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‘Leren van de Luchtvaart’ 

Hoe nu verder op de pad 
van de human factors? 

CHECKLIST 

 

Na het bijwonen van één van onze opleidingen, trainingen of workshops vraagt u zich wellicht af: “Ik ben 
geïnspireerd, maar hoe nu verder met human factors in mijn werk, binnen mijn organisatie?” De Human Factors 
Adviesgroep kan zich dat goed voorstellen. Deze checklist ‘Hoe nu verder op het pad van de human factors’ geeft 
u een aantal tips die u richting geven bij de bouw van een veiligheidscultuur en het veiligheidsmanagement dat 
daarbij hoort.  

 

Veiligheidsmanagement(systeem) en -cultuur 
 

Veel organisaties beschikken al over een soort (kwaliteitszorg-) 
systeem om incidenten en fouten te kunnen melden. Maar in de 
praktijk blijkt dat dit niet altijd voldoende functioneert om proactief 
op te kunnen treden en zo toekomstige incidenten en fouten te 
voorkomen. De vraag is hoe hier verbetering in aan te brengen 
is?  
 
Tip 1. Laat het woord ‘systeem’ los.  
Goed veiligheidsmanagement staat los van het systeem waarin incidenten 
worden opgeslagen. Veiligheidsmanagement heeft een bedrijfscultuur nodig die 
effectief melden en leren stimuleert. Binnen een goede veiligheidscultuur is het 
voor iedereen logisch dat incidenten en fouten worden gemeld, omdat je met 
elkaar wil leren. Het systeem bevordert slechts de mogelijkheid om dat te doen. 

 
Tip 2. Het hoogste management is de drager van een open 
veiligheidscultuur. 
Bestaat er angst voor (veronderstelde) negatieve persoonlijke gevolgen van een melding, dan belemmert dit de meldingsbereidheid bij de 
medewerkers. Van (bijna) incidenten  en fouten worden dan geen lessen geleerd. Het veiligheidsbeleid is dan een ‘wassen neus’. Het gaat 
er nadrukkelijk om of deze angst binnen de organisatie bestaat; het is niet van belang of deze angst terecht is!  

 
Tip 3. Stel de onderzoeksresultaten van meldingen over fouten en onveilige situaties aan uw medewerkers 
beschikbaar. Wees te allen tijde open en transparant. 
Dit is de succesfactor bij de exploratie van de veiligheidssituatie in de organisatie. Geef inzicht in gemaakte fouten, in het onderzoek naar de 
oorzaken en laat zien hoe daarmee wordt omgegaan om de organisatie veiliger te maken. Ook waar het uw eigen fouten betreft. 

 
Tip 4. Onderzoek achterliggende oorzaken van fouten en onveilige situaties. 
Het onderkennen van foutgevoelige situaties is de eerste stap naar veilig(er) werken. Pas wanneer men zich er van bewust is, is het mogelijk 
hier rekening mee te houden. Bedenk altijd dat het woord ‘fout’ een oordeel achteraf is! Voor de betrokkenen was het niet de intentie. 

 
Tip 5. Borg draagvlak bij medewerkers voor onderzoek naar fouten en onveilige situaties. 
Medewerkers die incidenten en fouten melden verdienen respons te krijgen op hun melding. Ze weten dan wat er wordt onderzocht, waarom, 
en ze zien de resultaten daarvan. Betrek ze bij het formuleren van verbetervoorstellen. De mensen op de werkvloer weten meestal de beste, 
meest praktische oplossingen om processen veiliger te maken. Als de oplossingen niet allemaal te realiseren zijn, wees daar dan duidelijk 
en eerlijk over. 

 
Tip 6. Geen (disciplinaire) gevolgen bij fouten, maar passende maatregelen om herhaling te voorkomen. 
Een fout kan, na analyse, persoonlijke gevolgen hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van extra trainingen. Maar alleen als deze individuele 
maatregelen herhaling daadwerkelijk zullen voorkomen, niet indien ze gebruikt worden als ‘verpakte disciplinaire maatregelen.’ 

 
Tip 7. Zet fouten maken en veiligheid structureel op de agenda. 
In organisaties met risicovolle processen, zoals ‘spoed en bloed’ behoort veiligheid van handelen prioriteit nummer één te zijn. Dat vraagt 
doorlopend om aandacht van iedereen, van hoog tot laag en omgekeerd. 
 

Tip 8. Heb oog voor de interactie tussen de thuis- en de werksituatie. 
Wat men ook beweert, stress van de thuissituatie stapelt altijd met die in de werksituatie, waardoor over-stress kan ontstaan. Dit is een 
belangrijke bron van fouten en ongevallen gebleken. Maak dit bespreekbaar, zeker als dit blijkt uit het gedrag en de fouten die worden 
gemaakt. 
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Just cultuur en fouten 
 
Tip 9. Maak onderscheid tussen fouten 
(ongelukken) en bewuste nalatigheid. 
Een ongeluk heeft deze naam omdat het per ongeluk gebeurt. 
Bij nalatig handelen is sprake van een bewust besluitvormings- 
proces bij de betrokkene. 
 
Tip 10. Het label ‘fout’ is een oordeel achteraf. 
Na tip 9 is zeker dat de ‘fout’ niet intentioneel was. Dat maakt 
de handeling voor de betrokkenen destijds dus niet ‘fout’. Het 
was blijkbaar een logische actie; die gepast leek. Achteraf 
noemen we het `fout’, maar alleen omdat we terug hebben 
kunnen kijken! 
 

Tip 11. Accepteer dat ieder mens fouten maakt. 
 (Vrijwel) niemand komt naar het werk met de intentie fouten te maken die anderen schade berokkenen. Toch gebeurt dit en het kan iedereen 
overkomen. James Reason: “The best people sometimes make the worst mistakes.”  

 
Tip 12. Leren in plaats van straffen. 
In plaats van fouten te bestraffen of ze te verbergen, is het zaak om ze zoveel mogelijk te voorkomen. En lukt dat niet, om dan de schade 
ervan zoveel als mogelijk te beperken en lessen eruit te leren om herhaling voorkomen. Dus fouten als bron van veiligheidsgegevens. 

 
Tip 13. Pas de maatregel aan op de oorzaak van de gemaakte fout. 
Maatregelen zijn gericht op verbetering en het wegnemen van oorzaken van fouten. Voorkom dat maatregelen als straf worden ervaren. Als 
dit het geval is dan gaan medewerkers hun fouten trachten te verbergen, waardoor ze uiteindelijk niet kunnen worden voorkomen. 

 
 
 
 
 

Human Factors Adviesgroep 
 
Alle kennis zit in de organisatie, het is alleen de kunst om van al die kennis (en ervaring) gebruik te maken. De 
Human Factors Adviesgroep helpt organisaties, bedrijven en instellingen om dit in beeld te brengen en te 
adviseren over hoe er kan worden toegewerkt naar een effectief en efficiënte veiligheidscultuur. 

 

Onderwijsinstelling en accreditaties 
 

De Human Factors Adviesgroep is een CRKBO geregistreerde 
onderwijsinstelling, waardoor wij onze opleidingen, workshops en 
trainingen vrijgesteld van BTW kunnen aanbieden.  
 
Daarnaast is de Human Factors Adviesgroep geaccrediteerd voor 
nascholingspunten in de zorg (artsen, verpleegkundig 
specialisten en verpleegkundigen en verzorgenden). 

 

Overige producten en diensten 
 

De Human Factors Adviesgroep biedt verder, onder anderen, de volgende producten en diensten aan: 

 Incident onderzoek en evaluatie. 

 Training Vliegsimulator en verkeersleiding. 

 Opleiding tot waarnemer en evaluator/onderzoeker. 

 Web based instrumenten: Veilig Incident Melden en After Action Review. 

 Advies en begeleiding naar een lerende organisatie. 
 

Voor meer informatie: www.hufa.nl of info@hufa.nl 

Bert Timmermans:  06 51352331, bert.timmermans@hufa.nl  

Mario Schoonderwoerd: 06 51754176, mario.schoonderwoerd@hufa.nl 
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