijna) ongevallen. En dus een veiligere fabriek.

3.2. Interne documenten onderzoek
BST is door AkzoNobel ingehuurd voor de implementatie van BBS

3.2.1 Cultuuronderzoek
In oktober 2012 is het BBS programma van start gegaan. Voorafgaand aan het programma is een
cultuuronderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers van de Supply Chain Organisatie (stap 2).
Deze cultuurmeting is uitgevoerd door BST middels de OCDI methode. Met dit cultuuronderzoek zijn
een aantal sterke en zwakke punten van Alabastine naar voren gekomen.

Sterke punten;
· Medewerkers vinden dat ze actief ondersteund worden door Alabastine in hun ontwikkeling;
· Medewerkers spreken elkaar aan op onveilig gedrag;
· Medewerkers zijn bereid om nieuwe initiatieven te implementeren.

Zwakke punten of te wel opportunities
· Medewerkers hebben het gevoel dat niet iedereen hetzelfde en eerlijk behandeld worden;
· Veiligheid is niet altijd eerste prioriteit  als het ten koste gaat van de productie;
· Nieuwe initiatieven worden vol enthousiasme geïmplementeerd, maar verwateren na

verloop van tijd;
· Collega’s helpen elkaar onvoldoende.
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Op basis van deze sterke en zwakke punten zijn de volgende aanbevelingen gedaan;
· Ontwikkel de leiderschapskwaliteiten van de managers en de direct leidinggevenden;
· Verbeter de communicatie over veiligheid, zodat iedereen weet dat het prioriteit 1 is voor

iedereen;
· Zorg dat verbeterplannen/projecten afgemaakt en doorgezet worden;
· Verbeter de samenwerking.

De aanbevelingen zijn niet echt concreet. In de afgelopen 2 ½ jaar is door Alabastine wel gewerkt
aan een aantal verbeteringen. Bijna het gehele management team heeft een HSE
leiderschapstraining gevolgd. Het middenkader oftewel de direct leidinggevenden van productie nog
niet.
Er zijn diverse initiatieven genomen om de communicatie en de informatievoorziening te verbeteren,
zoals de bijvoorbeeld de maandelijkse News Flash. Ook is er een werkgroep “ communicatie”
opgericht.
En verder is in oktober 2012 gestart met de implementatie van het BBS  programma.

3.2.2 Implementatie van BBS:
BBS is geïmplementeerd volgens het stappenplan van
figuur 3.1

· Er is een stuurgroep geformeerd en een
Facilitator aangewezen (vrijwillig)

· Stuurgroep, Facilitator, Managementteam zijn
door BST getraind

· De stuurgroep heeft aan de hand van de gele
kaarten een analyse gedaan en een lijst met
kritische gedragingen opgesteld (stap 3). Aan de
hand van deze lijst is een observatieformulier
gemaakt. Zie bijlage 3

· Aan de hand van de lijst met  kritische
gedragingen zijn door de stuurgroep en het
management team de eerste observaties
uitgevoerd in de fabriek (stap 4).

· Door de facilitator is een eerste groep observatoren opgeleid; Zij zijn ook observaties gaan
uitvoeren.

· Alle observaties zijn ingevoerd in een specifiek BBS programma (Rincon ○R ).
· Na 3 maanden observeren is door de stuurgroep, samen met de BST, de kwaliteit van de

observatie beoordeeld (stap 5). Daar waar nodig is het programma bijgesteld (stap 6)
· Ook is een eerste analyse van de resultaten gedaan.
· Het Obstakel Verwijderteam is geïnstalleerd; dit team pakt punten op die een obstakel zijn

voor het veilig werken en niets met gedrag te maken hebben.

De implementatie is op zich goed verlopen. De eerste resultaten zijn zeker hoopgevend. AkzoNobel
heeft een aantal KPI’s bepaald waaraan het BBS programma wordt beoordeeld. Deze KPI’s worden
tot op heden ruimschoots behaald.

Figuur 3.1. Implementatieplan BBS
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De belangrijkste KPI’s voor BBS zijn:

· Contact rate > 0,6
· Minimaal 15 % van de medewerkers is getraind als observator en is ook als zodanig actief

De contact rate > 0,6  wordt gehaald  als er minimaal 100 observaties in de 3 maanden worden
gehouden. Op dit moment zijn 35 mensen getraind als BBS observator. Dus iedere BBS observator
slechts 1 observatie per maand. Ondanks dat dit slechts een beperkte belasting voor de mensen kost
het toch erg veel moeite om dit te realiseren; De facilitator moet de observatoren flink “achter de
broek zitten”. Wordt dit niet gedaan, dan zakt het aantal observaties in.

3.2.3 Implementation Sustainability index
Anderhalf jaar na implementatie van BBS, april 2014,  is een Duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd
volgens het “BAPP Implementation Sustainability Index” (Zie bijlage 4).  Tijdens dit onderzoek wordt
het BBS programma gescreend  op 25 gebieden die bepalend zijn voor het succes/duurzaamheid van
het BBS programma.

Het onderzoek bestaat uit een drietal onderzoeken:
· Samen met een focusgroep is de vragenlijst ingevuld.
· Analyse van de observatie resultaten; wordt de blootstelling aan risico’s minder?
· Verder is ook nog een groepsinterview gehouden aan de hand van 10 vragen

Alabastine is uitgekomen op een score van 68%. Op zich een voldoende, maar wel een score waarbij
Alabastine het risico loopt dat het BBS proces haar effectiviteit verliest.

Grafiek 3.2. Observaties per  maand 2014
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Geconstateerde verbetergebieden zijn:
· gebrek aan actieve ondersteuning door de leiding;
· betrokkenheid van alle medewerkers

Aan de hand van de resultaten heeft de stuurgroep een actieplan opgesteld om dit te verbeteren.
Een belangrijk onderdeel is het trainen van alle medewerkers van Alabastine.

3.3 Training Hearts and Minds
In februari 2015 heb ik de gelegenheid gekregen om de AkzoNobel training Hearts and Minds te
volgen.  De titel van de training was misleidend; Ik dacht dat het een training was over de
cultuurmeting volgens de Hearts & Minds methode van Shell.
Het betrof echter wat anders, maar wel erg interessant; Een Advanced Safety Leaderships training
specifiek voor Site managers. Een goede gelegenheid om te bekijken hoe AkzoNobel en het hogere
Management van AkzoNobel in de materie staan.

 De belangrijkste leerpunten van de training waren:
· Bradley curve; Een veiligheidsontwikkelingsmodel van Bradley (ook bekend als de meerkat

methode) Zie bijlage 5
· “Site manager sets the culture”; Het gedrag van de leider beïnvloeden direct het gedrag van

de organisatie. De site manager is de succesfactor
· Waarderend onderzoek (Appreciative inquiry) werkt. Het maakt mensen trots; mensen

praten graag over hun succes. Zie bijlage 6.
Waarderend onderzoek levert een gedragen toekomstvisie op.

· De gedragen toekomst visie van de site managers is het betrekken van het alle medewerkers
in het proces naar een veiligheidscultuur op Wereldklasse niveau. Het is vereist voor het
succes. Een antwoord op hoe de site manager iedereen in de boot krijgt, ontbrak.

· Er was een tekenaar bij die de verschillende heeft om gezet in tekening; Niet alleen leuk
maar Visualisatie  werkt ook echt.

Figuur 3.2 Model Waarderend onderzoek
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4. Resultaten cultuuronderzoek
In dit hoofdstuk staan de resultaten van het cultuuronderzoek dat in februari en maart bij Alabastine
is uitgevoerd. Het betreft de OCDI cultuur enquête en de groepsgesprekken.

4.1 Cultuur enquête
Er zijn 87 enquête formulieren uitgestuurd. In tegenstelling tot  2012 is niet alleen de Supply Chain
maar ook Marketing en Sales meegenomen in de enquête. Deze groep is apart gerapporteerd.  Met
een respons was 58% is de enquête representatief.
De gemiddelde score in 2015 is 3,803 en in 2012 3,582. Over het totaal is een dus verbetering te zien
in de veiligheidscultuur binnen Alabastine. Zie voor de gedetailleerde resultaten bijlage 7.

Opvallend in de score per
afdeling is de daling in de
ondersteunende afdelingen
(Technische Dienst,
Kwaliteitsdienst en Logistiek)

In welke factoren ligt dat? Om dit te onderzoeken ben ik verder op de details ingezoomd.

Grafiek 4.2 gemiddelde score per factor
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Grafiek 4.1 gemiddelde score per afdeling
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8 van de 10 factoren zijn verbeterd. Twee factoren zijn achteruit gegaan; De “uitwisseling tussen
leidinggevende en medewerker” en “Injury reporting”.
Een sterk punt in de enquête is het elkaar aanspreken op risicovol gedrag; Bij alle afdelingen is dit
verbeterd ten opzichte van 2012.

4.1.1 Afdeling Productie

Grafiek 4.3 Score per factor op Afdeling Productie

Op de afdeling Productie is vooral de stagnatie op de rechtvaardigheid en een daling op de
uitwisseling tussen Leider en medewerker opvallend te noemen.
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4.1.2 Ondersteunende afdeling:

Grafiek 4.3 Score per factor op ondersteunende afdelingen

De score op 4 factoren is achteruitgegaan. In de groepsgesprekken heb ik gezocht naar de verklaring
van deze achteruitgang voor de scores
Opvallend is dat maar 33% van de afdelingen is getraind in BBS

4.1.3 Office:

Grafiek 4.4 Score per factor op Office
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Op deze afdeling is ook de factor Injury reporting achteruit gegaan. Nog wel een goede score boven
4.

Opvallend is dat op alle afdelingen een erg slechte score is op de vraag “Men vraagt regelmatig naar
onze ideeën en suggesties over veiligheid op het werk”.

4.1.4. BBS
Als laatste is in de enquête specifiek gevraagd naar de tevredenheid over BBS: De score hierop is
over alle afdelingen heel hoog. BBS heeft bijgedragen aan een verbetering van de veiligheid binnen
Alabastine. Er was geen noemenswaardig verschil tussen mensen die wel of niet een BBS opleiding
hadden gevolgd.
In de bijlage 7 is een gedetailleerde analyse van de resultaten weergegeven..

4.2 Groepsgesprekken
De resultaten van de enquête zijn voorgelegd en besproken met een representatieve focusgroep. Dit
betreft een kwalitatief onderzoek met het doel om resultaten te bespreken en de achtergrond te
achterhalen. Klopt de uitkomst van de enquête met de beleving van de mensen? De gestelde vragen
zijn;

· kun je jezelf vinden in de resultaten?
· Wat is de verklaring voor de scores?
· In hoeverre is het verbeterd sinds de invoering van BBS?
· Hoe kan het BBS proces verder verbeterd en geborgd worden?

De reacties en antwoorden zijn vastgelegd in een gespreksverslag. Om privacy redenen is dit geen
onderdeel van dit rapport.

Uit de gesprekken blijkt dat de mensen van, met name,  productie nog vol zitten met emoties over
de voorgenomen demotie. Binnen AkzoNobel draait een project 1HR. Het doel van dit project is om
alle functies binnen Deco Nederland te standaardiseren. Hiertoe zijn er voor alle  Supply Chain
functies nieuwe functieomschrijvingen geschreven en opnieuw ingeschaald. 15 mensen in de
productie hebben een week voorafgaand aan de enquête te horen gekregen dat ze per 1 april een
loongroep lager ingeschaald zijn. Het gevolg is dat deze mensen vanaf 1 april 2017 in salaris  gaan
afbouwen. Dit wordt als erg onrechtvaardig ervaren en zet het vertrouwen, rechtvaardigheidsgevoel
en de werkrelatie met de leidinggevende onder druk.
Bij het vragen naar praktijkvoorbeelden komt het uiteindelijk toch weer uit op dit onderwerp en het
onrechtvaardigheidsgevoel.

Ook is communicatie een veel terugkomend onderwerp. Medewerkers zijn van mening dat ze
onvoldoende geïnformeerd worden: “Ze horen nooit wat”. Bij de vraag of ze ooit ernaar vragen, dan
blijft het angstvallig stil. Dit is een teken van een reactieve houding.
De medewerkers willen graag op de hoogte gebracht worden van de HSE prestatie en informatie. Op
zich is er al veel georganiseerd op het gebied van informatie voorziening, maar op een of andere
manier komt de informatie niet aan en hebben ze het idee dat informatie wordt achter gehouden.
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The	Golden	principle:	
Stop	het	werk	wanneer	de	

omstandigheden	onveilig	zijn

Het wordt als heel positief ervaren dat de medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag.  BBS
heeft dit ook nog verder verbeterd en het is fijn om ook een positieve terugkoppeling te krijgen op
veilig gedrag; Dat stimuleert. Er zijn verschillende voorbeelden besproken.
De medewerkers ervaren dat niet iedereen gelijk wordt behandeld; Er worden verschillen gemaakt
tussen medewerkers. Dit gevoel is op dit moment versterkt door het 1HR project.

In tegenstelling tot 2012 zijn de medewerkers nu wel van mening dat veiligheid voor productie gaat;
Er zijn voorbeelden besproken, waarbij machines stil worden gelegd in verband met veiligheid,
terwijl de betreffende machine toch overvol zat.
Vorige keer gaven de medewerkers aan dat Alabastine veel initiatieven heeft gehad, maar dat deze
snel weer verwateren. Wat dat betreft zijn de medewerkers blij verrast dat het BBS al 2 ½ jaar loopt.
Wel zijn er dipjes, maar het gaat gewoon door.

De gemeenschappelijke wens van alle focus groep leden is dat ze meer en beter worden betrokken
in verbeterprojecten. Ze hebben niet het gevoel dat er naar hun mening wordt gevraagd. Er loopt
bijvoorbeeld een project in area 2 voor de aanschaf van een tilhulp. De leidinggevende heeft de
vraag teruggekoppeld en gevraagd of ze een voorstel verder willen uitwerken. Dit wordt gezien als
tijdrekken en nog niet als een gelegenheid om het zelf in een verbeterteam op te pakken. Bij navraag
blijkt er ook onwetendheid hoe ze een probleem moeten aan pakken. Er wordt al gauw gewezen
naar het management, die het probleem maar op moet lossen. Hier een reactieve houding.

Uit het gesprek blijkt dat de mensen er wel van overtuigd zijn dat de medewerkers veiliger zijn gaan
werken ten gevolge van de introductie van BBS. De doelstelling van BBS is bij iedereen helder. De
informatievoorziening over BBS en daarbij ook de verbeteringen t.g.v. BBS zouden beter mogen. Ook
hier is al een hoop gedaan, maar wordt nog niet zo ervaren. Positief is dat BBS elke maand wordt
besproken in het Kantine praatje van de site manager.

De achteruitgang op het punt van Injury reporting is opvallend. Uit de gesprekken blijkt dat de
verklaring hiervoor gezocht moet worden in het volgende:

Het aantal ongevallen is opgenomen als doelstelling van de managers en als organisatie doelstelling.
Altijd goed natuurlijk om dit als doelstelling te hebben, maar niet om dit te belonen met geld. Dus
elke melding is een bedreiging voor de bonus. (Bijna) Ongevallen worden kleiner gemaakt of zelfs
onder de tafel geschoven om de bonus te beschermen.

In april 2013 zijn de Life Saving Rules geïntroduceerd: dit is een set 8 regels
binnen AkzoNobel die zijn voorgeschreven en waar nooit van afgeweken
mag worden. Zie bijlage 8. Iedere medewerker is getraind in de LSR. Bij
overtreding van een LSR, waarbij letsel optreedt, is een rigide sanctie beleid
van toepassing.  In 2014 zijn binnen Alabastine 2 overtredingen van de LSR
geweest waarbij het sanctiebeleid van toepassing was; 1 medewerker heeft
een officiële waarschuwing gehad en is de jaarlijkse bonus ingetrokken. En
bij 1 gedetacheerde kracht is per direct het contract ingetrokken. Bij
AkzoNobel (buiten Alabastine) zijn in 2014 diverse medewerkers ontslagen
vanwege een LSR overtreding. Figuur 4.1. Golden principle van

de Life Saving Rules
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Bovenstaande is bij de medewerkers bekend en wordt gevoeld; Het heeft een negatief effect op de
bereidheid om (bijna) ongevallen te melden.

Verder werden de volgende verbetervoorstellen voor BBS gedaan door de Focus groep:
· Regelmatig korte bijeenkomsten organiseren voor observatoren, zodat ervaringen gedeeld

kunnen worden
· Opfristraining en intervisie
· BBS voor iedereen, ook voor kantoor en Marketing en Sales
· Aantal observaties opnemen in de persoonlijke doelstelling van iedereen
· Uitwisseling met de andere Deco sites in Nederland
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5. Gewenste situatie
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de gewenste situatie is voor Alabastine naar aanleiding van
de literatuurstudie, gesprekken met mijn site manager en de AkzoNobel training Hearts and Minds

Our Ambition is to be in the top quartile of our peer group in safety
performance and eco efficiency improvement

AkzoNobel heeft zich ten doel gesteld om minder dan 2 ongevallen per 1.000.000 gewerkte uren te
hebben; Met andere woorden een
World Class niveau op het gebied van
HSE performance.
De Bradley Curve geeft een relatie aan
tussen het aantal (bijna) ongevallen en
de sterkte van de veiligheidscultuur van
een organisatie. Zie bijlage 5 voor een
gedetailleerde omschrijving.
Een World Class niveau met een lage
TTR houdt in dat we naar een
Onderlinge afhankelijke fase
(interdependent) in de
veiligheidscultuur moeten groeien. Dat
is een fase waarin we voor elkaar
zorgen. Veiligheid doen we niet omdat
het moet en of omdat we er op worden
gecontroleerd. We doen het voor
onszelf, maar ook voor onze collega’s.
Teams van medewerkers voelen zich
verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf en voor hun collega’s.  Mensen accepteren geen
lage normen en het nemen van risico. Zij praten actief met elkaar om hun standpunt te begrijpen. Zij
geloven dat een echte verbetering alleen kan worden bereikt als een team. Nul ongevallen is een
haalbaar doel; De mensen zien NUL ongevallen zelfs als een keuze. In deze fase zal ook BBS niet
meer opgelegd hoeven te worden, maar dan is dat een
onderdeel van het dagelijkse werk.
Een interdependent veiligheidscultuur wordt  ook wel
vergeleken met de samenleving van de meerkatten waar
niet alleen zorg is voor jezelf maar ook voor de ander.
Allen door goede samenwerking kunnen ze overleven.

Figuur 5.1 Bradley Curve (Dupont)

Afbeelding 5.2 de meerkat familie
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6. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen gebaseerd op de resultaten van
het onderzoek.
Centraal staat de vraag; Heeft de implementatie van BBS geleid tot een verbetering van de
veiligheidscultuur?

Sinds de implementatie van de BBS in oktober 2012 is de veiligheidscultuur binnen Alabastine
aantoonbaar verbeterd. Dit is aangetoond door middel van de OCDI enquête. Helaas worden de
resultaten wel negatief beïnvloed door de implementatie van het 1HR project en de negatieve
ervaringen met het rapporteren van (bijna) ongevallen in combinatie met de LSR.
Is het BBS hiermee succesvol? Voor wat betreft de veiligheidscultuur is BBS een goede interventie
geweest. De KPI ‘s worden gehaald en het systeem is duurzaam. Uit de groepsgesprekken blijkt ook
dat de medewerkers erg positief zijn over het BBS programma. “Het helpt de veiligheid te
verbeteren”

Waar staan we in de veiligheidscultuur?  We zijn nog niet waar we willen zijn op de Bradley curve,
namelijk een Onafhankelijke veiligheidscultuur.
In de gesprekken en de enquête blijkt dat de organisatie nog op een aantal vlakken op een
afhankelijk niveau zit; BBS is hiervoor wel een goed voorbeeld. Mensen zijn blij met BBS maar op het
moment dat het niet verplicht wordt, zakt het aantal observaties direct in. Toezicht is nog steeds een
vereiste.
Op dit moment hebben medewerkers, vooral op productie, een reactieve houding, waarbij ze niet in
staat zijn het probleem op te lossen maar het oplossen van het probleem neerleggen bij het
management.

Op een aantal vlakken zitten we wel op een onafhankelijk niveau. Het aanspreken van elkaar en het
aankaarten van veiligheidsonderwerpen zijn hiervan een goed voorbeeld. Het zelf oppakken van
veiligheidsproblemen is nog lastig en wordt er naar de leidinggevende gewezen, wat duidt op een
reactief niveau.
Iedereen, van laag tot hoog, vindt veiligheid heel belangrijk en is prioriteit nr. 1.

Een Interdependent veiligheidscultuur is het uiteindelijke doel en is gelijkwaardig met World Class.
Eerst zal de stap gezet moeten worden dat alle aspecten van de veiligheidscultuur op onafhankelijke
niveau komen..
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7. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen uitgewerkt om de veiligheidscultuur binnen Alabastine verder
te verbeteren en het BBS proces beter te borgen.

7.1 Aanbeveling 1
Koppel geen financiële beloning aan de doelstelling “aantal ongevallen = 0”. Het gevolg is dat
(bijna) ongevallen niet meer worden gerapporteerd uit angst dat de bonus niet wordt uitgekeerd.
Beter is om de inspanning die de organisatie levert te koppelen aan een financiële beloning. Met
andere woorden stuur en beloon op de leading indicator. Bijvoorbeeld het aantal BBS
observaties. Geopperd werd om deze doelstelling in de persoonlijke doelstelling te plaatsen.
Ontslag in geval van een ongeval, bij het overtreden van LSR, werkt ook niet positief op de
bereidwilligheid om (bijna) ongevallen te melden. Helaas is dit een AkzoNobel beleid, waarop
weinig invloed uit te oefenen is vanuit Alabastine.

7.2 Aanbeveling 2
“De (site) manager sets the Culture”.  De managers moeten de tools in handen krijgen om de
medewerkers aan te moedigen, positief te beïnvloeden, feedback te geven en te steunen
Alle leidinggevende zullen hier in getraind moeten worden.
De Advanced Leaderships Training Hearts and Minds is een goed begin. Met het waarderend
onderzoek wordt een gedragen toekomst visie gecreëerd. Door het verbeteren van deze
leiderschapsvaardigheden zal het vertrouwen in het management verbeteren. Medewerkers zullen
dan ook meer bereid zijn om mee te werken in de veranderingen.

7.3 Aanbeveling 3
Verbeter de wederzijdse communicatie over veiligheid. In de tweede helft van 2015 wordt MDI
ingevoerd (Zie Bijlage 9). Dit is een uitstekende gelegenheid om, op dagelijkse basis, de veiligheid te
bespreken met de medewerkers en zichtbaar te maken voor iedereen. Ook is dit een goede
gelegenheid om dagelijks te vragen naar de mening van de mensen.
BBS moet een onderdeel worden van MDI en dagelijks besproken worden met de medewerkers
(tier1). Het dient de aanbeveling om BBS observaties te plannen: Iedere werknemer krijgt een regel
op het taakbord en kan de observatie plannen. Is de observatie gelopen dan gaat de regel op groen
zodat het zichtbaar is .
Ook op Tier 2 en Tier 3 niveau (niveau van teamleiders & MT niveau) moet BBS zichtbaar worden
door middel van grafieken bijvoorbeeld het aantal observaties t.o.v. de target en het percentage
veilige  en risicovolle gedragingen. Dit wekelijks met het management bespreken.

Met de introductie van MDI zal ook het Teamwork verbeteren.
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7.4 Aanbeveling 4
Train de medewerkers in zelf oplossend vermogen; het professionaliseren van medewerkers zodat
zij een proactieve bijdrage kunnen gaan  leveren aan het oplossen van problemen, in plaats van het
neerleggen van de problemen bij het management (reactieve houding). Medewerkers moeten zelf
gaan nadenken over de mogelijke oorzaken van problemen en het ontwikkelen van
oplossingsrichtingen. Zie bijlage 10

7.5. Aanbeveling 5
Verbeter het BBS proces door:

· Regelmatig korte bijeenkomsten te organiseren voor observatoren, zodat ervaringen
gedeeld kunnen worden. In deze bijeenkomsten kan ook een opfristraining en intervisie
plaatsvinden;

· Uitwisseling met de andere Deco sites in Nederland;
· Maak BBS beter visueel; kan ook meegenomen worden in  het MDI traject;
· Betrek iedereen in BBS; dus ook kantoren, Marketing en Sales.

7.6. Aanbeveling 6
Herhaal elke 2 tot 3 jaar een cultuuronderzoek om te monitoren of de interventies het beoogde
effect hebben en uiteindelijk zullen leiden tot een verbetering van de veiligheidscultuur

7.7.  Kosten – Baten Analyse
De aanbevelingen zijn van organisatorische aard en betreft trainingen. De investering zit hem vooral
in de tijd en energie van de ontwikkeling van de Alabastine medewerkers.

7.7.1 Kosten
De leiderschapstraining is een interne AkzoNobel training waardoor de kosten beperkt zijn; Vooral
zal er tijd geïnvesteerd moeten worden, want de leiders zijn een aantal dagen extern.
Voor de training van medewerkers om probleemoplossend vermogen te ontwikkelen is een offerte
aangevraagd. De eerste training voor een 6-tal operators kost 5740, = Euro
De implementatie van MDI gaat sowieso gebeuren in 2015, dus daar kan op meegelift worden; de
extra aandacht voor veiligheid en BBS kost energie, maar vergt geen extra investering.

7.7.2 Baten
De Implementatie van de aanbevelingen zullen op termijn gaan leiden tot een verbeterde
veiligheidscultuur. Een cultuur waarin BBS ook makkelijker gaat lopen en niet meer wegvalt als er
geen toezicht is of een financiële prikkel; Medewerkers doen de observaties omdat ze het zelf
belangrijk vinden.
De aanbevelingen zullen een bijdrage leveren aan de doelstelling van AkzoNobel om een World Class
te zijn op het gebied van HSE.
De baten zijn niet uit te drukken in een bedrag.
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Bijlage 1 -  Toelichting OCDI Enquête

ODCI enquête is een methode voor het bepalen van de bedrijfscultuur en is ontwikkeld door BST. De
enquête is onderverdeeld in 10 factoren. De 10 factoren zijn:

1. Procedurele Rechtvaardigheid: Meet de perceptie van de eerlijkheid van acties/maatregelen
van  het eerste niveau toezichthouders die gevolgen hebben voor de medewerkers.

2. Leader-medewerker uitwisseling: Meet de opvattingen over de sterke punten van de relatie
tussen van medewerkers en de leidinggevende; In hoeverre is de leidinggevende bereid om op
te komen voor haar medewerkers?

3. Geloofwaardigheid van het Management: Meet de perceptie in hoeverre het management,
eerlijkheid, fair en open omgaat met haar medewerkers.

4. Organisatorische ondersteuning; Met de perceptie van de medewerkers over hoe de organisatie
zorg heeft voor de behoeftes en de interesses van de medewerkers en hoe die worden
ondersteund.

5. Teamwork: meet de effectiviteit van werkgroepen/teams.
6. Werk Groep relatie: Meet de mate waarin medewerkers elkaar met respect behandelen,

luisteren en elkaar helpen.
7. Organisatorische Waarde voor de veiligheid: Meet de perceptie in hoeverre de organisatie

waarde hecht aan veiligheid. Hoe bereid is het management om tijd, energie en geld te
investeren in veiligheid?

8. Opwaartse Communicatie: Meet de mate waarin mensen zich aangemoedigd voelen om
bezorgdheid over de veiligheid bespreekbaar te maken

9. Elkaar aanspreken: Meet de waarschijnlijkheid waarin de medewerkers elkaar aanspreken als
de ander een risico loopt op letsel

10. Injury Reporting: Meet de bereidheid van werknemers om ongevallen en incidenten te
rapporteren
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Bijlage 1 -  Toelichting OCDI Enquête (begeleidend schrijven)

Beste Collega,

Bij Alabastine vinden we gezond en veilig werken belangrijk. Samen maken we
ons sterk voor een veilige werkomgeving.
In oktober 2012 voerden we  samen met BST een eerste meting uit om te
inventariseren hoe medewerkers het veiligheidsniveau en -bewustzijn bij
Alabastine ervaren. Met andere woorden hoe is de veiligheidscultuur binnen
Alabastine en waar staan we?

Alabastine kwam er in 2012 gemiddeld uit. Op zich prima, maar er was zeker
ruimte voor verbetering. Op basis van de resultaten zijn een aantal initiatieven
genomen om de veiligheidscultuur verder te verbeteren. Het belangrijkste
initiatief is toch wel de invoering van Behavior Based Safety (BBS). Naast een
verbeterd veiligheidsgedrag zijn er ook zichtbare resultaten zoals de trap bij de
lege vatenopslag en de aanrijdbalken in Area 1.

We zijn nu bijna 2 ½ jaar verder. Tijd om te meten wat dit initiatief ons heeft
gebracht?  Vinden we het beter geworden op het gebied van veiligheid en wat
kunnen verder doen om beter te worden op veiligheid?
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Om deze vragen te kunnen beantwoorden wil ik jullie vragen om de bijgevoegde
enquête in te vullen. Om een goede vergelijking te kunnen maken, is het precies
dezelfde enquête als 2½ jaar geleden, aangevuld met een specifieke vraag over
BBS. Het invullen van de enquête zal ongeveer 20 minuten van je tijd in beslag
nemen. De enquête is natuurlijk anoniem.

We stellen je mening erg op prijs en we hopen dan ook op een erg hoge respons.
Voor mij persoonlijk is het ook  van belang om dat deze enquête een onderdeel is
van het afstuderen van mijn veiligheidsopleiding.

Je kunt het antwoordformulier inleveren in de OR- brievenbus of bij mij inleveren.
Graag voor 10 maart

Alvast heel erg bedankt voor je bijdrage.

Groetjes,
Milou Bruers
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Bijlage 2 -  OCDI Enquête vragenlijst (1)
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Bijlage 2 -  OCDI Enquête vragenlijst (2)
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Bijlage 2 - OCDI Enquête vragenlijst (3)
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Bijlage 2 - OCDI Enquête vragenlijst (4)
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Bijlage 3 - lijst met kritische gedragingen / Observatieformulier
Naam Observerder: Tijd: Blok 1:        (07:30 – 12:30)

Locatie: Kantoor /productie/ TD / Magazijn / Buitenterrein          Blok 2:        (12:30 – 17:30)

Datum observatie:
Aantal medewerkers geobserveerd: AkzoNobel medewerker

Gecoachte Observatie: J/ N Contractor

Standaard gedrag welke in iedere observatie voorkomt. Uitzendkracht

1 Lichaamspositie Veilig Risicovol

1.1  Vuurlinie

1.2 Knellen/beklemmen

1.3 Kijken waar je loopt / rijdt

1.4 Kijken naar taak/handen

1.5 Naar boven/beneden gaan

2 Inzet lichaam / ergonomie

2.1 Tillen en laten zakken

2.2 Draaien

2.3 Duwen/Trekken

2.4 Overstrekken/Verkrampen

2.5 Langdurige of extreme belasting

2.6 Inzet Lichaam-Houding

2.9 Hulp

3 Gereedschap / uitrusting

3.1 Selectie /conditie

3.2 Gebruik

3.3 Opslag

3.4 Voertuig Selectie/Staat/Gebruik

3.5 Afzettingen en waarschuwingen

4 Voorzorgsmaatregelen

4.1 Lock out / tag out (afgrendelen en labelen) - energie isolatie

4.2 Toegang tot besloten ruimten

4.3 Warm werk – Lassen / slijpen

4.4 Communiceren van gevaren

4.5 Inspectie voor en na de taak

5 Persoonlijke beschermingsmiddelen

5.2 Ogen en gezicht

5.3 PBM Gehoor

5.4 PBM Ademhaling

5.5 PBM Handen

5.6 Lichaam

5.7 PBM Vallen

5.8  PBM Voet

6 Omgeving

6.1 Wandel en werkoppervlakte

6.2 Orde en netheid

6.3 Verlichting

6.5 Industriële hygiëne
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Welke categorie CBI® Item:

Welke taak werd er uitgevoerd / geobserveerd?  (Terwijl)

Wat was de risicovolle handeling en / of gedrag?

Waarom doe je deze risicovolle
handeling / gedrag?

Was de geobserveerde zich
bewust van het risico en vindt
de geobserveerde het ook een
risico?

Ja / Nee, want

Wat zou de oplossing kunnen
zijn?

Wordt de oplossing
uitgeprobeerd,

Is de oplossing

   Ja / Nee, want

Mogelijk-Lastig-Onmogelijk
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Bijlage 4 -  BAPP  Implementation Sustainability index

BAPP○R  Implementation Sustainability index is een Self Assessment Tool voor het BBS Proces. Een
team van BBS collegae komt naar het bedrijf voor de beoordeling/screening van het BBS Proces. Het
BBS systeem wordt op 25 gebieden gescreend die bepalend zijn voor de het succes van BBS op lange
termijn met andere woorden de duurzaamheid van BBS. Jaarlijks wordt dit uitgevoerd en wordt
bepaald wat de sterktes en de uitdagingen zijn van het BBS proces en wat de mogelijkheden zijn
voor verbetering van het proces.  Elke 3 jaar wordt een Peer-to-Peer beoordeling uitgevoerd. Deze
neemt naast het proces ook de kwaliteit van de observaties mee.
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Bijlage 5 – DuPont Bradley Curve
De Bradley Curve maakt het eenvoudig om de acties te bepalen die nodig zijn om een  organisatie te
ontwikkelen tot een volwassen Veiligheidscultuur

• Reactieve Fase: Mensen nemen niet de verantwoordelijkheid voor veiligheid. Zij geloven dat
veiligheid  een kwestie van geluk is en niet van het management. "Ongevallen gebeuren nou
eenmaal."

• Afhankelijke fase (dependent)
Mensen zien de veiligheid als een kwestie van regels die iemand anders maakt. “Het aantal
ongevallen is te verminderen als de mensen zich nou eens aan de regels hielden”. Geen ongevallen
een droom. We hebben systemen om ongevallen te voorkomen.

 • Onafhankelijke Fase (Independent)
Iedereen neemt de verantwoordelijkheid voor zichzelf. Mensen geloven dat ze  zelf een verschil
kunnen maken met hun eigen acties. Dit vermindert (bijna) ongevallen verder. We proberen
ongevallen te voorkomen. Nul Ongevallen is een doel. Proactief.

• Onderling afhankelijke Fase (Interdependent)
Teams van medewerkers voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid en nemen
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen. Mensen accepteren geen lage
veiligheidsnormen en nemen van geen risico. Zij praten actief met anderen elkaar te kunnen
begrijpen. Zij geloven dat een echte verbetering alleen kan worden bereikt als een groep, en nul
verwondingen is een haalbaar doel. Generatief.
In 2009, heeft DuPont Sustainable Solutions een studie uitgevoerd die een directe correlatie tussen
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de sterkte van de veiligheidscultuur van een organisatie en het aantal (bijna) ongevallen heeft
aangetoond zoals in de Bradley Curve.
Door het versterken van de veiligheidscultuur richting inderdependent fase, of te wel een World
Class Veiligheidscultuur,  kan een organisatie  het aantal (bijna) ongevallen verminderen.
Dupont heeft een aantal algemene eigenschappen geïdentificeerd van bedrijven met een wereld

De 5 niveaus van de veiligheidscultuurladder van James Reason kunnen over de fasen in de Bradley
Curve heen gelegd worden, maar de Bradley Curve heeft de relatie gelegd met de afname van het
aantal (bijna) ongevallen
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Bijlage 6 - Toelichting Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek)

Appreciative Inquiry (AI) is een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen
onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. AI verlegt de focus naar een positieve
benadering. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om
veranderingen succesvol te realiseren.
AI brengt mensen in of tussen organisaties in gesprek met elkaar. Dat gebeurt altijd op waarderende
wijze, met respect voor verschillen in opvattingen, achtergronden en ambities.
In het veranderingsproces leren mensen van en met elkaar en creëren ze nieuw perspectief voor de
toekomst. Dat perspectief vertaalt zich in acties en initiatieven, waarin mensen de volle
verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun organisatie en die van zichzelf nemen. AI werkt
omdat mensen actief betrokken worden bij onderwerpen die werkelijk belangrijk voor ze zijn. Er
wordt om hun stem gevraagd en meer dan dat, om hun actieve inzet en betrokkenheid. Het proces
genereert de energie en het commitment die nodig zijn om vaak lastige veranderingen
daadwerkelijk te realiseren.
Het eindresultaat van AI is een gedragen toekomstvisie met actieve betrokkenheid van mensen die
deze visie kunnen en willen omzetten naar acties en resultaten. Er ontstaan enthousiasme, energie
en een ondernemende atmosfeer die bijdragen aan het realiseren van veranderingen die er
werkelijk toe doen. Ook ontstaat er een meer open en expressieve cultuur die communicatie en
samenwerking tussen mensen bevordert.

Het AI proces gaat in 5 stappen te weten:
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Bijlage 7 - Gedetailleerde resultaten OCDI 2015

Gemiddelde score per afdeling

Score per afdeling per aspect:
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Bijlage 7 - Gedetailleerde resultaten OCDI 2015 (score per vraag)

1 Mijn leidinggevende zorgt ervoor dat de medewerkers al hun belangen kenbaar kunnen maken voordat beslissingen over het werk genomen worden.Organisational Perceived Organisational Support 3,6
2 Mijn leidinggevende begrijpt mijn problemen en behoeften met betrekking tot mijn werk.Organisational Perceived Organisational Support 3,87
3 Het bedrijf houdt in sterke mate rekening met mijn doelstellingen en waarden.Organisational Perceived Organisational Support 3,53
4 IK geloof dat de meeste managers zich aan hun woord, houden en dat zij doen wat zij zeggen dat zij zullen doen.Organisational Management credibility 3,36
5 Mijn managers zijn goed op de hoogte van de veiligheidsknelpunten op deze locatie.safety specific Organisational Value for safety 3,91
6 Mijn team plant gezamenlijk en coördineert de werkzaamheden. team teamwork 3,47
7 Ik kan erop vertrouwen dat de andere leden van mijn team mijn werk niet moeilijker zullen maken doordat zij onzorgvuldig werken.team teamwork 4,04
8 Mijn leidinggevende lijkt daadwerkelijk geinteresseerd in mijn ideeën en suggesties over veiligheid.safety specific upward communication 4,04
9 Wanneer ik merk dat iemand in mijn team niet weet hoe hij een bepaalde taak veilig moet uitvoeren, dan zal ik hem laten zien hoe het moet worden gedaan.team work group relations 4,13
10 Het melden van lichte verwondingen veroorzaakt zoveel problemen voor mij en / of mijn leidinggevende dat het beter is deze niet te melden.Injury reporting 3,91
11 Alvorens beslissingen over het werk te nemen verzamelt mijn leidinggevende accurate en veilige informatie.Organisational leader Member Exchange 3,34
12 Mijn leidinggevende onderkent wat mijn mogelijkheden zijn. Organisational Perceived Organisational Support 3,3
13 Het bedrijf biedt hulp, wanneer ik een probleem heb. Organisational Perceived Organisational Support 3,74
14 De meeste managers zijn goed in staat leiding te geven aan medewerkers. Organisational Management credibility 3,3
15 Ons management reageert snel wanneer veiligheidskwesties moeten worden opgelost.safety specific Organisational Value for safety 3,68
16 Mijn team neemt goede besluiten en lost problemen op een goede manier op.team teamwork 4,02
17 Als ik problemen heb met mijn werk, kan ik deze bespreken met mijn collega's en zij zullen naar mij luisteren.team work group relations 4,02
18 Ik word sterk aangemoedigd onveilige omstandigheden te melden. safety specific upward communication 4,13
19 Wanneer andere leden van mijn team hulp nodig hebben om hun werk veilig uit te voeren, dan help ik hen.team work group relations 4,4
20 In het afgelopen jaar liep ik een geringe blessure op die ik niet heb gemeld. Injury reporting 4,34
21 Mijn leidinggevende geeft uitleg over zijn beslissingen en verschaft extra informatie wanneer de medewerker daarom vraagt.Organisational leader Member Exchange 3,77
22 Mijn leidinggevende doet alles wat in zijn vermogen ligt om mij te helpen bij het oplossen van problemen in mijn werk.safety specific Organisational Value for safety 3,81
23 Het bedrijf geeft echt om mijn welzijn. Organisational Management credibility 3,66
24 Het management geeft blijk van goed inzicht bij het nemen van beslissingen over mijn werk.Organisational Procedural justice 3,47
25 Het management neemt momenteel actie om de werkomgeving veiliger te maken.safety specific Organisational Value for safety 3,72
26 De leden van mijn team weten wat hun taken zijn en zij zijn in staat deze goed uit te voeren.team teamwork 4,09
27 De mensen in mijn team behandelen elkaar met respect. team work group relations 3,96
28 Wanneer ik mij zorgen maak over een veiligheidsaspect, zal ik dit ter sprake brengen.safety specific upward communication 4,49
29 Ik zou belangrijke informatie inzake veiligheid zeker doorgeven aan de leden van mijn team die deze misschien niet hebben vernomen.safety specific approaching others 4,47
30 Ik ken persoonlijk iemand in de organisatie, die in het afgelopen jaar een lichte verwonding heeft opgelopen en dat niet heeft gemeld.Injury reporting 4
31 Alle beslissingen over het werk worden consequent toegepast op alle betrokken medewerkers.Organisational Procedural justice 3,26
32 Het bedrijf vindt het belangrijk dat ik voldoening heb in mijn werk. Organisational Perceived Organisational Support 3,66
33 Ik geloof dat managers dezelfde regels toepassen op alle medewerkers. Organisational Procedural justice 3,11
34 Het management is bereid tijd en geld te investeren om het veiligheidsniveau te verhogen.safety specific Organisational value for safety 4,04
35 Informatie over belangrijke gebeurtenissen en situaties worden binnen mijn team gedeeld.team work group relations 3,89
36 In mijn  team zijn de mensen open en eerlijk over informatie die betrekking heeft op het werk.team work group relations 3,79
37 Ik heb er geen moeite mee veiligheidsvraagstukken met mijn leidinggevende te bespreken.safety specific upward communication 4,32
38 Als ik zie dat een andere medewerker het risico loopt om zwaar gewond  te raken, dan zeg ik daar iets over tegen hem/haar.safety specific approaching others 4,72
39 In het afgelopen jaar heb ik een verwonding opgelopen die ik niet heb gemeld maar die waarschijnlijk geclassificeerd zou zijn als een verwonding, die gemeld had moeten worden (dat wil zeggen een ernstige verwonding).Injury reporting 4,64
40 Het is medewerkers toegestaan om beslissingen van de leidinggevende over het werk in twijfel te trekken of aan te vechten.Organisational leader Member Exchange 3,64
41 Ik zou de beslissingen gemaakt door mijn leidinggevende verdedigen en rechtvaardigen, wanneer hij/zij niet aanwezig zou zijn om dat te doen.Organisational leader Member Exchange 3,77
42 Het bedrijf geeft om mijn mening. Organisational Perceived Organisational Support 3,66
43 Ik geloof dat het management de medewerkers rechtvaardig behandelt. Organisational Procedural justice 3,51
44 Betrokken zijn bij het verhelpen van veiligheidsproblemen heeft een hoge prioriteit in mijn bedrijf.safety specific Organisational Value for safety 3,85
45 Mijn team wil succesvol zijn doelstellingen realiseren. team teamwork 4,06
46 Ik kan rekenen op de leden van mijn team  als ze zeggen dat ze iets zullen doen, dan doen zij het ook.team work group relations 3,83
47 IK ben terughoudend om veiligheidsvraagstukken met mijn leidinggevende te bespreken.safety specific upward communication 4,17
48 De mensen hier reageren positief als andere medewerkers hen waarschuwen voor veiligheidsrisico's.safety specific approaching others 3,68
49 De mensen in mijn team melden alle verwondingen, hoe gering die ook zijn.Injury reporting 3,19
50 Ik heb een effectieve werkrelatie met mijn leidinggevende. Organisational leader Member Exchange 3,85
51 Het bedrijf is trots op datgene, dat ik in mijn werk weet te bereiken. Organisational Perceived Organisational Support 3,57
52 De meeste managers delen openlijk ideeën en informatie over het werk met de medewerkers.Organisational leader Member Exchange 3,23
53 Bij managementvergaderingen in deze organisatie hebben veiligheidsvraagstukken een hoge prioriteit.safety specific Organisational Value for safety 3,55
54 Ik heb geloof en vertrouwen in de mensen van mijn team. team work group relations 4,06
55 De mensen in mijn team luisteren naar elkaars ideeën over het werk. team work group relations 3,98
56 Men vraagt regelmatig naar onze ideeën en suggesties over veiligheid op het werk.safety specific upward communication 2,96
57 Mijn collega's onderbreken hun werk om anderen te helpen hun werk op veilige wijze te doenteam work group relations 3,57
58 Vorig jaar was ik betrokken bij een bijna-ongeval dat ik niet heb gemeld. Injury reporting 4,51
59 Mijn leidinggevende zou alles doen, wat hij/zij kan doen om mij ten koste van zichzelf uit de nood te helpen.team work group relations 3,23
60 Het bedrijf probeert mijn werk zo interessant mogelijk te maken. Organisational Perceived Organisational Support 3,4
61 De managers behandelen de medewerkers die hun werk doen met respect. Organisational Procedural justice 3,85
62 Mijn leidinggevende legt de nadruk op veilige werkmethodes bij het uitvoeren van de werkzaamheden.safety specific Organisational Value for safety 3,7
63 Alle leden van mijn team leveren hun evenredig deel aan het werk. team teamwork 3,43
64 Het beschermen van medewerkers tegen gevaren heeft een hoge prioriteit bij de managers.safety specific Organisational Value for safety 3,94
65 De leden van mijn team werken samen om het werk af te krijgen. team work group relations 3,96
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Bijlage 8 - Life Saving Rules
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Bijlage 9 - Managing Daily Improvement  (MDI)

MDI is het project dat in 2015 binnen Alabastine gaat lopen; Het wordt ook wel een Visuele fabriek
genoemd  waarmee informatie naar boven komt. Onderstaand een uitleg van MDI voor het
productiepersoneel.

Managing Daily Improvement, wat is dat?

MDI is een onderdeel van ALPS, het AkzoNobel Leading Performance System. Dit is een moeilijke
Engelse term, maar het komt er op neer dat er een
centraal team is binnen AkzoNobel dat de opdracht
heeft gekregen om een plan van aanpak te maken
voor het verbeteren van de prestatie van AkzoNobel.
AkzoNobel is namelijk best wel goed in de dingen die
we doen, maar vergeleken met onze concurrenten
zijn we nog niet goed genoeg. Dit zie je ook in het
plaatje. Dat geeft weer hoe AkzoNobel presteert in
vergelijking met het gemiddelde en de andere
concurrenten. Daaruit blijkt wel dat we best wel
achteraan in de rij staan. We moeten dus beter
worden om concurrerend te blijven.

Het centrale team van AkzoNobel heeft een plan gemaakt en het mooie van dat plan is: dit plan
geldt voor alle drie de bedrijfstakken van AkzoNobel. Dus niet alleen Deco, maar ook Performance
Coatings en Industrial Chemicals gaan mee doen aan dit plan. In het plan van aanpak staat dat er
drie belangrijke zaken nodig zijn om beter te worden:

1. Standaard werk: Het is duidelijk welke taken er  elk uur, elke dag, elke week en elke maand
gedaan worden en taken zijn duidelijk gedefinieerd in Standard Operating Procedures.

2. Verantwoordelijkheid: Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke taak, we spreken
elkaar aan op deze verantwoordelijkheden en we doen wat we afspreken.
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3. Zichtbaarheid en communicatie: Actuele resultaten worden zichtbaar gemaakt en
vergeleken met plannen, iedereen ziet het resultaat waar hij verantwoordelijk voor  is en
communiceert daar over en redenen van afwijkingen worden onderzocht, besproken en
acties afgesproken.

Met het implementeren van MDI werken we aan deze drie dingen. Voor het standaard werk zijn al
wat procedures beschreven in ons ISO handboek, maar er zijn nog meer procedures nodig om alle
taken goed te beschrijven. Daarnaast krijgen ook de groepsleiders en management team leden een
takenlijst per week, zodat duidelijk is waar zij hun tijd aan besteden. Er worden taken borden
geïmplementeerd, waarop staat welke taken uitgevoerd moeten worden door wie die dag.
Bijvoorbeeld een BBS observatie kan op dit taak bord komen. Nadat je dan de BBS observatie hebt
gedaan kun je het kaartje omdraaien van rood naar groen en is het
voor iedereen duidelijk dat je dit hebt gedaan. Wanneer taken op
rood blijven staan, kun je erop aangesproken worden, het is
immers je verantwoordelijkheid als BBS observator om BBS
observaties te doen. Denk bijvoorbeeld ook aan de controle van je
apparatuur waar je mee werkt of andere taken die je naast je
“gewone” werkzaamheden uitvoert.

Voor zichtbaarheid en communicatie worden er nieuwe borden
geïmplementeerd. Op deze borden hangen overzichten die voor
alle fabrieken gelijk zijn.  Dus waar ter wereld je straks in een
AkzoNobel fabriek komt, je zult dezelfde overzichten op de borden
zien. Iedere dag zal er een stand-up meeting zijn met je team bij
het bord. Dit duurt maar 15 minuten. In deze 15 minuten bespreek
je de prestaties van de vorige dienst of dag op het gebied van
veiligheid, kwaliteit, kosten, output en mensen. Door over deze
dingen te praten zie je wat jouw bijdrage is geweest aan de
prestatie en je ziet waar we moeten verbeteren. Als een van de
overzichten aangeeft dat we minder goed presteren of afwijken
van de standaard, is het noodzakelijk dat we een actie of
maatregel starten om de prestaties weer op het juiste niveau te krijgen. We gaan met zijn allen
werken aan het dagelijks verbeteren van onze fabriek. Verbeteren is van iedereen. Iedereen kan een
verbeteractie uitvoeren of onderdeel zijn van een verbeterteam. Jij, als specialist van je eigen
werkplek weet namelijk het beste
wat er moet gebeuren om te
verbeteren.

Met MDI gaan we op een andere
manier werken. De operator
krijgt meer
verantwoordelijkheden en meer
inzicht in zijn of haar prestaties.
Iedereen kent zijn
verantwoordelijkheden en
handelt daar ook naar. Op deze
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manier kunnen we onze prestaties verbeteren en onze concurrentiepositie verbeteren.

MDI is voor iedereen die een verantwoordelijkheid heeft in het produceren van verf of predeco
product. Dus dat zijn de operators voor het produceren en vullen, de operators van het
warehouse/DC, de QC medewerkers, de TD medewerkers, de Planningsmedewerkers, de
Teamleiders en leidinggevenden en het management
team. Kortom: MDI is voor iedereen!

MDI is dus niet zomaar weer een project. MDI is geen
extra taak of project, MDI is een andere manier van
werken en een andere manier van werken. Het is de
volgende logische stap voor de locatie om te verbeteren
en bij de beste verfproducenten van de wereld te horen.

MDI is geen extra taak,

MDI is een andere manier van werken

en een andere manier van denken!
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Bijlage 10 – Training zelf oplossend vermogen (1)
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Bijlage 10 – Training zelf oplossend vermogen (2)

Bijlage 10 – Training zelf oplossend vermogen (3)
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Bijlage 10 – Training zelf oplossend vermogen (4)


