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Europees onderzoeksproject  (7 landen) 

Centrale vraag: Wat zijn de succes factoren (en goede 

praktijken) die bijdragen aan veiligheid in bedrijven 

gecommitteerd aan de nul ongevallen visie (ZAV)? 

 

 Met speciale aandacht voor: 

 

Commitment 

Veiligheidscommunicatie 

Veiligheidscultuur 

Veiligheid en leren 
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Onderzoeksopzet: combinatie van meerdere 
onderzoeksmethoden 
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ZAV vragenlijst    
(27 bedrijven)    

N =  8,819 

ZAV Interviews 
(22 bedrijven) 

ZAV Nationale 
Workshops       
(7 landen,      

23 bedrijven) 



Deelnemende (100+) bedrijven 

Sectoren: 13 maakindustrie, 7 bouw, 6 overig  
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Land 

 
Aantal bedrijven 

 
België 

 
3 

 
Denemarken 3 

 
Finland 4 

 
Duitsland 3 

 
Netherland 4 

 
Polen 5 

 
Verenigd Koninkrijk 5 

 
Totaal 27 



         . 
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Wat is er innovatief aan de nul ongevallen visie?  

1) ZAV = de basis voor een commitment strategie 

2) ZAV = de basis voor een preventie cultuur  

3) ZAV = prikkel voor innovatieve veiligheids- 

praktijken 

4) Nul (serieuze) ongevallen is de enige ethisch 

houdbare doelstelling voor veiligheid 

5) ZAV gedijt door netwerken en gezamenlijk leren  

 Zwetsloot G.,  M. Aaltonen, J.L. Wybo, J. Saari, P. Kines, and R. Op De Beeck, (2013) , The case for research into 

the zero accident vision, Safety Science 58, 41-48. Chosen as the editor’s choice. 
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Wat is kenmerkend voor ZAV bedrijven? 

Het hoge commitment aan veiligheid. Hoge scores op schaal 1-4 

Van zowel de organisatie, als van individuele medewerkers 

 

Organisatie commitment: 3,39 (93% van de ZAV bedrijven > 3,0) 

Individueel commitment: 3,39 (100 % van de bedrijven  > 3,0) 

 

Commitments zijn vaak breder dan alleen nul ongevallen 

 

N.B. Werknemers geven lagere scores aan dan managers  

vooral bij individueel commitment – hier ligt nog een uitdaging! 
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Communicatie, cultuur en leren 

Deze drie factoren zijn allemaal zeer belangrijk in ZAV bedrijven. 

 

De scores van de bedrijven zijn hoog, maar wel een stuk lager dan  

de commitment schalen 

 

Dit wijst erop dat commitment de drijvende kracht is  

(= de commitment strategie) 
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Succes factoren veiligheidscommunicatie 

Specifieke programma’s ter bevordering van nul ongevallen visie 

 

Constante en ge-update communicatie, inclusief handige tools 

 

Effectieve communicatie door direct leidinggevenden 

 

 

 

Bedrijven in de maakindustrie scoren beter dan in de bouw 

 

Scores op individuele communicatie duidelijk lager dan op 

management communicatie 
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Succes factoren Veiligheidscultuur 

Hogere scores dan andere koploperbedrijven (NOSACQ) voor 

De prioriteit die managers geven aan veiligheid 

Empowerment 

Rechtvaardigheid (no blame) 

 

Maar vergelijkbaar voor: cultuur op groeps/team niveau 

 

Betrekken van werknemers is ‘normaal’.  

 

Met name voor ‘rechtvaardigheid’ relatief grote verschillen tussen de 

ZAV bedrijven  (kans op van elkaar leren)  
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Succes factoren veiligheid en leren 

Hoge scores op commitment hangen nauw samen met hoge scores 

op leren 

 

Succes factoren: 

 

Actieve steun van top management  

Een ‘klimaat’ waarin collega’s open kunnen zijn over fouten, om er 

(samen) van te leren. 

Veel aandacht voor communicatie en dialoog rondom incidenten  

Ook aandacht voor zaken die goed gaan 
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Verbeter potentieel - uitdagingen 

De laagste score in de survey was voor de schaal ‘resilience’ 

  (veiligheid in relatie tot veerkracht, flexibiliteit, aanpassingsvermogen) 

Gemiddelde score 2,86 op schaal 1-4  

Wel zijn er ontwikkelingen die wijzen op groei van resilience. 

 

Uitbouwen relatie met preventie t.a.v. gezondheid / welzijn en werk. 

 

Vaker en intensiever betrekken business partner bij het vormgeven en 

implementeren van ZAV 

 

Nagaan welke van de ruim 40 geïdentificeerde goede praktijken 

zinvol zijn voor de eigen situatie, en hoe evt. aan te passen / in te 

vullen 
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Vragen? 

 

Het rapport Success factors for the implementation of a 

Zero Accident Vision (ZAV)  zal binnenkort beschikbaar zijn 

 

In de tweede ronde workshops besteden we aandacht aan de goede 

praktijken t.a.v. veiligheids-communicatie en cultuur 

 

Verder kunt u voor vragen terecht bij: 

 

Gerard Zwetsloot: gz@gerardzwetsloot.nl 

Robert Bezemer: robert.bezemer@tno.nl 

Linda Drupsteen: linda.drupsteen@tno.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 24 September 2015 

prof Gerard I.J.M. Zwetsloot 

12 

mailto:gz@gerardzwetsloot.nl
mailto:robert.bezemer@tno.nl
mailto:linda.drupsteen@tno.nl

