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Disclaimer 

Niets uit deze rapportage mag worden gepubliceerd of verveelvoudigd zonder toestemming van VNCW (Vereniging Nederlandse Chemische 
Vereniging). VNCW en de opstellers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste weergave van hetgeen opgenomen is in de 
rapportage. De in deze Best Practice opgenomen informatie is naar beste eer en geweten samengesteld, maar beoogd geen toepassing op een 
individuele organisatie. Ieder bedrijf zal zijn eigen interpretatie en toepassing moeten nastreven, waarbij deze rapportage als leidraad gebruikt kan 
worden. Voor meer informatie mail je met info@vncw.nl 
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VOORWOORD 
 

Graag presenteren wij u de Best practice BBS Warehousing. Doelstelling van deze goede 

techniek is een leidraad te zijn om met ‘goede praktijken’ de veiligheid in de chemische 

warehousing te vergroten.  

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden en medewerkers over de 

veiligheid in het magazijn te waken. De VNCW draagt daar, in de vorm van tools, als 

branchevereniging graag aan bij.  

Deze Best practice is bedoeld voor directie, logistiek managers, SHQE coordinatoren 

leidinggevenden en iedereen die geinteresseerd is en zich wil verdiepen in veiligheid. 

Er bestaan al een aantal Behavior based Safety programma’s. Deze zijn in het kader van deze 

Best practice bekeken en daar waar ze van toepassing zijn, zijn de ‘goede praktijken’  vermeld. 

Ook is aansluiting gezocht met tools die in het kader van deze BBS Warehousing gebruikt 

kunnen worden.  

De realiteit bij het schrijven van deze Best Practice is dat er in magazijnen veel anderstalige 

medewerkers aan het werk zijn. Een gegeven waarmee bij het samenstellen rekening 

gehouden is. 

Naast deze Best practice is er tevens een korte presentatie (Powerpoint) opgesteld die de 

bedrijven die met het traject willen starten kunnen gebruiken. Dit is achtergrond materiaal 

beschikbaar voor de VNCW leden. 

 

Namens de VNCW 

Voorzitter 

Luciën Govaert 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEESWIJZER.  
 

0.1. BEST PRACTICES VNCW 
 

Als branchevereniging voor de chemische logistiek promoot de VNCW op actieve wijze de 

veiligheid binnen de magazijnen. Hoewel veiligheid binnen de branche een gezamenlijk 

streven is, onderkennen we dat bedrijven individueel verschillend van elkaar zijn. Een best 

practice binnen de VNCW is daarom altijd een vrijwillige leidraad.  

Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven om invulling te geven aan de veiligheid 

binnen het bedrijf. De leidraad die we hiermee geboden wordt kan door het bedrijf op de 

eigen situatie toegepast worden rekening houdend met de eigen regels en inzichten. 

 

0.2. VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING 
 

Vanuit de Arbowet dient een werkgever er alles aan te doen om een ongeval te voorkomen. 

Aan de andere kant dient de medewerker instructies, aanwijzingen en scholing wel te volgen. 

De werkgever heeft allerlei instrumenten om zich aan de wet te houden zoals het uitvoeren 

van een RI&E, ondersteuning Arbodienst, geven van onderricht en voorlichting, het creëren 

van een veilige werkplek, beschikbaar stellen van PBM’s.   

Naast de Arbowet hebben de meeste opslaghouders ook te maken met wet- en regelgeving 

zoals de WABO, Activiteitenbesluit, BRZO, PGS15 en vervoer codes zoals de ADR en IMDG. 

De wettelijke verplichtingen dienen vertaald te zijn naar procedurele instructies die 

gecommuniceerd zijn met de medewerkers.  

Deze Best practice lijkt ‘boven’ de wetgeving uit te gaan, maar feitelijk wordt met het streven 

naar een veilige werkomgeving en het voorkomen van ongevallen voldaan aan wet- en 

regelgeving. 

 

0.3. BESTAANDE BBS-EN 
 

Onderstaand worden een aantal bestaande BBS-en gepresenteerd die we in het kader van 

deze Best practice nader bekeken hebben. 

 



 

 

BBS in het wegvervoer. 

Binnen het vervoer over de wegvervoer bestaat er al enige jaren een BBS. Dit in het kader van 

de nascholing chauffeurs.  

 

BBS in de SQAS. 

Door scienta.org is een cursus ontwikkeld die zich specifiek richt op BBS voor 

magazijnpersoneel ‘Behaviour Based Safety voor Warehouse Medewerkers’. Deze cursus 

bestaat uit vijf verschillende modules.  

 

De eerste drie modules zijn opgedeeld in een aantal lessen. Aan het eind van elke les moet 

men een aantal oefenvragen beantwoorden. De SQAS vragenlijst eist dat de BBS cursus in 

ieder geval elke drie jaar herhaald wordt. Het kan ook zijn dat op grond van de 

praktijkbeoordeling of tussentijdse resultaten de cursus eerder herhaald moet worden. Maar 

als uit tussentijdse evaluaties blijkt dat de prestaties en het gedrag van individuele 

medewerkers heel goed is, mag de herhalingsopleiding worden uitgesteld naar 4 of maximaal 

5 jaar. 

 

De volgende modules komen aan bod: 

Module 1 - Inleiding en achtergronden 

Met daarin: Inleiding, achtergronden en wettelijke kaders 

Module 2 - Rol van de warehouse medewerkers 

Met daarin: verantwoordelijkheden en melden van incidenten 

Module 3 - Werkhouding en gedragshouding 

Met daarin: Gedragsregels in het warehouse, Bediening van installaties, Veilige opslag en Veilig laden 

en lossen 

  



 

1. INLEIDING BBS 
   

1.1. GEDRAGSBEINVLOEDING 
 

Gedragsbeïnvloeding is geen eenvoudige zaak. Er zijn geen panklare methoden die je simpel kunt 

uitrollen waarna iedereen veilig aan het werk gaat. Bij gedragsbeïnvloeding gelden globaal twee 

invalshoeken:  

 

De cultuur invalshoek; hierbij kiest men voor het beïnvloeden van normen, waarden en overtuigingen 

waarbij men vanuit een gedeelde missie en visie (‘Samen veilig naar huis’ of ‘0 ongevallen’) het 

concrete dagelijks handelen probeert te sturen. 

De behavioristische invalshoek waarbij (onveilige) gedrag ‘hands on’ wordt aangepakt en verbeterd 

door het organiseren van feedback en interactie op de werkvloer.   

 

In de praktijk zien we vaak dat beide invalshoeken worden gecombineerd. Werken aan 

veiligheidsbewustzijn gebeurt door het formuleren van heldere normen en waarden, uitgangspunten 

en regels, die top down worden geïntroduceerd. Maar tegelijkertijd wordt het aan- en bespreken van 

veiligheid op de werkvloer geïntroduceerd en aangemoedigd, bijvoorbeeld aan de hand van 

interactieve toolboxen die worden gegeven door collega’s die de rol van veiligheidsambassadeur op 

zich hebben genomen. 

In deze best practice geven we een overzicht van gedragsinterventies die zich hebben bewezen in de 

praktijk. Daarbij zult u merken dat sommige interventies zich puur richten op directe 

gedragsbeïnvloeding. Maar veel interventies dragen tegelijkertijd ook bij aan het ontwikkelen van 

normen en waarden. Opgeteld leiden de interventies tot ontwikkeling en versterking van het veiligheid 

bewustzijn in brede zin. 

 

 
 

Bovenstaande model geeft de ontwikkeling aan van zowel individueel gedrag als dat van de organisatie 

als geheel, bij toepassing van de uitgangspunten van Behavior based safety. 



 

1.2. WAT IS BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)? 
 

Behavior Based Safety (BBS) is gericht op het verminderen van risico’s door het 
(veiligheids)gedrag van medewerkers inzichtelijk te maken, te begrijpen en te beïnvloeden. 
BBS is zichtbaar wanneer medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag, wanneer 
leidinggevenden bewust voorbeeldgedrag tonen, wanneer er sprake is van positief kritische 
feedback, wanneer er onveilige handelingen en gedragingen gemeld worden (in plaats van 
onveilige situaties) en wanneer ook (bijna) incidenten worden gemeld.  
 
BBS leidt tot versterking van alertheid en signalerend vermogen ten aanzien van risico’s. 
Medewerkers pakken hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en wisselen 
ervaringen uit waardoor een lerende organisatie ontstaat.  
 
BBS is een werkwijze die niet eenduidig van de ene op de andere dag geïntroduceerd kan 
worden. Elk bedrijf is anders en er bestaan geen bedrijven die niet al het een en ander 
geregeld hebben op het gebied van veiligheid, wat zich vertaald in een specifieke 
veiligheidscultuur. Daarom kan een BBS aanpak wel eens lastig aansluiten op de bestaande 
(bedrijfs-)cultuur. Zo zal bijvoorbeeld bij een bedrijf dat sterk top down georganiseerd is, het 
inzetten van eigen mensen als veiligheidscoaches, niet direct goed landen. De introductie en 
het succes van BBS neemt tijd en bestaat deels uit trial & error.  
 
BBS is in wezen een visie op gedragsverandering, die vertaald en verwerkt wordt in 
uiteenlopende interventies. Deze interventies vormen tezamen een gedragsprogramma met 
diverse trainingen en workshops, soms ondersteund door campagnes en actieplannen. In zo’n 
BBS programma staan principes uit de gedragspsychologie centraal. De basis van een BBS 
aanpak bestaat uit het observatie- en feedbackproces. 
 
In deze best practice beschrijven we aan de hand van 6 stappen de verschillende interventies 
om te komen tot een duurzame veiligheidscultuur. 
 
 

1.3. DE PRINCIPES VAN BBS 
 

1. Gedrag wordt door stimuli/gebeurtenissen en overtuigingen veroorzaakt. Door het 

onderzoeken van deze stimuli en overtuigingen verkrijg je inzicht in het ontstaan van 

bepaalde gedragingen. 

2. Gedrag heeft consequenties. Deze consequenties kunnen gedrag stimuleren, in stand 

houden of juist belemmeren. Door het gedrag te onderzoeken krijg je inzicht in welke 

factoren het gedrag in stand houden of juist tegenwerken. 

3. Aan de hand van observaties van (onveilige of veilige) gedragingen en de juiste 

reacties daarop, kun je gedrag beïnvloeden. Voorbeelden van reacties die je kan 

inzetten zijn complimenten, bonussen, officiële waarschuwingen, waardering van 

collega’s, etc. 



 

 

4. Regelmatige feedback is noodzakelijk om nieuw gedrag te bevorderen en in stand te 

houden. Vooral positieve en constructieve feedback verhogen motivatie en open 

communicatie op de werkvloer. 

5. Duidelijke en concrete doelen werken motiverend en leiden tot betere resultaten. 

 

 

1.4. VOORWAARDEN VOOR EEN SUCCESVOLLE INTRODUCTIE VAN EEN BBS. 
 

Het inzetten van een BBS traject vraagt van het management een duidelijke ondersteuning: 

het management dient direct betrokken te zijn bij veiligheid waarbij op een constructieve en 

ondersteunende manier over veiligheid op de werkvloer gepraat kan worden. Het is daarbij 

belangrijk dat er een duidelijke richting gekozen wordt door het hele management en niet dat 

er middenkader is die de gekozen richting ondergraaft.  

Het is belangrijk dat de focus niet alleen op het eigen personeel ligt, maar ook op contractors 

en uitzendpersoneel. 

1. Het hele bedrijf wordt betrokken bij de aanpak inclusief contractors en 
subcontractors. 

2. Het management is betrokken bij veiligheid en laat dit ook zien door ervoor te zorgen 
dat veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de eisen, goed onderhouden worden, en 
waar nodig aangepast worden. 

3. Er is een open cultuur waarin management en medewerkers op een constructieve 
manier over aspecten van veiligheid op de werkplek kunnen en willen praten. 

4. Er is sprake van transparant en eenduidig leiderschap, met name bij het middenkader. 
5. De focus ligt op veilig gedrag in plaats van KPI’s of targets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ZES STAPPEN OM INVULLING TE GEVEN AAN EEN BBS PROGRAMMA  
 

In dit hoofdstuk gaan we het BBS programma daadwerkelijk uitrollen. Om invulling te geven aan het 

BBS programma bevelen we een pragmatische aanpak aan. Een te ‘zwaar’ programma zal door de 

organisatie wellicht niet ‘gedragen’ te worden. Kijk daarbij vooral ook naar waar je kunt aansluiten op 

de huidige structuren: begin met de huidige hiërarchische structuur. Later in het proces kan de 

conclusie zijn dat bepaalde functies beter ingevuld kunnen worden dan andere personen binnen de 

organisatie. De uitrol van het BBS programma gaat in stappen. 

 

Stap 1. Inrichten van het proces incl. kick off en stuurgroep  

Stap 2. Het vaststellen van de huidige situatie  

Stap 3. Veiligheidsambitie bepalen en actieplan opstellen  

Stap 4. Aan de slag met veiligheid (mogelijke interventies)  

Stap 5: Analyse en terugkoppeling tussendoor  

Stap 6: Evalueren en doelen (her)formuleren 

Deze stappen zullen we onderstaand verder toelichten.  

 

STAP 1. INRICHTEN VAN HET PROCES INCL. KICK OFF EN STUURGROEP  
 

Het is essentieel dat het management en directie commitment uitdragen ten aanzien van 

veiligheid en de gewenste cultuur- en gedragsverandering. Een kick-off presentatie is een 

mogelijkheid om dit helder te maken. Daarbij dient men de aanleiding voor een BBS traject 

begrijpelijk en helder over te brengen aan alle medewerkers.  

 

VEILIGHEIDSDAG 

 

Veel bedrijven hebben periodiek een (internationale) veiligheidsdag of -event rondom de 

speerpunten op het gebied van veiligheid of gouden gedragsregels. Een veiligheidsevent, 

waarin medewerkers op een leuke en leerzame wijze aan de slag gaan met veiligheid, is dé 

manier om deze speerpunten of gouden veiligheidsgedragsregels op aansprekende wijze 

onder de aandacht te brengen. Het kan ook ingezet worden als start van een BBS programma.   

 

 

 



Veiligheidsevents bestaan meestal uit creatieve en afwisselende (gedrags-)thema’s, waarin 

deelnemers verschillende spelelementen, workshops en lezingen doorlopen. Om 

medewerkers te activeren is een competitie-element en een thema (‘Het Veiligheids-EK’ of 

‘De Veiligheids-Elfstedentocht’) aan te raden.  

Ook kan het gaan om een workshop waarbij ‘gehoorbescherming’’ centraal staat en de 

gevolgen van gehoorschade aan de orde komen. Wanneer het gekozen thema een directe link 

heeft met de actualiteit op de werkvloer, zal de boodschap van het event beter beklijven en 

daadwerkelijk ‘impact’ hebben.  

Doelstellingen van een Veiligheidsdag of -event kunnen zijn: 

- Veiligheidsbewustzijn versterken van medewerkers rondom het gekozen 
gedragsthema; 

- Uitwisselen van Best Practices en ervaringen op het gebied van veilig werken; 
- Borgen van gedeelde veiligheidsnormen en waarden; 
- Versterken van de teamgeest. 

 

 

UW START PRESENTATIE. 

 

Het is raadzaam om uw BBS traject te introduceren met een start presentatie. In deze 

presentatie maakt u duidelijk wat de doelstelling van het BBS traject is, wie betrokken is, hoe 

lang het project loopt en het onderstrepen van het belang dat iedereen meedoet. 

Wanneer mensen een stem krijgen in een verandertraject en (mede)eigenaar worden van de 

instrumenten en interventies die worden ontwikkeld en ingezet, dan zullen ze zich ook meer 

betrokken voelen. Ze voelen zich eigenaar van de verandering en zullen met hun overtuiging 

en enthousiasme waarschijnlijk ook de anderen mee kunnen krijgen in de beoogde richting.  

 

Bij het vaststellen van de huidige situatie (zie stap 2) wordt een inventarisatie gemaakt van de 

speerpunten en (gedrags-)thema’s die spelen bij de verschillende afdelingen/teams. Hierbij 

kan op basis van de huidige situatie een op te richten ‘stuurgroep’ meedenken over de prioriteiten en 

de uitwerking van de interventies. Een stuurgroep zou daarom kunnen bestaan uit een 

vertegenwoordiging van de werkvloer (of veiligheidsambassadeurs, indien van toepassing), een 

veiligheidsfunctionaris en een interne projectleider. De onderwerpen en (gedrags-)thema’s moeten 

goed aansluiten op de veiligheidsbeleving binnen de afdelingen/teams en inspelen op actuele 

kwesties.  

De stuurgroep gaat het BBS veranderproces richting geven en monitoren. De leden worden de BBS 

Safety Coaches / praktijkbegeleiders die (een deel van) de tools en acties gaan organiseren en 

uitvoeren of coördineren.  

 

 

 



 

AANWIJZEN PRAKTIJKBEGELEIDERS 
 

De praktijkbegeleiders worden vervolgens getraind in de principes van BBS en in de rol van Safety 

Coach op de werkplek. 

 

 

STAP 2. HET VASTSTELLEN VAN DE HUIDIGE SITUATIE 
   

U kunt op verschillende manieren een ‘nul situatie’ vaststellen. Er zijn hiervoor diverse tools in 

omloop. Hieronder staat een opsomming van de verschillende gedrags- en cultuurmetingen 

die in Nederland gebruikt worden en die u kunt inzetten om de huidige situatie te meten en 

te onderzoeken.  

De verschillende meetmethoden zijn beoordeeld op basis van de volgende criteria: 

 

1. Methode van meten: vragenlijst (individueel) of interactief 

2. Tijdsinvestering 

3. Maatwerk 

4. Voor-/nadelen 

 

 

Meting 
Omschrijving 

 

Self Assessment 

Questionnaire 

Veiligheidscultuur  

(Veiligheid voorop) 

 

S.A.Q. (Veiligheid Voorop) is gebaseerd op de Hearts & Minds methode. Het is 

een questionnaire met 105 stellingen verdeeld over 21 thema’s die op 5 

niveaus gescoord moeten worden. 

1. De questionnaire kun je individueel uitzetten binnen het bedrijf maar 
ook in groepjes laten bespreken (begeleiding is nodig) 
Van 1 tot 4 uur, sterk afhankelijk van werkwijze en het aantal thema’s 

2. Je kunt een keuze maken uit de thema’s, afhankelijk van je doelgroep 
3. Stellingen staan in voorspelbaar oplopende vorm waardoor gewenst 

invullen mogelijk is. Kan voorkomen worden door invullen in 
groepsverband 
 

 

Safety Culture 

Assessment (SCA) 

 
Meting bestaat uit 16 praktische thema’s met stellingen die verdeeld zijn over 
3 cultuurniveaus. Meting is ontwikkeld in samenwerking met een 
internationaal chemisch bedrijf. Meting wordt altijd interactief in groepjes 
uitgevoerd. 
 

 



 
1. Medewerkers bepalen gezamenlijk de scores 
2. Workshop duur circa 3 uur 
3. Je kunt een keuze maken uit de 16 thema’s 
4. Het is een gedragen meting maar het kost behoorlijk veel tijd. De opzet 

leidt tot een praktisch plan van aanpak 
 

 

ProRail audit 

Veiligheidsladder 

 
De Veiligheidsladder is een nationaal erkende norm voor veiligheidscultuur. 
Er dient een self-assessment te worden uitgevoerd en interne audits door 
middel van interviews met vertegenwoordigers van elk niveau in de 
organisatie. Voor certificatie van de Veiligheidsladder is een externe audit door 
een (onafhankelijke) certificatie-instelling vereist.  
 

1. Combinatie tussen vragenlijsten (stellingen) laten invullen en houden 
van interviews is mogelijk. 

2. Het is een omvangrijke norm en de tijdsinvestering is groot. 
3. De Veiligheidsladder is zo ontwikkeld dat het kernconcept generiek 

toepasbaar is. De Veiligheidsladder biedt daarnaast voldoende ruimte 
om de uitwerking/toepassing ervan ‘op maat’ te maken door eisen en 
criteria te interpreteren in de geest van de bedrijfssector en het type 
bedrijf. 

4. De Veiligheidsladder is een erkende norm voor ontwikkeling van 
veiligheidscultuur, maar de tijdsinvestering is groot en kosten voor 
certificatie zijn noodzakelijk. 

 

 

Zelfbeoordeling door 

werkgroep 

 

Om een ‘nul situatie’ vast te stellen kan een werkgroep opgericht worden en 

op basis van een analyse een zelfbeoordeling worden uitgevoerd. Deze 

werkgroep kan bestaan uit vertegenwoordigers van de werkvloer en 

middenkader, een veiligheidsfunctionaris en/of een interne projectleider. De 

zelfbeoordeling vindt plaats door een gezamenlijke analyse van diverse 

bronnen, zoals ervaringen van de leden van de werkgroep, rapportages van 

veiligheidsaudits/inspecties, incidentmeldingen, algemene RI&E, etc.  

1. De werkgroep analyseert de verschillende informatiebronnen en kan 
enkel met  
vertegenwoordigers binnen de werkgroep overleggen. 

2. De tijdsinvestering hangt af van de omvang van de analyse / 
zelfbeoordeling. 

3. Maatwerk is het uitgangspunt. 
4. De nulmeting / uitkomsten zijn niet vergelijkbaar met andere 

meetinstrumenten. Er wordt met een beperkt aantal mensen in de 
organisatie gesproken, waardoor relevante informatie gemist kan 
worden. De werkgroep kan wel in korte tijd een start maken en 
interventies in werking zetten. 

 



 

HET NUT VAN EEN CULTUUR- OF GEDRAGSONDERZOEK  

 

Een cultuur- of gedragsonderzoek heeft een aantal functies:  

 

 Het geeft zicht op de veiligheidscultuur van de verschillende organisatieonderdelen / 
afdelingen (indien van toepassing). 
 

 Het maakt medewerkers bewust van de huidige cultuur (waar staan we nu?) en van de 
gewenste cultuur (waar willen we naartoe?).  
 

 Het werkt als een cultuurinterventie. Het biedt niet alleen inzicht maar brengt ook een 
gesprek, uitwisseling en/of bewustwording op gang.  
 

 Door de herhaalbaarheid geeft het inzicht in welke verandermaatregelen wel of niet 
effectief zijn per organisatieonderdeel. Daardoor krijgt het management meer grip op 
verandering.  
 

 Het biedt aanknopingspunten om medewerkers ‘mee’ te krijgen en zodoende hun 
energie en creativiteit te benutten. Daarmee krijgt het management meer draagvlak 
voor verandering. 
 

 Het is de basis voor een stapsgewijs veranderplan.  
 

 Een cultuuronderzoek kan voor BRZO-bedrijven ingegeven worden door 
Inspectiediensten. Bij het treffen van maatregelen of interventies ten aanzien van 
versterken van een duurzame veiligheidscultuur en/of gedrag dienen gekozen 
maatregelen onderbouwd en geëvalueerd te worden, bijvoorbeeld door een 
nulmeting en tweede meting. 
 

STAP 3. VEILIGHEIDSAMBITIE BEPALEN EN ACTIEPLAN OPSTELLEN 

 
Op basis van de resultaten van de (nul-)meting worden met elkaar de veiligheidsambitie voor 

het komende jaar bepaald. Deze stap heeft als resultaat concrete acties en aanbevelingen 

voor gedragsverandering voor het komende jaar. Bij BRZO bedrijven zullen de prestatie-

indicatoren als leidraad gebruikt worden. 

 

Voorbeelden van acties en beoogde gedragingen: uitvoeren van veiligheidsobservaties 

(gericht op  veilig gedrag), meldingen van bijna-ongevallen door medewerkers, verduidelijken 

meldprocedure, vaker kennisoverdracht over veiligheidsvoorschriften tussen collega’s laten 

plaatsvinden, duidelijkere instructie (laten) geven aan nieuwe medewerkers, grootste risico’s 

aanpakken door ‘Life-saving rules’ te introduceren, etc. 



 

STAP 4. AAN DE SLAG MET VEILIGHEID (MOGELIJKE INTERVENTIES) 
 

Hierbij geldt dat zowel de rol van management en rol van medewerkers belangrijk is. 

Hierbij dient aandacht te zijn voor Safety Leadership / leidinggeven aan veiligheid door het 

management en leidinggevenden.  

 

Op basis van de nulmeting worden door de stuurgroep één of meerdere interventies 

geselecteerd die aansluiten op de speerpunten van de meting. 

 

a) Werken met veiligheidsambassadeurs (ook wel ‘veiligheidsmedewerkers’ of ‘safety 

coaches’. 

 

Zoals aangegeven bevelen we aan om de leidinggevenden (in de logistiek ook wel 

‘teamleaders’, ’loodsbazen’ of ‘magazijnchefs’) binnen de bestaande hiërarchische structuren 

in te zetten als ‘veiligheidsambassadeurs’ ookwel ‘safety coaches.  

 

Het doel van het werken met veiligheidsambassadeurs of ‘safety coaches’ is om enkele 

gezichtsbepalende medewerkers in te zetten om veiligheidsgedrag op de werkvloer te 

versterken. Zij worden in de praktijk ingezet als de ogen en oren op het gebied van veiligheid, 

zorgen dat iedereen in de organisatie laagdrempelig meldingen kunnen doen, bespreken 

lopende acties/meldingen met leidinggevenden en zorgen (mede) voor informatie en 

terugkoppeling naar collega’s. Hun rol is om op een informele prettige manier aandacht te 

vragen voor veiligheid en daarmee het veiligheidsbewustzijn gedurende een langere periode 

te versterken. 

 

Door mensen uit de teams te betrekken bij veiligheidsissues, is veiligheid niet iets waar niet 

alleen het management zich mee bezig houdt, maar juist iets van de medewerkers zelf. Het 

betrekken van mensen motiveert en draagt aantoonbaar bij aan eigenaarschap. Het inzetten 

van veiligheidsambassadeurs zorgt voor een ‘verandering van binnenuit’ en is een bottom-up 

benadering om veiligheid te versterken. De veiligheidsambassadeurs zijn op de werkvloer 

aanwezig en hebben daardoor de mogelijkheid om gedrag te observeren en collega’s direct 

feedback te geven. 

In de praktijk groeien de veiligheidsambassadeurs – veelal onder begeleiding - door naar 

steeds meer zelfstandigheid en kunnen ze een bijdrage leveren aan het uitvoeren van 

(eenvoudige) risicoanalyses, werken ze mee aan opstellen van werkinstructies, organiseren ze 

korte toolboxen over gedragsonderwerpen of zorgen ervoor dat een nieuwe collega op de 

hoogte wordt gebracht van instructies en veiligheidsvoorschriften. 

 

 



 

b) Interactie over gedragsonderwerpen 

De interactie over gedragsonderwerpen kan op verschillende manieren plaats vinden. 

Bekende benaderingen die zich hiervoor direct of indirect lenen zijn toolbox, 

leanmanagement of shopfloor. 

 

Een toolbox is een korte bijeenkomst over veiligheid. In de praktijk betreft een toolbox nog 

wel eens puur informatieoverdracht. Meestal is de verwachting daarbij dat 

informatieoverdracht vanzelf leidt tot gedrags- en bewustzijnsverandering en dat is vaak niet 

zo. 

 

Om blijvende gedrags- en bewustzijnsveranderingen te realiseren kan een toolboxprogramma 

ondersteunen. Om dit te bereiken dienen toolboxen een interactief karakter te hebben en dat 

wil zeggen: een korte bijeenkomst waarin deelnemers nadenken, discussiëren of zelfs 

meebeslissen over een specifiek onderwerp. Na de toolbox maken de deelnemers afspraken 

over vervolgacties en krijgen ze eventueel een praktijkopdracht mee. Hierdoor werkt de 

toolbox door op de werkvloer. Het resultaat: commitment en een verhoogd 

veiligheidsbewustzijn. 

 

Lean Management en Veiligheid gaan hand in hand. Lean management gaat over het continu 

verbeteren van resultaten. ‘Lean’ staat voor Leer Echt Anders Nadenken. Welke resultaten u wilt 

verbeteren dat is aan u en dat kan dus ook resultaten op het gebied van veiligheid zijn. Lean 

management is een fundamenteel andere manier van denken en werken. Het vereist vastberadenheid 

en leiderschap om een hele organisatie daarin mee te nemen. 

 

Shopfloor Management in de zin van een managementconcept ondersteunt managers bij het 

consistent en duurzaam ontwikkelen en optimaliseren van processen en procedures op het 

gebied van veiligheid en waardecreatie. Door van managers een snel, proactief proces van 

probleemoplossing te eisen en dit te bevorderen, worden beslissingen versneld en worden 

medewerkers ontwikkeld tot verbetermanagers. Het gaat erom dat medewerkers in de hele 

organisatie actief betrokken worden en van elkaar leren.  

 

Alle benaderingen hebben als doelstellingen gedragingen te veranderen. Voorbeelden zijn: 

 

‘Golden rules’: deelnemers bepalen met het eigen team wat belangrijke veiligheidsregels zijn 

en op welke regels men elkaar scherp(er) gaat houden. De groep spreekt zich hierbij uit 

waardoor gezamenlijk aan normen en waarden wordt gewerkt. 

 

‘Aanspreken op (on)veilig gedrag’: deelnemers bespreken wat het belang is van elkaar 



aanspreken en hoe dit in het team op een prettige manier kan verlopen. 

 

‘Melden van incidenten’: een toolbox over het nut van het melden van incidenten (‘wat doen 

er mee?’) en hoe een melding dient te worden gemaakt met veelal specifieke aandacht voor 

bijna-ongevallen. 

Omdat het begeleiden van interactieve bijeenkomsten aanmerkelijk lastiger is dan zuiver 

informatie overdragen, zijn er train-de-trainer-trajecten, waarbij in een team of ploeg een 

toolboxbegeleider wordt getraind om deze te begeleiden. De toolboxen kunnen zowel 

leidinggevenden als veiligheidsambassadeurs, of een combinatie ervan, worden begeleidt. 

 

c) Implementatie gedragsregels (Golden Rules / Life-saving rules)  

 

De Life-saving rules worden door organisaties opgesteld om mensen te beschermen. Over het 

algemeen worden de activiteiten / handelingen die in een organisatie de meeste schade 

hebben toegebracht beoordeeld. Op basis daarvan worden de Life-saving rules opgesteld om 

toekomstig letsel te helpen voorkomen. Het implementeren van Life-saving rules geeft voor 

iedereen in de organisatie weer wat de belangrijkste regels en wat het gewenste gedrag is om 

de handeling veilig uit te kunnen voeren.    

Succesvolle introductie van Life-Saving Rules is alleen mogelijk als deze gedragen wordt door 

het management van de organisatie. Het vereist het duidelijk maken van 

verantwoordelijkheden op elk niveau en het consequent handhaven van overtredingen van 

Life-saving rules. Iedereen moet doordrongen zijn van het feit dat naleving van het hoogste 

belang is, ook al is de wet bijvoorbeeld minder streng (ook handsfree bellen mag niet) en 

ondanks de mogelijke kosten die naleving met zich mee kan brengen (vertraging die men 

oploopt bij het werken op hoogte volgens de richtlijnen). 

 

d) Veiligheidsobservatie 

Een veiligheidsobservatie of een gedragsobservatieprogramma is geschikt wanneer het 

belangrijk is om werkzaamheden en handelingen uit te voeren volgens een vastgestelde 

procedure of taken / handelingen die geobserveerd kunnen worden.  

 

OBSERVEREN EN TERUGKOPPELING 

 

Insteek moet in eerste instantie positief zijn. 

Aan de hand van observaties van gedragingen en het geven van de juiste reacties daarop, kun 

je gedrag van medewerkers beïnvloeden. Door het gedrag te onderzoeken krijg je inzicht in 

wat de factoren zijn die het gedrag in stand houden of juist tegenwerken. Veel 

praktijkbegeleiders vinden het lastig om feedback te geven. 



 

Er zijn allerlei vormen van reacties die ingezet kunnen worden van complimenten, officiële 

waarschuwingen, of waardering van collega’s en wellicht een beloning. 

 

1. Verplaats jezelf in de ander. 
 

Als je bij een persoon onveilige gedragingen of acties waarneemt, probeer dan te achterhalen 
wat de reden is voor het gedrag of de acties van de persoon. Waarschijnlijk heeft hij of zij een 
reden om het op die manier te doen. Het helpt als je te weten komt wat voor iemand 
belangrijk is, zowel binnen als buiten werktijd. Mogelijk beïnvloed dit zijn of haar gedragingen. 
 

2. Gebruik 4G. 
 

Nee, hier wordt niet het netwerk bedoeld, maar gebruik bij het geven van feedback de 4 G’s; 
Gebeurtenis, Gevolg, Gevoel, Gewenste situatie. 
 
Vertel wat je hebt waargenomen. Hou dit ook concreet en maak er geen lang verhaal 
omheen. Vervolgens geef je aan wat het effect van de gedragingen of acties is of zou kunnen 
zijn. Uiteraard doet dit iets met je anders zou je er geen melding van maken, dus laat weten 
welk gevoel jij krijgt bij wat de ander heeft gedaan.  
 
En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de gedragingen veranderd worden. Hiervoor is 
het wel nodig dat de ander weet wat de gewenste situatie is. Leg dat dan ook uit. 
 

3. Hou het positief. 
 

Hou de feedback positief. Dit kan je doen door negatieve zinnen om te bouwen naar positief. 
“Wil je die vaten vast zetten op de pallet” klinkt positiever dan “je hebt de vaten niet 
vastgezet op de pallet”. 
 

4. Plaats in dit geval jezelf voorop. 
 

Zorg ervoor dat je tijdens feedback vanuit jezelf spreekt. Door met ik te beginnen voorkom je 
dat je de persoon direct aanspreekt. Zou je direct met “jij” beginnen, dan wordt het meer een 
aanvullend gesprek. 
 
Bijvoorbeeld “Ik zag net dat de nooduitgang geblokkeerd was door een pallet die je hebt 
neergezet” in plaats van “Jij zette die pallet voor de nooduitgang en blokkeert de nooduitgang 
daardoor”. Ook ben jij degene die feedback geeft, dit kan dus nooit beginnen met “wij” of 
“zij”. 
 

5. Positief én negatief. 
 

Het is belangrijk dat zowel de positieve als de negatieve punten benoemd worden bij het 
geven van feedback. Omdat over het algemeen de negatieve punten sneller onthouden 
worden dan de positieve, is het goed om in ieder geval te proberen meerdere positieve 
punten te noemen tegenover 1 negatief punt. 



 
6. Neem ANNA mee. 

 
Altijd Navragen, Nooit Aannemen. 
Zorg dat je zeker bent van de feiten voordat je feedback geeft. Ga na of er dingen zijn waar je 
zelf iets had kunnen doen om de onveilige gedragingen of acties te voorkomen. 
 
Maar vraag ook bij de ander na of hij het begrijpt en zich jouw gevoel kan voorstellen. Het kan 
zijn dat de ander zich niet bewust is van wat hij doet of hoe hij zich gedraagt. 
 

7. Neem de tijd op de juiste plaats. 
 

Het is belangrijk dat je voor het geven van feedback de tijd neemt. Een gehaast gesprek zal 
geen effect hebben, of misschien zelfs een averechts effect, omdat je hiermee onbedoeld 
kunt aangeven dat het niet belangrijk gevonden wordt. 
 
Ook belangrijk is dat feedback 1 op 1 gegeven wordt. Feedback geef je niet in het bijzijn van 
anderen, tenzij daar natuurlijk door de ander specifiek om gevraagd wordt. Zorg er dan ook 
voor dat je feedback geeft op een rustige plaats, zonder dat andere personen zich in het 
gesprek kunnen gaan mengen. 
 

8. Doel van feedback. 
 

Maak duidelijk waarom je feedback geeft, ook hierbij is het belangrijk dat je de positieve kant 
benadrukt. Laat weten dat jij de veiligheid of gezondheid van de betreffende persoon 
belangrijk vindt. Het gaat er tenslotte om dat de veiligheid verhoogd wordt. 
 

9. Wees je bewust van je houding en plaats. 
 

De houding die je aanneemt en je plaats ten opzichte van de ander tijdens het gesprek 
hebben ook invloed op het gesprek. 
 
Door niet recht tegenover de persoon te gaan zitten, maar in een hoek ten opzichte van die 
persoon, zal deze zich meer op zijn gemak voelen. 
 
Een open en actieve houding, oftewel rechtop zitten op je stoel en armen in ieder geval niet 
over elkaar, geeft aan dat je geïnteresseerd bent in wat de ander te vertellen heeft en voor 
zijn verhaal open staat. 
 

10. Maak afspraken.  
 

Het alleen hebben van het gesprek zal mogelijk voor een kortere of langere verbetering 

zorgen. Echter, het is belangrijk om dit ook te borgen. Leg dus tijdens het gesprek vast welke 

afspraken er gemaakt zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid voor iedereen. Daarnaast geeft het 

voor een eventuele volgende keer een handvat om het gesprek mee in te gaan. 

 
 



 
e) Draagvlak en betrokkenheid bij werkinstructies . 

In de gedragsprogramma’s die worden uitgerold blijkt vaak dat er veel kennis op de werkvloer 

aanwezig is over veilige werkwijzen en methoden, maar hier vaak niets mee gebeurt. Vanuit 

BBS kan het een doel zijn om door middel van begrijpelijke werkinstructies vast te stellen hoe 

handelingen / taken veilig uitgevoerd dienen te worden.  

  

Naast dat veiligheidsambassadeurs kunnen worden ingezet om bij te dragen aan eenvoudige 

risicoanalyses en mee te werken aan het opstellen van werkinstructies, kan dit ook door een 

vertegenwoordiging van medewerkers hierbij te betrekken. 

 

Het betrekken van medewerkers bij het opstellen van werkinstructies en veilige werkwijzen 

kan als volgt: 

- De algemene RI&E wordt gebruikt om vast te stellen welke handelingen / taken 

risicovol en relevant zijn om werkinstructies voor uit te werken. 

- Er wordt een ‘format’ vastgesteld om de werkinstructies in uit te werken. 

- De handelingen / taken worden verdeeld onder de medewerkers, waarbij gelet wordt 

op (voldoende) kennis en ervaring met de betreffende handeling. 

- Medewerkers werken de handelingen uit en bespreken dit met collega’s, waarbij de 

verschillende stappen van de handeling / taak specifiek worden omschreven. 

Bovendien worden de gevaren en risico’s bij elke stap beschreven en de te nemen 

maatregelen (zoals pbm’s, etc). 

- De werkinstructies dienen voor iedereen begrijpelijk te zijn en ook duidelijk te zijn voor 

nieuwe of tijdelijke medewerkers. Daar waar mogelijk worden de stappen verduidelijkt 

met foto’s. 

- De leidinggevende en/of veiligheidsfunctionaris vullen de werkinstructies aan en 

vullen het ‘format’ verder aan. Het is aan te raden een check uit te voeren aan de 

hand van de RI&E. 

- Leidinggevenden en medewerkers bespreken hoe de werkinstructies regelmatig onder 

de aandacht gebracht kunnen worden om zo het belang ervan te (blijven) 

benadrukken. 

Het resultaat van de opgestelde werkinstructies is dat is vastgesteld hoe handelingen / 

taken veilig uitgevoerd dienen te worden. Daarmee is het een handvat voor zowel 

leidinggevenden als medewerkers om feedback te geven over (on) veilig gedrag 

(bijvoorbeeld ook wanneer medewerkers worden ingewerkt of bij het uitvoeren van 

gedragsobservaties). 

 

Tot slot dienen leidinggevenden met elkaar te bepalen hoe (eenduidig) om wordt gegaan 

met het overtreden van vastgestelde veilige werkwijzen en instructies. Overtredingen 

dienen niet onbesproken te worden gelaten door leidinggevenden. 



 

STAP 5: ANALYSE EN TERUGKOPPELING TUSSENDOOR 
 

Om te kunnen vaststellen of we op de goede weg zijn, moet er regelmatig een analyse 

gemaakt worden van de meldingen en de rapportages over de feedback binnen de teams en 

de uitkomsten van bijvoorbeeld observatierondes gericht op gedrag. Successen moeten 

worden gevierd door bijvoorbeeld een uitje te organiseren, door de medewerkers op een 

positieve manier toe te spreken of een kleine financiële beloning ertegenover te stellen.  

Daarnaast moet worden onderzocht waarom bepaalde gedragingen blijven voorkomen. Wat 

zijn belemmerende factoren, welke veranderingen moeten vanuit het management worden 

gemaakt en welke overtuigingen moeten worden aangepakt? De stuurgroep onderzoekt en 

nieuwe acties of toolboxen om overtuigingen aan te pakken of om nieuwe gewenste 

gedragingen te oefenen.  

 

STAP 6: EVALUEREN EN DOELEN (HER)FORMULEREN 
 

Na ongeveer een jaar is het tijd om als stuurgroep te bekijken wat de impact is van alle 

ingrepen en activiteiten. Daarbij moet gekeken worden of een herhaling van de cultuurmeting 

zinvol is en of de geformuleerde doelen moeten worden bijgesteld.  

Bij deze stap gaat het ook om het borgen van ingevoerde verbeteringen en het bepalen van 

de structuur die hiervoor nodig is. Concreet: hoe vaak worden acties besproken? Met welke 

regelmaat voeren we veiligheidsobservaties uit en wie doet dat? Op welke manier geven we 

terugkoppeling over meldingen die gedaan zijn? Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. TRAINING, COACHEN EN METEN. 
 

Het invoeren van een BBS traject vraagt om leidinggevenden / veiligheidscoaches die leiding 

aan veiligheid 'durft' te geven. Bedrijven dienen vooraf in te schatten of zij in staat zijn het 

BBS traject tot uitvoering te brengen. Soms zal het verstandiger zijn om externe begeleiding in 

te schakelen. Vreemde ogen 'dwingen' soms af om naar veiligheid te kijken en kan in staat zijn 

patronen te doorbreken. Soms kan het ook verstandig zijn om vooraf gaand aan het traject 

eerst de leidinggevenden / veiligheidscoaches te trainen: train de trainer. 

 

3.1. TRAINING EN COACHING 
 

Het doel van deze BBS is primair het vergroten van de veiligheid binnen het magazijn / de 

magazijnen, alsmede het daarvoor verminderen van gevaarlijke gedragingen, voorkomen van 

ongevallen en ziekteverzuim en het equipment en goederen van klanten. 

 

Een belangrijk onderdeel van BBS is scholing. Een gerichte training op het gebied van BBS is 

een onderdeel. Daar kan het bedrijf zelf invulling aan geven of uitbesteden. In de training 

dienen in ieder geval de onderdelen van deze best practice aan bod gekomen te zijn, alsmede 

de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf.  

 

Naast de BBS training dienen ook trainingen en opleidingen een Cursus basiskennis gevaarlijke 

stoffen, cursus PGS15, heftruck opleiding en wellicht een cursus ladingzekering aan bod te zijn 

gekomen.  

 

Naast opleiding en training dient veiligheid regelmatig terug te komen in het overleg tussen 

leidinggevenden en medewerkers. Dan kan in de vorm van Toolbox meetings. Door regelmatig 

feedback te geven wordt nieuw gedrag bevordert. Duidelijke en concrete doelen werken 

daarbij motiverend en leiden uiteindelijk tot betere resultaten. 

 

3.2. LEIDING GEVEN EN TRAIN DE TRAINER  
 

Alvorens een intensief traject als een BBS in te gaan is een cursus / training soms aan te 

raden. Veel leidinggevenden blijken in de praktijk ‘bang’ om echt leiding te geven. Vaak komt 

dat omdat ze nooit geschoold zijn in het leiding geven. Ze zijn door geschoven in de positie 

door hun ancieniteit of omdat de positie toevallig vrij kwam. Te denken valt aan een cursus 

leidinggeven of een cursus Train de trainer. U moet rekening houden met de leerdoelen en de 

verschillen in voorkennis van de deelnemers, goed voor ogen hebben wat u met hen wilt 

bereiken en vervolgens de beste manier bedenken om iedereen daar te krijgen. 



 

3.3. PRESTATIES METEN 
 

Het meten van prestaties geeft inzicht in hoe het gesteld is met de veiligheid binnen het 

bedrijf. In het kader van deze BBS is het voorwaardelijk dat medewerkers en leidinggevenden 

de resultaten en verbetermogelijkheden met elkaar delen. In de door de VNCW opgestelde 

‘Best practice prestatie indicatoren chemische warehousing’ zijn goede voorbeelden terug te 

vinden van prestatie indicatoren. 

 

3.4. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VEILIG WERKEN 
 

Door het gebruik van intern materieel, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen is voortdurend 

waakzaamheid geboden. Allerlei maatregelen tezamen kunnen zorgen voor een veilige 

magazijn. Hierbij denken we aan een scheiding van voetgangers van rijdend materieel, goed 

zicht bij onoverzichtelijke situaties, opgeleide (heftruck rijders, voldoende 

manoeuvreerruimte, gebruik veiligheidsgordels, beheerste snelheid intern materieel en het 

voorkomen van aanrijdschade van stellingen, het goed plaatsen van pallets in de stelling. 

Daarnaast dient men de veiligheidsvoorschriften die in het magazijn verplicht zijn na te leven. 

Te denken valt aan veiligheidsschoenen en lopen over speciaal aangeduide looppaden. Maar 

al aan andere veiligheidsregels zoals het vrijhouden van brandblusmiddelen en nooddouches, 

het matigen van de snelheid, het rustig rijden, roken op aangeduide plaatsen etc.  Ook tijdens 

het openen van de vrachtauto (vrijkomende dampen / vallende lading) en beladen van de 

vrachtauto (het goed stuwen van lading) dienen de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf 

nageleefd te worden. 

Ook het betreden van alle ruimten met gevaarlijke stoffen door derden valt onder de naleving 

van veiligheidsvoorschriften. Het is daarbij belangrijk dat medewerkers zelf bekend zijn met 

gebods- en verbodsborden en waarschuwingsborden die binnen het bedrijf van toepassing 

zijn. Een chauffeur die komt laden / lossen heeft in principe niets te zoeken in het magazijn. 

Een contractor die werkzaamheden komt verrichten doet dit wellicht onder een 

werkvergunning. Maar zijn de risico’s met de medewerker doorgesproken alvorens de 

vergunning ondertekend werd? 

Iedere medewerker heeft het recht om zich aan onveilige situaties te onttrekken. Sterker er 

wordt verwacht dat hij het werk stil legt. Bijna ongevallen en ongevallen dienen direct gemeld 

te worden volgens de procedures van het bedrijf. 

Veel ongevallen en bijna ongevallen hebben een menselijke oorzaak. En dat leidt weer tot een 

ongeval met letsel of schade. Bij ongevallen zijn vaak drie achtergronden te onderscheiden: 

willen (geen excuus), kunnen (aanleren wat men nog niet kan) en weten (kennis vergaren). 



 

Zorg dat je als medewerker bekend met de procedures binnen het bedrijf voor de 

geïdentificeerde scenario’s. Het identificeren van scenario’s en het oefenen van scenario’s zijn 

onlosmakelijk verbonden met veilige opslagmagazijnen. Wat doe je wanneer iemand 

blootgesteld wordt aan een bijtende stof, wanneer een giftige stof vrijkomt, of wanneer er 

brand is. 

Bij een calamiteit gaat het vooral omdat de organisatie getraind is, over de juiste PBM’s 

beschikt en dat ten allen tijden de eigen veiligheid voorop staat. Voorbeelden zijn, 

gehoorbescherming (boven 85 dBA), helm, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril of 

handschoenen. Het dragen van PBM’s is verplicht om blootstelling aan een stof tegen te gaan. 

Het vormt echter een laatste redmiddel. De Arbowet geeft aan dat allereerst 

bronmaatregelen genomen moeten worden, of collectieve - of individuele maatregelen. 

Beschermende kleding dient symbolen te bevatten die aangeven wat de normen en 

beschermingsniveaus zijn: chemisch bestendig, antistatisch, vlamvertragend. 

 

3.5. ANDERSTALIGEN EN HET OVERBRENGEN VAN VEILIGHEID 
 

Binnen bedrijven zijn steeds vaker anderstalige werknemers aan het werk, die het Nederlands 

niet machtig zijn. Het gaat daarbij ook steeds vaker om werknemers die het standaard Engels 

niet machtig zijn. Hoewel het beleid kan zijn, eis kan zijn, om minimaal Engels te kunnen 

betekent het wel dat bedrijven daar hun veiligheidsbeleid op moeten aanpassen.  

Wanneer er binnen een bedrijf anderstaligen zijn of medewerkers werken met verschillende 

opleidingsniveaus kan het raadzaam zijn om veiligheidsinstructies op een andere manier over 

te brengen. Ook te moeilijke instructies kunnen een probleem zijn. In bijlage 2 hebben we een 

aantal bronnen opgenomen naar filmpjes die gebruikt kunnen worden om het visueler te 

maken. Voor meer informatie over de risico’s van meertaligheid raadpleeg de website 

https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/page/taal-en-veiligheid-zijn-

onlosmakelijk-met-elkaar-verbonden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/page/taal-en-veiligheid-zijn-onlosmakelijk-met-elkaar-verbonden
https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/page/taal-en-veiligheid-zijn-onlosmakelijk-met-elkaar-verbonden


 

4. BBS IN DE PRAKTIJK. 
 

Nadat er in 2017 onder leiding van de VNCW en een aantal leden een Best practice ‘Behavior based 

Safety Warehousing’ werd opgesteld volgde in 2018 de praktijktest bij Farmusol (Immori). Een bedrijf 

dat bezig houdt met de opslag van gevaarlijke stoffen en waarbij ‘veiligheid’ een belangrijke rol in de 

dagelijkse praktijk speelt.  

 

4.1. DE DAADWERKELIJK UITVOERING: AFTRAP 
 

De aankondiging van de praktijktest werd binnen Farmusol met enthiousiasme ontvangen. 

Voorafgaand aan de aftrap werden werkmappen voor de deelnemers samengesteld. Hierin zaten de 

sheets van de startpresentatie, 2 enquetes (begin enquete en afsluitende enquete), blanco 

registratieformulieren voor toolboxmeetings en achtergrondinformatie over BBS. 

Eén van de ondersteunende tools in het traject was het opstarten van toolboxmeetings. Doel was het 

gesprek met elkaar te bevorderen. Wekelijks korte gesprekken van hooguit een kwartier met 

‘veiligheid op de werkvloer’ als hoofdonderwerp. De toolboxmeetings werden zeer gewaardeerd. ‘Het 

is juist heel fijn om het gesprek aan te gaan’ werd er in de evaluatie aangegeven door één van de 

leidinggevenden. 

Bij de aftrap wordt tevens een whatsapp group BBS Warehousing binnen het bedrijf opgestart. De 

bedoeling is om filmpjes te delen, (bijna) ongevallen, foto’s van pallets die verkeerd geplaatst zijn.  

Zo worden verschillende middelen binnen het traject ingezet om de veiligheid op de werkvloer te 

vergroten. Na de beginpresentatie, waarbij onder meer het belang van het bestuderen en bijsturen 

van gedragingen behandeld werden en ook ondersteunende tools opgestart werden, ging het project 

van start.  

4.2. DE DAADWERKELIJK UITVOERING: BEGELEIDING 
 

Tijdens de uitvoering wordt veel gevraagd van de begeleiders op de werkvloer. Ze moeten observeren 

en bijsturen. Goede communicatie is daarbij zeer belangrijk. 

Uit de afgenomen interviews en evaluatie blijkt dat er in de communicatie tussen leidinggevende en 

medewerkers uitdagingen liggen, maar dat deze niet onoverkomelijk bleken. Je zelf aan afspraken 

houden en niet terugvallen in oude gewoontes zijn belangrijke uitgangspunten. Maar ook het elkaar 

aanspreken op gedragingen is belangrijk en tegelijkertijd lastig. Door iemand uit de groep te halen en 

één op één het gesprek aan te gaan kunnen oncomfortabele gesprekken voorkomen worden.  

De toolboxmeetings liepen verrassend goed. Aangegeven werd dat het zeker gedurende de eerste 

meetings lastig was om het bij 10 minuten te houden. Zo werd aangegeven dat de eerste meeting wel 

een uur duurde. Als het ware waren er veel onderwerpen ‘in te halen’.  

 



 

Geadviseerd werd de tijdsoverschrijding in de eerste weken toe te laten, maar het over een paar 

weken te limiteren tot de 10 minuten. Dat kan door bijvoorbeeld een stopwatch of kookwekker bij het 

gesprek te houden. Dat zorgt er voor dat iedereen kan zien dat er echt een eind aan het gesprek komt 

en dat men geen zijwegen in het gesprek kan toestaan. 

Ook werd het instellen van een What’s app groep ‘BBS Warehousing’ als tool zeer gewaardeerd. 

Deelnemers aan het project hadden zich aangesloten bij de groep en ontvingen gedurende de 

projectweken verschillende berichten met ‘veiligheid’ als thema. In de evaluatie werd gevraagd wat de 

frequentie, het ideale aantal berichten, zou moeten zijn. Het versturen van teveel berichten zorgt er 

vaak voor dat er niet meer gelezen wordt, hetgeen je merkt aan je eigen emailbox. 

 

4.3. DE DAADWERKELIJK UITVOERING: AFSLUITING 
 

Na iets meer dan 4 weken volgde de afsluiting van de praktijktest. Net zoals bij de aftrap werden de 

deelnemers aan het project bij elkaar geroepen en vond een terugkoppeling plaats. Hierin werd 

bekeken wat goed ging en wat er niet goed ging.  

In de evaluatie werd aan de hand van een enquête vooraf en achteraf gemeten in hoeverre er sprake 

was van een wijziging. Aangegeven werd dat door het inzetten van het BBS Warehousing traject er 

meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer gekomen was. Hetgeen met een 7,5 gemiddeld 

gewaardeerd werd. Met name het aanspreken van collega’s op onveilig gedrag kreeg met een 8,2 een 

goede waardering. Aan het begin van het traject werd dezelfde vraag gesteld hetgeen een 5,6 

opleverde. Een flinke vooruitgang.  

In de evaluatie werd de vraag gesteld hoe je een lastig onderwerp zoals ‘veiligheid’ levendig moet 

houden. Het is belangrijk dat de informatie die gedeeld wordt informatief is.  

De geplaatste berichten in de What’s app group in de afgelopen weken werden als positief ervaren. Zo 

werd informatie gedeeld over de plaats waar (Externe) chauffeurs tijdens het laden en lossen mogen 

staan en dat ze niet het magazijn in mogen lopen op eigen gelegenheid. Maar ook andere zaken zoals 

het melden van onveilige situaties, de snelheid waarmee er gereden wordt of het inplannen van een 

oefening met een gevaarlijke stof zijn onderwerpen die ter sprake kunnen komen. Het is vooral 

belangrijk dat de berichten afwisselend zijn. Zo werd er een filmpje van een instortende stelling 

gedeeld. Juist spraakmakende filmpjes afwisselen met informatie zorgt voor blijvende aandacht. 

Het BBS Warehousing traject dat bij Farmusol (Immori)  ingezet werd is als zeer positief ervaren.  Het 

bedrijf wil de ingeslagen weg ook op de lange duur voortzetten. Met de toolboxmeetings wil men 

zeker ook door gaan. Ze werden als zeer positief ervaren.  En ook met het meten van de cultuur wil 

het bedrijf door gaan. Op welke wijze daaraan invulling gegeven zal worden wordt nog bekeken. 

Kortom; een mooi en succesvol traject waar met tevredenheid op terug gekeken wordt. 

. 

  



BIJLAGE 1 - CHECKLIST VEILIGHEIDSCULTUUR ALGEMEEN 
 

 

SAQ onderdeel Veiligheidscultuur 
 

Veili
ghei
dsc
ultu
ur 

1.A Leiderschap en 
betrokkenheid 

1.A.1 Rol van het management t.a.v. veiligheid 

1.A.2 Rol van de wachtchef t.a.v. veiligheid 

1.A.3 Rol van de medewerker t.a.v. veiligheid 

1.A.4 Veiligheidscommunicatie 

1.A.5 Belonen of straffen op basis van veiligheid 

1.B Beleid en doelen 

1.B.1 Visie van management op incidenten 

1.B.2 Balans tussen veiligheid en winst 

1.B.3 Omgang met risico's 

1.C Organisatie 

1.C.1 Training en opleiding 

1.C.2 Status van de veiligheidsafdeling 

1.C.3 Veilig werken met aannemers 

1.C.4 Stakeholder management 

1.D Risicomanagement 

1.D.1 Werkplanning en werkvergunning 

1.D.2 Uitvoering en toezicht op veilig werken 

1.D.3 Omgaan met wijzigingen 

1.D.4 Onderhoudsmanagement 

1.E Procedures 1.E.1 Doel van procedures 

1.F Implementatie en 
bewaking 

1.F.1 Rapportage van incidenten 

1.F.2 Leren van incidenten 

1.F.3 Veiligheidsoverleggen 

1.G Audits 1.G.1 Audits 
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BIJLAGE 2 – BRONNEN EN BEGRIPPEN. 
 

Bronnen: 

 

SQAS – www.sqas.org  

 

Napo filmpjes - https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films  

 

Zero accidents - http://www.zeroaccidents.nl/onderwerpen/tools-voor-veiligheid/ 

 

BBS Guide   - http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Safety_and_Health_-

Management/behaviour_based_safety_guide.pdf 

 

 

 

Begrippen: 

 

AI: (voormalige) Arbeidsinspectie, nu Inspectie SZW 

 

Arbo: Arbeidsomstandigheden 

 

Automatische brandbeveiligingsinstallatie: Installatie die in geval van brandmelding 

automatisch wordt geactiveerd en dient voor de verhoging van de brandveiligheid  

 

ATEX: Atmosphéres explosives (explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden) 

 

Brandcompartiment (in Bouwbesluit): Brandcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit 

(gedeelte van één of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand). 

 

Brandmeldinstallatie: Een samenstelsel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale 

en een doormeldinstallatie, dat nodig is voor ontdekken van een brand, het melden van brand 

en het geven van stuursignalen ten behoeve van andere installaties. 

 

Brandwerendheid: Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie bepaald 

conform NEN 6069. 

 

Gevaarlijke goederen/ stoffen (ADR): Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer conform 

het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel 

stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code. 

 

http://www.sqas.org/
https://www.napofilm.net/nl/napos-films/films
http://www.zeroaccidents.nl/onderwerpen/tools-voor-veiligheid/
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Safety_and_Health_-Management/behaviour_based_safety_guide.pdf
http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Safety_and_Health_-Management/behaviour_based_safety_guide.pdf


Inpandige opslagvoorziening: In een (ander) bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening. 

 

Intermediate Bulk Container (IBC) (ADR): Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 

van het ADR is genoemd. 

 

NEN-normen: Norm uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut.  

 

Tijdelijke opslagvoorziening: Een specifieke locatie binnen de inrichting, al dan niet met 

constructieve voorzieningen conform hoofdstuk 5 van PGS 15, bedoeld om ladingen tijdelijk 

neder te leggen alvorens deze in opslag worden geplaatst danwel naar derden worden 

vervoerd. Hierbij valt te denken aan een laad- of losgedeelte, vak of ‘paardenbox’. 

 

UN-nummer (ADR): De Verenigde Naties kent aan gevaarlijke stoffen een 

stofidentificatienummer toe, het zogenaamde UN-nummer. Een complete lijst van al deze 

stoffen en hun nummers is onder andere te vinden op UN ECE website. 

 

Uitgangspuntendocument (UPD): Document met gegevens voor een goed ontwerp en een 

goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie, dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in vs 

4.8.8. 

 

Uitpandige opslagvoorziening: Een niet in een bouwwerk gesitueerde opslagvoorziening. 

 

Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem: Installatie van automatische 

sproeiers, schuimdistributiesystemen, brandweerslangen en/of draagbare brandblussers die 

zijn bedoeld voor het doven van vuren. 

 

Vloeistofkerende vloer: Vloeistofkerende vloer conform de NRB. 

 

WBDBO: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGE 3 - OVERZICHT PROJECT DEELNEMERS. 
 

Luciën Govaert – VNCW Consultants 

 

Mieke van Ginkel-van Maren – Step2advice 

 

Tom Heesakkers - Gondrand Traffic B.V. 

 

Leon Smolders – Imperial Logistics International 

 

Cees Broeren - Wilhelmsen Ships Service 

 

Laurens Kruijt – Alfabeeld veiligheid & gedrag 

 

Davey Verbeek – Alfabeeld veiligheid & gedrag 

 

 

 

 

 



Voor Meer informatie bezoek:

WWW.VNCW.NL


