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Verslag van de bijeenkomst van het Zero Accidents Netwerk
bij het GVB (Gemeentelijk Vervoer Bedrijf) te Amsterdam,
22 januari 2019.

Op 22 januari 2019, een dag dat Nederland een flink pak sneeuw te
verwerken kreeg, vond de eerste bijeenkomst van het Zero Accidents
Netwerk van 2019 plaats. Ondanks het feit dat een handvol mensen op het
laatste moment moest afzeggen vanwege de weersomstandigheden, waren
er twintig netwerkers aanwezig, waarvan een aantal voor de eerste maal.
Na de ontvangst met koffie en thee werd een ieder hartelijk welkom geheten
door drs Johan Gort, manager Veiligheid van het GVB. Johan gaf eerst een korte
schets van het GVB: Het Gemeentelijke Vervoerbedrijf van Amsterdam, met
een ondershands verleende concessie tot 2024 en de gemeente als enige
aandeelhouder. De kernactiviteiten zijn het verzorgen van het Openbaar
Vervoer met metro, tram, bus en veren, het beheer en onderhoud van
materieel en railinfrastructuur. Daarnaast moeten haltes en (metro)stations
worden beheerd, en zijn er toezichts- en handhavingstaken en enkele
commerciële activiteiten. Er werken bij het GVB 3.633 medewerkers; in 2018
werden er 889.300.000 reizigerskilometers gemaakt, met op enkele piekdagen
meer dan een miljoen reizigers.
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Terwijl Johan nog met zijn inleiding bezig was kwam Alexandra Huffelen, de
Algemeen Directeur van het GVB binnen. Zij heette het netwerk ook van harte
welkom, waarna zij een korte toelichting gaf op de uitdagingen waar het GVB
voor staat t.a.v. Veiligheid. Een belangrijke uitdaging is de steeds drukker
worden stad. Er zijn in de stad heel veel tijdelijke verkeersmaatregelen,
waardoor routes moeten worden aangepast en situaties vaak extra complex
zijn. Er zijn heel veel touristen, sommigen dronken of stoned, waardoor
aanrijdingen van personen –soms met ernstige gevolgen- niet altijd te
voorkomen zijn. Een andere belangrijk uitdaging is het verder ontwikkelen van
de veiligheidscultuur in de organisatie. Dat is een belangrijke schakel in het GVB
programma ‘Op weg naar nul ongevallen’.

Alexandra van Huffelen, Algemeen Directeur van het GVB in gesprek met de
deelnemers van het Zero Accidents Netwerk.
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Gedurende een half uur ging mevrouw van Huffelen in open dialoog met de
deelnemers van het ZA netwerk, die zowel kritische vragen stelden als
interessante suggesties deden. Erg inspirerend!
Daarna ging Johan Gort op de veiligheid bij de Nieuwe Noord-Zuid (metro)lijn.
Hierbij zijn allerlei scenario’s van belang: brand, botsing en ontsporing,
aanrijding en elektrocutie, overige risico’s en sociale veiligheid en
overcrowding. De metrolijn is in opdracht van de gemeente gebouwd, de
betrokkenheid van het GVB kwam pas in de opleveringsfase. Een jaar geleden,
een half jaar voor de opening kam het beheer bij het GVB te liggen. Als eerste is
toen een onafhankelijke ‘second opinion’ georganiseerd m.b.t. de veiligheid.
Daardoor kon een en ander goed met de gemeente worden doorgesproken. Uit
de second opinion bleek dat op allerlei punten de veiligheid beter moest. Na de
second opinion volgde eerst een ‘inleer tijd’, daarna werden de diverse
scenario’s getest, en werden verwachtingen t.a.v. storingen voor de eerste
periode geformuleerd. Daarna werden de organisatorische en operationele
processen ingeregeld. De belangrijkste scenario’s zijn inmiddels goed onder
controle, qua ‘overige risico’s’ en ‘verwachtingen management’ is de situatie
nog niet ideaal. Het ‘leren’ t.a.v. veiligheid loopt nog te veel via de afdeling
veiligheid, en nog niet genoeg in de lijnorganisatie.
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Na een korte pauze werd onder leiding van Gerard Zwetsloot de selfassessment van de ISSA (International Social Security Association) m.b.t.
leiderschap voor Vision Zero doorgenomen. De ISSA heeft ‘7 Golden Rules’
opgesteld om haar Vision Zero campagne te ondersteunen. Zie:
http://visionzero.global/guides. Regel 1 heeft betrekking op leiderschap.

De hele tool is trouwens sinds kort ook als app beschikbaar:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cl.mutual.sevengoldenrules.co
m&hl=en_US
Deze tool werd eerst door de deelnemers voor het eigen bedrijf ingevuld, en
daarna worden de sterke en zwakke punten van de tool besproken.
De tool lijkt bedoeld om door de CEO te worden gebruikt. Op zich prima en
nuttig, maar leiderschap is ook op lagere niveaus van groot belang. ‘Practice
what you preach’ en voorbeeldgedrag is erg belangrijk voor de hogere leiding.
Maar als een interventie van de CEO nodig is om iets aan de veiligheid te
verbeteren, dan klopt er iets niet in de verdere organisatie.
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We bespraken ook dat in veel organisaties het management soms wel en
duiventil lijkt. Managers vliegen in en uit. Dat is een bedreiging voor de
continuïteit die voor veiligheid nodig is.
Het trainen van leidinggevenden in veiligheid is beslist belangrijk. Liefst voor ze
de management functie gaan bekleden. Het belang van het lopen van
veiligheidsrondes door de hogere leiding wordt breed onderschreven. Maar de
valkuil is om daarbij alleen ‘aan te slaan’ op zaken die beter kunnen of moeten.
Het is minstens zo belangrijk dat er complimenten worden uitgedeeld als er
echt veilig wordt gewerkt.
Al met al is de conclusie over deze tool: nuttig, maar gebruik hem voor
meerdere management lagen.
Gerard Zwetsloot meldde verder dat de ISSA onlangs een ontwikkelproject is
gestart, om positieve prestatie-indicatoren voor veiligheid, gezondheid en
welzijn te ontwikkelen. Bedrijven die deelnemen aan de Vision Zero strategie
van de ISSA hebben hierom gevraagd, omdat ze dan beter van elkaar kunnen
leren en kunnen benchmarken. Er zullen bedrijven uit diverse sectoren worden
betrokken; zowel input (welke positieve indicatoren gebruikt men nu? ) als (in
een latere fase) feedback op de concept set van indicatoren is welkom. Ook
wordt er input uit de wetenschappelijke literatuur gebruikt. Het project wordt
uitgevoerd onder leiding van Gerard Zwetsloot, met de Deense senior
onderzoeker Pete Kines, en professor Stavroula Leka van de Universiteit van
Cork (Ierland). Flora Holland, Mercon en GVB melden dat zij geïnteresseerd zijn
om input en/of feedback te leveren voor dit project.
Daarna was het woord aan dr. Herman de Bruine van de Haagse Hoogeschool.
Hij is recent in Tilburg gepromoveerd op een proefschrift over hoog
betrouwbaar organiseren.

Nieuwsbrief Zero Accidents Netwerk Nederland
Februari 2019

Herman gaf eerst een korte toelichting op zes kenmerken van hoogbetrouwbaar organiseren:
1) Gericht zijn op verstoringen (geen nieuws is slecht nieuws, tunnelvisie is
natuurlijk)
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2) Terughoudend tot simplificeren (pas op voor oppervlakkige eenvoud,
zoek verschillen op)
3) Gevoeligheid voor de uitvoering (overzicht in het hier en nu)
4) Behoedzaam met ervaringen (het geheugen is lust en een last)
5) Veerkrachtig zijn en vasthouden (niet machteloos zijn als het tegenzit)
6) Respect voor deskundigheid (benut deskundigheid van anderen ,ook van
de werkvloer)
Daarna besteedt Herman aandacht aan ‘collectieve opmerkzaamheid’, Een rijk
bewustzijn van onderscheidend detail, en het vermogen er naar te handelen.
De zes principes komen in collectieve opmerkzaamheid tot uitdrukking.
Daarna werden de aanwezigen getrakteerd op een ongebruikelijke visie op
vergaderen, passend bij hoog betrouwbaar organiseren.

Vervolgens kwam de opzet aan workshops (volgens de door Herman gebruikte
en onderzochte ‘survey-feedback methode’) om hoog betrouwbaar te
organiseren aan de orde. Dit aan de hand van een beknopte vragenlijst die
door de deelnemers werd ingevuld, voor het team waar ze zelf deel van
uitmaken. Deze tool geeft inzicht in verschillen oen overeenkomsten in de
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opvattingen van de deelnemers. De uitkomsten van de vragenlijst zijn op zich
zelf minder belangrijk dan het gesprek over de uitkomsten daarna.

Helaas is er geen nieuwsbrief verschenen naar aanleiding van de bijeenkomst
bij MERCON op 18 juni 2018. Hiervoor onze excuses. De bijeenkomst was
geheel gericht op de ontwikkeling van een goede aanspreekcultuur, waarin
medewerkers elkaar aanspreken, maar dit ook goed verloopt in de
samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Vooraankondiging volgende bijeenkomst van het Zero
Accident Netwerk
Gastorganisatie: BAM.

Centrale thema: BAM programma: Your safety is my safety
Datum: 16 april 2019
Programma 8:30 – 12:30 uur, broodje en informeel netwerken tot
13:00 uur
Plaats: Hoofdkantoor BAM, te Bunnik
Deelneming aan het Zero Accidents Netwerk staat open voor
vertegenwoordigers van bedrijven; externe adviseurs kunnen incidenteel te
gast zijn.
Deelnemer worden of meer informatie gewenst over het Zero
Accidents Netwerk?
Neem dan contact op met Ingrid Hommenga (secretariaat): I.W.M.Hommenga@hhs.nl
of met Gerard Zwetsloot (initatiefnemer): gz@gerardzwetsloot.nl / telefoon: 06 3829 4010.
Ook verwijzen wij u graag naar de website: www.zeroaccidents.nl

