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Goede bedrijven streven ernaar om ongevalsvrij te zijn 

 
 
 
De nul-ongevallenvisie impliceert dat de organisatie inziet dat alle ongevallen (in principe) zijn te voorkomen, en dat men daar dus 
heel serieus werk van dient te maken. In 2012 is gestart met het Zero Accidents Netwerk Nederland. Samen met 
veiligheidskundigen en managers kijkt TNO hoe nul ongevallen bereikt kunnen worden en wat men daar nu al aan doet.  
Dit netwerk onderscheidt zich van andere omdat het zich sterk richt op management commitment en niet primair op de rol van 
Arbo- of veiligheidsexperts. 

Trots op Zero Accidents 

Circa 8 jaar geleden startte mijn zoon  
Maurits vanaf zijn zolderkamer het bedrijf  
RadioAccess b.v. met als hoofddoel: 
marktleider worden op het gebied van 
optimale mobiele telefonische bereikbaarheid.  

Anno 2015 houden circa 65 medewerkers zich bezig met product-
ontwikkeling en installatie onder de meest veilige omstandigheden.  
 
Veilig werken staat ‘gebeiteld’ in de grondwet van onze bedrijfs-
voering. Daarom spraken de doelstellingen van het Zero Accidents 
Netwerk ons aan. RadioAccess deelt haar ervaringen over veilig en 
gezond werken met andere deelnemers om bij te dragen aan de 
doelstelling van het netwerk: het terugdringen van het aantal 
arbeidsongevallen naar nul. 
 
RadioAccess kent een langdurige periode zonder ongevallen. Daar 
zijn wij trots op! 
Veilig en gezond werken is een integraal onderdeel van onze 
bedrijfsvoering, vanaf het eerste ontwerp tot en met het 
operationeel houden van de apparatuur. Als hoofdaannemer én 
onderaannemer nemen wij de verplichting op ons om in samen-
spraak met de opdrachtgever de werkzaamheden volgens een 
doelgericht QSHE-plan uit te voeren. Het maken van de kosten, 
verbonden aan het veilig en gezond werken, maken wij zichtbaar, 
waarbij wij een kritische visie niet uit de weg gaan! 
 
De Zero Accidents Netwerkbijeenkomsten leveren hier zeker een 
bijdrage aan; actieve leden en deelnemers hebben al vele ideeën 
aangedragen om hun medewerkers veilig en gezond te (kunnen) 
laten werken. Zo hebben wij het werken met kleuren voor het 
classificeren van de ernst van een incident (directe actie nood-
zakelijk of niet) geïmplementeerd, evenals het vereenvoudigen van 
de meldformulieren, waardoor dit veel gebruikersvriendelijker is 
geworden. Het Zero Accidents Netwerk kan een krachtige motor 
worden om opdrachtgevers - in een vroeg stadium - te overtuigen 
van het belang van veilig en gezond werken! 
 
Sinds oktober 2014 is RadioAccess lid van het (unieke) Zero 
Accidents Netwerk; zij draagt actief bij om gezamenlijk te streven 
naar een veilig en gezond werkklimaat in Nederland.  
 
Aad Zandbergen 
(Voormalig) QSHE-officer  
RadioAccess b.v.   

Netwerkbijeenkomst  
‘In Beweging: Ruimte voor 
Leiderschap en Vakmanschap’  
U bent van harte uitgenodigd voor de Zero Accidents 
Netwerkbijeenkomst op 20 mei van 13.15 uur tot 17.15 uur 
bij Waternet met als thema: “In Beweging; Ruimte voor 
Leiderschap en Vakmanschap”. 
 
Leiderschap en vakmanschap: dat botst zo nu en dan. Want 
hoe kan veilig werken in de organisatie vanuit de leiding 
worden bevorderd en ‘meetbaar’ worden gemaakt mét 
waardering en ruimte voor de vakman, en erkenning van 
zijn/haar ervaring en inzichten? In hoeverre mag de vakman 
improviseren, afwijken van procedures en afspraken als 
hij/zij dat nodig vindt, en in welke omstandigheden? Welke 
ruimte hebben leidinggevenden om te sturen op veiligheid 
en veiligheidsprestaties transparant te krijgen?  
Dilemma’s, genoeg  stof tot nadenken, discussie én 
inspiratie! 
 
Programma: 
12.30 uur Inlooplunch 
13.15 uur Opening en inleiding door Waternet  
13.50 uur              Workshops in parallelle sessies, ingeleid 

vanuit een praktijksituatie 
                               Bezoek aan de Centrale Brugbediening 
16.00 uur Terugkoppeling workshops / discussie 
17.00 uur Samenvatting, afsluiting 
17.15 uur Borrel 
 
Schrijf u snel in voor de bijeenkomst! 
Klik hier voor meer informatie en inschrijven. 
 
Wij hopen U te mogen verwelkomen op 20 mei 
aanstaande! 
 

http://www.zeroaccidents.nl/uitnodiging-zero-accidents-netwerkbijeenkomst-d-d-20-mei-2015/
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Bijeenkomst programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken 
Het programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken van het ministerie van SZW organiseert op woensdag 24 juni 2015 in Den 
Haag een bijeenkomst voor brancheorganisaties, kennisinstituten, bedrijven en andere betrokken partners onder de titel ‘De 
andere kijk op de zaak’. De bijeenkomst is bedoeld om bestaande goede praktijken, kennis en ervaring van branches en bedrijven 
te delen met betrekking tot het zelf organiseren van en borgen van gezond en veilig werken en kennis en expertise met elkaar uit 
te wisselen.  >> Lees hier verder. 

 
Leiderschap, commitment en communicatie tijdens workshop NSWE 
Op 16 april vond het National Safety at Work Event plaats in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Het Zero Accidents Netwerk 
Nederland was dit jaar formeel partner en organiseerde een kleinschalige workshop gericht op hoger management: “Sturen op 
veilig werken – binnen het bedrijf en met partners!”. Tijdens de interactieve workshop gingen de zeven aanwezige 
leidinggevenden (Heijmans Wegen, WAVIN, Philips Healthcare, RDW, Wilhelmsen Ships Service, het Ministerie van SZW en 
RadioAccess B.V.) in op de thema’s leiderschap, commitment en communicatie.  >> Lees hier verder.  

 
Succesfactoren voor het implementeren van de nul-ongevallenvisie 
In 2014 en 2015 voert TNO in samenwerking met zeven Europese onderzoekspartners onderzoek uit naar factoren die het 
succesvol implementeren van de nul-ongevallenvisie bevorderen. In totaal nemen zevenentwintig Europese bedrijven met een nul-
ongevallenbeleid deel aan het onderzoek, waaronder de Nederlandse bedrijven Mourik, Scania Production, VolkerWessels en 
Heijmans.  
Via vragenlijsten, interviews en nationale workshops gaven in totaal 9000 respondenten, waaronder 3500 Nederlandse, uit deze 
bedrijven inzage in allerlei aspecten van de bedrijfscultuur, ingedeeld in drie hoofdgroepen: cultuur, communicatie en 
(organisatie)leren.  
De gegevens zijn nu grotendeels verzameld, maar moeten nog verder worden uitgewerkt. Wel kunnen we alvast een aantal 
interessante voorlopige resultaten noemen.  >> Lees hier verder.  
 

Agenda 

 20 mei 2015: Netwerkbijeenkomst ‘In Beweging: Ruimte voor Leiderschap en Vakmanschap’, gehouden bij Waternet te 
Amsterdam. http://www.zeroaccidents.nl/uitnodiging-zero-accidents-netwerkbijeenkomst-d-d-20-mei-2015/ 

 11 juni 2015 – oktober 2015: twee ESRC seminars met als thema ‘Learning from incidents’. 
http://lfiseminars.ning.com/seminars 

 24 juni 2015: Bijeenkomst programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken ‘De andere kijk op de zaak’. 
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/zelfregulering/inhoud/save-the-date-themabijeenkomst-de-andere-kijk-op-de-zaak 

 23 – 25 september 2015: WOS 8
th

 international conference “Smart prevention for sustainable safety” (Porto - Portugal). 
http://www.wos2015.net. 

 

Meer informatie over het Zero Accidents Netwerk? 

Neem dan contact op met Robert Bezemer (projectleider): robert.bezemer@tno.nl of 088-866.60.55. 
Ook verwijzen wij u graag naar de website van het Zero Accidents Netwerk Nederland. 
 
 
 
Deelnemers en geïnteresseerde bedrijven ontvangen deze nieuwsbrief. De deelnemers zijn: 
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