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1 De human factors benadering  

De mens bepaalt nog altijd in grote mate de efficiency en veiligheid van werkprocessen binnen vrijwel 
alle organisaties. Maar in een wereld waarin we techniek enerzijds en protocollen en richtlijnen 
anderzijds nadrukkelijk op de voorgrond zien treden, valt het op dat de aandacht voor de rol van juist 
de mens in de bedrijfsprocessen sterk afneemt.  
 
Hoe belangrijk zijn mensen nog in processen binnen organisaties? En is het niet juist vanwege de 
kwaliteit en de veiligheid dat we de rol van mensen liever minder dan meer in de aandacht zien? Is 
beperken van de rol van de mens niet de manier om risico’s op schade, letsel of sterfte te beperken? 
 
Een sector die vrij vroeg tot de ontdekking kwam dat de mens juist de belangrijkste factor was, was de 
luchtvaart. Maar de mens blijkt ook de meest kwetsbare. Mensen lijken minder betrouwbaar dan goed 
ontworpen techniek en procedures. Echter onderzoek en ervaringen binnen organisaties die de nadruk 
leggen op effectief sturen van het menselijk handelen, tonen iets anders aan. In elk proces waarbij 
mensen betrokken zijn, heeft het menselijk handelen ook het grootste aandeel in het succes van de 
uitvoering. Organisaties in de luchtvaartsector weten gebruik te maken van de kracht en flexibiliteit van 
de mens, maar onderkennen én ondervangen de zwakke punten van de mens. 
 
Als de ervaring leert dat menselijk handelen in zeer grote mate bepalend is voor het succes van de 
uitvoering, dan vloeit daaruit voort dat investeringen juist ook op dit aspect gericht moeten zijn. En dus 
niet alleen in techniek en structuren. Investeren in het aspect met de grootste invloed op het resultaat, 
de mens, is veel zinvoller. 
 
De positieve ontwikkelingen in sectoren zoals de luchtvaart, ruimtevaart, petrochemische industrie en 
offshore organisaties tonen het rendement van het investeren in niet alleen de mens, maar ook in de 
‘bubbel rond de mens’: de taken, de werkomgeving, scholing, en vooral de werk- en veiligheidscultuur.  
 
De resultaten hebben geleid tot de behoefte om de mensbenadering ten behoeve van de kwaliteit en 
veiligheid in organisaties en instellingen systematisch te incorporeren en te borgen. Verschillende 
sectoren zijn hiermee aan de slag gegaan, zoals de gezondheidszorg, de hulpverlening, rampen- en 
crisisbestrijding, nutsbedrijven, en vele anderen. Dit is niet altijd makkelijk gebleken. Het werd al snel 
duidelijk dat ‘gewoon de werkwijze van piloten overnemen’ niet tot succes leidt. Er zit veel meer achter 
dan de checklists die piloten hanteren.  
 
Succesvol ontwikkelen vereist een andere manier van kijken naar menswerk en organisatiecultuur. Het 
proces van de mens centraal stellen, lijkt al snel onmenselijk moeilijk! De expertise die de Human 
Factors Adviesgroep op dit vlak bezit, heeft een fundament van ervaringen in de luchtvaart en 
hulpverlening. Op dit fundament is gebouwd met ervaring en feedback uit onze consultancy-, 
onderzoeks- en trainingstrajecten bij klanten en vele contacten in zeer uiteenlopende sectoren. Hieruit 
hebben wij een pragmatische en integrale ‘Human Factors’ gerichte benadering ontwikkeld. Een 
benadering die rekening houdt met de mens, als mens, centraal gezien binnen zijn of haar taak en de 
omgeving waarin deze moet worden vervuld. 
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2 De trias Mens-Taak-Context 
Menselijk gedrag is complex en van vele factoren afhankelijk. Om het hanteerbaar te maken gaan we 
uit van een praktisch model, de trias Mens-Taak-Context (trias MTC), zie figuur 1. Uitgangspunt van dit 
model is dat deze drie factoren onverbrekelijk samenhangen. Ze zijn bepalend voor het getoonde 
gedrag van een medewerker. Elke verandering in één van die factoren draagt in meer of mindere mate 
bij aan verandering in de andere en daardoor indirect aan verandering in het gedrag. Het menselijk 
gedrag is dus niet alleen afhankelijk van eigen persoonskenmerken, kennis en ervaring. Het wordt ook 
beïnvloed door taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in een gegeven context.  
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om dit in een voorbeeld te vatten, nemen we de luchtvaart erbij. Er wordt wel eens gesteld dat piloten 
erg ‘koel’ moeten zijn onder druk. Bij reconstructies waarbij geluidsopnames uit de cockpit worden 
gebruikt, valt velen vooral de rust op, ondanks een levensbedreigende situatie. Met de stelling dat de 
piloten dus heel stressbestendig moeten zijn, wordt van nature ingezoomd op de Mens uit de trias. 
In de aannamecriteria voor pilotenopleidingen wordt hier zeker naar gekeken. Echter is de invloed van 
de factor Mens op dit vlak moeilijk van tevoren meetbaar of voorspelbaar. Het ‘koele’ gedrag dat 
zichtbaar is bij reconstructies, is evenzeer te danken aan de Taak (hoe complex een noodsituatie is, de 
taak van de piloot hierin is duidelijk) en de Context (ontwerp van het vliegtuig, training en procedures). 
Zonder deze goed vormgegeven factoren Taak en Context, zou de uitkomst voor dezelfde Mens veel 
minder zeker zijn. Kortom: er is voor de baan van piloot veel aandacht besteed aan zowel de Mens, de 
Taak als de Context. 
 
Een organisatie die duurzaam wil ontwikkelen, bijvoorbeeld in veiligheid en effectiviteit, kan dus 
spreekwoordelijk aan ‘een aantal knoppen draaien’. Vaak wordt in de basis gekeken naar de Taak, waar 
omheen een Context (zoals organisatiestructuren of werkwijzen) wordt opgebouwd. Vaak moet de Mens 
zich vervolgens ‘maar aanpassen’ aan deze Taak en Context. Dit terwijl de Mens juist bepalend is; 
immers taken en werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen.  
Terug naar het voorbeeld van de piloot. Reactief, terugkijkend dus, wordt vaak sterk naar de Mens 
gekeken, zowel bij succes als falen. De mens is ‘koel gebleven’ en heeft iedereen gered, of de Mens 
heeft gefaald, want het is misgegaan terwijl er mogelijkheden waren om het goed op te lossen. 
Proactief, vooruitkijkend, zien we het omgekeerde. Er wordt vooral een Taak en Context opgezet en 
ontworpen, waarna de Mens erin wordt geplaatst. Het gevoel bestaat dat dat goed moet gaan, want de 
Taak en Context zijn immers op orde. Echter blijken deze vaak onvoldoende ingericht op de Mens die 
erbinnen gaat werken. 
 
Bij de Human Factors Adviesgroep bekijken we het geheel daarom altijd binnen de volledige trias. Zowel 
reactief (incidentonderzoek, aanbevelingen) als proactief (meten en onderzoeken van bestaande 
werkprocessen, trainingen), is het voor ons essentieel om niet alleen naar het resultaat van de trias (het 
getoonde gedrag), maar juist ook naar ieder onderdeel te kijken. Hiermee komen we tot inzicht in 
waarom mensen doen wat ze doen, wat het mogelijk maakt ervan te leren. Leren in de zin van zowel 
voorkomen van (herhaling van) incidenten, maar juist ook het borgen van succes. Onze tools en ons 
curriculum zijn hierop ingericht.  

Figuur 1. Trias Mens-Taak-Context en zichtbaar gedrag. 
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2.1 Mens 
Als we het hebben over de Mens dan hebben we het eigenlijk over human factors. Om human factors 
te integreren in de besturing van organisaties is het niet nodig om bestaande besturingssystemen aan 
te passen. In praktisch ieder systeem, of dat nu het INK-managementmodel is, een standaard integraal 
besturingssysteem, de intern ontwikkelde beleids- en uitvoeringscyclus of gestructureerde inzet van 
zelfsturende eenheden, overal kan de trias MTC worden teruggevonden en daarmee de Mens. De vraag 
is dus nu hoe we meer van de Mens te weten kunnen komen.  
De combinatie van persoonskenmerken en -competenties bepalen de vaardigheden van ieder Mens. 
Dit kan worden onderverdeeld in technische vaardigheden en niet-technische vaardigheden. Onder de 
technische vaardigheden worden bijvoorbeeld zaken als vakbekwaamheid, het omgaan met materieel 
en materiaal etc. verstaan. Dit wordt wel de ‘harde’ kant van het functioneren genoemd. Niet-technische 
vaardigheden vallen onder human factors, ook wel de ‘softe’ kant genoemd. Echter deze ‘softe’ kant 
kan soms keiharde gevolgen hebben. Het gaat dan over cognitieve- en sociale vaardigheden, 
emotionele vaardigheden en communicatie. 
 
Hoe krijgen we inzicht in iemands persoonskenmerken en -competenties in relatie tot diens taak en 
werkzaamheden en context? 
 

Persoonskenmerken en -competenties 
Er bestaat een ruime keuze aan onderzoeksinstrumenten die inzicht kunnen geven in persoonlijke 
kwaliteiten, voorkeuren en drijfveren achter gedrag. De meeste leveren generieke resultaten op die door 
betrokkenen zelf moeten worden gespiegeld aan de praktijk. Als het alleen gaat om de factor Mens, dus 
niet gekoppeld aan specifiek diens Taak (werkzaamheden) en de Context, kunnen ze nuttig zijn. Dit 
uiteraard gegeven de doelstellingen die daaraan worden verbonden.  
 
Echter leggen we de relatie met de integrale human factors benadering middels de trias MTC dan zijn 
ze minder effectief. Want het liefst zien we de resultaten van op persoonskenmerken gerichte 
instrumenten gevalideerd aan de taak en de context waaraan betrokkene wordt gelinkt. Dat kan door 
gebruik te maken van een instrument dat werkt op basis van een normgroep behorend tot die Taak en 
Context. Het idee hierachter is dat betrokkene wordt gespiegeld aan collega’s die vergelijkbare taken 
en werkzaamheden in eenzelfde context uitvoeren.  
 
In onze zoektocht naar een geschikt, betaalbaar en weinig belastend instrument dat de integrale human 
factors benadering als basis heeft, hebben wij onder andere kennisgenomen van een selectietool voor 
vliegopleidingen. Het betreft de Pilot Talent Checklist Professional Profile (CPP), van European Pilot 
Selection & Training (EPST). Het Instituut van luchtvaart psychologie (IAP) heeft de Pilot Talent 
Checklist Professional Profile (CPP) ontwikkeld. Dit instrument speelt een cruciale rol in de selectie en 
opleiding van piloten. Bij vliegopleidingen wordt de CPP gebruikt om persoonlijkheidskenmerken bij 
aspirant piloten te meten, en te vergelijken met een normgroep, in dit geval goed beoordeelde piloten 
in functie. 
 
De achterliggende systematiek van de CPP ging in eerste instantie uit van taken en werkzaamheden 
van piloten in de luchtvaart omgeving. Hierbij werden relevante persoonlijkheidskenmerken en -
competenties gedefinieerd op basis van een uitgebreide analyse van de doelgroep en jarenlange 
ervaring bij selectieprocessen gericht op de mens. Het IAP ontwikkelde op basis hiervan de CPP- 
vragenlijst.  
Na de samenstelling van de CPP werd deze ingevuld door een groot aantal actieve en ervaren piloten. 
Dit vormde de opbouw van een 'piloten normgroep'. Deze normgroep maakte duidelijk welke 
persoonlijkheidskenmerken en -competenties de ‘gemiddelde goed functionerende piloot’ nodig heeft. 
Door aspirant piloten middels de CPP te vergelijken met deze normgroep, is het mogelijk sterke als ook 
ontwikkelpunten te vinden. Bij het gebruik als selectietool, wordt vervolgens gekeken of de 
ontwikkelpunten kunnen worden aangepakt binnen het opleidingsprogramma. Zo niet, dan kan de 
aspirant piloot de opleiding niet starten; het risico op het niet kunnen voltooien is dan (veel) te groot. 
 
Essentieel is dat de CPP de Mens meet, maar in tegenstelling tot andere methoden, volledig uitgaat 
van de trias MTC door de resultaten te spiegelen aan de bijbehorende Taak en Context (bijvoorbeeld 
beroepsgroep). Zonder deze normgroep, is de CPP dus ook niet effectief, omdat de factoren Taak en 
Context dan ontbreken. 
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Het opbouwen van een normgroep is voor elke beroepsgroep, elke Taak en Context, mogelijk. Inmiddels 
is er al een aantal normgroepen buiten de luchtvaart opgebouwd en gevalideerd. Daarnaast is door een 
huidige beroepsgroep middels de CPP te meten, een nieuwe normgroep snel opgebouwd. 
 
Met een opgebouwde normgroep, is de CPP toepasbaar voor zeer uiteenlopende doelgroepen. Het nut 
ervan is veel breder dan slechts selectie zoals de hierboven beschreven oorsprong van de CPP. Bij 
selectie van nieuwe medewerkers is de CPP uiteraard waardevol, maar binnen bestaande organisaties 
is de mogelijkheid voor Opleiden, Trainen, Oefenen zo mogelijk nog veel interessanter. Door een 
individu te spiegelen aan de normgroep kunnen de te ontwikkelen punten in een Persoonlijk 
Ontwikkelplan (POP) worden opgesteld, en bij zwakke punten in de volledige normgroep kunnen 
opleidings- en trainingsprogramma’s worden aangepast. 
 

Human Performance & Limitations (HP&L) 
Met de CPP is een mogelijkheid gevonden om de persoonskenmerken en -competenties van individuele 
mensen binnen de MTC-Trias te meten, in vergelijking met de bijbehorende Taak en Context. Dit schept 
verwachtingen ten aanzien van het presteren van de Mens in de uitvoering van zijn of haar Taak. Echter 
speelt er nog een belangrijk deel van human factors mee bij het uiteindelijke resultaat: het menselijk 
prestatievermogen. 
 
De mens is geen ‘machine’ die constant dezelfde prestaties en resultaten levert. De lichamelijk, 
geestelijke en sociale conditie van de mens speelt een rol in wat taak en werkzaamheden vragen en 
staat onder constante invloed van de context. Zaken als overladen worden met zintuigelijke prikkels, 
tunnelvisie, afleiding, vermoeidheid, angst, chronische- en acute stress of ziekte kunnen gedrag en 
prestaties sterk beïnvloeden met suboptimaal functioneren tot gevolg. 
Bij een machine wordt, doorgaans, een goede specificatie gevraagd en geleverd van wat het kan en 
wat niet kan. Niet alleen het gebruiksscenario (wat kan het?) wordt vastgelegd. Ook alles van minimale 
en maximale temperatuur, verbruik, reactiesnelheid, onderhoudsvereisten, en ga zo maar door wordt 
gespecificeerd en vastgelegd. Deze vereisten worden vervolgens gebruikt om de Taak en Context voor 
het gebruik vast te leggen. 
 
Voor de mens ligt dit anders. Verschillende mensen hebben verschillende sterke en zwakke punten. 
Daarnaast zijn deze ook niet constant. Wat een persoon op maandagochtend kan, loopt wellicht op 
vrijdagmiddag minder goed. Vijf minuten parameters op een scherm monitoren kan, maar vijftig minuten 
niet. De kennis hiervan wordt Human Performance & Limitations (HP&L) genoemd. Kortom: waar is de 
mens, als mens, goed in, en waarin niet? 
 
Het gebruik van een tool als de CPP geeft een goede indicatie van het kunnen van de mens. De Taak 
en Context waarin deze mens te werk wordt gesteld moet echter ook rekening houden met HP&L. 
Goede opzet van Taak & Context ondervangen de ‘beperkingen’ van de Mens in de trias, en borgen 
juist de krachten. 
 
Inzicht in en bewustwording van de effecten van HP&L dragen er daarmee toe bij dat fouten worden 
vermeden en krachten worden benut ten gunste van de veiligheid en effectiviteit. 
 

2.2 Taak 
Overal waar wordt gewerkt is het van groot belang om een gedeeld beeld te hebben met betrekking tot 
‘wie doet wat, waarom en wanneer’. Dit vormt de basis waarop een organisatie feitelijk succesvol kan 
functioneren. Veelal zijn deze zaken beschreven in (crisis-) plannen, procedures, werkwijzen en -
instructies. In de perfecte wereld zorgt een volledige, correcte toedeling en beschrijving van Taken, 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden, voor een situatie van gelegitimeerde wederzijdse 
verwachtingen.  
Helaas is de perfecte wereld een utopie. De praktijk leert dat er altijd verschillen zijn tussen de theorie 
en de praktijk. Hier kan worden gekeken naar bijstelling van bovengenoemde plannen (Context), echter 
is het ook belangrijk te realiseren dat de uitvoering hiervan valt onder de Taak binnen de MTC-trias 
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Vanuit de human factors benadering is het daarom van belang om een goede koppeling te maken naar 
de voor de Taak vereiste niveaus van expertise. Er zijn verschillende manieren om deze niveaus te 
ordenen. Een geschikte vorm is het gebruik van de piramide van Miller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller (1990) heeft dit in de vorm van een piramide gedaan. Mehay en Burns (2009) hebben aan de 
piramide van Miller een derde dimensie toegevoegd, namelijk gedrag, vaardigheden en kennis 
(toenemende professionele authenticiteit). Met gebruik van de piramide, is het mogelijk te bepalen in 
welke mate medewerkers in een organisatie moeten voldoen aan functie-gerelateerde eisen (de 
Taak/Context), en over welk daarbij behorend competentieniveau ze moeten beschikken. Elk gewenst 
competentieniveau heeft bijbehorende instrumenten en werkvormen voor zowel opleiding, beoordeling 
als ook evaluatie. Deze zijn beschikbaar op individueel- als collectief niveau. Opleiden, trainen en 
oefenen wordt daardoor specifieker en effectiever gemaakt. 
 

2.3 Context 
Vanuit de trias MTC zijn de Mens en de Taak beschreven. De derde ‘knop waaraan kan worden 
gedraaid’ is de Context. In welke omgeving werkt de Mens?  
Hierin kunnen positieve of potentieel negatieve factoren voor komen die invloed hebben op het 
menselijk gedrag en functioneren. Zowel in de opzet van de werkprocessen als in ondersteunings- en 
sturingsprocessen zou daar doorlopend, en proactief, rekening mee moeten worden gehouden. Voor 
de ondersteuning en sturing binnen de organisatie hoort het vormen van de Context daarmee tot een 
primaire taak! Wanneer deze niet op orde is, komen goed samengestelde Mensen en Taken niet tot 
hun recht. Dit heeft uiteindelijk een negatief effect op het zichtbare gedrag van de mensen in de 
uitvoering. 
 
De Context heeft betrekking tot alles wat de Mens nodig heeft bij de uitvoering van de Taak. Denk hierbij 
aan materieel en materialen, systemen, roostertechniek, teamsamenstelling, opleiding- en 
trainingsprogramma’s, financieel- en HRM-beleid, gebouwen, arbeids- c.q. werkomgeving en 
infrastructuur etc.  
De voornoemde zaken zijn essentieel, echter is één factor is van doorslaggevend belang als het gaat 
om de human factors benadering en de mogelijkheid duurzaam te leren en verbeteren. Dat is de cultuur 
of subcultuur binnen de organisatie of het organisatieonderdeel. Alle organisatieprocessen, primaire, 
ondersteunende en sturende, zijn onderdeel van de human factors benadering binnen de organisatie. 
De cultuur is de belangrijkste bron van veilig en effectief handelen in de lerende en verbeterende 
organisatie. Er zijn veel culturen te benoemen. Wij beperken ons tot de Blame, No-blame en de Just 
Culture omdat deze in de praktijk het meeste voorkomen en het duidelijkst verbonden zijn met de trias 
MTC. 
 
Blame cultuur 
In een Blame cultuur, ook wel punitieve cultuur genoemd, ligt de nadruk van de 
organisatie op het vinden van een schuldige, een zondebok. Bij problemen richt men 
zich dus op de (uitvoerende) Mens in de MTC-trias. 
Doordat hierop de nadruk ligt wordt er een sfeer gecreëerd van het wijzen met het 
vingertje naar anderen, en/of het verzwijgen van (dreigende) misstanden en fouten. 
Klokkenluiders moeten bang zijn voor represailles. Leren en verbeteren komt alleen maar tot stand uit 
angst en niet uit het besef dat leren en verbeteren noodzakelijk is om als organisatie succesvol te 
kunnen worden. 
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Figuur 2 Piramide van Miller en Mehay en Burns. 
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No-blame cultuur 
In een no-blame cultuur wordt juist veel aandacht besteedt aan het feit dat 
nooit naar de (uitvoerende) Mens wordt gekeken. De Mens krijgt nooit de 
schuld, met het idee dat men openlijk over problemen spreekt waardoor we 
volop kunnen leren. Hierin voelt echter niemand zich verantwoordelijk voor 
hetgeen is gebeurd. Mensen worden niet of nauwelijks aangesproken of verantwoordelijk gehouden 
voor hun gedrag, met een sterk negatief effect op de mogelijkheid tot verbeteren. Want hoewel 
werkprocessen kunnen worden aangepast, voelt men zich niet noodzakelijk verplicht tot het volgen 
van de nieuwe richtlijnen. Lessen kunnen dus niet of nauwelijks in de praktijk worden gebracht.  
 

Just culture 
Het principiële uitgangspunt in een Just culture is dat mensen fouten maken en dit 
altijd zullen blijven doen omdat ze nu eenmaal mens zijn. De organisatie accepteert 
dit als zodanig. Als er iets (dreigt) fout te gaan ligt de focus van de organisatie niet 
op het vinden van de schuldige dan wel het klakkeloos accepteren van het feit, maar 
naar het zoeken naar een verklaring en achterliggende oorzaken waarom het is 
gebeurd zoals het is gebeurd. Hiervoor is het noodzakelijk om een omgeving van 
vertrouwen te creëren waarin mensen gestimuleerd (en zelfs beloond) worden om essentiële (veiligheid 
gerelateerde) informatie te delen, maar waarbij het ook helder is waar de lijn wordt getrokken tussen 
acceptabele en niet-acceptabele houding en gedrag. Met andere woorden verklaren is niet hetzelfde 
als het zoeken van een excuus. Dit betekent dus eerlijk zijn over eigen functioneren en ontvankelijk zijn 
voor feedback. Doordat mensen niet worden afgerekend zoals in een blame cultuur en zich 
verantwoordelijk voelen in tegenstelling tot een no-blame cultuur, ontstaat er een cultuur van vertrouwen 
en veiligheid. Een cultuur waarin duurzaam kan worden geleerd en verbeterd. 
 
James Reason onderkent de Just culture naast de geïnformeerde-, rapporterende-, flexibele- en lerende 
cultuur, als noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een safety/veiligheidscultuur. Een cultuur die we 
zien in sectoren zoals de luchtvaart, de petrochemische industrie en in toenemende mate in de zorg- 
en hulpverlening. 

3 Resultaat van de MTC-trias: (zichtbaar) Gedrag 
In het trias model is het uiteindelijk zichtbaar gedrag het resultaat van de interactie tussen de drie 
onderdelen van de trias: Mens, Taak en Context. Een organisatie is uiteindelijk op zoek naar het sturen 
van dit resultaat: het sturen van het uiteindelijke handelen van de mensen in de organisatie.  
Om dit gedrag te meten is het noodzakelijk om het zichtbare gedrag te objectiveren. En omdat gedrag 
door verschillende mensen verschillend wordt ervaren, is het van belang om van verschillende 
perspectieven, verschillende invalshoeken, naar het gedrag van iemand te kijken. Een manier om dit te 
doen is de 360 graden feedback methode. 
 
360-graden feedback methode 
De 360-graden methode geeft feedback gericht op gedrag. Een deelnemer vraagt hierin anderen 
feedback te geven op het eigen gedrag. De feedbackgevers doen dit door middel van een (online) 
vragenlijst welke opgesteld is om het gedrag te scoren op zo’n manier dat de scores vanuit de 
verschillende invalshoeken vergeleken kunnen worden. De deelnemer vult de vragenlijst ook over 
zichzelf in, om zo het beeld over het eigen gedrag te kunnen vergelijken met het gedrag zoals het door 
anderen wordt ervaren.  
 
De 360-graden feedback methode geeft een praktische invulling van het zogenaamde ‘Johari-venster’.  
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Het venster bestaat uit vier kwadranten, zoals hierboven is aangegeven. De 360-graden feedback 
methode brengt het groene en het oranje gebied in beeld. Het gele gebied kan deels worden ontsloten, 
en het rode gebied blijft voor iedereen onbekend.  
 
Duurzaam leren en verbeteren betekent dat middels het individuele (of collectieve) 
ontwikkelingsprogramma het groene gebied kan worden vergroot en de andere gebieden worden 
verkleind. Wat zichtbaar is voor iedereen (het groene vlak), is gemakkelijk onderling te bespreken. 
Daarover ben je het immers al met elkaar eens. Voor persoonlijke ontwikkeling is ook de blinde vlek van 
groot belang. Het gebied toont gedrag dat anderen zien, maar waar de deelnemer zelf geen weet van 
heeft. Pas wanneer dit inzichtelijk is, kan een Persoonlijk Ontwikkelplan hier effectief op gaan sturen.  
Ook boeiend is het verborgen gebied. Dit ziet de deelnemer zelf wel, maar anderen niet. Dit kan bewust 
zijn (privacy), maar onbewust komt ook veel voor. De deelnemer denkt dan dat het gedrag voor anderen 
zichtbaar is, maar dit blijkt niet zo te zijn. Dit is een bron van miscommunicatie en problemen in de 
samenwerking. De 360 brengt deze verschillende vlakken in beeld, als startpunt van verdere 
ontwikkeling. Goede bespreking om de uitkomst te duiden is van belang; het is een startpunt om met 
elkaar in gesprek te gaan.  

4 De trias integraal: meten van de factor Mens in zijn Taak en Context 
Voorgaand is een omschrijving van hoe menselijk gedrag ontstaat vanuit de trias Mens, Taak en 
Context. Er zijn twee meetmethoden besproken. Als eerste de CPP: meting van de factor Mens. 
Daarnaast de 360 graden Feedback voor meting van het resulterende zichtbare gedrag. 
Om te kunnen ‘draaien aan de juiste knoppen’ is het interessant om te kunnen kijken naar wat de mens 
in zich heeft (de CPP), en wat tot uiting komt (de 360 graden feedback). In de luchtvaart is uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de menselijke grondslag van de in de 360 graden feedback gemeten 
gedragsonderdelen. Daarmee is door de Human Factors Adviesgroep een tool ontwikkeld die het 
zichtbare gedrag ‘terugrekent’ naar de persoonskenmerken die daarbij horen. Er wordt daarbij rekening 
gehouden met de normgroep, zodat een profiel ontstaat dat past bij de functie van de deelnemer. 
Door deze gecombineerde methode kunnen we in één grafiek zichtbaar maken welke 
persoonskenmerken de Mens bezit, en hoe dit tot uiting komt in gedrag. Waar de score voor gedrag en 
mens overeenkomen, werkt de deelnemer ‘in zijn kracht.’  
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Figuur 3 Johari-venster en ontwikkelingsperspectief. 
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Vaak zijn er echter verschillen: 

• De Mens (CPP) scoort hoger dan zichtbaar in zijn gedrag (de 360 graden feedback).  
(In figuur 4 te zien bij o.a. Contactuele Souplesse). 
De deelnemer heeft meer in zijn mars dan in zijn gedrag zichtbaar wordt. Er is dus iets in de 
Taak of Context die de deelnemer remt op dit vlak. 

• De Mens (CPP) scoort lager dan zichtbaar in zijn gedrag (360 graden feedback). 
(In figuur 4 te zien bij o.a. Consciëntieus). 
De deelnemer werkt ‘boven zijn kracht’. Hoewel hij op dit vlak vanuit zijn persoon wat zwakker 
is, wordt dit binnen de Taak en Context compenseert. 

Beiden kunnen resulteren in negatieve invloeden, vooral op het vlak van Human Performance & 
Limitations bijvoorbeeld vermoeidheid, stress, frustratie, etc. Op termijn heeft dit een negatieve invloed 
op het gedrag. 
 
Door deze integrale benadering wordt het mogelijk te zien op welk vlak mensen ontwikkelpunten 
hebben, en wat de beste aanpak is. Het is inzichtelijk of aanpassingen aan de Taak of Context het 
meeste effect zullen resulteren, of wellicht juist aanpassingen aan de Mens (coaching, training). 
 
Met de integrale aanpak wordt het resultaat aangepakt, door een zo efficiënt mogelijke ingreep: het 
draaien aan de juiste knoppen in de trias-MTC. 
 
Om duurzame verbeteringen in een organisatie te kunnen realiseren is het noodzakelijk om naar elke 
factor van de trias MTC te kijken omdat ze onverbrekelijk met elkaar samenhangen en in samenhang 
het gedrag van medewerkers bepalen.  
 
 
Een voorbeeld: integrale benadering uit de praktijk: 
 
Een medewerker is al langere tijd narrig op het werk en presteert onder de maat. Na een gesprek met 
de leidinggevende concludeert deze dat de medewerker wellicht niet voor het werk geschikt is. 
Verregaande maatregelen worden overwogen.  
 
We zien hier op het eerste gezicht de gewoonte bij gedrag te reflecteren op slechts de mens: het gedrag 
van de medewerker is niet wenselijk en daarbij blijven de prestaties achter bij de verwachtingen en 

Figuur 4 Grafische combinatie van de CPP en de 360 graden feedback meting. 
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vereisten. Kortom de medewerker voldoet niet (meer?). De eerste neiging is ‘draaien’ aan de knop 
‘Mens.’ Die moet zich immers anders gedragen. 
 
Alvorens tot deze conclusie te kunnen komen, dient volgens de principes van de Just culture eigenlijk 
eerst te worden gekeken naar mogelijk achterliggende oorzaken. Hiervoor biedt het trias MTC-model 
en de integrale human factors benadering uitkomst. Een eerste voor de hand liggende vraag is waarom 
is de medewerker narrig en zijn de prestaties onder de maat? Beantwoording van deze vraag vanuit de 
factor Mens betekent feitelijk beantwoording van de vraag over welke persoonskenmerken en -
competenties de medewerker beschikt. En loopt deze wellicht tegen elementen van Human 
Performance and Limitations (HP&L) aan; wordt er bijvoorbeeld meer gevraagd dan op lange termijn 
kan worden verwacht? 
 
Zo kan bijvoorbeeld de narigheid worden verklaard omdat betrokkene een hoog ambitie- en 
accuratesseniveau heeft (factor Mens) en dus zeer gemotiveerd is om zijn werk heel goed te doen. De 
vraag is dan waarom kan hij niet goed zijn werk doen? Is het bijvoorbeeld omdat een hoge werkdruk en 
slechte arbeidsomstandigheden (factor Context) leiden tot vermoeidheid of frustratie? We komen dan 
bij HP&L: vermoeidheid, frustratie en stress zorgen dat de aandacht bij het werk verslapt. Zintuigelijke 
prikkels komen onvoldoende door, waardoor verkeerde beslissingen worden genomen en prestaties 
achterblijven. In dit geval heeft de factor Context een negatieve invloed op de factor Mens.  
We kunnen dan nog verder kijken. Heeft betrokkene niet eerder aan de bel durven trekken uit angst 
voor represailles (factor Context, cultuur)? Of is betrokkene zich niet bewust van de negatieve invloeden 
op zijn gedrag (blinde vlek). In beide gevallen heeft aanspreken op het vertoonde gedrag, of represailles 
weinig zin omdat de oorzaak van het vertoonde gedrag niet een bewuste keuze is. Mogelijk is de 
werknemer zich zelfs niet eens bewust van het getoonde gedrag.  
Het probleem ligt nu bij de aard van het werk (factor Taak) en/of bij werkomstandigheden (factor 
Context). Iets ‘doen aan’ de mens is niet effectief; de volgende mens zal in dezelfde taak en context 
terecht komen. In dit geval is het waarschijnlijk dat veel meer kwaliteitsverbetering te verwachten valt 
indien er aan “de knoppen” Taak en Context wordt gedraaid. Het kan natuurlijk ook zijn dat, gelet op de 
persoonskenmerken van betrokken, het niveau van de werkzaamheden te hoog ligt dan wel er 
onvoldoende is opgeleid, getraind en geoefend. In dat geval kan worden gekozen voor extra training, of 
overplaatsing naar een functie waar de Taak en Context beter passen bij de Mens. Dit is echter geen 
represaille of straf; het is een oplossing. Dit moet ook helder zijn naar de betrokkene en zijn collega’s, 
om de Just Culture te bewaken. 

5 Conclusie 
Het voorgaande is slechts een voorbeeld hoe factoren van de trias MTC in kunnen grijpen op het 
zichtbare gedrag (en prestaties) van mensen. Om duurzame verbeteringen in een organisatie te kunnen 
realiseren is een integrale human factors benadering binnen de trias MTC noodzakelijk omdat zij 
onverbrekelijk met elkaar samenhangen en het gedrag van medewerkers bepalen. Initiële maatregelen 
kunnen worden bepaald door gebruik te maken van de piramide van Miller, om te bepalen waar 
medewerkers staan, ten opzichte van wat gewenst is binnen de trias MTC. Hierna kan gericht worden 
getraind, gecoacht en gewerkt. De praktijk verandert echter continu en dus dienen initiële maatregelen 
te worden opgevolgd door maatregelen die toezien op borging. Bijvoorbeeld periodieke uitvoering van 
360-graden feedback metingen, gecombineerd met evaluaties en waarnemingen in de praktijk. Hiermee 
kunnen mogelijke hiaten tussen theorie en praktijk tijdig worden gesignaleerd en mitigerende 
maatregelen worden genomen. Het al oude spreekwoord ‘voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook 
voor de proactieve integrale human factors benadering. 
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