Waar sta ik voor?
Overtuigingen en invloed op veiligheid
Ons gedrag wordt gestuurd door de overtuigingen die we in een bepaalde situatie hebben. Kijk maar eens naar
de volgende situatie-aanname/overtuiging-gedrag cirkel:

Zo gaat ook als het gaat over veilig werken. Iemand die de overtuiging heeft: ‘ik mag de klant niet laten
wachten, het werk moet wel op tijd af’, zal sneller geneigd zijn om een procedure niet te volgen of om even
een klusje te doen zonder bijvoorbeeld het gebruik van de juiste PBM’s. Vaak ook nog eens zonder er ‘echt’ bij
na te denken of zich er van bewust te zijn. In de artikelen over Hearts & Minds en de TPG-driehoek zie je al een
aantal van die overtuigingen over veiligheid voorbij komen.
Vaak weten we van onszelf niet welke overtuigingen we hebben en hoe die ons gedag sturen. We zijn ons er
niet van bewust.
Als het over veiligheid gaat zal ieder mens zeggen dat dat belangrijk is, dat je zorg hebt voor jouw collega’s en
naasten en dat je geen ongevallen wilt. En toch gebeuren er ongevallen omdat het ‘effe’ snel af moet, dat het
wel even zonder die bril kon of dat je dacht dat een ander het wel geregeld of uitgezocht had. Hoe kan het dat
er een verschil bestaat tussen wat we zeggen en wat we klaarblijkelijk doen?
Stel je zelf eens de volgende vraag: Waar sta ik voor als het gaat over veiligheid?
Waar sta jij voor als het over veiligheid gaat? Hoe zien of weten anderen dat? Zijn er situaties waar het voor
jouw moeilijk wordt om vast te houden aan waar je voor staat? Wat doe je dan in dat soort situaties?

Waar sta jij voor als het over veiligheid gaat?

Hoe weten of zien anderen waar jij voor staat?

In welke situaties is het voor jou moeilijk om vast te houden waar je voor staat?

