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Voorwoord

Steden zijn méér dan een grote verzameling van gebouwen en wegen, het zijn vooral ook 
knooppunten van mensen en van hun activiteiten. En waar mensen zijn, is onveiligheid. 
Er wordt gestolen, bedreigd, vernield en niet opgelet. Daarnaast is er – onverlet of deze 
verschijnselen zich werkelijk voordoen – een gevoel van onveiligheid, het meest bij groepen 
die zich het minst op risicovolle tijdstippen op risicovolle plaatsen wagen.

Het thema “veiligheid “ heeft de laatste tien tot vijftien jaar over belangstelling niet te klagen. 
Daarbij is er een breed spectrum aan de orde: veiligheid in wijk en stad, in relatie tot het water in 
rivier en zee, in de industrie, in de digitale wereld, in de internationale ver houdingen. De tolerantie 
ten aanzien van risico’s is niet bepaald groter geworden. Bij elke onaangename gebeurtenis 
staan vragen centraal als “hoe heeft dit kunnen gebeuren”?, “wie is verantwoordelijk” of “wie 
heeft fouten gemaakt”. We kennen dit als het “pech moet weg”-syndroom.

Veiligheid is dus weerbarstig, niet zo maar maakbaar, geen product uit blik. Is dit het afwezig 
zijn van criminaliteit en overlast (“negatieve veiligheid”) of geborgenheid, zekerheid, 
vertrouwen (“positieve veiligheid”) ? Wie bemoeit zich met veiligheid en waar leidt dit toe? 

In dit rapport van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling gaan de onderzoekers Fenna van 
Marle en Karlijn Schoonenberg op zoek naar de rol van die partijen in het veiligheidsdomein 
die veiligheid niet tot kerntaak hebben. Voorbij is de tijd dat veiligheid gezien werd als een 
zaak van alleen de politie en de overheid. Het is ook een zaak van (om een willekeurige 
partij te noemen) de ANWB, woningcorporatie Staedion, de Mediamarkt, het Rode Kruis.

In dit onderzoek zijn dertien organisaties bezocht en hebben tachtig studenten Integrale 
Veiligheidskunde de opdracht gekregen een interview af te nemen met een vertegenwoordiger 
van een van deze organisaties. Hiermee komt er meer zicht op de betekenis die door een 
organisatie aan veiligheid wordt gegeven en op de verschillen in de invulling ervan.

Dit is van belang als er meer verwacht wordt van het samenspel en de samenwerking 
tussen partijen. Dan is het voor een veilige stad en een veilige wijk van belang hoe de 
diverse actoren handelen of niet-handelen en hoe de verhouding is tussen negatieve en 
positieve veiligheid. Daarom past dit onderzoek ook in het programma van het lectoraat 
Grootstedelijke Ontwikkeling. Als lectoraat zijn we steeds op zoek naar concrete ervaringen 
van professionals en bewoners en wat dit betekent voor de kwaliteit van leven in stad en 
wijk. Eerder bracht het lectoraat het onderzoek naar wijkagenten uit (Karlijn Schoonenberg, 
De kracht van de wijkagent in Haaglanden”, 2014). In 2017 zal het begrip “positieve 
veiligheid” verder worden onderzocht in vervolg onderzoek.

Reacties op dit rapport zijn welkom 
(f.c.m.vanmarle@hhs.nl en karlijn.schoonenberg@hotmail.com)

Vincent Smit, lector Grootstedelijke Ontwikkeling
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Samenvatting

In dit onderzoek wordt het veiligheidsdomein nader onder de loep genomen. Hiervoor 
worden dertien organisaties (waarvan veiligheid geen kerntaak is) uit verschillende 
sectoren onderzocht.1 Er wordt gekeken naar de doelen die verschillende partijen binnen het 
veiligheidsdomein hebben op het gebied van veiligheid en hoe deze worden vormgegeven. 
Ook is er aandacht voor de taken die zij hebben, op welke wijze ze die uitvoeren en met wie 
er wordt samengewerkt aan veiligheid. In het onderzoek kijken we naar de manier waarop 
in de praktijk aan veiligheid wordt gewerkt. Daarnaast onderzoeken we wat veiligheid 
eigenlijk betekent voor de diverse partijen in het veiligheidsdomein.

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Op welke manier geven partijen waarvan veiligheid 
geen kerntaak is, vorm aan veiligheid?

Het onderzoek is explorerend en kwalitatief van aard. Het doel van het onderzoek is om 
kennis te vergaren over hoe in de praktijk vorm wordt gegeven aan (positieve) veiligheid 
en welke factoren hierbij een rol spelen. De volgende twee lijnen worden in dit onderzoek 
uitgewerkt:

• Positieve veiligheid
In dit onderzoek schenken we aandacht aan zowel positieve als negatieve aspecten 
van veiligheid. Er wordt gekeken of er binnen organisaties ook positieve betekenissen 
gegeven worden aan veiligheid. Ook wordt onderzocht of veiligheid op positieve wijze 
wordt vormgegeven.

• Netwerkbenadering 
Onderzocht wordt in welke mate er sprake is van netwerken in het veiligheidsdomein. 
Geven organisaties gezamenlijk vorm aan veiligheid? En hoe zien deze samenwerkings-
verbanden er dan uit?

Samen met tachtig studenten Integrale Veiligheid van De Haagse Hogeschool hebben 
we in de regio Den Haag bij dertien verschillende organisaties gesprekken gevoerd. Bij 
werknemers in verschillende lagen van de organisatie zijn semigestructureerde interviews 
afgenomen. De onderzoekers hebben de transcripties van de interviews gecodeerd en 
geanalyseerd. De organisaties zijn geselecteerd op basis van drie criteria: 
• Zij includeren een zo groot mogelijk deel van het onderzoeksdomein.
• Zij zijn verbonden met de regio Den Haag.
• Zij zijn groot genoeg voor het behalen van het aantal interviews met de typen 

respondenten.

¹ Betrokken organisaties van dit onderzoek zijn: ANWB, Erasmus Universiteit, De Haagse Hogeschool, 

Mediamarkt, Parnassia, de Rijksrederij, Rijnhart Wonen, Rode Kruis, Shell, Staedion, Van Oord, Vattenfall. 
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Er zijn duidelijke verschillen te ontdekken in de betekenissen die worden gegeven aan 
veiligheid binnen de organisaties en voor mensen persoonlijk. Op individueel niveau zijn 
de betekenissen van veiligheid positiever dan op organisatieniveau. Veiligheid wordt 
op organisatieniveau overwegend ingevuld als de bescherming van de werknemers en 
waarborging van de continuïteit van het primaire proces. De persoonlijke betekenissen van 
veiligheid hebben meer te maken met vertrouwen, een prettige omgeving en ruimte voor 
het geven van de eigen mening. 

Met betrekking tot het vormgeven van veiligheid valt het op, dat de invloed van maakbaarheid 
en aansprakelijkheid in de werkpraktijk groot is. De indrukwekkende hoeveelheid regels 
en richtlijnen op het gebied van veiligheid is een gevolg van het maakbaarheidsdenken en 
angst voor aansprakelijkheid. In private organisaties is het voldoen aan regelgeving zelfs 
één van de belangrijkste doelen op het gebied van veiligheid. Dat aansprakelijkheid hierin 
een grote rol speelt, wordt duidelijk uit de wijze waarop wordt gesproken over het ‘afdichten 
van risico’s’ en het ‘sluitend maken van procedures’. De papieren veiligheid die hierdoor in 
sommige organisaties ontstaat, wordt letterlijk benoemd in de interviews. Evenals de kloof 
die er bestaat tussen de realiteit van de werkvloer en alle veiligheidsprocedures op papier. 

Tijdens het onderzoek zijn zowel negatieve als positieve benaderingen van veiligheid 
benoemd. Negatieve benaderingen zijn gericht op de vermijding van onveiligheid. Het 
voorkomen van risico’s is het uitgangspunt bij het werken aan veiligheid. Maar organisaties 
gebruiken ook positieve benaderingen van veiligheid. Deze benadering is meer gericht op 
de onderlinge verhoudingen binnen de organisaties. Voorbeeldgedrag en het investeren in 
vertrouwen zijn hierbij belangrijke aspecten. Het lijkt van belang dat er binnen organisaties 
een evenwicht bestaat tussen negatieve en positieve benaderingen. Als de balans te veel 
doorslaat naar de negatieve kant, geeft dit mensen een vervelend gevoel. Er is dan te 
weinig vertrouwen en gebrek aan individuele ruimte (agency) voor medewerkers. 

Het onderzoek toont aan dat bij de meeste organisatie de netwerkbenadering niet heel 
duidelijk zichtbaar is. Binnen de organisaties ligt de nadruk vooral op het werken aan het 
eigen primaire proces. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld maken wel deel uit 
van allerlei netwerken op het gebied van veiligheid, maar deelname hieraan heeft vooral 
als doel de eigen veiligheid te vergroten. Van gezamenlijke doelstellingen op het gebied 
van veiligheid is weinig sprake. Het onderzoek laat zien dat organisaties zich steeds meer 
terugtrekken op hun eigen kerntaken. Daarnaast hebben veel samenwerkingsverbanden 
op het gebied van veiligheid eerder het karakter van uitbesteding (outsourcen van 
veiligheidstaken) dan van samenwerking.

De resultaten van het onderzoek onderstrepen de theoretische constatering dat een negatieve 
invulling van veiligheid, gebaseerd op ideeën van maakbaarheid en aansprakelijkheid, 
lijnrecht tegenover het idee van een netwerkbenadering staat. Omdat de nadruk sterk ligt 
op aansprakelijkheid, is een netwerkbenadering van veiligheid problematisch. Gezamenlijke 
doelstellingen maken het moeilijk voor organisaties om aansprakelijkheid te managen. 

Een positieve kijk op veiligheid is nodig om de visie van een netwerkbenadering, met meer 
aandacht voor publieke veiligheid, tot wasdom te laten komen. Hierbij dient de aandacht 
verlegd te worden van het vermijden van risico’s naar de factoren die ervoor zorgen dat het 
meestal goed gaat. Een betere balans tussen controle en vertrouwen kan hieraan bijdragen. 
Veiligheid meer organiseren op basis van vertrouwen met ruimte voor flexibiliteit van 
organisaties en burgers om met de tegenslagen van het leven om te gaan. 
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1 Inleiding

Veilig wonen, veilig de weg op, veilige energie, veilig naar school, veilig winkelen: iedereen 
werkt aan veiligheid. De belangstelling voor het onderwerp ‘veiligheid’ is niet nieuw. 
Binnen de organisatie van de Rijksoverheid heeft veiligheid al even een eigen plek. Veel 
op leidingen houden zich op verschillende manieren bezig met veiligheid en een grote 
groep veiligheids professionals verdient hun brood met ‘veiligheid’. Veiligheid is in grote 
mate geïnstitutionaliseerd in onze samenleving en wordt niet (meer) uitsluitend als 
overheidstaak gezien. 

De wijze waarop veiligheid tegenwoordig wordt georganiseerd, wordt door velen getypeerd 
als een netwerk waarin allerlei hybride samenwerkingsverbanden bestaan. De begrippen 
‘publiek’ en ‘privaat’ zouden niet langer recht doen aan het huidige complexe veiligheids-
domein. De boodschap vanuit de overheid is dat zij niet meer als enige partij de veiligheid kan 
waarborgen. De burger, publieke en private organisaties krijgen zélf een verantwoordelijkheid 
voor veiligheid, als wel voor de taken die hieruit voortkomen (Boutellier, 2011). Dit betekent 
dat partijen die van oudsher en wettelijk gezien geen (rechts)handhavende functie hadden 
(partijen waarbij veiligheid dus geen kerntaak is), tóch spelers in het veld worden bij het 
organiseren van veiligheid. Hierdoor ontstaat een groeiend veiligheidsdomein waarin 
verschillende partijen een breed scala aan activiteiten ontplooien. 

Naar de onderliggende mechanismen van het veiligheidsdomein is veel onderzoek 
gedaan. Kennis over hoe in de praktijk dan precies aan veiligheid wordt gewerkt, is echter 
vooralsnog beperkt. Iedereen werkt aan veiligheid, maar hoe gaat dit dan in zijn werk? In 
recente vakliteratuur wordt het vraagstuk over nieuwe spelers in het veiligheidsdomein 
ook beschreven: ‘Wetenschappelijk inzicht en kennis ontbreken hoe nieuwe partijen [in 
het veiligheidsdomein] omgaan met hun verantwoordelijkheden en op welke wijze 
de samenwerking in de dagelijkse werkelijkheid functioneert’ (Hoogenboom, 2009; 
Broekhuizen, Van Steden & Boutellier, 2010 In: Schuilenburg, 2012: 12). Marc Schuilenburg 
poneert in zijn proefschrift Orde in Veiligheid de volgende vraag: ‘Hoe oefenen de nieuwe 
partijen bijvoorbeeld hun taken uit, hoe vullen ze hun toezicht in, welke technieken hanteren 
ze, hoe werken ze samen, wat voor straffen delen ze uit, welke waarheden houden ze erop 
na?’ (Schuilenburg, 2012: 12).
 
In dit onderzoek wordt het veiligheidsdomein nader onder de loep genomen. Hiervoor 
worden dertien organisaties uit verschillende sectoren onderzocht. Er wordt gekeken naar 
de doelen die verschillende partijen binnen het veiligheidsdomein hebben op het gebied 
van veiligheid en hoe deze worden vormgegeven. Ook is er aandacht voor hun taken, op 
welke wijze ze die uitvoeren en met wie zij samenwerken als het gaat om veiligheid. Het 
onderzoek geeft aandacht aan de wijze waarop organisaties in de praktijk aan veiligheid 
werken. Maar ook aan de vraag wat veiligheid betekent voor de diverse partijen in het 
veiligheidsdomein. Veiligheid gaat over méér dan de afwezigheid van criminaliteit. Ook 
in relatie tot verkeer, zorg, industrie en milieu speelt veiligheid bijvoorbeeld een grote rol. 
Maar waar het nou precies om gaat in deze domeinen blijft vaak onduidelijk. 
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Door velen is vastgesteld dat veiligheid een containerbegrip is (Schuilenburg, 2013). 
Schuilenburg wijst erop dat het begrip vooral in een negatieve betekenis wordt gebruikt, 
namelijk afwezigheid van criminaliteit en overlast. Een dergelijke definitie gaat niet zozeer 
over veiligheid, maar over de afwezigheid van onveiligheid. Als we kijken naar de oorsprong 
van het begrip ‘veiligheid’, blijkt dat dit zowel positieve als negatieve aspecten kent. Het 
gaat niet alleen om de afwezigheid van risico’s, maar het heeft ook te maken met zekerheid 
en vertrouwen (Schuilenburg, 2012). Dit onderzoek belicht zowel de negatieve als de 
positieve kant van veiligheid. Om het begrip ‘positieve veiligheid’ te kunnen onderzoeken, 
wordt dit begrip in de context van dit onderzoek nader geoperationaliseerd.

1.1 Onderzoeksvragen
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Op welke manier geven partijen waarvan veiligheid 
geen kerntaak is, vorm aan veiligheid?

Het onderzoek is explorerend en kwalitatief van aard. Het doel van het onderzoek is om kennis 
te vergaren over hoe in de praktijk vorm wordt gegeven aan (positieve) veiligheid en welke 
factoren hierbij een rol spelen. De volgende twee lijnen worden in dit onderzoek uitgewerkt:

• Positieve veiligheid
Dit onderzoek heeft aandacht voor zowel positieve als negatieve aspecten van veiligheid. 
Er wordt gekeken of organisaties ook positieve betekenissen geven aan veiligheid. Ook 
wordt onderzocht of veiligheid op positieve wijze wordt vormgegeven.

• Netwerkbenadering
Onderzocht wordt in welke mate er sprake is van netwerken in het veiligheidsdomein. 
Geven organisaties gezamenlijk vorm aan veiligheid? En hoe zien deze samenwerkings-
verbanden er dan uit?

Beide lijnen leiden tot vernieuwend onderzoek op het gebied van veiligheid.

Door middel van interviews met medewerkers uit verschillende lagen van verschillende 
organisaties in de regio Haaglanden wordt getracht de volgende deelvragen te beantwoorden:
• Wat betekent veiligheid voor partijen?
• Welke doelen hebben partijen op het gebied van veiligheid?
• Hoe worden deze doelen vormgegeven?
• Op welke manier wordt hieraan praktisch invulling gegeven?
• Hoe wordt de samenwerking tussen partijen praktisch ingevuld?

1.2 Onderzoeksdomein
Het onderzoeksdomein wordt gevormd door de stedelijke omgeving van Den Haag. Er wordt 
ingezoomd op een aantal partijen die een rol spelen bij het organiseren van veiligheid 
zoals: woningbouw, zorg, onderwijs, industrie, detailhandel, vervoer, wonen, energie en 
dienstverlening. Dit onderzoek is daarom te kenmerken als een multi-actor onderzoek. De 
klassieke partijen als overheid en politie (publieke domein) worden in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten.

De selectie van deelnemende organisaties is bepaald aan de hand van het netwerk van de 
opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan De Haagse Hogeschool. Uit de verschillende 
organisaties waar studenten in het derde jaar van de duale en deeltijdopleidingen IVK 
werkzaam zijn, is een aantal partijen gekozen met het doel te komen tot een zo breed 
mogelijke selectie van organisaties. Een brede selectie van partijen die zich bezighouden 
met veiligheid maakt het mogelijk het netwerkkarakter van het veiligheidsdomein te 
onderzoeken. Er is gebruik gemaakt van organisaties waar studenten werkzaam zijn, omdat 
dit het verkrijgen van toegang tot deze organisaties vergemakkelijkt. Daarnaast ontstaat op 
deze manier een interessante wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs. De organisaties 
worden geselecteerd op basis van drie criteria:

1. Zij includeren een zo groot mogelijk deel van het onderzoeksdomein.
2. Zij zijn verbonden met de regio Den Haag.
3.  Zij zijn groot genoeg voor het behalen van het aantal interviews met de typen respondenten.

Hieronder geven we een korte toelichting op de dertien organisaties die betrokken zijn bij 
het onderzoek:
• ANWB: vereniging die belangen behartigt van weggebruikers in Nederland. Telt 4 miljoen 

leden en is daarmee een belangrijke (lobby)partner als het gaat om verkeersveiligheid. 
• Den Hartogh Logistics: bedrijf dat zich bezighoudt met reiniging van chemische 

tankwagens en chemisch vervoer over de weg.
• Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR): een internationaal georiënteerde universiteit met 

een stevige verankering in de stad Rotterdam en de regio. 
• De Haagse Hogeschool: een grote onderwijsinstelling die hbo-opleidingen aanbiedt in de 

regio Den Haag. 
• Mediamarkt: grote winkelketen gespecialiseerd in consumentenelektronica. 
• Parnassia: instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio Den Haag. 

Grootste GGZ-instelling van Nederland.
• De Rijksrederij: beheert, bemant en onderhoudt de specialistische schepen die beschik-

baar worden gesteld aan douane, kustwacht, ministerie van Economische Zaken en Rijks-
waterstaat. De Rijksrederij heeft een vloot van ongeveer 122 schepen. 

• Rijnhart Wonen: kleinschalige woningcorporatie in Leiderdorp. Beheert sociale woning-
bouw, vrije sectorwoningen, zorgeenheden, bedrijfsruimten en winkels. 

• Het Rode Kruis: onafhankelijke organisatie die wereldwijd hulp verleent aan mensen in 
nood. Kenmerkend voor het Rode Kruis is het grote aantal vrijwilligers dat werkzaam is 
binnen de organisatie.

• Shell: staatsonafhankelijke multinational. Eén van de zes grootste oliemaatschappijen 
ter wereld. 

• Staedion: woningcorporatie in Den Haag met brede variatie aan woningtypen voor alle 
inkomens. Hoort bij de tien grootste woningcorporaties van Nederland.

• Van Oord: één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste 
activiteiten van Van Oord zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens 
en vaarwegen, het beschermen van kusten en oevers en offshorewerkzaamheden.

• Vattenfall: Zweeds energieconcern, marktleider in Noord-Europa. In Nederland is Nuon 
overgenomen door Vattenfall. 
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1.3 Onderzoeksmethoden
Om te onderzoeken op welke manier de verschillende partijen vormgeven aan veiligheid, 
worden er semigestructureerde interviews gehouden. Deze vorm van interviewen past bij 
het explorerende en kwalitatieve karakter van dit onderzoek. Respondenten zijn op deze 
manier vrij om hun eigen kijk op de materie weer te geven. Voor de interviews maken de 
onderzoekers een topiclijst. Dat doen zij op basis van:
• de onderzoeksvragen;
• het literatuuronderzoek over positieve veiligheid en over netwerkbenaderingen op het 

gebied van veiligheid. 

De deelnemende studenten transcriberen de interviews, waarna de onderzoekers de data 
per organisatie coderen. Op basis van de gecodeerde transcripties worden per organisatie 
samenvattingen gemaakt, waarbij de structuur van de topiclijst wordt aangehouden (zie 
1.4). Van belang in dit onderzoek is dat de nadruk niet alleen ligt op het voorkomen 
van onveiligheid, maar op datgene wat de partijen in positieve zin nastreven. Om tot 
een duidelijkere beschrijving van het begrip ‘positieve veiligheid’ te komen, wordt 
literatuuronderzoek gedaan. Dit literatuuronderzoek is vertaald naar een artikel (Van 
Marle, 2015). In dit artikel wordt de positieve kant van veiligheid nader belicht ten einde 
aanknopingspunten te bieden voor de wijze waarop dit kan worden onderzocht en hoe hier 
in de praktijk aan gewerkt kan worden. 

1.4 Operationalisering
De deelvragen van het onderzoek zijn aan de hand van de literatuur over netwerken in 
veiligheid en positieve veiligheid nader uitgewerkt tot de volgende topiclijst:

I. Betekenis van het begrip ‘veiligheid’ binnen de organisatie
 – Wat wordt binnen de organisatie onder veiligheid verstaan?
 – Wat betekent veiligheid voor u?
 – Welke aspecten van veiligheid zijn in uw functie het meeste van belang?
 – Voelt u zich veilig in het contact met klanten/bewoners/studenten/medewerkers/ 

eindgebruikers/patiënten? Waarom (niet)?
 – Voelt u zich veilig binnen de organisatie? Waarom (niet)?

II. Doelen op het gebied van veiligheid binnen de organisatie
 – Wat zijn de doelen van de organisatie op het gebied van veiligheid?
 – Wat zijn binnen uw functie de doelen op het gebied van veiligheid?
 – Heeft de organisatie ook doelen als het gaat om de veiligheid in de samenleving?

III. Vormgeven aan (veiligheids)doelen binnen de organisatie
 – Hoe worden de doelen op het gebied van veiligheid vormgegeven binnen de organisatie?
 – Wie worden er zoal betrokken bij het vormgeven van de doelen op het gebied van 

veiligheid? 
 – In hoeverre heeft u zelf invloed op het vormgeven van de doelen op het gebied van 

veiligheid binnen de organisatie?

 – Hebt u zelf, binnen uw functie, op het gebied van veiligheid nog andere doelen dan die 
van de organisatie?

 – Hebben de klanten/bewoners/studenten/medewerkers/eindgebruikers/patiënten invloed 
op de doelen op het gebied van veiligheid binnen de organisatie?

IV. Taken van de organisatie op het gebied van veiligheid
 – Welke taken heeft de organisatie op het gebied van veiligheid?
 – Wie bepaalt welke taken de organisatie heeft op het gebied van veiligheid?
 – Door wie worden deze taken op het gebied van veiligheid in de praktijk uitgevoerd? En 

op welke wijze wordt dit gedaan?
 – Welke taken hebt u, binnen uw functie, op het gebied van veiligheid? 
 – Op welke wijze geeft u invulling aan deze taken?
 – In hoeverre hebt u invloed op de aard of uitvoering van deze taken?

V. Samenwerken met andere partijen
 – Met welke partijen wordt er intern door de organisatie samengewerkt op het gebied van 

veiligheid?
 – Hoe wordt deze samenwerking praktisch ingevuld? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?
 – Met welke externe partijen werkt de organisatie samen op het gebied van veiligheid?
 – Hoe wordt deze samenwerking praktisch ingevuld?
 – Welke nieuwe partijen (intern dan wel extern) zouden een aanwinst zijn om mee samen 

te werken op het gebied van veiligheid? Waarom deze partij(en)?

1.5 Relatie met het onderwijs
De spilfunctie die De Haagse Hogeschool tussen werkveld en onderwijs inneemt, maakt 
dat de opleiding IVK een ideale positie heeft om gegevens te verzamelen omtrent het 
beschreven vraagstuk. Omdat de studenten van de opleiding IVK een substantieel deel van 
hun studie werkend leren binnen diverse organisaties in de regio, zijn zij de aangewezen 
personen om ingezet te worden voor dataverzameling binnen deze organisaties. Door 
deze constructie maakt de opleiding optimaal gebruik van bestaande netwerken in het 
werkveld. Studenten doen zo nuttige ervaring op in de uitvoering van een ‘echt’ toegepast 
onderzoek. De onderzoekers schetsen het kader waarbinnen studenten een onderdeel van 
de uitvoering van het onderzoek op zich nemen. Bijkomend voordeel is dat de resultaten 
van studenten kunnen worden geplaatst in een groter geheel, waardoor het begrip voor 
onderzoek toeneemt en de waarde van hun werk stijgt. 

Studenten IVK onderzoeken in groepjes van zes studenten één organisatie, waarbij iedere 
student een interview uitvoert. Om een compleet beeld te krijgen van hoe de betreffende 
organisatie werkt aan veiligheid, interviewen studenten personen in verschillende lagen van 
de organisatie (bijvoorbeeld: uitvoerend, middenmanagement, bestuur). In totaal worden 
dertien organisaties onderzocht, waarbij er per organisatie gemiddeld zes interviews zijn 
gehouden. De dataverzameling is gerelateerd aan het onderwijs in blok 12 (jaar 3) van de 
opleiding IVK (duaal en deeltijd) gedurende het studiejaar 2014-2015. Voor een nadere 
toelichting op de relatie met het onderwijs zie Bijlage 1 op pagina 70. 
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2 Positieve veiligheid en netwerkbenadering

Het doel van dit onderzoek is drieledig: 1) kennis vergaren over de betekenis die veiligheid 
krijgt binnen organisaties, 2) zicht krijgen op de manier waarop veiligheid wordt vormgeven 
in de praktijk en 3) kennis vergaren over de aard van de samenwerkingsverbanden die 
hierbij bestaan. Er wordt gebruikgemaakt van de begrippen ‘positieve veiligheid’ en 
‘netwerkbenadering’ om dit in kaart te brengen. In dit hoofdstuk bespreken we de 
theoretische achtergrond van deze twee begrippen. Het doel hiervan is om een duidelijker 
beeld te krijgen van wat positieve veiligheid nu precies inhoudt en hoe dit kan worden 
onderzocht. Daarnaast bespreken we literatuur over netwerken in veiligheid die bijdraagt 
aan een beter begrip van de aard van het huidige veiligheidsdomein. Hoe kunnen de rollen 
van diverse organisaties en hun onderlinge verbanden worden geduid? 

Allereerst gaan we in op de betekenis van veiligheid. ‘Veiligheid’ is een heel breed begrip 
waaraan op verschillende manieren betekenis wordt gegeven. Oorspronkelijk kent het begrip 
zowel positieve als negatieve kanten. In de praktijk wordt veiligheid echter veelal negatief 
gedefinieerd onder invloed van het geloof in maakbaarheid, eigen verantwoordelijkheid 
en preventie. Om te komen tot een operationalisering van positieve veiligheid, wordt 
onderzoek naar publieke familiariteit (Blokland, 2009) besproken. Op basis hiervan 
wordt geconcludeerd dat positieve veiligheid kan worden gezien als een combinatie van 
vertrouwen en agency.

Vervolgens komt de structuur van het huidige veiligheidsdomein aan de orde. Er worden 
aanknopingspunten gezocht voor de wijze waarop veiligheid in de praktijk wordt 
vormgegeven en hoe de samenwerkingsverbanden eruitzien. Het begrip ‘nodal governance’, 
vaak gebruikt in de context van veiligheid, wordt besproken. Er wordt vastgesteld dat 
nodal governance in de context van dit onderzoek niet het best passende begrip is. Dit 
omdat de overheid wel degelijk een bijzondere positie heeft op het gebied van veiligheid 
en niet gezien wordt als een van de vele gelijkwaardige actoren. Het uitgangspunt van de 
netwerkbenadering is relevanter: dat verschillende partijen afhankelijk van elkaar zijn om 
beleid op het gebied van veiligheid te realiseren (Klijn & Koppenjan, 1994). 

2.1 Positieve veiligheid
Als we kijken naar de oorsprong van het begrip ‘veiligheid’, blijkt dat dit zowel positieve 
als negatieve aspecten kent. Het gaat niet alleen om de afwezigheid van risico’s, maar 
het heeft ook te maken met zekerheid, geborgenheid en vertrouwen (Schuilenburg, 2012). 
Veiligheid heeft daarnaast een veel bredere betekenis dan het voorkomen van criminaliteit 
(Boutellier, 2005). Ook in relatie tot verkeer, zorg, industrie, milieu en geopolitiek speelt 
veiligheid bijvoorbeeld een grote rol. Schuilenburgs (2013) vaststelling dat ‘veiligheid’ een 
containerbegrip is, is ondertussen alom geaccepteerd. 

Het onderscheid tussen veiligheid en criminaliteit is redelijk goed bekend. Maar dit 
onderscheid wordt onduidelijker wanneer gesproken wordt over objectieve en subjectieve 
veiligheid. Oftewel feitelijke veiligheid en veiligheidsgevoel. Ondanks alle literatuur 
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over veiligheidsgevoel en de factoren die ermee samenhangen, wordt dit gebrek aan 
veiligheidsgevoel nog vaak gezien als angst voor criminaliteit en als iets wat dus opgelost kan 
worden door de bestrijding van criminaliteit. Hierachter gaat de volgende denkwijze schuil: 
het bestrijden van het negatieve leidt tot het positieve. Helaas ligt dit iets ingewikkelder 
(alsof het bestrijden van criminaliteit nog niet ingewikkeld genoeg is!). Eysink Smeets 
merkt dan ook op dat een roep om veiligheid niet altijd kan worden geïnterpreteerd als een 
roep om veiligheidszorg (2008). Het is zaak om eerst uit te zoeken of er wordt gevraagd 
om een afname van onveiligheid (minder criminaliteit, overlast, ongevallen etc.) of om 
een toename van veiligheid (zekerheid, maatschappelijke geborgenheid, vertrouwen etc.). 
En om te onderkennen dat deze verschillende vormen van veiligheid om wezenlijk andere 
interventies vragen (Eysink Smeets, 2008). 

Onveiligheid is dus breder dan criminaliteit. En veiligheid is iets anders dan opgeheven 
onveiligheid. Onveiligheidsbeleving heeft vooral te maken met onzekerheid en veel 
minder met angst (Spithoven, 2010). Onveiligheidsbeleving is het onbehagelijke gevoel 
geconfronteerd te worden met onbegrijpelijke of moeilijk te plaatsen verschijnselen 
(Van Marle & Van Stokkom, 2013). Zo blijkt uit onderzoek dat onveiligheidsgevoel veel 
te maken heeft met overlast, wanorde en verloedering en dat criminaliteit hierbij slechts 
een bijrol speelt (Elffers & De Jong, 2004). Dit omdat het wordt ervaren als een inbreuk 
op de verwachting van vreedzame interactie en activiteit in de publieke ruimte (Van 
Stokkom, 2013). Met andere woorden, overlast, wanorde en verloedering verstoren de 
zekerheid en het vertrouwen dat mensen hebben in de sociale en ruimtelijke omgeving. 
Dat onveiligheidsgevoel vooral gaat om verstoorde verwachtingen en niet zozeer om 
overlast, wanorde en verloedering zelf blijkt uit onderzoek van Blokland (2009). Zij stelt dat 
een grote mate van vertrouwdheid met de wijk beschermt tegen onveiligheidsgevoelens, 
ongeacht de mate van criminaliteit, overlast, wanorde of verloedering.

Veiligheid lijkt dus voornamelijk te maken te hebben met vertrouwen en zekerheid van 
mensen en veel minder met de feitelijke gedragingen of gebeurtenissen die zich om 
hen heen afspelen. Zo kan het zijn dat mensen in een wijk waar de objectieve veiligheid 
zeer hoog is, zich toch onveilig voelen en dat mensen in een wijk waar de objectieve 
veiligheid laag is hier geen last van hebben. Wanneer gedrag of gebeurtenissen worden 
ervaren als situationeel ongepast, bijvoorbeeld bier drinken op straat, wordt dit gezien als 
onvoorspelbaar en vreemd. Dan veroorzaakt dit onzekerheid en een gevoel van onveiligheid 
(Van Stokkom, 2013). Tenzij bier drinken op straat als situationeel gepast wordt ervaren 
(bijvoorbeeld tijdens de buurtbarbecue of op Koningsdag) of binnen de verwachtingen ligt 
(een bekende alcoholist uit de buurt). 

Maakbaarheid, eigen verantwoordelijkheid en preventie
Toch wordt veiligheid in de praktijk vaak op een negatieve manier begrepen. Een 
terugkomende verklaring hiervoor heeft te maken met het idee van maakbaarheid. Het idee 
dat we het leven zelf in de hand hebben. Onder invloed van onder andere secularisatie, 
technische vooruitgang en het neoliberale marktdenken is het geloof hierin gegroeid 
(Schuilenburg, 2012). Ons leven staat meer in het teken van ‘zelf kiezen’. Hoe meer de 

richting van het leven zelf gekozen kan worden, des te meer de uitkomst daarvan gezien 
wordt als de eigen verantwoordelijkheid. En hoe meer het leven wordt gezien als maakbaar, 
hoe minder tolerant we zijn jegens ongewenste zaken. Als je het leven zelf in de hand hebt, 
is het dus je eigen schuld als het niet goed gaat. 

Het idee van maakbaarheid leidt ertoe dat de gevoeligheid voor onveiligheid toeneemt 
(Beck, 1992). Dat verklaart ook waarom de aandacht voor veiligheid toeneemt, terwijl de 
samenleving op vele terreinen al heel veilig is en nog steeds veiliger wordt. Vooral in 
vergelijking met vroegere tijden en andere samenlevingen. Het idee van maakbaarheid 
en de nadruk op eigen verantwoordelijkheid hebben veel invloed op de huidige visie op 
veiligheid. Dat veiligheid maakbaar zou zijn, is duidelijk terug te zien in de vele regels, 
keurmerken, straffen, protocollen, kwaliteitsmeters en meldprocedures die op het gebied 
van veiligheid in het leven worden geroepen. En dat ook veiligheid gezien wordt als een 
eigen verantwoordelijkheid, blijkt uit het feit dat dit al lang niet meer wordt beschouwd 
als een overheidstaak. Burgers, woningcorporaties, voetbalclubs, horecagelegenheden, 
oliemaatschappijen, winkels, scholen, fabrieken, energieleveranciers, zorginstellingen 
en vervoersbedrijven worden alle geacht hun verantwoordelijkheid op het gebied van 
veiligheid te nemen. Deze organisaties worden door de overheid geresponsabiliseerd op 
het gebied van veiligheid (Garland, 1996). Door deze nieuwe aansprakelijkheid op het 
gebied van veiligheid ligt verkokering en juridificering van het veiligheidsdomein op de 
loer. Organisaties houden graag het eigen straatje schoon.

Deze groeiende eigen verantwoordelijkheid in combinatie met een grote gevoeligheid voor 
ongewenste situaties hebben als gevolg dat de nadruk komt te liggen op het vermijden van 
onveiligheid. Niemand wil uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke 
slachtoffers. Want een reëel gevolg van het idee van maakbaarheid is dat de overheid en 
veel organisaties bij ongewenste situaties aansprakelijk gehouden worden. En dus wordt 
in toenemende mate gehandeld op basis van risicofactoren. Volgens Peeters (2013) past 
dit preventiedenken in een cultuur waarin een ongewenste toekomst niet wordt gezien als 
pech of noodlot, maar als iets wat te vermijden is door interventies. 

Zoals Zedner (2009) opmerkt, wordt bij het nemen van voorzorgsmaatregelen op basis van 
risicofactoren onzekerheid centraal gesteld in plaats van kennis. Of zoals Eysink Smeets het 
mooi beschrijft: ‘Schieten met een kanon op een mug’ (2008: 68). Deze beeldspraak illustreert 
ook de negatieve bijwerkingen die gepaard kunnen gaan met voorzorgsmaatregelen. Niet 
alleen degenen die onterecht worden bestempeld als risicovol leiden hieronder, maar 
ook de rest van de samenleving gaat in toenemende mate gebukt onder de groeiende 
regeldruk en bureaucratie, die veroorzaakt worden door pogingen om ongewenste situaties 
en aansprakelijkheid te vermijden. Denk aan het langdurig stilleggen van treinverkeer in de 
Randstad vanwege een verlaten rugtas, de papierwinkel die een steeds groter deel van de 
werktijd van zorg-, onderwijs- en politiepersoneel inneemt en de regels over wie, wanneer 
en op welke manier de publieke ruimte wel of niet mag gebruiken. 
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Publieke familiariteit 
Volgens Blokland (2009) heeft veiligheidsgevoel te maken met publieke familiariteit: het 
kunnen herkennen van omgangsregels en andere mensen in de publieke ruimte. Als je 
de omgangsregels herkent en de andere mensen met wie je te maken hebt, dan weet je 
wat je kunt verwachten. Er is een mate van zekerheid en vertrouwdheid. Ook wanneer 
deze omgangsregels of anderen ongewenst zijn, leidt dit bij een hoge mate van publieke 
familiariteit niet meteen tot angst of onveiligheid. Omdat je weet wat je te wachten staat 
en dus ook beter weet wat je zelf kunt doen (Van Stokkom, 2013). Door ervaringskennis 
van de eigen omgeving en de mensen die daarbij horen, wat voortkomt uit herhaaldelijk 
contact, groeit het vertrouwen (Van Stokkom, 2013). Onzekerheid neemt af, omdat gedrag 
van anderen en signalen in de omgeving beter begrepen en geplaatst kunnen worden. 
Hierdoor worden mogelijke bedreigingen als minder willekeurig ervaren en kunnen ze 
worden gerelateerd aan bepaalde locaties, tijdstippen of specifieke mensen. Bedreigingen 
worden daardoor ervaren als beter beheersbaar of te vermijden (Bannister & Kearns, 2013). 

Inzichten over publieke familiariteit kunnen verklaren waarom veel veiligheidsmaatregelen 
een averechts effect hebben. Maatregelen die genomen worden om onveiligheid te 
bestrijden, leiden in de meeste gevallen niet tot een toename van het gevoel van veiligheid. 
Hierbij spelen vertrouwen en zekerheid een grote rol. Veiligheidsmaatregelen nemen vaak 
de vorm aan van verboden op allerlei gedragingen in bepaalde omgevingen door bepaalde 
groepen mensen en protocollen om gedrag tot in de kleinste details te reguleren. Ook 
worden meldprocedures opgesteld om ongewenst gedrag dat zich toch voordoet te melden 
aan een daarvoor in het leven geroepen instantie. Wat dit soort maatregelen met elkaar 
gemeen hebben, is dat zij uitvoerig voorschrijven hoe mensen zich dienen te gedragen 
en dat bij afwijkingen hiervan een interventie volgt vanuit een instantie. Dit brengt met 
zich mee dat, op het niveau van burgers onder elkaar, steeds minder ter discussie staat 
welk gedrag wel en welk gedrag niet aanvaardbaar is. Hier zijn immers al voorschriften, 
regels en verboden voor. Dit staat de mogelijkheid tot het vergroten van zekerheid en 
vertrouwen in de weg. Burgers hebben zelf geen invloed. Ze zijn niet meer betrokken bij 
de discussie over wat oké is en wat niet en hoeven hierover ook niet meer met elkaar in 
gesprek te gaan. Er wordt op deze manier minder ervaringskennis opgedaan, omdat er geen 
wederkerigheid is. Een gevolg hiervan is dat mogelijkheden voor de betrokken partijen om 
meer bekend en vertrouwd met elkaar te raken en om wederzijds begrip te krijgen, zijn 
weggeorganiseerd. Dit is zowel van invloed op de relatie tussen burgers onderling, als op 
de relatie met betrokken organisaties.

Vertrouwen en agency
Onderling contact en vertrouwen zijn dus gerelateerd aan veiligheid. De relatie tussen 
vertrouwen en veiligheid is, bekeken vanuit een psychologisch perspectief, ook een vrij 
logische. In de psychologie wordt bij het begrip ‘veiligheid’ in de eerste plaats gedacht aan de 
veilige hechting bij kinderen. Een veilige hechting ontstaat wanneer een kind leert vertrouwen 
op de voorspelbaarheid van de ouder of verzorger (Erikson, 1950). Veiligheid, vertrouwen en 
voorspelbaarheid zijn op dit gebied dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook buiten 
de hechtingsperiode bij kinderen om speelt vertrouwen een belangrijke rol bij persoonlijke 

relaties, zowel tussen ouder en kind als tussen partners, vrienden en andere familieleden. Bij 
degenen die je vertrouwt, voel je je veilig. Goede persoonlijke relaties zijn altijd gebaseerd op 
onderling vertrouwen. Bij het opvoeden van een kind heeft opvoeden op basis van vertrouwen 
het meeste succes en ook bij liefdesrelaties is het voor beide partners het prettigst als er 
wederzijds vertrouwen is. Iedereen weet ook dat dit niet altijd even makkelijk is; je hebt geen 
garantie dat de relatie vlekkeloos zal verlopen. Er is onzekerheid en dus risico. 

Toch wordt er in het algemeen niet overgegaan tot het opstellen van vergaande gedrags-
protocollen in een poging het gedrag van de ander te reguleren en risico’s uit te bannen. 
Niet in de laatste plaats omdat dit een averechts effect heeft. De relatie zal lijden onder 
het gebrek aan vertrouwen. In persoonlijke relaties maken we minimaal gebruik van 
wetten, regels, protocollen, kwaliteitsmetingen en meldingsprocedures, omdat we de 
ander vertrouwen. Maar óók omdat we weten dat het gebruik van regels en procedures 
het vertrouwen doet afnemen en dat daarmee de kwaliteit van de relatie negatief wordt 
beïnvloed. In ons persoonlijke leven is vertrouwen het uitgangspunt, en niet wantrouwen 
of risicomanagement. 

Het is opmerkelijk dat we relaties die niet persoonlijk zijn in toenemende mate onderwerpen 
aan wetten, regels, protocollen, kwaliteitsmetingen en meldingsprocedures, terwijl ook in 
die relaties vertrouwen van belang is. Eysink Smeets noemt dit ‘het wegorganiseren van 
respectvolle wederkerigheid’ (2008: 28). Volgens hem is er in veel gevallen geen sprake 
meer van een respectvolle verhouding van mens tot mens in het contact tussen burgers 
en instituties. Burgers worden niet meer gezien en behandeld als subject, maar als object 
(Eysink Smeets, 2008). Dit leidt vervolgens weer tot een verdere vervreemding en een 
afname van vertrouwen. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel (door gebrek aan 
vertrouwen worden meer regels vastgesteld, die weer leiden tot een vermindering van het 
vertrouwen), waarbij de regeldruk en de bijbehorende papierwinkel blijven groeien, terwijl 
allerlei professionals steeds minder tijd en oog hebben voor de werkelijke bijdrage die zij 
zouden moeten of kunnen leveren aan de samenleving. Een terechte vraag van Eysink 
Smeets (2008) is dan ook of het organiseren op basis van vertrouwen in plaats van op basis 
van wantrouwen op lange termijn niet aanzienlijk meer zal opleveren. 

Er is al benoemd dat veiligheid negatief wordt beïnvloed wanneer mensen zaken opgelegd 
krijgen in plaats van dat ze zelf een rol hebben in het nemen van beslissingen, het 
bedenken van oplossingen of de uitvoering van plannen. In het Engels wordt dit ook wel 
gedefinieerd als ‘agency’. En net als bij het zoeken naar de betekenis van veiligheid (wat in 
het Engels uiteenvalt in safety en security en een veel minder brede betekenis heeft) en van 
vertrouwen (in het Engels wordt onderscheid gemaakt tussen trust en confidence), is ook 
de term ‘agency’ weer lastig te vertalen naar het Nederlands. Het kan vertaald worden als 
‘macht’, ‘kracht’ of ‘sturing’. Uiteindelijk heeft het vooral te maken met de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de (in)richting van het eigen leven (Giddens, 1984). 

Agency heeft ook veel overlap met ‘zelfredzaamheid’, een term die vaak in relatie wordt 
gebracht tot veiligheidsbeleving. Zelfredzaamheid wordt veelal gedefinieerd als het 
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vermogen actie te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken (Bandura, 1997). Toegepast 
op veiligheidsbeleving wordt zelfredzaamheid overwegend in verband gebracht met 
negatieve zaken, zoals het geloof in jezelf om een angstige of onprettige situatie de baas te 
kunnen (Boers et al., 2008). In het licht van de zoektocht naar een positieve definitie van 
veiligheid heeft het de voorkeur om dit vermogen op een meer neutrale manier te bekijken. 
Dus niet een perspectief gericht op het voorkomen, vermijden of hanteren van negatieve 
situaties of onveiligheid, maar een ruimer en positiever perspectief op het vermogen om 
ook positieve doelen te bereiken. Kortom, op basis van de besproken literatuur kunnen we 
positieve veiligheid definiëren als een combinatie van vertrouwen en agency.

Toepassing in dit onderzoek
Uitgaande van de definitie van positieve veiligheid als een combinatie van vertrouwen 
en agency, kan een aantal factoren uit de besproken literatuur worden gedestilleerd voor 
onderzoek naar positieve veiligheid bij organisaties waarvan veiligheid geen kerntaak is. 
Zo kan in eerste instantie bekeken worden of aan veiligheid positieve betekenissen worden 
gegeven en of de doelen op het gebied van veiligheid een negatief of een positief karakter 
hebben. Met betrekking tot het vormgeven aan veiligheid wordt onderzocht of gedrag wordt 
afgedwongen door regels vanuit een negatief idee van maakbaarheid en aansprakelijkheid 
of dat gewenst gedrag wordt gedefinieerd en bevorderd op een meer positieve wijze. Een 
onderscheid tussen negatieve en positieve benaderingen van veiligheid dus. 

2.2 Netwerkbenadering
In de afgelopen decennia is er een verandering zichtbaar geworden op het gebied van de 
organisatie van veiligheid. In de veiligheidszorg zijn nieuwe publieke en private partijen 
verschenen, waarvan wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid 
(Schuilenburg & Scheepmaker, 2009). Organisatiepatronen hebben een netwerkkarakter 
gekregen met als gevolg dat centrale vormen van sturing en regulering problematisch 
zijn geworden (Johnston & Shearing, 2003 in: Schuilenburg, 2013: 20). De boodschap 
vanuit de overheid is dat zij dit niet (meer) alleen kunnen: ‘Veiligheid is geen zaak van 
politie en justitie alleen. Burgers, bedrijven en organisaties zijn medeverantwoordelijk.’ 
(Regeerakkoord, geciteerd in van Calster & Schuilenburg, 2009). De burger en publieke en 
private organisaties krijgen dus zelf een verantwoordelijkheid voor veiligheid, als wel voor 
de taken die hieruit voortkomen (Boutellier, 2011). 

Nodal governance
Deze wijze van het organiseren van veiligheid wordt door auteurs als Wood en Shearing 
(2007) aangeduid met het begrip ‘nodal governance’. Dit houdt in dat veiligheidszorg niet 
is georganiseerd vanuit één centraal punt, maar dat hieraan vorm wordt gegeven door 
meerdere actoren die samenwerken aan het oplossen van een specifiek probleem. Het idee 
van nodal governance is gebaseerd op de gedachte dat de positie van de nationale staat 
fundamenteel is veranderd door de opkomst van de netwerkmaatschappij (Schuilenburg & 
Scheepmaker, 2009). Volgens Castells (2010) is de machtspositie van de staat dusdanig 
afgezwakt dat zij anderen nodig heeft om macht uit te kunnen oefenen. Dit geldt niet 
alleen voor nationale veiligheid, waarbij internationale netwerken van georganiseerde 

misdaad en terrorisme een noodzaak tot samenwerken betekenen. Ook de organisatie van 
lokale veiligheidszorg is veranderd. Volgens Schuilenburg en Scheepmaker (2009) spelen 
vooral groeiende onveiligheidsgevoelens en een afnemend vertrouwen in het oplossend 
vermogen van de overheid daarbij een rol. Daar voegen deze auteurs aan toe, dat burgers 
steeds minder bereid zijn de risico’s van criminaliteit te aanvaarden en dat steeds meer 
andere partijen dan de politie werken aan het veiliger maken van de samenleving. 
Veiligheidsnetwerken zijn op basis van deze redenering dus niet de oorzaak van de 
complexiteit op het gebied van veiligheidszorg, maar juist het antwoord erop (Boutellier, 
2007). De responsabiliseringstrategieën van de overheid zijn een manier om met het 
toenemend complexe veiligheidsvraagstuk om te gaan. Door de verantwoordelijkheid voor 
veiligheid gedeeltelijk bij diverse publieke en private organisaties neer te leggen, worden 
de eigen rol van de overheid en het eigen onvermogen om veiligheid te organiseren verlicht.

Volgens de theorie van nodal governance is de staat slechts één van de vele mogelijke 
knopen (nodes) in netwerken van veiligheid (Shearing & Wood, 2003). Op dit idee is echter 
door diverse auteurs de nodige kritiek geuit. Zo stellen Loader en Walker (2007) dat de 
staat juist essentieel is bij de democratische regulering van publiek-private netwerken. 
Zij stellen dat veiligheid alleen op een goede manier kan worden georganiseerd binnen 
de bestuurlijke en democratische kaders van de staat (Van Steden, 2009). Sassen (2006) 
voegt hieraan toe dat de staat tevens de voorwaarden schept voor de globalisering 
die de netwerkmaatschappij aanjaagt: ‘Territorium, wetgeving, economie, veiligheid, 
autoriteit en lidmaatschap zijn evenzovele nationale constructies op grond waarvan het 
globaliseringsproces zich kon voltrekken’ (In: Boutellier, 2011: 106). Ten slotte beschikt de 
staat uiteraard over het geweldsmonopolie van politie, justitie en leger. Hiermee heeft de 
staat op het gebied van veiligheid wel degelijk een belangrijke machtspositie in handen en 
is hij in de meeste gevallen eindverantwoordelijk (Crawford, 2006; Loader & Walker, 2007). 
Hoewel er terreinen zijn waar de invloed van de staat gering is, is het idee dat hij slechts één 
van de vele mogelijke knopen in veiligheidsnetwerken is voor dit onderzoek een brug te ver. 

Netwerkbenadering
Het begrip 'nodal governance' is dus niet passend om het huidige veiligheidsdomein te 
duiden. Dit neemt niet weg dat de organisatie van veiligheid is veranderd. Het is wel 
degelijk zo dat de overheid op het gebied van veiligheid de verantwoordelijkheid deelt 
met andere partijen. Deze responsabilisering wordt geïllustreerd door een groeiende 
hoeveelheid partijen die bereid of genoodzaakt zijn een bijdrage te leveren aan een veilige 
en leefbare omgeving (Boutellier, 2007). Volgens Van Steden (2009) ontstaan hierdoor 
hybride samenwerkingsverbanden, waarbij het klassieke onderscheid tussen ‘publiek’ en 
‘privaat’ langzaam maar zeker begint te vervagen. Naast responsabilisering is er in de 
veiligheidszorg dus ook sprake van privatisering en particularisering (Boutellier, 2007). 
Voorbeelden hiervan zijn woningcorporaties die de leefbaarheid en veiligheid van wijken 
moeten meten en hierop moeten sturen, winkelcentra die private beveiligers in dienst 
nemen en burgers die inbraak proberen tegen te gaan door middel van buurtwachten, 
whatsappgroepen en de aanschaf van camera’s en hekwerken.
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Een belangrijke vraag met betrekking tot netwerken in veiligheid is waar samenwerking, 
ook wanneer het gaat om publiek-private samenwerking, overgaat in netwerkvorming. Een 
bruikbare kijk hierop geeft Van Steden (2011). Hij geeft aan dat netwerkvorming verder 
gaat dan een marktgerichte kijk op de overheid en op publiek-private samenwerking. 
Van netwerkvorming is sprake wanneer verschillende organisaties niet meer tot elkaar 
staan in een relatie van opdrachtgever en opdrachtnemer (Van Steden, 2011). Om dit te 
verduidelijken neemt hij het theoretische uitgangspunt van de netwerkbenadering over 
van Klijn en Koppenjan (1994). Zij stellen dat van een netwerkbenadering sprake is als: 
‘beleid tot stand komt in complexe interactieprocessen tussen een groot aantal actoren. Die 
actoren zijn wederzijds van elkaar afhankelijk, zodat beleid alleen kan worden gerealiseerd 
door samenwerking tussen actoren’ (Klijn & Koppenjan, 1994: 148).

Binnen de netwerkbenadering wordt, in tegenstelling tot de theorie omtrent nodal 
governance, een belangrijke positie toebedeeld aan de staat. Van Steden schrijft hierover: 
‘Bij de bepaling en uitvoering van beleid draait het vervolgens om een ‘probleemgestuurde’ 
benadering waarbinnen allerlei organisaties hun deel behoren op te pakken. Zij worden door 
de overheid verantwoordelijk gemaakt (bijvoorbeeld door het vastleggen van afspraken 
in convenanten) en moeten zich over hun inzet en prestaties verantwoorden’ (2011: 20). 
Hieruit wordt duidelijk dat in de veiligheidszorg de overheid nog steeds een belangrijke 
speler is en uiteindelijk in veel gevallen de verantwoordelijkheden op het gebied van 
veiligheid bepaalt.

Voor de kwaliteit van netwerksamenwerking is de betrouwbaarheid van de netwerkpartners 
van groot belang (Boutellier, 2007). Volgens Boutellier (2007) kan dit op twee manieren 
worden gerealiseerd: door controle en door vertrouwen. Moderne samenwerkingsverbanden 
zijn minder gebaseerd op traditie, gezag en gehoorzaamheid en meer op dynamische 
interacties (Boutelllier, 2007). Deze minder statische samenwerkingsverbanden kunnen 
worden gestabiliseerd door controle of door vertrouwen: 

‘Relaties dienen in een netwerksamenleving te worden geregeld: door contracten, 
convenanten, transacties, maar ook door persoonlijk contact en sociaal kapitaal. En 
aangezien dat niet per definitie het geval is, is controle noodzakelijk. Het zou naïef 
zijn om te geloven in een wereld van louter vertrouwen. Maar een wereld van alleen 
maar controle is onaantrekkelijk. Controle en vertrouwen zijn de morele parameters 
van de netwerksamenleving’ (Boutellier, 2007: 24).

Toepassing in dit onderzoek
Een toenemend aantal organisaties wordt door de overheid geresponsabiliseerd op het 
gebied van veiligheid. Hierdoor is het veiligheidsdomein gegroeid. Voor een groot aantal 
partijen ontbreekt inzicht over de achterliggende ideeën of de verdeling en de invulling van 
de taken op het gebied van veiligheid. Van Steden (2011) benadrukt dan ook de noodzaak 
om de aard en omvang van veiligheidsnetwerken in kaart te brengen. In dit onderzoek 
worden de organisaties bevraagd over de wijze waarop zij vormgeven aan veiligheid en 
over de samenwerkingsverbanden die zij hebben. Ook is een belangrijk punt van aandacht 

in dit onderzoek in welke mate organisaties gezamenlijk doelstellingen vaststellen en 
nastreven op het gebied van veiligheid en of er daadwerkelijk sprake is van afhankelijkheid 
in dit proces. In welke mate is het idee van de netwerkbenadering zichtbaar in de praktijk?

2.3 Conclusie
Onder invloed van het geloof in maakbaarheid en als gevolg van responsabilisering 
door de overheid is de eigen verantwoordelijkheid voor partijen in het veiligheidsdomein 
gegroeid. Hiermee is aansprakelijkheid een belangrijk thema geworden. Dit leidt ertoe dat 
het handelen meer gericht wordt op het vermijden van risico’s op onveiligheid. Hoewel 
‘veiligheid’ oorspronkelijk een begrip is dat zowel positieve als negatieve aspecten kent, 
wordt in de praktijk aan veiligheid dus overwegend een negatieve betekenis gegeven. 
Daarbij komt dat aansprakelijkheid ook zorgt voor verkokering en juridificering van het 
veiligheidsdomein. Organisaties gaan zich meer richten op de eigen processen en doelen. 
Deze moeten op orde zijn om zich te kunnen beschermen tegen eventuele claims als er iets 
mis gaat. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van onveiligheid wordt vermeden.

Dit staat lijnrecht tegenover de ideeën die centraal staan in de netwerkbenadering. Deze 
gaat namelijk uit van een probleemgestuurde benadering waarin organisaties van elkaar 
afhankelijk zijn om samen doelstellingen vast te stellen en te behalen. Dit is vanuit 
het oogpunt van aansprakelijkheid natuurlijk problematisch, want wie is uiteindelijk 
verantwoordelijk als er iets misgaat? Voor een succesvolle netwerksamenwerking tussen 
organisaties is een negatieve kijk op veiligheid dus een belemmerende factor. Een positieve 
invulling van veiligheid biedt hier meer uitkomst. Samenwerking op basis van vertrouwen, 
met ruimte voor organisaties en betrokkenen om invloed uit te oefenen op de inrichting van 
de eigen veiligheid. 

In de volgende hoofdstukken wordt besproken hoe de onderzochte organisaties vormgeven 
aan veiligheid. De betekenis die binnen de organisatie aan veiligheid wordt gegeven, hoe 
dit wordt vormgegeven en de aard van de samenwerkingsverbanden komen aan bod. 
Hieruit wordt duidelijk in hoeverre in de praktijk sprake is van positieve en negatieve 
betekenissen en doelen op het gebied van veiligheid. Ook wordt beschreven hoe in de 
praktijk wordt vormgegeven aan veiligheid. In hoeverre is er sprake van negatieve en 
positieve benaderingen? En in hoeverre wordt er vormgegeven aan veiligheid binnen 
netwerken? Ten slotte wordt ingegaan op de aard van de samenwerkingsverbanden die de 
onderzochte organisaties hebben op het gebied van veiligheid.
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3 Wat betekent veiligheid in de praktijk?

‘Veiligheid’ is een begrip dat vele betekenissen kent. Eén respondent vraagt zich tijdens 
een interview hardop af: ‘Welke veiligheid wordt er bedoeld? Wordt er de gebouwveiligheid 
bedoeld, wordt mijn veiligheid bedoeld, wordt er de veiligheid van de collega’s mee bedoeld 
of zijn het, hoe heet het, de voorschriften die wij hebben?’ Daarbij komt nog dat er verschillen 
in betekenis zijn tussen de typen organisaties en de lagen binnen de organisaties. Ook op 
individueel niveau zijn er verschillen tussen de betekenissen die respondenten geven aan 
het begrip ‘veiligheid’. De manager van de beveiliging legt uit dat medewerkers bij de 
ANWB op verschillende manieren met veiligheid in aanraking kunnen komen: ‘Het verschilt 
een beetje in welke tak van de ANWB je gaat kijken. Ga je puur naar het hoofdkantoor 
kijken dan is het zorgen dat de mensen een veilige werkplek hebben en dergelijke. Gaat het 
om de wegenwacht dan is veiligheid toch een belangrijk aspect, want dan gaat het eigenlijk 
over dingen die op de weg gebeuren. (…) Kijk je naar de winkels, dan heb je weer met hele 
andere zaken te maken, zoals winkeldiefstal en overvalfrequentie. Hier zien we graag dat de 
medewerkers daar op een veilige manier mee omgaan zodat ze ook weer veilig thuiskomen. 
Dus verschillende percepties van veiligheid eigenlijk.’

Er wordt in dit hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen de betekenis van veiligheid binnen 
de organisatie en de persoonlijke betekenis van veiligheid. Ook komen de doelen aan bod 
die er binnen de organisatie bestaan op het gebied van veiligheid. 

3.1 Veiligheid binnen de organisatie
‘Veilig weer naar huis!’
Binnen dit onderzoek is veilig werken de meest genoemde betekenis van veiligheid. De 
veiligheid van de eigen werknemers wordt door een medewerker van Den Hartogh als 
volgt verwoord: ‘Mensen moeten hier gezond binnenkomen, maar ook gezond weer naar 
huis.’ Deze invulling van het begrip ‘veiligheid’ gaat voornamelijk over het voorkomen 
van ongelukken of incidenten tijdens het werk. Dit wordt binnen de meeste organisaties 
meerdere malen genoemd. Afhankelijk van het type organisatie en het type werk dat 
werknemers uitvoeren, wordt de nadruk wel gelegd op zeer verschillende soorten 
ongelukken of incidenten. Zo geeft een respondent van Den Hartogh op de vraag: 
‘Welke aspecten van veiligheid zijn in uw functie van belang?’ het volgende antwoord: 
‘Hoofdzakelijk chemielaarzen, beschermende pakken die afstotend zijn, veiligheidsbrillen 
voor de stoffen die gevaarlijk zijn. Maskers voor de dampen die vrijkomen.’ De veiligheid 
van medewerkers krijgt in een organisatie als Parnassia natuurlijk een heel andere 
betekenis. Daar gaat de veiligheid van medewerkers over problematiek rond agressie en 
seksuele overschrijdingen. Een arts bij Parnassia vertelt: ‘Psychiatrische patiënten kunnen 
heel angstig zijn en van daaruit heel agressief worden. Ze kunnen heel erg in de war zijn, 
vandaar uit achterdochtig worden en dingen niet begrijpen. Ook onder invloed van drugs 
kunnen ze agressief worden. Dat is dus wel een moeilijk en ongrijpbaar item. Ik krijg daar 
ook altijd veel meldingen over van de beveiliging van patiënten die agressief zijn geworden 
naar elkaar, medewerkers of naar het meubilair.’
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‘Mensen veilig kunnen laten werken’ wordt vrijwel door iedere organisatie benoemd. 
Concreet levert dit per organisatie verschillende antwoorden op. Zo levert het bij de 
Rijksrederij het letterlijke doel op om ‘veilig, efficiënt en betrouwbaar te kunnen werken’. 
Dat betekent zorgen dat alles op orde is, zowel qua personeel als technisch. Een teamleider 
bemanningsleden van de Rijksrederij formuleert het als volgt: ‘Een veilige werkomgeving 
waarin de juiste middelen voor de werknemers voorhanden zijn.’ Controle op de uitvoering 
van bestaande richtlijnen is hierin wel aandachtspunt voor hem. In het domein zorg wordt 
veilig kunnen werken eveneens veelvuldig genoemd. Binnen Parnassia geldt ‘dat de 
medewerkers zich sterk bewust zijn van de risico’s van de doelgroep waarmee ze werken. 
Dit bewustzijn in combinatie met duidelijke afspraken en het liefst ook enige ervaring, geeft 
mensen het gevoel dat ze ook veilig kúnnen werken.’

Sociale veiligheid
In grote lijnen kan worden gezegd, dat organisaties die direct te maken hebben met de 
consument (woningbouwcorporaties, onderwijs, zorg, detailhandel), de veiligheid van de 
eigen werknemers meer invullen vanuit zorgen over sociale veiligheid, voortkomend uit 
interpersoonlijke conflicten. Een respondent van De Haagse Hogeschool legt deze focus op 
sociale veiligheid goed uit: ‘Of je nu decaan bent of conciërge of docent of op de administratie 
werkt, wij ervaren allemaal hetzelfde. En natuurlijk zijn er situaties die gevoeliger kunnen 
zijn, bijvoorbeeld omdat studenten niet krijgen wat ze van je willen hebben. Als ik bijvoorbeeld 
er geen handtekening onder wil zetten en de student wil dat wel, dan kan hij heel boos 
daarover worden. Maar een student kan ook heel boos worden op een docent die weigert om 
een cijfer in te voeren of om geen herkansing toe te kennen. Iedereen heeft dus op zijn manier 
te maken met sociale veiligheid’.

Verder hechten organisaties die direct contact hebben met hun consument ook meer 
waarde aan het veiligheidsgevoel van de doelgroep die zij bedienen. Dit komt vooral sterk 
naar voren uit de interviews met respondenten van organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld. Maar het wordt ook genoemd door werknemers van bijvoorbeeld de 
Mediamarkt. Vooral de woningbouwcorporaties, het onderwijs en de zorg vinden het 
veiligheidsgevoel van respectievelijk bewoners, studenten en patiënten erg belangrijk. Zo 
is het een onderdeel van de missie van Staedion dat bewoners zich thuis moeten voelen in 
hun woning. Bij Staedion wordt dit veiligheidsgevoel regelmatig gemeten als onderdeel van 
de Klantcontactmonitor die bewoners bevraagt over het thuisgevoel. Het veiligheidsgevoel 
is een onderdeel hiervan. Verder zijn er diverse mensen in dienst bij Staedion die dicht 
bij de bewoners staan zoals bewonersconsulenten, huismeesters, complexmedewerkers en 
wijkcomplexmeesters. Bewoners kunnen hier terecht met vragen en zorgen. Staedion werkt 
aan dit veiligheidsgevoel door de input van bewoners serieus te nemen en door voorlichting 
te geven met betrekking tot veiligheid. 

Fysieke veiligheid
Organisaties die in de sectoren industrie, energie en logistiek werkzaam zijn, leggen 
veel meer de nadruk op de fysieke veiligheid van werknemers en zijn meer gericht op 
het voorkomen van arbeidgerelateerde ongevallen. Een medewerker Health & Safety van 

Vattenfall licht dit toe: ‘Veiligheid gaat heel specifiek over de ongevallen die gebeuren op 
de werkplaats en op de werklocaties. Bijvoorbeeld iemand die struikelt, iemand die met zijn 
vinger in de draaibank komt of iets wat naar beneden valt op iemand. En elektrocutie is een 
belangrijk gevaar in dit bedrijf. Dus het gaat om de direct arbeidgerelateerde ongevallen. Dat 
is de klassieke focus waar het eigenlijk allemaal om draait.’ 

Hoewel in de andere sectoren wel wat minder nadruk ligt op fysieke veiligheid, wordt dit 
ook daar nog steeds als een belangrijk aspect van veiligheid gezien. Hierbij worden zaken 
als de veiligheid van gebouwen, BHV en de organisatie van de beveiliging veel genoemd. 
Een medewerker van het Rode Kruis vertelt hierover: ‘Als ik hier naar de werkomgeving 
kijk, is dat gewoon een goede werkplek waar aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Zijn er 
nooduitgangen, hangen er haspels en brandblussers, is er een protocol waar ontruimd moet 
worden? Dat is er binnen het Rode Kruis allemaal wel gelukkig en daar wordt ook wel veel 
reclame voor gemaakt. Dat komt vanuit de afdeling Bedrijfshulpverlening. Die attenderen hier 
continu op.’ Andere onderwerpen die veelvuldig aan bod komen met betrekking tot fysieke 
veiligheid zijn brandveiligheid, arbo en het treffen van maatregelen ter voorbereidingen op 
calamiteiten of noodsituaties.

Binnen de Mediamarkt en eveneens voor de winkels van de ANWB geldt dat 
productbeveiliging een belangrijk onderdeel is van fysieke veiligheid. Een beveiliger 
van de Mediamarkt legt dat helder uit: ‘Aangezien ik in de winkel sta en veiligheid is het 
belangrijkste hierzo, gaat veiligheid voor mij om productbeveiliging. Zorgen dat alles wat een 
bepaalde waarde heeft en regelmatig gestolen wordt optimaal beveiligd wordt op een manier 
die niet al te veel ruimte kost.’

Voor de organisaties die ook een woonfunctie hebben voor hun doelgroep, de woning-
bouwcorporaties maar ook Parnassia en de Erasmus Universiteit, heeft fysieke veiligheid 
een extra dimensie. Voor deze organisaties is bijvoorbeeld brandveiligheid een uitgebreider 
vraagstuk. De woningbouwcorporaties hechten daarnaast veel waarde aan goed hang- en 
sluitwerk voor hun woningen. Maar ook zaken als goede verlichting en het onderhoud 
van groen zijn belangrijk, omdat die van invloed zijn op het veiligheidsgevoel van de 
gebruikers. Dat fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel op een ingewikkelde manier aan 
elkaar gerelateerd zijn, wordt duidelijk onderschreven: ‘... de werkelijke fysieke veiligheid 
en het gevoel zijn een wereld van verschil. Je kan een woning als een bunker beveiligen, 
maar dan hebben mensen nog steeds niet een veilig gevoel,’ aldus een manager Thuiszorg 
van Staedion.

Openheid versus veiligheid
Dat er tussen fysieke beveiliging en veiligheidsgevoel geen directe samenhang is, is overigens 
niet het enige lastige vraagstuk waar deze organisaties mee te maken hebben. Zo wonen 
patiënten van Parnassia bijvoorbeeld op een afgesloten terrein. Medewerkers geven echter 
aan dat het geen gevangenis is en dat het behoud van een open karakter van het terrein 
óók belangrijk is. Daarnaast is er mogelijkheid voor familie en vrienden om de patiënten 
te bezoeken, wat weer allerlei vraagstukken rondom openheid en geslotenheid met zich 
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meebrengt. Ook tijdens de interviews met medewerkers van de Erasmus Universiteit wordt 
in relatie tot de toegang en beveiliging van de campus aangegeven dat dit vraagstuk van 
groot belang is. De achterliggende gedachte bij het vormgeven van de nieuwe campus 
was de beleving van vrijheid. Dat openheid versus veiligheid een lastig spanningsveld is, 
wordt benoemd door een bevraagde adjunct-directeur: ‘In die zin is de relatie tussen de 
openheid van de campus én de veiligheid een spannend iets. Voor mij is dat ook weleens een 
uitdaging: hoe kan je veilig zijn binnen een open campus? Want voor je het weet, maak je er 
een gevangenis van. En dan gebeurt er niks’. Een trainee voegt daaraan toe: ‘Als je niet open 
bent, kan je niet de universiteit zijn die je wilt zijn’.

Openheid versus veiligheid is ook een thema met betrekking tot informatiebeveiliging. Dit 
geldt vooral voor de organisaties in het maatschappelijk middenveld, omdat zij beschikken 
over veel gevoelige informatie over bewoners, studenten en patiënten. Als het gaat om het 
delen van informatie en regelgeving rondom privacy is er de afgelopen jaren veel veranderend 
binnen Parnassia. Informatie wordt steeds belangrijker binnen de organisatie en hieruit 
komen belangrijke vragen voort: hoe ga je met privacygevoelige patiëntinformatie om? 
Maar ook: welke informatie wordt wanneer in het traject met een patiënt gedeeld? Het wel 
of niet delen van en het beschermen van persoonlijke gegevens zijn ook onderwerpen die 
van toepassing zijn op het onderwijs en de woningbouwcorporaties. Informatiebeveiliging 
wordt binnen deze organisaties dan ook als belangrijk onderwerp benoemd. 

Ook voor Shell is informatiebeveiliging een belangrijk aspect van veiligheid. Hier wordt 
echter vooral gedoeld op het beschermen van de ontwikkelde kennis en producten: ‘…dat 
we heel erg oppassen dat informatie niet uitlekt, dat m’n computer goed beveiligd is, dat 
ik m’n computer altijd bij me houd. Mijn computer is beveiligd met een code, mijn pasje is 
beveiligd met een code, zelfs mijn e-mail is dan nog beveiligd met een code. En soms heb 
ik een password op een document binnen een e-mail. Dus een vierlaagse beveiliging. Ik ben 
me er heel erg van bewust dat ik met nieuwe producten en processen bezig ben, en dat we 
daarvan dan ook de veiligheid kunnen garanderen’. Binnen de onderwijsinstellingen geldt 
overigens ook dat het beschermen van ontwikkelde kennis en producten een belangrijk 
veiligheidsthema is.

Door een respondent van Van Oord wordt ten slotte onderstreept dat de betekenis 
van veiligheid op zichzelf ook een belangrijk onderwerp is. Hij vindt het belangrijk om 
veiligheid binnen de organisatie ook leuk te maken: ‘Dat veiligheid iets negatiefs is, daar 
moet iedereen vanaf’.

3.2 Doelen op het gebied van veiligheid
Zoveel verschillende betekenissen van veiligheid, zoveel verschillende doelen op het gebied 
van veiligheid. De verschillende organisaties uit het veiligheidsdomein die betrokken zijn bij 
dit onderzoek, zorgen voor een breed palet aan doelstellingen: voorkomen van incidenten 
aan boord van een schip, beveiligen van de producten in de winkel, mensen in nood helpen, 
arbotechnisch veilige werkplekken garanderen, veiligheidsbewustzijn creëren onder mede-
werkers op een boorplatform, zoeken naar een geschikte plek in de maatschappij voor 

mensen met psychische problematiek etc. De verschillende doelen die worden gesteld, 
zijn goed te relateren aan de verschillende betekenissen van veiligheid zoals in het vorige 
hoofdstuk beschreven. 

Continuïteit en voorkomen van imagoschade
De continuïteit van het eigen werkproces borgen en het voorkomen van imagoschade zijn 
belangrijke doelen op het gebied van veiligheid. Veel organisaties onderstrepen het doel 
van continuïteit, want het belangrijkst is toch ‘dat het werk door kan gaan’. Zo streeft de 
Erasmus Universiteit naar een veilige leeromgeving, werkomgeving en woonomgeving. ‘Het 
handhaven van de rust en orde, zodat dagelijkse activiteiten normaal kunnen plaatsvinden 
zonder onderbrekingen of verstoringen.’ Als eventuele onderbrekingen niet te voorkomen 
zijn, wordt geprobeerd die zoveel mogelijk beperken. Dat het primaire werkproces doorgang 
moet vinden, is voor veel organisaties een belangrijk doel. 

Bij Staedion is het belang van het primaire proces terug te zien in maatregelen rondom 
het tegengaan van leegstand en waardevermindering van het vastgoed. Om inbraak te 
voorkomen plaatst Staedion bijvoorbeeld camera’s en spionnetjes, in sommige gevallen 
in samenwerking met de gemeente of de politie. Met betrekking tot het voorkomen van 
inbraken spelen naast de veiligheid van de bewoners ook overwegingen mee over continuïteit 
en financiën. Als er veel inbraken zijn in een wijk kan dat uiteindelijk leiden tot leegstand. 
Staedion draait daarnaast vaak op voor reparaties na inbraken. Ook het onderhouden van 
de omgeving van woningen heeft een financiële reden. Een goed onderhouden omgeving is 
van invloed op de waarde van het vastgoed en dus op het vermogen van Staedion. 

Daarnaast is er een aantal organisaties die gericht zijn op het beschermen van de reputatie. 
Een medewerker van Shell vertelt: ‘Ik denk dat er eigenlijk maar één echt doel is en dat is 
‘goal zero’. Wat wil zeggen geen incidenten. Dat ondersteunt ook gelijk de onderliggende 
doelen: je wilt je reputatie beschermen naar buiten toe, je wilt de veiligheid van je 
medewerkers beschermen en je wilt geen fysieke schade toebrengen aan je eigen installaties 
of de installaties van anderen. Als je ‘goal zero’ bereikt, bereik je daarmee ook gelijk je 
andere doelen’. Veiligheid (geen incidenten) is het belangrijkste doel. Wanneer dit doel 
wordt bereikt, zijn hiermee ook de werknemers, het materiaal én het imago beschermd. 

Een ander belangrijk aspect bij Shell is het imago. Dit wordt gezien als één van de zaken 
die beschermd dienen te worden. Een beveiliger zegt hierover: ‘Kijk, elk negatief berichtje 
over de veiligheid binnen Shell heeft ook gevolgen voor hun industrie mondiaal, zeg maar. 
Als jij als bedrijf met een dergelijke business bezig bent, olieboringen en de ontwikkeling 
van fossiele brandstoffen, dan is het niet goed als jij negatieve publiciteit krijgt omtrent 
veiligheid. We hebben gezien wat er bij BP gebeurd is toen met die lekkage, dat gaat om 
miljarden. En daarom is Shell heel scherp op veiligheid naar buiten toe...’. Ook binnen de 
Erasmus Universiteit wordt veel nagedacht over het imago en de mogelijke invloeden van 
media-aandacht: ‘Weet je, bij heel acute dingen is het duidelijk: dan bel je het noodnummer. 
Maar als je iemand hebt met een wetenschappelijk integriteitsprobleem, fraude of plagiaat? 
Ja, dat is ook een calamiteit die schade kan veroorzaken aan de reputatie van het Erasmus’.



34 35 

Protocollen en veiligheidsvoorschriften: een doel op zich? 
Wetten, regels, richtlijnen en protocollen zijn voor veel organisaties een belangrijk 
onderwerp op het gebied van veiligheid. 

In de sectoren industrie, energie en logistiek ontleent veiligheid vaker haar betekenis aan 
de maatregelen die als doel hebben de veiligheid te bevorderen dan in de sectoren zorg, 
onderwijs en wonen. De middelen worden in veel gevallen een doel op zich: ‘Veiligheid is 
voor mij alle maatregelen ter voorkoming van onheil voor onze bezoekers en medewerkers.’ 
Dit illustreert dat in sommige organisaties het idee van maakbaarheid zo ver doorschiet, dat 
veiligheid op zich niet het doel is, maar het voldoen aan de richtlijnen die veiligheid moeten 
bevorderen. Deze manier van werken is overigens vanuit financieel perspectief goed te 
verklaren: hoe beter de certificering, hoe beter de concurrentiepositie.

Dat veiligheid wordt gezien als een opeenstapeling van wetten, regels, richtlijnen en 
protocollen, blijkt ook uit de volgende uitspraak van een medewerker van Van Oord: ‘Wat ik 
zelf vind is dat veiligheid niet door moet slaan. Als er te veel veiligheid is, kan je eigenlijk niet 
meer werken, en dat is ook weer niet de bedoeling.’ Dit is een interessante kijk op veiligheid: 
dat je er te veel van kunt hebben! Des te meer omdat respondenten regelmatig aangeven 
dat volledige veiligheid niet bestaat. 

Naast de richtlijnen op het gebied van arbo en de International Safety Management Code 
(ISMC) voor scheepsmanagement heeft Van Oord ook te maken met de veiligheidseisen 
van hun klanten. Door alle eisen waarmee Van Oord te maken heeft, is er een grote vraag 
naar ‘papieren veiligheid’. Dit werkt soms averechts. Van Oord wil volledig transparant zijn 
en rapporteert ook bijna-ongelukken om te laten zien hier scherp op te zijn en hiervan te 
leren. Komt een klant echter met een waslijst met vragen, dan heeft dit juist als gevolg dat 
er minder wordt gerapporteerd. Ook een respondent van Shell geeft aan, dat deze ‘papieren 
veiligheid’ grenzen heeft: ‘Een groot bedrijf heeft ook veel regels, heel veel protocollen, 
heel veel procesbeschrijvingen en dat helpt absoluut niet altijd’. Een kapitein werkzaam 
bij de Rijksrederij legt dit nog uitvoeriger uit: ‘Voor het melden van onveilige situaties en 
gebeurtenissen heb je prachtige mooie formulieren. Ga die maar invullen. Nou dan kom ik 
niet meer aan varen toe. Want dan ben ik de hele dag formuliertjes aan het invullen. Dat is 
een beetje het punt.’ 

In de sterke focus op werken volgens protocollen en vaste richtlijnen is ook het belang van 
aansprakelijkheid te herkennen. Wanneer de juiste procedures zijn gevolgd, vermindert 
dit de kans om bij een ongeval aansprakelijk te worden gehouden. Dus als doel wordt 
dan ook met enige regelmaat genoemd: ‘zorgen dat de procedures sluitend zijn’ en ‘het 
afdichten van risico’s’. Er zijn aparte functionarissen die niks anders doen dan controleren 
of er volgens protocol wordt gewerkt. Een supervisor tankcleaning van Den Hartogh zegt 
hierover: ‘Het werk moet zo veilig mogelijk zijn voor de jongens. Ze mogen de tanks niet 
in zonder vergunning. Voordat ze überhaupt naar binnen mogen, zijn er allerlei orders die 
gevolgd dienen te worden. De tank moet worden opgemeten of er bijvoorbeeld schadelijke 
producten inzitten. En hebben ze dan een masker of zuurpak nodig? Ik ben er dan eigenlijk 

voor om te zorgen dat de jongens zich aan die regels houden.’ De information security officer 
van Vattenfall spreekt zich uit over het doel dataveiligheid: ‘Wanneer het om dataveiligheid 
gaat, is niet alleen de juridische kant belangrijk, maar ook hoe gaan wij er als mensen 
mee om?’ Hij benadrukt zowel de juridische kant van zijn werk (aansprakelijkheid), als de 
menselijke kant (hoe zorg je er voor dat mensen volgens protocol werken). 

Ook in het maatschappelijk middenveld spelen protocollen en wet- en regelgeving een 
belangrijke rol. Bij Parnassia is dit bijvoorbeeld te zien aan veranderende regels omtrent 
het vastleggen van de patiëntgegevens. Zo hebben patiënten en familie het recht om het 
behandelplan in te zien. Behandelaars moeten steeds meer verantwoorden wat ze doen 
en waarom ze dat doen. Een psychater van Parnassia vertelt: ‘De vraag is natuurlijk of 
al die vinkjes die je keurig zet nou daadwerkelijk inzicht geven in de veiligheid en goede 
patiëntenzorg. Want wat er nou precies in die spreekkamers gebeurt, is lastig meetbaar. 
Tegenwoordig heeft iedereen een behandelplan. Dat was tien jaar geleden ook wel anders en 
moeizamer. We hebben wat dat betreft in de tijd wel wat slagen gemaakt.’

Awareness
Dat ‘papieren veiligheid’ niet zaligmakend is, wordt binnen meerdere organisaties 
onderkend. Om veiligheid goed te kunnen organiseren, is het niet genoeg om alles goed 
op papier te hebben. Veiligheidsbewustzijn van medewerkers wordt in die context vaak 
genoemd als een belangrijk onderwerp op het gebied van veiligheid. Er wordt in veel 
organisaties hard gewerkt om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Respondenten met 
middenmanagementposities binnen de Rijksrederij geven daarom ook aan dat ze vinden 
dat ze een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om uitvoering geven aan het (strakke) 
veiligheidsbeleid. Een werknemer van de technische dienst zegt hierover: ‘Er zijn ook 
mensen die helemaal niet met veiligheid bezig zijn, dat klopt. Maar ik vind dat als je iets 
ziet je iedereen hiervan bewust moet maken. Die bewustwording is belangrijk.’ Bij Shell 
is veiligheidsbewustzijn een zeer prominent thema. Er wordt op allerlei manieren aan 
gewerkt en er wordt ook van werknemers verwacht dat ze verantwoordelijkheid dragen 
voor de veiligheid van collega’s. Dat ze elkaar helpen bij incidenten en elkaar aanspreken 
op veiligheid. 

In veel organisaties wordt awareness als een belangrijk doel op gebied van veiligheid 
gezien. Wat bedoelt men precies met de term ‘awareness’? Binnen de Erasmus Universiteit 
wordt onder awareness verstaan: bekendheid met het interne noodnummer, het regelmatig 
doen van oefeningen en het werken met incidentscenario’s. Tevens zijn er plannen voor een 
campagne om te benadrukken dat op de universiteit iedereen samen verantwoordelijk is 
voor de veiligheid en de veiligheidsbeleving. Binnen energieconcern Vattenfall probeert men 
awareness vorm te geven aan de hand van cultuurprogramma’s. Een respondent vertelt: 
‘We werken met het zogenoemde Hearts and Minds-programma, waarbij bepaalde tools 
en workshops worden ingezet en alle medewerkers worden betrokken. Uiteindelijk probeer 
je heel simpel te bewerkstelligen dat mensen zelf over veiligheid gaan nadenken en hun 
verantwoordelijkheid hierin nemen. En dat zij dan gaan zeggen: ‘Hé, ik zie dit of dat. Kunnen 
we dat niet anders doen?’’ Aan de ene kant wordt het begrip ‘awareness’ dus praktisch 
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ingevuld (bekend zijn met de noodprocedures), maar het gaat óók over betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid (gedragsverandering). 

Veiligheidsdoelen op verschillende (abstractie)niveaus
Een aantal respondenten lijkt het lastig te vinden om de doelen binnen de eigen functie op 
het gebied van veiligheid te benoemen. Veel van hen benoemen taken en werkzaamheden 
in plaats van doelen. Niet iedere werknemer lijkt zich evenzeer bewust van zijn of haar 
eigen doelen op het gebied van veiligheid. Zo geeft een beveiliger van de Mediamarkt aan: 
‘We doen gewoon wat onze baas van ons vraagt’. De veiligheidscoördinator geeft nog wel 
een extra dimensie aan de vraag: ‘De klant bepaalt in zekere zin ook hoe en in welke mate er 
beveiligd wordt. Er wordt naast de protocollen ook gehandeld op basis van ervaring. Daarin 
moet je altijd alert blijven op het voorkomen van discriminerend beleid. Iedere klant verdient 
een gelijke behandeling.’ 

Verder valt op dat doelen op het gebied van veiligheid sterk variëren in abstractieniveau. 
Het abstractieniveau van de genoemde doelen is deels te relateren aan de laag van de 
organisatie waarin de respondent werkzaam is. Over het algemeen geldt: hoe hoger 
werkzaam in de organisatie, hoe abstracter de doelen. Zo stelt een caissière van de 
Mediamarkt voor om in het kader van veiligheidsgevoel van het personeel een beveiliger 
erbij te zetten in de winkel ‘zodat ze minder bang hoeft te zijn voor ongure types aan haar 
kassa’. Een specialist/ontwikkelaar richtlijnen Eerste Hulp van het Rode Kruis durft groot 
te denken als het gaat om hulpbereidheid, een belangrijk doel voor het Rode Kruis. Hij zegt 
hierover: ‘Hulpbereidheid is breed. Laten we zeggen dat eigenlijk iedere Nederlander bereid 
zou moeten zijn hulp te verlenen. Hoe dan ook. Dan zit je meteen dus in het onderste deel 
van de missie van ons: wij willen dat alle Nederlanders hulp verlenen. Dat is echt een missie, 
want dat is niet haalbaar. Maar je kunt er wel naartoe werken.’ 

Een veilige samenleving 
Respondenten vinden het lastig om het grotere maatschappelijke doel te benoemen dat 
hun organisatie op het gebied van veiligheid formuleert. Wanneer zij toch een poging doen 
om het doel met betrekking tot de veiligheid van de samenleving te formuleren, valt een 
duidelijk contrast op tussen de publieke en private partijen.

Zoals eerder gezegd zijn private partijen sterk gericht op het interne proces. Met name in de 
industriële sector. De koppeling naar veiligheidsdoelen op het gebied van de samenleving 
wordt voornamelijk gemaakt aan de hand van de zorg voor de omgeving (dichtbij) en het 
milieu (in het algemeen). Een medewerker van Den Hartogh geeft aan dat ze samen met 
de bedrijven om hen heen een ‘groter doel’ van een veilige en schone omgeving nastreven: 
‘Den Hartogh heeft als doel om in alle aspecten en processen van de organisatie veiligheid 
voorop te stellen. Dit geldt niet alleen voor wat op ons terrein gebeurt, maar ook voor de 
wijde omgeving. Tezamen met onze ‘buren’ hier in de Botlek proberen wij allen ons werk 
zo veilig mogelijk te houden.’  Een respondent van Van Oord vertelt hoe hij denkt dat 
zijn organisatie werkt aan een groter maatschappelijke doel: ‘Wij vormen natuurlijk een 
gesloten projectorganisatie. Die houdt zich voornamelijk bezig met de projectuitvoering en 

de communicatie naar de klant. Zit hier ook nog een maatschappelijk aspect bij? Ja, dat 
zou kunnen zijn: zorgdragen voor het milieu.’ Ook bij Shell, Vattenfall en Den Hartogh 
wordt het milieuaspect benoemd. Echter, aan dit milieudoel zijn weer (financiële) belangen 
gekoppeld. Een respondent bij Shell geeft aan dat er al veel eerder iets met zorg voor 
het milieu gedaan had moeten worden, maar dat die ontwikkeling vanwege geld altijd is 
tegengehouden door machtige oliemaatschappijen. Nu is er volgens hem meer aandacht 
voor groene energie, omdat de olie op begint te raken en omdat er meer druk is vanuit 
overheden vanwege afspraken rondom klimaatverandering. 

Bij de publieke organisaties zie je eveneens dat men gericht is op de eigen organisatie. Maar 
hier zijn de doelstellingen op het gebied van veiligheid met betrekking tot de samenleving 
wel duidelijker te herkennen. Vooral in het domein zorg en wonen benoemen organisaties 
nadrukkelijk de doelen op het gebied van veiligheid voor de samenleving. In deze 
organisaties raakt de kerntaak direct aan het gemeenschappelijke belang. Een werknemer 
bij het Rode Kruis geeft aan dat zij zich zeer bewust is van het grotere maatschappelijke doel 
waarvoor de organisatie staat: mensen in nood helpen. Alle inspanningen staan uiteindelijk 
in het teken van (medische) hulp verlenen bij rampen, calamiteiten en evenementen. Een 
vergelijkbare redenering wordt gemaakt door een medewerker van Parnassia: ‘Van oudsher 
hebben wij de taak om patiënten op te nemen die een gevaar voor zichzelf en de omgeving 
zijn. Dat is een taak van ons voor de maatschappij.’

In het domein wonen vallen de doelen op het gebied van veiligheid grotendeels samen met 
maatschappelijke missies als ‘schoon, heel en veilig’ en projecten die gericht zijn op ‘thuis 
voelen’ van de bewoners. Een respondent van Rijnhart Wonen voegt hier nog aan toe: ‘Nou, 
wij zijn een middelgrote woningcorporatie. Het doel dat je eigenlijk als corporatie zou moeten 
hebben, is dat je er bent voor de mensen die dat het meest nodig hebben. En wie zijn dat? 
Dat zijn de mensen die ziek zijn, geen inkomen hebben en dus leven van een uitkering en 
mensen die gehandicapt zijn en een aangepaste woning nodig hebben. Voor die mensen zou 
je er eigenlijk moeten zijn. En dat is ons beleid ook.’

3.3 Persoonlijke betekenis van veiligheid
Controle versus vertrouwen
Een medewerker van Shell legt uit hoe de strikte veiligheidsmaatregelen die de organisatie 
hanteert van invloed zijn op zijn persoonlijke gevoel van veiligheid: ‘Ik voel me zeker veilig 
binnen het gebouw, soms iets te veilig’. Hij legt verder uit: ‘Nou het is wel …, het kan ook 
niet anders, maar in zo’n grote organisatie, ik bedoel als je binnenkomt is het al overal. 
Bijvoorbeeld die camera’s die je hebt en dat soort dingen en de poortjes. Ik weet wel dat het 
nodig is en zo. En security die dan de ene keer daar is en de andere keer daar. Naar mijn idee 
is het heel erg in het zicht. Het is natuurlijk wel belangrijk, dat snap ik allemaal wel, maar 
het is - zeg maar - niet een warm welkom ... Soms ligt het er gewoon iets te dik bovenop. 
Alsof iedereen als een soort van potentieel crimineel wordt gezien.’ 

Het ongemakkelijke gevoel dat doorklinkt in bovenstaande uitspraak staat haaks op de 
persoonlijke betekenis van veiligheid zoals beschreven door een medewerker van het Rode 
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Kruis: ‘Veiligheid is altijd een heel breed begrip. Dat is persoonlijk, dat je je veilig voelt in 
je omgeving. Dat je je veilig voelt, hier überhaupt op kantoor hè. En een veilige cultuur 
waar je inzit met je collega’s, dat je alles kan delen.’ Zij onderstreept in dit antwoord dus 
nadrukkelijk, dat vertrouwen in je collega’s en in je werkomgeving ook een belangrijk 
aspect is van veiligheid. Ook verschillende respondenten binnen Rijnhart Wonen zeggen 
dat veiligheid betekent dat je je prettig voelt in je werkomgeving en dat je goed met elkaar 
kunt samenwerken. Een wijkmedewerker geeft aan dat dit twee kanten op werkt: ‘En euh, 
in principe dat een ander zich ook veilig bij mij kan voelen, zeg maar. Dat mensen mij wel 
aan durven te spreken. Dat vind ik heel belangrijk… Een vertrouwensband, dat heeft ook 
erg met veiligheid te maken’. Uit een interview met iemand van de Erasmus Universiteit 
blijkt dat er voor een veilig gevoel ook een bepaalde ruimte moet zijn om dingen te durven 
binnen de organisatie: je veilig voelen om je te kunnen ontplooien en om je mening en 
kritiek te mogen geven.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat veiligheidsmaatregelen niet belangrijk zijn voor 
medewerkers. De sociale omgeving speelt daarin een belangrijke rol. Goed contact hebben 
met collega’s. Daarnaast zegt een ANWB-medewerker ook: ‘Het gaat mij erom dat ik met 
een gerust gevoel naar mijn werk kan. Met het volledige vertrouwen dat als er problemen 
zijn deze goed worden aangepakt’. Deze medewerker van het contactcenter benadrukt dat 
het voor hem vooral belangrijk is, dat hij kan vertrouwen op de beveiliging van zijn eigen 
werkomgeving door de organisatie. Een adviseur bemanningszaken van de Rijksrederij 
verwoordt duidelijk dat het vooral om de combinatie van controle en vertrouwen gaat, door 
veiligheid als volgt te definiëren: ‘Veiligheid is in een fijne en betrouwbare omgeving kunnen 
werken, zonder bang te moeten zijn voor ongelukken of persoonlijk letsel.’ 

Zekerheid
Vertrouwen en zekerheid zijn belangrijke aspecten als het gaat om de persoonlijke 
betekenis van veiligheid. Zo zegt een medewerker van Den Hartogh: ‘Veiligheid betekent 
voor mij zekerheid en continuïteit. Zolang ik erop kan vertrouwen dat mijn collega’s op 
de werkplaats zich aan de regels houden en zich bewust zijn van de risico’s waaraan wij 
dagelijks worden blootgesteld, maak ik mij geen zorgen.’ In dit citaat wordt ook het sociale 
aspect en het menselijk gedrag meer benadrukt, doordat hij veiligheid koppelt aan zekerheid 
en continuïteit van (bepaald) gedrag. Het belang van de sociale kant wordt nog duidelijker 
uitgedrukt door een respondent van Rijnhart Wonen. Hij legt uit dat het veilige gevoel 
van alle respondenten - binnen de organisatie en in contact met bewoners - vooral wordt 
veroorzaakt doordat zij op collega’s kunnen rekenen: ‘Je weet ook dat je collega’s altijd 
bijspringen als er wat is. Ze helpen je altijd, je staat nooit alleen. En dat is toch wel heel fijn’. 

3.4 Conclusie 
De betekenis die in de werkpraktijk aan het begrip ‘veiligheid’ wordt gegeven, is zeer 
divers. Zij kent wel een aantal overkoepelende elementen. Zo staat de veiligheid van eigen 
werknemers bij iedereen voorop. Vertaald in de kenmerkende en veelgehoorde quote: 
‘Veiligheid is dat iedereen na een dag werken weer veilig naar huis kan!’ Of daarbij de nadruk 
op sociale of fysieke veiligheid ligt, is grotendeels terug te voeren op de sector waarin 
men werkzaam is. Zo kleurt Staedion het begrip ‘veiligheid’ meer sociaal in (veiligheid in 
contact met bewoners), terwijl Den Hartogh Logistics op fysieke veiligheid inzet (veiligheid 
in de vorm van beschermende middelen). Organisaties die te maken hebben met wonen 
en werken in dezelfde fysieke omgeving worstelen met het vraagstuk van openheid 
versus veiligheid. Parnassia draagt zorg voor patiënten in een gesloten setting én voor de 
verwelkoming van hun bezoekers. Het vraagstuk van openheid versus veiligheid komt ook 
terug bij het onderwerp ‘informatieveiligheid’. 

De verschillende betekenissen van het begrip ‘veiligheid’ leiden ook tot verschillende 
doelen op het gebied van veiligheid. Een doel dat alle organisaties gemeen hebben, is dat 
zij zich vooral bekommeren om de bescherming van het eigen primaire proces. Bij private 
organisaties worden veiligheidsprotocollen meer en meer een doel op zich. Zij proberen met 
regels en protocollen zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten, bang als zij zijn voor bijvoorbeeld 
imagoschade. Awareness en veiligheidsbewustzijn zijn belangrijke doelen. Mede omdat 
hiermee wordt geprobeerd de kloof met ‘papieren veiligheid’ te dichten. Mensen zélf 
verantwoordelijk maken voor en bewust maken van hun eigen veiligheid is een proces 
waar werknemers in sommige organisaties fulltime mee bezig zijn. Het niveau waarop 
mensen hun veiligheidsdoelen benoemen, wisselt sterk. Het grotere maatschappelijke 
veiligheidsdoel dat wordt nagestreefd, komt bij een aantal organisaties wel naar voren, 
maar bij een groot aantal ook niet. Het samen werken aan veiligheid in netwerken komt 
maar in (zeer) beperkte mate naar voren. In de publieke organisaties wordt meer nadruk 
gelegd op zekerheid en vertrouwen; een positieve benadering van veiligheid. Ook de 
persoonlijke betekenis van veiligheid van respondenten is positiever dan de betekenis die 
er binnen de organisatie aan wordt gegeven. 
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4 Veiligheid vormgeven: hoe doe je dat? 

De werkwijzen van de onderzochte organisaties verschillen enorm. Shell levert olie op 
mondiale schaal, terwijl er bij Rijnhart Wonen lokaal wordt gewerkt aan een veilige 
woonomgeving. Dat is lastig te vergelijken. Toch zijn er overkoepelende thema’s als het 
gaat om de manier waarop veiligheidsdoelen worden vormgegeven zoals de werkcultuur, 
hiërarchische werkstructuren (of juist niet) en de mate van invloed van werknemers en 
eindgebruikers. In dit hoofdstuk bekijken we hoe veiligheid wordt vormgegeven en hoe 
organisaties werken aan veiligheidsdoelen. 

4.1 Vormgeven van veiligheidsdoelen
Lokaal versus mondiaal 
De schaalgrootte waarop een organisatie werkt, betekent logischerwijs ook iets voor 
de manier waarop gewerkt wordt. Shell stelt de belangrijkste doelen zoals ‘goal zero’ 
wereldwijd vast. Nader uitgewerkte doelen worden aangepast op de specifieke locatie, 
maar komen op een uniforme wijze tot stand: ‘Shell heeft een global policy op het gebied 
van HSE waarbij safety de boventoon heeft. Dit kun je zien als de Bijbel van de veiligheid van 
Shell. Aan die global policy moet iedere locatie voldoen. Al onze lokale plannen zijn gebaseerd 
op de grotere globale policy, maar aangepast op een specifieke locatie. Met behulp van een 
HSE-managementsysteem wordt het grotere veiligheidsbeleid passend gemaakt voor iedere 
locatie. Dit is de detailuitwerking per locatie en hieruit komt het controlled framework, zoals 
dat zo mooi heet. Daarin staan alle veiligheidstechnieken beschreven. Dat framework gaat 
ook in op een stukje milieu, gezondheid en veiligheid’. 

Bij Rijnhart Wonen wordt er op lokale schaal gewerkt aan het doel om mensen veilig te 
laten wonen. Ook bewoners kunnen gemakkelijk en via verschillende kanalen input geven 
met betrekking tot de doelen op het gebied van veiligheid. Ze kunnen dat doen via het 
sociale team. Ze kunnen ook dingen aangeven bij een wijkmedewerker die naar hen 
wordt toegestuurd als er iets aan de hand is. Samen met de bewonerscommissies worden 
verschillende projecten opgezet: ‘Wat we vorig jaar bijvoorbeeld hebben gedaan: we hadden 
op een gegeven moment de Roadshows bedacht. Dat was een soort van ‘Rijnhart Wonen 
komt naar u toe deze zomer’, zal ik maar zeggen. Dan gingen we bijvoorbeeld naar de 
Pinksterbloem. Toen was het gelukkig mooi weer en hadden we een partytent op het grasveld 
gezet en iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie en een broodje. En dan gingen we praten 
over wat zij nou vonden van de woonomgeving, van de woningen, van het complex, van 
Rijnhart Wonen, alles wat ze kwijt wilden, mochten ze roepen.’ 

Bovenstaande voorbeelden geven een goed beeld van hoe verschillend de reikwijdte is 
van de schaal waarop wordt geopereerd. Er wordt niet alleen aan heel andere producten/
diensten gewerkt, maar ook de schaalgrootte is bepalend voor de manier waarop organisaties 
vormgeven aan doelen op het gebied van veiligheid. 

Organisatiestructuur: hiërarchisch of horizontaal? 
De organisatiestructuren van de onderzochte organisaties verschillen van elkaar. Een 
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aantal organisaties werkt hiërarchisch, andere organisaties werken juist meer horizontaal. 
In de publieke sector wordt uitsluitend in een hiërarchische structuur gewerkt. En ook bij de 
Mediamarkt, ANWB, de Rijksrederij en het domein onderwijs zijn er strakke organisatielijnen 
zichtbaar. De organisaties in het domein wonen en zorg werken meer horizontaal, maar 
hebben eveneens te maken met wet- en regelgeving die van bovenaf wordt opgelegd. 

De Rijksrederij werkt vanuit een hiërarchische lijn. De veiligheidsissues worden in de lijn 
van de organisatie ‘opgeschaald’. Op zee geldt dit nog steeds, maar tegelijkertijd heb je 
daar met een bijzondere situatie te maken. Hoe worden de veiligheidsdoelen vormgegeven 
op een schip? Daar is de gezagvoerder verantwoordelijk voor de veiligheid op het schip. 
Een stuurman neemt hem waar in diensten van ‘6 uur op en 6 uur af’. Er is tevens een 
veiligheidscommissie aan boord waar de gezagvoerder bewust geen deel van uitmaakt. De 
veiligheidscommissie wordt gevormd door: stuurman, hoofdmachinist, bootsman, machinist 
en eventueel externen. De veiligheidscommissie signaleert problemen en probeert deze in 
principe aan boord zelf op te lossen. Indien nodig wordt het uitbesteed aan de SHEQ-
afdeling. De SHEQ-afdeling fungeert als een soort buffer. Iedere stem geldt aan boord, mits 
je met goede veiligheidsargumenten komt.

Rijnhart Wonen is een voorbeeld van een organisatie die meer horizontaal werkt, mede 
omdat de organisatie niet zo groot is. Alle respondenten bij Rijnhart Wonen geven aan 
veel invloed te hebben op doelen op het gebied van veiligheid. Als een van de redenen 
hiervoor wordt aangedragen, dat het een kleine organisatie is met korte lijnen, zoals een 
medewerker die ook een rol heeft bij BHV duidelijk omschrijft: ‘Als BHV’er kunnen wij 
natuurlijk aanbevelingen hebben. In het verleden hebben wij die weleens gehad. Dan loop ik 
even naar de directeur. Het is natuurlijk een vrij kleine organisatie’.

Mate van invloed
In hoeverre mensen invloed hebben op het vormgeven van de veiligheidsdoelen verschilt 
nogal per organisatie. Wat wel opvalt, is dat men over het algemeen tevreden is met de mate 
waarin zij de veiligheidsdoelen kunnen beïnvloeden. Het merendeel van de respondenten 
geeft aan voldoende te kunnen bijdragen en heeft het gevoel serieus genomen te worden. 

Uiteraard zie je hier de verschillende lagen die zijn geïnterviewd terugkomen. Hoe 
hoger men in de organisatie zit, hoe meer invloed men heeft op de grote lijnen van het 
veiligheidsbeleid. Een treffend voorbeeld hiervan is Staedion. Niet alle respondenten bij 
Staedion hebben het gevoel invloed te hebben op het vormgeven van doelen op het gebied 
van veiligheid. Een onderhoudsmonteur geeft aan: ‘Nee, ik heb niet echt dat gevoel. Als 
het echt nodig zou zijn, zou dat wel lukken. Maar dat zal dan via de OR of zo moeten’. 
En hij voegt daaraan toe niet zo makkelijk bij een manager binnen te kunnen lopen. Bij 
de managers binnen Staedion overheerst juist het gevoel dat ze veel invloed hebben op 
het vormgeven van doelen op het gebied van veiligheid. Ook geven zij aan dat bewoners 
hierbij worden betrokken, mede omdat zij verplicht zijn dit te doen. Een respondent vertelt: 
‘Het ondernemingsplan, bedrijfsplan en het jaarplan worden ook met de huurderscommissie 
(waarin de bewonerscommissies samenkomen) besproken. Mogelijke wensen van bewoners 

worden meegenomen. Dat gaat heel ver hoor. Maar dat is oké. Ja, wij als corporatie hebben 
een participatiewet. Je moet overleggen. We willen het, maar moeten het ook echt.’

Een bevraagde decaan van De Haagse Hogeschool ervaart helemaal geen invloed bij 
het vormgeven van doelen of taken op het gebied van veiligheid: ‘Ja wat ik zeg, daar is 
dat facilitair bedrijf nu dus mee bezig. En wat die daar allemaal voor mensen bij hebben 
betrokken, dat weet ik allemaal niet. Wij krijgen alleen maar uiteindelijk een eindresultaat 
op een stenciltje van wat we gaan doen’.  

Invloed van de eindgebruiker
Inspraak door de eindgebruikers bij het vormgeven van veiligheidsdoelen wordt in 
de verschillende organisaties op verschillende wijzen georganiseerd. Ook hier kun je 
onderscheid maken tussen de publieke en private sector. In de publieke sector is er meer 
aandacht voor de eindgebruikers (de studenten, bewoners, patiënten etc.) dan in de private 
sector, waarin voornamelijk diensten worden geleverd. De klant is in de private sector wél 
een belangrijk partij, maar de mate van invloed van de klant is meestal indirect. 

Bij De Haagse Hogeschool zijn de veiligheidsvisie en het integrale veiligheidsbeleid 
opgesteld door respectievelijk de adviseur veiligheid en de integrale veiligheidsfunctionaris. 
Deze stukken zijn opgesteld op basis van input vanuit alle faculteiten en diensten in de 
organisatie. Daarna heeft het CvB ze goedgekeurd. Studenten kunnen hierop invloed 
uitoefenen door middel van de studentvertegenwoordiger in de Hogeschoolraad.  Bij de 
Erasmus Universiteit kunnen studenten middels de Universiteitsraad invloed uitoefenen. 
Maar hier wordt een kritische noot aan toegevoegd: de mate waarin studenten invloed 
hebben op het vormgeven van veiligheidsdoelen is gering. Er zijn wel verschillende manieren 
waarop de input van studenten wordt meegenomen. De overzichten van hun klachten bij de 
servicedesk worden bijvoorbeeld opgenomen in jaarrapportages. Studenten hebben echter 
meer een signalerende functie en hebben weinig invloed op de besluitvorming. Met de 
Campuscommissie, waarin zowel medewerkers als studenten zitten, wordt wel gepraat 
over wat belangrijke punten zijn op het gebied van veiligheid. Oplossingen voor eventuele 
problemen worden daar getoetst. Daarnaast hebben studenten medezeggenschap via de 
Universiteitsraad. Deze raad wordt gezien als een klankbordgroep binnen de Erasmus 
Universiteit. De leden proberen zichtbaar dingen te doen op basis van de input van 
studenten en geven vervolgens een terugkoppeling.

Het Rode Kruis is zeer actief als het gaat om het betrekken én activeren van burgers bij het 
vormgeven van veiligheidsdoelen. Een belangrijke doelstelling van het Rode Kruis is het 
vergroten van de zelfredzaamheid van burgers. Hieraan wordt op verschillende manieren 
gewerkt. Er wordt aan de hand van trainingen geprobeerd om bij het personeel een 
verandering van mindset op gang te brengen. Zodat hulpverleners zelf gaan zien dat ‘hulp 
verlenen niet alleen aan het eind van de keten plaatsvindt, maar juist ook aan de voorkant’. 
Het informeren van de burgers gaat via verschillende kanalen. Dat gebeurt onder andere 
via voorlichtingen in de Rode Kruispunten in de wijk. Bij kwetsbare doelgroepen komt men 
hierdoor ook achter de voordeur. Daarnaast worden de digitale mogelijkheden verkend. 
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Een voorbeeld hiervan is www.ikbenveilig.nl, een website gericht op burgerhulp. Het Rode 
Kruis is tevens bijzonder, omdat deze organisatie in het veld met (veel) vrijwilligers werkt. 
Per regio zijn er talloze mensen die klaarstaan om in een noodsituatie bij te springen. 
Maatschappelijk en internationaal gezien is er veel vertrouwen in het Rode Kruis. Dit 
vertrouwen draagt absoluut positief bij aan het vormgeven van de doelen op het gebied 
van veiligheid. De gemiddelde leeftijd van vrijwilligers is momenteel relatief hoog. Sowieso 
is werken in een organisatie waarin vrijwilligers zo’n prominente plek hebben, iets anders 
dan werken in een organisatie die uitsluitend met professionals werkt. De dynamiek in 
werkrelaties is daardoor toch anders. Een coördinator noodhulp zegt hierover: ‘Er komen 
altijd ideeën vanuit de vrijwilligers die wij als beroepskrachten ondersteunen. Want wij zijn 
een vrijwilligersorganisatie, dus de vrijwilligers staan bovenaan en de beroepstak staat 
daaronder. En wij nemen altijd serieus wat vrijwilligers inbrengen, mits het wel een beetje 
realistisch is.’

Ten slotte nog een voorbeeld vanuit de private sector. Aan Van Oord worden ook door de 
klant veiligheidseisen gesteld. Door alle eisen waarmee Van Oord te maken heeft, is er 
een grote vraag naar ‘papieren veiligheid’. Voldoen aan de eisen van de klant betekent 
bij Van Oord soms ook een vertraging van het primaire werkproces en dat wil men zoveel 
mogelijk voorkomen. Een projectmanager vertelt hierover: ‘Daarnaast is het belangrijk een 
goede balans te vinden in de voortgang en de veiligheid. Wat ik zelf vind, is dat veiligheid 
niet door moet slaan. Als er te veel veiligheid is, kan je eigenlijk niet meer werken en dat is 
ook weer niet de bedoeling. Even wachten met het werk en met elkaar praten voordat de 
klus begint, kan dit voorkomen’. Verschillende veiligheidseisen kunnen zo zorgen voor een 
spanningsveld. 

Dicht bij de werkvloer
De teamleider beveiliging van de Erasmus Universiteit geeft aan, dat hij probeert de 
veiligheidsdoelen vorm te geven door tijdens het werk, overleggen en gesprekken te luisteren 
naar mensen. Ook kijkt hij of er initiatieven zijn op de werkvloer om op basis daarvan 
met oplossingen te komen voor problemen. Zo wordt er bottom-up gekeken wat de ideeën 
zijn, welke doelen er zijn en of het financieel haalbaar is. Deze zaken worden vervolgens 
weer opgeschaald naar beleidsmakers. De communicatie in de organisatie is volgens hem 
goed. Maar met betrekking tot de positie van de beveiliging binnen de organisatie zijn 
er wel veranderingen geweest. Zo zat de beveiligingsafdeling in het verleden onder de 
directie en zit zij nu lager in de organisatie, namelijk onder facility management. Hierdoor 
is deze afdeling minder onafhankelijk, moet zij meer verantwoording afleggen en zijn er 
langere communicatielijnen ontstaan. Uit dit voorbeeld blijkt dat het erg belangrijk is om 
dicht bij de werkvloer te staan en goed te luisteren naar de mensen die het werk moeten 
uitvoeren. De teamleider van de Erasmus Universiteit geeft aan, dat de organisatiestructuur 
waarin wordt gewerkt van invloed is op het vormgeven van veiligheid: hoe korter de 
lijntjes, hoe sneller zaken kunnen worden geregeld. Dit wordt in meerdere interviews in 
verschillende organisaties benoemd. Voor de uitvoering van de veiligheidsdoelstellingen 
is het wel belangrijk, dat er een laag tussen bestuur en uitvoering zit. Eén respondent bij 
Parnassia zegt letterlijk: ‘Ja, de veiligheidsvoorschriften worden in principe opgesteld door 

de kwaliteitscoördinator en die heeft zelf ook op de werkvloer gewerkt. Hij doet ‘t altijd in 
overleg met ons, dat is dan echt op afdelingsniveau.’ Uit dit citaat blijkt dat een schakel 
‘tussen de lagen’ in de organisatie heel belangrijk is om de gestelde veiligheidsdoelen 
daadwerkelijk te behalen. 

Draagvlak binnen de organisatie
De manager Health & Safety bij Vattenfall geeft aan hoe hij probeert veiligheidsbewustzijn 
te bewerkstelligen: ‘Ik probeer altijd een vrij breed draagvlak te krijgen van zowel de 
leidinggevenden als de medewerkers. Ik probeer hen op verschillende manieren te bereiken. 
Alleen zie je dus dat in de verschillende onderdelen binnen de organisatie het op verschillende 
manieren wordt uitgewerkt.’  

De Erasmus Universiteit geeft ook een mooi voorbeeld van het belang om alle lagen van 
de organisatie te betrekken bij het vormgeven van doelen op het gebied van veiligheid. 
Zo zegt een respondent, dat een ‘manier van veiligheid ook is dat je met mensen gaat 
praten en niet in je torentje gaat zitten’. Dit praten krijgt vorm door te overleggen met 
medezeggenschapsraden, faculteitsraden en dienstcommissies. Op de werkvloer wordt 
erkend dat de steun van het management belangrijk is voor het draagvlak, de aansluiting 
en het effect van het werk dat wordt gedaan op het gebied van veiligheid.

Iedereen is zich bewust van het feit dat vormgeven van veiligheid een gezamenlijke 
inspanning is waarbij mensen elkaar nodig hebben. Werken op basis van draagvlak is dan 
ook een aspect dat alle organisaties belangrijk vinden. 
 
4.2 Werken aan veiligheidsdoelen 
BHV, SHEQ en beveiliging
In principe hebben de meeste organisaties goed in beeld wie op welke wijze aan de 
veiligheidsdoelen werkt. Vaak is er een aparte afdeling die de veiligheid binnen een 
organisatie waarborgt, soms is ‘iedereen’ verantwoordelijk voor veiligheid. In het laatste 
geval is veiligheid dus niet per se bij één afdeling belegd. Vaste afdelingen die aan veiligheid 
werken, zijn bedrijfshulpverlening (BHV), Safety, Health, Environment and Quality (SHEQ) 
en de (vaak externe) beveiliging. De focus van deze afdelingen ligt sterk op de fysieke 
veiligheid. Een QSHE-manager van Den Hartogh vertelt hoe hij veiligheid definieert en 
hoe de verschillende afdelingen hier een verantwoordelijkheid in hebben: ‘Veiligheid is 
het voorkomen van risico’s: zorgen dat de procedures sluitend zijn. Die moeten eerst goed 
op schrift staan. En ten tweede moeten ze ook goed uitgevoerd worden, moet iedereen 
voldoende kennis hebben om zijn taken goed uit te voeren. En als derde – dat is een beetje 
het repressieve aspect – moet een BHV- of EHBO-organisatie adequaat kunnen reageren áls 
er wat gebeurt. Dan moeten we snel kunnen handelen.’

In alle onderzochte organisaties is er aandacht voor de bedrijfshulpverlening. De manier 
waarop de BHV georganiseerd is, verschilt wel per organisatie. Bij de Mediamarkt zijn de 
beveiligers allemaal BHV’ers. Om zorg te kunnen dragen voor het welzijn van iedereen 
die in de winkel is (klanten en personeel), is het een belangrijke taak dat alle beveiligers 

http://www.ikbenveilig.nl
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bedrijfshulpverlening kunnen verlenen wanneer dat nodig is. Zodat als mensen onwel 
worden, ze weten hoe te handelen. De veiligheidscoördinator vertelt: ‘Het komt weleens 
voor dat de klant onwel wordt. Zo hebben we er één gehad die werd onwel en viel op een 
stelling, precies op een punt, die heeft liggen bloeden als een rund. We hebben een keer een 
jongen gehad wiens knie uit de kom schoot, dat is ook niet heel erg lekker. Het zijn meer dat 
soort gevallen, gelukkig nog geen heel extreme gevallen als hartverlammingen. Maar dat 
zijn wel dingen die kunnen gebeuren.’ 

Een groot deel van de onderzochte organisaties maakt ook gebruik van beveiligers die veelal 
bij een externe organisatie worden ingehuurd. De taken van deze beveiligers verschillen 
niet veel tussen de organisaties. Hoewel de nadruk bij de Mediamarkt bijvoorbeeld meer op 
productbeveiliging ligt en bij Parnassia meer op de veiligheid van bewoners en personeel. 
De coördinator beveiliging van De Haagse Hogeschool zegt dat de voornaamste taak is: het 
preventief aanwezig zijn. Daarnaast hebben beveiligers ook een taak als security host, lopen 
zij de controlerondes en gaan ze voornamelijk op meldingen af. De controlerondes houden 
naast surveilleren ook in dat de blusmiddelen en EHBO-koffers gecontroleerd worden. De 
taken van de beveiliging worden door de coördinator samengevat als: ‘Effectief aanwezig 
zijn en reageren’. Zijn eigen functie houdt naast het adviseren over veiligheid ook in dat hij 
het eerste aanspreekpunt is voor medewerkers en studenten als het gaat om veiligheid.  

100 procent veiligheid bestaat niet
In verschillende interviews wordt aangegeven dat het streven naar 100 procent veiligheid 
een illusie is. Meerdere respondenten erkennen dat het meten en kwantificeren van veiligheid 
niet alles zegt over de daadwerkelijke kwaliteit van veiligheid. Om daar vervolgens aan toe 
te voegen, dat men wél streeft naar een zo veilig mogelijke situatie. Dat probeert men 
op verschillende manieren. Wat betreft het invoeren en handhaven van veiligheidsregels 
luidt het advies van de coördinator veiligheid van Parnassia: ‘Keep it simple. Probeer de 
veiligheidsrichtlijnen zo simpel mogelijk te maken, dan is er de meeste kans van slagen. 
Iedereen vindt veiligheid belangrijk als je ernaar vraagt. Maar soms is het nog lastig om ook 
daadwerkelijk te handelen naar de protocollen. Een taai proces.’

Het delen van informatie is een belangrijke factor als het gaat om het vormgeven van 
de veiligheidsdoelen. Zo investeert Van Oord op het gebied van veiligheid veel in de 
informatievoorziening voor medewerkers. Zo stuurt de organisatie een Safety Bulletin rond 
wanneer er bepaalde trends worden waargenomen op het gebied van veiligheid. Hierin 
wordt ingegaan op wat er fout gaat en hoe daarvan kan worden geleerd. Daarnaast deelt 
Van Oord flyers uit, zijn er informatieschermen in de koffiehoek en worden er toolbox-
meetings georganiseerd. Tevens is iedereen betrokken bij veiligheid door het rapporteren 
van near-misses en ongelukken of door via een andere weg aan te geven dat iets niet 
veilig is.

Ook bij Den Hartogh wordt er wél gestreefd naar 100 procent veiligheid: ‘We hebben de 
veiligheid behoorlijk in de klauw’. De organisatie houdt sterk vast aan het werken met 
protocollen. Middels audits, rapportages en toolboxcontroles wordt er ook (intensief) 

gecontroleerd. In maandelijkse meetings worden de uitkomsten van deze controles terug-
gekoppeld aan het management. In de heat of the moment gaat er ook weleens iets niet 
helemaal volgens protocol: ‘Er zijn weleens dingen waar je tegenaan loopt, want de jongens 
zijn heel druk. Stel dat ze wat nieuws invoeren, dan is het lastig alle neuzen dezelfde kant 
op te krijgen. Maar als ze er dan aan gewend zijn, dan zien ze toch wel in dat het nodig is.’ 
Veranderingen op het gebied van veiligheid worden meestal in overleg met de werkvloer 
doorgevoerd. Toch vraagt de implementatie van (veiligheids)veranderingen veel tijd en 
energie. Het gaat niet altijd vanzelf om werkwijzen aan te moeten passen in de hectiek van 
alle dag.  

Regels en richtlijnen
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 spelen regels en richtlijnen een grote rol op het gebied 
van veiligheid binnen de sectoren industrie, energie en logistiek. Hierover worden door 
respondenten positieve en negatieve ervaringen gedeeld. Het invoeren van internationale 
richtlijnen binnen de Rijksrederij zien respondenten veelal als een aanvulling. Het is prettig 
om duidelijke veiligheidsrichtlijnen te hebben waarmee gewerkt kan worden en waarop 
gestuurd wordt. 

Het naleven van de ‘12 Life Saving Rules’ is van zeer groot belang binnen Shell. Respondenten 
plaatsen overigens wel kanttekeningen bij alle regels en protocollen die Shell rijk is. Zo zegt 
een respondent over de ‘12 Life Saving Rules’: ‘Je wordt er bijna mee doodgegooid.’ Dat 
het vastleggen van regels en protocollen op het gebied van veiligheid niet zaligmakend is, 
wordt ook onderschreven door een medewerker van Shell: ‘Kijk, je kan lokaal regels bepalen: 
een control framework waarin regels omtrent veiligheid staan beschreven. Daar kun je lokaal 
aanpassingen op maken en je kan lokaal in regelgeving dingen doen. Alleen regels helpen 
niet. Risico’s ontstaan meestal door gedrag en dat gedrag beïnvloeden doe ik zoveel mogelijk 
een-op-een door rond te lopen.’ Hier wordt aan toegevoegd dat regels en protocollen niet 
altijd helpen en dat contact met mensen een belangrijke manier is om veiligheid te borgen: 
‘Observeren, met mensen praten, naar werkzaamheden kijken. En dan niet met het oogmerk 
om fouten te constateren, maar om te kijken of datgene wat wij doen, of de omstandigheden 
die wij creëren goed zijn en mensen helpen. Soms helpen deze ook niet. Een groot bedrijf 
heeft veel regels, heel veel protocollen en heel veel procesbeschrijvingen en dat helpt absoluut 
niet altijd’.

Binnen Vattenfall speelt ook een vraagstuk over de reikwijdte van regels en richtlijnen voor 
veiligheid. De Health & Safety-afdeling is op dat gebied nog zoekende: ‘Kijk, dat mensen op 
kantoor ergonomisch gezien op de juiste manier moeten zitten en dat je mensen niet moet 
blootstellen aan chemicaliën of asbest, dat is duidelijk. Maar in hoeverre ben je nou bereid 
om mensen te beïnvloeden op het moment dat ze uit het kantoor stappen? Dus de vraag is 
dan in hoeverre je ingaat op de privésfeer van mensen. Dat is een fundamentele keuze die je 
moet maken. Op topmanagementniveau is die keuze niet zo expliciet gemaakt.’
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Belang van continuïteit
Om vorm te kunnen geven aan doelen op het gebied van veiligheid, is een bepaalde 
continuïteit in de organisatie belangrijk. Bij Vattenfall wordt veel gereorganiseerd, waardoor 
in verschillende lagen van de organisatie veel wisselingen op functies plaatsvinden. De 
security officer vertelt: ‘Vattenfall was eigenlijk verdeeld in een Nordic gedeelte en een 
continentaal gedeelte. Nou we hebben sinds kort een nieuwe CEO en die heeft alles weer 
bij elkaar geveegd. Dus op heel veel posities moeten nieuwe mensen komen. De organisatie 
gaat er anders uitzien. Wat tot nu toe ontbrak, was dat er niet één eenduidige lijn was op 
het gebied van veiligheid. Er was wel een eenduidig beleid voor wat betreft security, maar de 
invulling daarvan rammelde eigenlijk aan alle kanten. Met name de fysieke security, daar 
deed iedereen maar wat hij of zij dacht dat gedaan moest worden. Of wat een externe club 
dacht dat goed voor je was.’ De huidige reorganisatie draagt hopelijk bij aan het stroomlijnen 
van de verschillende veiligheidsafdelingen.  

Ook de Rijksrederij heeft in bepaalde mate te maken met discontinuïteit. Met name het 
werken met een wisselende ploeg, met veel externe bemanningen maakt het moeilijk om 
het werk goed en veilig te verrichten. De veiligheid hangt af van de mensen met wie je 
werkt. De kapitein ondersteunt dit met het volgende citaat: ‘Als ik op een gegeven moment 
met de Arca naar zee toe moet met negen nautische mensen aan boord van wie zeven 
nieuwe uitzendkrachten, dan trek ik aan de bel. Maar vervolgens ga je wel weg. Dus dan ga 
je je werkzaamheden conformeren aan de beschikbaarheid die je aan boord hebt. En dat zou 
eigenlijk niet nodig moeten wezen.’

Bedrijfscultuur
In vrijwel alle organisaties wordt in een veilige en positieve sfeer gewerkt aan het vormgeven 
van de veiligheidsdoelen. De prettige werksfeer draagt bij aan het behalen van de doelen 
op het gebied van veiligheid. Een situatieschets van de ANWB: Alle werknemers geven 
aan een veilig gevoel te hebben binnen de organisatie. De collegiale werksfeer binnen de 
organisatie wordt meerdere keren benadrukt. Mensen helpen elkaar graag. Bij Parnassia is 
er eveneens een open cultuur, waardoor mensen hier met een veilig gevoel werken. Om 
doelen op het gebied van veiligheid ook daadwerkelijk vorm te geven, wordt bij Parnassia 
gewerkt vanuit de kernwaarden ‘optimisme’, ‘deskundigheid’ en ‘respect’. Mensen van 
buiten zijn soms verbaasd over alles wat kan binnen de organisatie. Er heerst een open 
cultuur door alle lagen van de organisatie heen. Daardoor voelen mensen zich vrij om hun 
mening te geven. Ze voelen zich veilig binnen hun eigen teams, gewaardeerd en gesteund 
door het management. Ook bij Den Hartogh heerst zo’n aanspreekcultuur. Iedereen is 
verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar óók voor de veiligheid van anderen. Het is 
normaal elkaar hierop aan te spreken.

Binnen Rijnhart Wonen wordt voor elkaar zorgen ook gezien als een taak op het gebied van 
veiligheid: ‘Ja, alleen zorgen voor elkaar. Dat wel, dat is wel van belang. Als ik merk dat mijn 
collega een niet zo leuk gesprek heeft gehad, dan ga ik alvast zorgen dat andere mensen ook 
weten dat het misschien wel uit de hand kan lopen. Daarna ook voor elkaar zorgen, om het even 
lekker uit te praten. Dat soort dingen. Ik heb niet een specifieke taak met betrekking tot veiligheid. 

Het is meer het menselijk aspect wat je zelf in je hebt’. Daar wordt aan toegevoegd dat dit ten 
opzichte van huurders ook van belang is. Die komen soms ook met problemen en klachten 
waarnaar geluisterd wordt. Indien nodig worden zaken doorgezet naar andere instanties. 

Managers bij Den Hartogh zien ook het geven van het goede voorbeeld als een belangrijk 
deel van de bedrijfscultuur. Zij zijn zich sterk bewust van het feit dat ze het goede voorbeeld 
dienen te geven wat betreft veiligheidskleding etc. Dat blijkt uit het volgende citaat: ‘Ik 
begin hier en met werkschoenen stap ik mijn auto al uit. Een veiligheidsjas aan, goed 
zichtbaar. Ik wil het goede voorbeeld geven. (…) Mij betrappen ze niet op het missen van 
veiligheidsmaatregelen.’ Eén manager verwoordt treffend waarom dit voorbeeldgedrag  
zo belangrijk is binnen het bedrijf: ‘Ja, als ik zeg je moet je veiligheidsschoenen aandoen 
en ik loop daar zelf met m’n lakschoentjes, dan heeft dat weinig zin.’ Mensen motiveren 
is belangrijk als het gaat om het navolgen van veiligheidsprocedures. Dat zijn niet alleen 
maar regeltjes. Die procedures gaan over hun eigen gezondheid. Dat snapt men niet altijd. 

Verder wordt door meerdere respondenten binnen Parnassia aangeven dat vertrouwen 
belangrijk is om veilig te kunnen werken. Risicobewustzijn van de medewerkers zelf, duidelijk-
heid omtrent regels en vertrouwen worden als belangrijke aspecten genoemd om veilig te 
kunnen werken. Dit is kenmerkend voor organisaties uit het maatschappelijk midden veld. 
Organisaties die direct te maken hebben met mensen die hun product of dienst gebruiken, 
leggen meer de nadruk op de ‘zachte kant’ van veiligheid. Organisaties die uitsluitend een 
product of dienst leveren, hebben een meer technische en protocollaire benadering. 

4.3 Conclusie
De manier waarop wordt gewerkt aan veiligheid verschilt per organisatie op de punten 
schaalgrootte en organisatiestructuur. Er is een tweedeling zichtbaar tussen organisaties die 
meer mondiaal versus lokaal werken. Vaak hangt de structuur waarin gewerkt wordt hiermee 
samen: mondiale organisaties werken in een (strakke) hiërarchische structuur, terwijl bij lokale 
organisaties de lijntjes korter zijn en de structuur ook meer horizontaal. De mate van invloed 
wordt door de meeste respondenten als passend gezien: de meeste werknemers vinden dat zij 
voldoende invloed hebben op de veiligheidsdoelen. Hier zie je wel dat de het niveau waarop men 
werkzaam is in de organisatie bepalend is. De eindgebruikers in het publieke domein hebben 
meer (directe) invloed dan de klanten in het private domein. Dicht bij de werkvloer staan en 
het belang van draagvlak zijn volgens alle organisaties belangrijke factoren als het gaat om het 
vormgeven van veiligheidsdoelen: je hebt elkaar nodig om de gestelde doelen te bereiken. 

Binnen vrijwel iedere organisatie zijn er vaste afdelingen en werknemers die werken aan 
veiligheid. Denk aan BHV, SHEQ-afdelingen en beveiligers. Daarnaast wordt ook veel 
benoemd, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft als het om veiligheid gaat. En 
dat het een illusie is om te denken dat je 100 procent veiligheid kan garanderen. Dit laatste 
wordt wel vaak nagestreefd door middel van regels en richtlijnen, maar ook door te zorgen 
voor continuïteit in het werkproces. Iets wat niet bij iedere organisatie even gemakkelijk 
gaat. De bedrijfscultuur waarin wordt gewerkt, is in veel organisaties positief. Medewerkers 
kunnen in een prettige sfeer werken aan het vormgeven van veiligheid. 
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5 Samenwerken met andere partijen

Op het gebied van veiligheid werken de onderzochte organisaties met veel verschillende 
partijen samen. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de bestaande en gewenste 
vormen van samenwerking met zowel in- als externe partijen. Ook laten we zien hoe deze 
samenwerkingsverbanden in de praktijk worden vormgegeven. De grote diversiteit aan 
organisaties in dit onderzoek levert ook op dit onderwerp zeer verschillende uitkomsten op.

5.1 Samenwerking met interne partijen 
Complexe netwerken
Inzake veiligheid wordt binnen organisaties samengewerkt met alle afdelingen die op een 
bepaalde manier iets met veiligheid te maken hebben. Dit interne netwerk is groter en 
ingewikkelder naarmate er binnen een organisatie meer verschillende typen veiligheid 
van belang zijn. Daarnaast heeft de manier waarop de interne samenwerking wordt 
vormgegeven ook te maken met de keuze van een organisatie waar zij de veiligheid wil 
beleggen. Binnen De Haagse Hogeschool zijn mensen op veel verschillende plekken aan 
het werk met veiligheid. Binnen de Facilitaire Dienst, Onderwijs- en Studentenzaken, alle 
verschillende faculteiten, IT, beveiliging, communicatie, marketing en HRM. Maar ook 
decanen, studentpsychologen, studieloopbaanbegeleiders en vertrouwenspersonen spelen 
een belangrijke rol. Kortom: er is niet één afdeling bezig met veiligheid, maar juist heel 
veel verschillende afdelingen. Binnen een organisatie als Shell, die zich op een heel andere 
manier met veiligheid bezighoudt, ziet het interne netwerk er weer heel anders uit. Hier 
wordt op het gebied van veiligheid samengewerkt door de afdelingen HSE, Process Design, 
Security, Real Estate, Business Projects & Technology, Asset Protection, de interne kliniek 
en de arbeidshygiënist. De afdelingen die zich binnen De Haagse Hogeschool bezighouden 
met veiligheid zijn veel meer gericht op de mensen en de relaties binnen de organisatie. Bij 
Shell zijn dit afdelingen die veel meer gaan over materiële zaken en techniek.

Mate van invloed
Uit de onderzoeksresultaten blijkt, dat bij hiërarchische organisaties medewerkers minder 
invloed hebben op de doelen en taken op het gebied van veiligheid. Dit vanwege de ‘lange 
lijnen’. Over het algemeen zijn medewerkers uit organisaties met korte lijnen positiever 
over de wijze waarop gewerkt wordt aan veiligheid. Bij de meer horizontaal georganiseerde 
(en vaak ook kleinere) organisaties wordt op een meer informele manier samengewerkt; 
gewoon door even binnen te lopen bij elkaar. Bij de grotere en meer hiërarchische 
organisaties wordt de samenwerking met interne partijen veelal vormgegeven door middel 
van vaste overlegmomenten of inspraakprocedures. Een meer formele werkwijze kenmerkt 
hier de samenwerking.

5.2 Samenwerking met externe partijen
Een respondent van Staedion onderschrijft het belang van samenwerking met andere partijen 
als volgt: ‘We hebben die samenwerking echt heel hard nodig om het werk te doen wat we 
moeten doen. Dat is zeker. Iedereen gaat zich steeds meer terugtrekken op zijn kerntaken. 
Dat doen wij ook. Maar wat je dan ziet is die suboptimalisatie. Dat heel veel tussen wal en 
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schip gaat vallen. En daar moet je gewoon bovenop blijven zitten. Signaleren. Kijken hoe we 
dat in godsnaam aan elkaar gaan knopen, om dat wel voor elkaar te krijgen?!’ Hieruit wordt 
duidelijk dat het idee van netwerken in veiligheid, samen werken aan gemeenschappelijke 
doelen, in de praktijk nog weleens problematisch is. Het voorbeeld van Staedion geeft aan, 
dat er een tegengestelde beweging zichtbaar is: organisaties richten zich juist meer op het 
kunnen behalen van de eigen doelen en trekken zich terug wanneer zaken niet tot de eigen 
kerntaken behoren.

Vaste partners: politie, gemeente en brandweer 
Naast samenwerking met interne partijen werken verschillende organisaties ook met externe 
partijen aan veiligheid. Om te onderzoeken hoe de veiligheidsnetwerken, waarover in de 
literatuur vaak wordt gesproken, er in de praktijk uitzien, is ook gevraagd naar de externe 
partners met wie wordt samengewerkt. De antwoorden op deze vraag lopen sterkt uiteen, 
mede op basis van de eerder besproken verschillen tussen de onderzochte organisaties. De 
‘klassieke’ veiligheidspartners politie, brandweer en gemeenten noemen alle organisaties 
echter als externe partner. De wijkagent wordt daarbij genoemd als belangrijke lokale 
partner vanuit de politie. Het contact met de wijkagent wordt door vrijwel iedereen goed 
onderhouden, omdat hij/zij vaak betrokken is bij lokale veiligheidsoverleggen (indien die van 
toepassing zijn). Parnassia heeft met de politie tevens een speciaal samenwerkingstraject 
‘Opvang verwarde personen’. Over het contact met de wijkagent wordt het volgende 
gezegd: ‘De wijkagent komt één keer in de x aantal weken langs om te kijken hoe de situatie 
is. Het is dan puur dat de wijkagent de patiënten kent: het is niet zwart-wit. Wij kennen 
onze verantwoordelijkheid en als we die niet kunnen uitvoeren, omdat dat te ingewikkeld is 
omdat patiënten of ex-patiënten te vervelend zijn, dan moet de sterke hand/de overheid ons 
ondersteunen waar nodig is. Wanneer er incidenten zijn, probeert de wijkagent óók te zoeken 
naar aan een (passende) oplossing. Bijvoorbeeld met betrekking tot incidenten op het terrein 
met ex-patiënten die alcohol en drugs meebrengen.’

De gemeente komt voornamelijk in beeld bij organisaties, omdat zij in veel gevallen 
bepalend is voor de wet- en regelgeving en omdat zij diverse vergunningen verleent. Voor 
de onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties is de gemeente een partner waarmee 
actief wordt samengewerkt, bijvoorbeeld door gezamenlijk projecten op te zetten. Voor het 
Rode Kruis is de gemeente de partij die in de meeste gevallen de opdracht geeft om in actie 
te komen in een noodsituatie. Een respondent houdt een pleidooi om deze samenwerking 
meer te intensiveren en niet te lang te wachten met het inroepen van de hulp van het Rode 
Kruis: ‘Als je dat alleen maar doet als de dijken doorbreken of als heel Zeeland onder water 
staat, kan je nooit spreken over routine en goede samenwerking. Het is in ons belang om al in 
een veel eerder stadium te worden ingeschakeld in de ramphulpverlening. Het is mijn pleidooi 
voor alle gemeenten en veiligheidsdiensten om niet te wachten tot de Derde Wereldoorlog 
uitbreekt. Nee, zoek ook de samenwerking bij kleinere incidenten. (…) Bijkomend voordeel 
is als je eerder hulp inschakelt van het Rode Kruis, dat de eigen bedrijfscontinuïteit (van 
bijvoorbeeld een GG&GD) ook na de ramp gewaarborgd is. En we hebben een basis, een 
training om met ketenpartners samen te werken ook bij een werkelijke ramp. Dit is voor 
beide partijen een win-win situatie.’ 

De brandweer is een belangrijke externe partij, omdat zij inspecties uitvoert en soms 
meedoet bij oefeningen. Daarnaast is de brandweer een belangrijke bron van informatie 
voor organisaties. Soms zijn de rollen ook omgedraaid: Den Hartogh geeft juist advies aan 
de brandweer over specifieke chemische stoffen.

Samenwerken met de overheid
In de interviews worden verschillende overheidsorganen genoemd waarmee organisaties 
samenwerken. Voor de onderwijsinstellingen is het ministerie van Onderwijs Cultuur & 
Wetenschap van belang; zowel de Erasmus Universiteit als De Haagse Hogeschool zijn 
aangesloten bij de stuurgroep Integrale Veiligheid van het ministerie. Voor Van Oord, de 
ANWB en de Rijksrederij is Rijkswaterstaat een belangrijke partner. Van Oord werkt ook 
samen met de marine in gebieden waar veel piraterij voorkomt. Het ministerie van Veiligheid 
en Justitie en het Openbaar Ministerie zijn in bepaalde situaties een belangrijke externe 
partij voor Parnassia. En de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wordt 
genoemd door de onderwijsinstellingen, Shell en Vattenfall. Voor Vattenfall is het Nationaal 
Crisiscentrum (NCC) tevens een belangrijke partner als het gaat om cybersecurity. Het 
NCC heeft veel specifieke kennis en een interessant netwerk, waarvan Vattenfall dankbaar 
gebruik maakt. Mochten er onregelmatigheden zijn, dan wordt de politie ook ingeschakeld. 
De samenwerking met deze partners wordt toegelicht door een medewerker van Vattenfall: 
‘Wij hebben over en weer wat contacten met de AIVD en met de politie (team hightech 
crime). Heel af en toe zijn daar overlegjes mee. Gewoon een update: wat speelt er, wat loopt 
er, kennen we elkaar nog en weten we elkaar te vinden? En dat is het eigenlijk wel. Met de 
NCC gaan de contacten wat verder. Dan hebben we het over cybersecurity. Op dat vlak doet 
de overheid meer en pakt zij die taak wat breder op. Ja, met de NCC doen we veel meer. Dus 
daarmee hebben we veel meer regulier contact. Daar gebeurt het ook wel vaker dat we, als 
we een issue hebben, dat melden en om hulp vragen. Die krijgen we dan ook veelal, niet 
altijd. Zij moeten ook prioriteren.’ 

De samenwerkingsverbanden met de overheid kunnen soms ook een ander karakter 
hebben. De ANWB heeft bijvoorbeeld een belangrijke adviserende rol richting diverse 
overheidsorganen die zich bezighouden met verkeersveiligheid. Een medewerkster 
verwoordt dit als volgt: ‘Zo hebben we behoorlijk wat invloed op bijvoorbeeld de overheid. 
Qua wegen hoe die veilig aangelegd kunnen worden en dat soort dingen. En ja, zo zorgen wij 
ervoor dat wij ons doel als ANWB eigenlijk een beetje waarmaken, zeg maar.’ 

Kennis delen
Verder wordt door de onderzochte organisaties ook samengewerkt met elkaar, om kennis 
uit te wisselen. Binnen het hoger onderwijs is er een landelijk platform, waar De Haagse 
Hogeschool en de Erasmus Universiteit gebruik van maken. Vanuit dit platform worden 
tevens contacten met andere onderwijsinstellingen onderhouden. Meer organisaties leggen 
contact met partijen uit dezelfde sector met als doel kennis en ervaring uit te wisselen. 
Bij Parnassia worden Palier en Indigo genoemd. Door een respondent van Rijnhart Wonen 
wordt gezegd dat andere woningbouwcorporaties een goede bron van informatie zijn. De 
Mediamarkt werkt samen met andere lokale winkeliers. Als het om scholing gaat, werkt Den 
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Hartogh samen met collega-cleaningsbedrijven als Van Ooijen, Cotax en Kees in ‘t Veen. 
Behalve elkaars concurrenten in de markt zijn de cleaningsbedrijven in de Rotterdamse 
haven dus ook elkaars partners. Hetzelfde beeld komt naar voren uit de interviews met 
respondenten van Vattenfall. Op het gebied van security wordt met externe partners binnen 
de energiesector relatief gemakkelijk kennis en ervaringen uitgewisseld. Een respondent 
vertelt: ‘Ook werken we samen met collega-bedrijven. Dus op het gebied van security 
concurreren we niet. Het is een vrije markt, maar op dit gebied overleggen we gewoon en 
informeren we elkaar. En werken we zoveel mogelijk samen. Dat kan nog wel beter, denk ik. 
Maar waar mogelijk delen we in ieder geval informatie met elkaar - om van elkaar te leren.’ 
Binnen Shell, de Rijksrederij en Van Oord wordt aangegeven dat zij juist meer zouden 
moeten samenwerken op het gebied van veiligheid met soortgelijke bedrijven in de markt.

Taken uitbesteden aan externe partners
Respondenten noemen ook een groot aantal private partijen waarmee hun organisaties 
samenwerken. Hierbij valt op dat het vaak niet over samenwerken gaat, maar eerder over 
uitbesteding van specifieke taken. Organisaties besteden verscheidene specialistische 
taken uit op het gebied van veiligheid. Een respondent van de Erasmus Universiteit 
geeft bijvoorbeeld aan dat eigenlijk alle uitvoerende taken, behalve het onderwijs, 
worden uitbesteed aan externe partijen. Een taak op het gebied van veiligheid die bijna 
alle organisaties (in meer of mindere mate) uitbesteden, is de fysieke beveiliging. Maar 
ook worden externe partners ingezet voor calamiteitenoefeningen, brandveiligheid, 
trainingen op het gebied van veiligheid, installatie en onderhoud van allerlei materialen 
(camera’s, alarmpoorten en piepers), IT, software, specialistisch advies, certificatie, 
informatiebeveiliging, schoonmaak, catering en vervoer.

Nieuwe samenwerkingsverbanden
Er is in de interviews gevraagd welke nieuwe partijen een aanwinst zouden zijn om mee 
samen te werken op het gebied van veiligheid. Interessant is, dat verschillende organisaties 
uit dit onderzoek door elkaar worden genoemd. De Erasmus Universiteit oppert Shell en 
Gemeente Amsterdam als mogelijk nieuwe externe samenwerkingspartners, vanwege hun 
specifieke kennis over en ervaring met crowd-management. Maar ook wordt aangegeven 
dat het wellicht goed zou zijn een extern bureau in te schakelen voor het doen van een 
risico-inventarisatie en -evaluatie, omdat het soms lastig is objectief te blijven kijken naar 
de eigen organisatie. Ten slotte is er een idee om samenwerking met andere universiteiten 
van Nederland op te zoeken wat betreft het oefenen van calamiteiten. Volgens de adviseur 
veiligheid van De Haagse Hogeschool zou het contact met Gemeente Zoetermeer en 
Gemeente Delft nog meer kunnen worden geïntensiveerd, omdat daar ook vestigingen van 
De Haagse Hogeschool zijn. Verder zouden zij graag nauwere samenwerkingsverbanden 
aangaan met zorginstellingen, om studenten met problemen sneller te kunnen helpen. 
Binnen het Rode Kruis wordt dan weer de ANWB en het onderwijs genoemd als 
partners in de discussie over het (verplicht) halen van het EHBO-diploma. Het EHBO-
diploma koppelen aan het halen van een rijbewijs wordt geopperd. In het kader van 
zelfredzaamheid worden als gewenste partners de huisartsenposten in de wijk genoemd. 
Maar ook de samenwerking met grote zorginstellingen en mogelijk de paramedische hulp. 

Staedion heeft met betrekking tot veiligheid wel interesse in beter contact met plaatselijke 
winkeliers. Den Hartogh ziet interessante nieuwe partners in bedrijven en organisaties 
die innovatieve beschermingsmiddelen ontwikkelen als adembescherming. Bij Shell wordt 
geopperd om meer samen te werken met partners voor en na Shell in de keten, zoals 
klanten en leveranciers. 

5.3 Conclusie
Er zijn grote verschillen te herkennen als het gaat om samenwerken aan veiligheid bij 
de onderzochte organisaties. Zo is veiligheid voor organisaties als Staedion en Parnassia 
sterk lokaal geconcentreerd, terwijl Shell en Van Oord wereldwijde organisaties zijn die 
ook te maken hebben met veiligheid in diverse internationale contexten. Ook zijn er grote 
verschillen in de plaats en wijze waarop veiligheid in de organisaties zelf is belegd. In een 
organisatie als de Mediamarkt is veiligheid bij een beperkt aantal partijen ondergebracht, 
terwijl De Haagse Hogeschool bijvoorbeeld nadrukkelijk gekozen heeft om veiligheid zoveel 
mogelijk onderdeel te maken van de diverse diensten en faculteiten en hier geen aparte 
afdeling voor op te tuigen; dit heeft gevolgen voor de interne samenwerking. Ten slotte kan er 
nog onderscheid worden gemaakt tussen organisaties met een sterk hiërarchische structuur 
zoals de ANWB en de Erasmus Universiteit, en organisaties die meer horizontaal werken 
zoals Rijnhart Wonen. Respondenten uit organisaties die horizontaler zijn vormgegeven, 
zijn over het algemeen positiever over de samenwerking tussen de verschillende afdelingen. 

De samenwerking met externe partners kenmerkt zich door het proces van suboptimalisatie: 
veel organisaties trekken zich meer en meer terug op hun eigen kerntaken. Dit kan 
samenwerking in de weg staan. De vaste partners zoals de overheid, gemeente maar ook 
de politie en brandweer worden veel genoemd als partijen waarmee wordt samengewerkt. 
Een belangrijke reden om (nieuwe) externe partijen op te zoeken is om kennis te delen en 
van elkaar te leren. Een interessante bevinding is dat ook veel partijen werden genoemd 
als externe samenwerkingspartner, die feitelijk werk overnemen van de organisatie. De 
partners verzorgen trainingen, brandoefeningen of zijn verantwoordelijk voor de beveiliging. 
Veiligheid vormgeven wordt dus deels uitbesteed aan derden. 
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6 Conclusie

Uit de resultaten van de interviews met werknemers uit verschillende lagen van de 
onderzochte organisaties is een aantal rode draden te ontwarren. Zo zijn er duidelijke 
verschillen te ontdekken in de betekenissen die medewerkers en organisatie geven aan 
veiligheid. Voor mensen betekent veiligheid op persoonlijk niveau vaak iets anders dan 
veiligheid binnen de organisatie. Op individueel niveau zijn de betekenissen van veiligheid 
positiever dan op organisatieniveau. Veiligheid wordt op organisatieniveau overwegend 
ingevuld als de bescherming en waarborging van de continuïteit van het primaire proces. 
De persoonlijke betekenis van veiligheid is werken op basis van vertrouwen en je gesteund 
voelen door collega’s. 

Met betrekking tot het vormgeven van veiligheid valt het op dat de invloed van maakbaarheid 
en aansprakelijkheid in de werkpraktijk groot is. De indrukwekkende hoeveelheid regels en 
richtlijnen op het gebied van veiligheid is een gevolg van het maakbaarheidsdenken en de 
angst voor aansprakelijkheid. In private organisaties is het voldoen aan regelgeving zelfs 
één van de belangrijkste doelen op het gebied van veiligheid. Dat aansprakelijkheid hierin 
een grote rol speelt, wordt duidelijk uit de wijze waarop wordt gesproken over het ‘afdichten 
van risico’s’ en het ‘sluitend maken van procedures’. De papieren veiligheid die hierdoor in 
sommige organisaties ontstaat, wordt letterlijk benoemd in de interviews. Evenals de kloof 
die er bestaat tussen de realiteit van de werkvloer en alle veiligheidsprocedures op papier. 

Tijdens het onderzoek zijn zowel negatieve als positieve benaderingen van veiligheid 
benoemd. Negatieve benaderingen zijn gericht op de vermijding van onveiligheid. Het 
voorkomen van risico’s is het uitgangspunt bij het werken aan veiligheid. Maar binnen 
organisaties worden ook positieve benaderingen van veiligheid gebruikt. Deze benadering 
is meer gericht op de onderlinge verhoudingen binnen de organisaties. Hierbij zijn 
voorbeeldgedrag en het investeren in onderling vertrouwen als belangrijke aspecten 
genoemd. Het lijkt van belang dat er binnen organisaties een evenwicht bestaat tussen 
negatieve en positieve benaderingen. Als de balans te veel doorslaat naar de negatieve 
kant, geeft dit mensen een vervelend gevoel. Er is dan te weinig vertrouwen en gebrek aan 
individuele ruimte (agency) voor medewerkers. 

Uit de resultaten over de aard van de samenwerkingsverbanden blijkt dat de netwerk-
benadering bij de meeste organisaties niet heel duidelijk zichtbaar is. Binnen de organisaties 
ligt de nadruk vooral op het werken aan het eigen primaire proces. Organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld maken wel deel uit van allerlei netwerken op het gebied van 
veiligheid, maar deelname hieraan heeft vooral als doel de eigen veiligheid te vergroten. 
Op het gebied van publieke veiligheid is van gezamenlijke doelstellingen vooralsnog 
weinig sprake. Het onderzoek laat zien dat sommige organisaties zich steeds meer 
terugtrekken op de eigen kerntaken. Daarnaast hebben veel samenwerkingsverbanden 
op het gebied van veiligheid eerder het karakter van uitbesteding (outsourcen van 
veiligheidstaken) dan van samenwerking.
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Bovenstaande bevindingen worden hieronder verder uitgewerkt:
1. Betekenis van veiligheid: individu versus organisatie;
2. Vormgeven aan veiligheid: maakbaarheid en aansprakelijkheid;
3. Vormgeven aan veiligheid: negatieve en positieve benaderingen;
4. Samenwerkingsverbanden: netwerkbenadering versus werken vanuit kerntaken.

6.1 Betekenis van veiligheid: individu versus organisatie
Wanneer aan respondenten wordt gevraagd wat veiligheid voor hen persoonlijk betekent, 
geven ze hier een positievere invulling aan dan de betekenis die men geeft aan veiligheid 
binnen de organisatie. Er wordt regelmatig gezegd dat vertrouwen, je prettig voelen en 
een goede sfeer zorgen voor een veilig gevoel. Ook de onderlinge verhoudingen tussen 
werknemers en de relatie met het management worden genoemd. Een open cultuur waarin 
mensen voor hun mening kunnen uitkomen en kritiek mogen geven op de werkprocessen 
zijn belangrijke aspecten als het gaat om de individuele betekenis van veiligheid. Daarnaast 
wordt de bekendheid met de fysieke werkomgeving en met collega’s benoemd. Werken 
met bijvoorbeeld uitzendkrachten of externen wordt binnen sommige organisaties gezien 
als een bedreiging voor de veiligheid. De betekenis die op individueel niveau aan veiligheid 
wordt gegeven, onderstreept het idee dat positieve veiligheid een combinatie is van 
vertrouwen en individuele ruimte (agency). Ervaringskennis van de sociale en materiële 
omgeving speelt een belangrijke rol bij je veilig voelen (Van Marle, 2015).

De betekenis van veiligheid binnen de organisatie, heeft vaak een negatievere lading. 
In de context van de organisatie wordt veiligheid veelal gedefinieerd in termen van de 
afwezigheid van negatieve factoren, zoals ongevallen op de werkvloer. Het meest voor-
komende antwoord op de vraag wat veiligheid betekent binnen de organisatie is: ‘Dat 
iedereen weer gezond naar huis kan’. Veiligheid binnen de organisatie wordt gezien als 
het vermijden van risico’s die het primaire proces kunnen verstoren.

Wanneer aan respondenten wordt gevraagd naar de betekenis die veiligheid heeft in de 
organisatie, staat de veiligheid van de eigen werknemers met stip bovenaan. De veiligheid 
van werknemers wordt op een zeer brede manier gedefinieerd: van het voorkomen van 
ongevallen tot het voorzien in trainingen in ‘ergonomisch correcte zithoudingen’ Het is 
interessant om te zien dat, wanneer het gaat om veiligheid van de eigen werknemers, 
hier niet meer positieve aspecten van veiligheid worden benoemd (bij de persoonlijke 
betekenis van veiligheid komen die wél veelvuldig aan de orde). Een verklaring hiervoor 
is dat veiligheid van de eigen werknemers voornamelijk wordt vertaald in ‘voorkomen van 
verzuim’. Ziekte en ongevallen maken dat werknemers uitvallen en in het slechtste geval 
brengt dit de continuïteit van het primaire proces van de organisatie in gevaar. En dat 
betekent extra kosten voor de organisatie. Deze financiële benadering wordt door enkele 
respondenten letterlijk benoemd. De menselijke kant van ziekte en ongevallen lijkt minder 
zwaar te wegen dan de financiële kant. 

Dat de continuïteit van het primaire proces (en daarmee dus het kostenplaatje van de 
organisatie) voorop staat, blijkt ook uit het belang dat wordt gehecht aan het beschermen 

van het imago van de organisatie. Dit is voor veel organisaties een belangrijk aspect van 
veiligheid. Wanneer (gebrek aan) veiligheid leidt tot negatieve berichtgeving in de media, is 
dit problematisch. Imagoschade betekent immers vaak verlies van inkomsten. In sommige 
gevallen leidt dit tot schijnveiligheid: denk aan de tellers op platformen of in de werkplaats die 
de dagen zonder ongevallen aangeven. Zij beïnvloeden de meldingsbereidheid als het gaat 
om (bijna) ongevallen. Ook andere aspecten van de organisatie dienen te worden beschermd, 
om zo verlies aan inkomsten te voorkomen. Bij woningcorporaties is bijvoorbeeld de waarde 
van het vastgoed erg belangrijk. Sociale onveiligheid en criminaliteit zijn factoren die een 
negatieve uitwerking hebben op de waardebepaling van de woningen. Sociale onveiligheid 
en criminaliteit zorgen voor leegstand en hebben daarmee waardedaling van het vastgoed 
tot gevolg. Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk om de wetenschappelijke integriteit 
en de waarde van diploma’s te bewaken. Fraude en plagiaat leiden hier tot imagoschade 
en onnodige kosten. In de industrie is men vooral beducht voor ernstige ongevallen. Ook 
nastreven van veiligheid met betrekking tot het milieu is binnen de industrie een manier om 
het imago van de organisatie te beschermen.

6.2 Veiligheid vormgeven: maakbaarheid en aansprakelijkheid
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het vormgeven van veiligheid binnen 
organisaties wordt aangejaagd door de gedachte aan maakbaarheid en aansprakelijkheid. 
Het geloof in maakbaarheid wordt zichtbaar in de grote hoeveelheden protocollen, 
richtlijnen, regels en standaarden die in praktijk worden gebruikt om veiligheid te 
organiseren. Vooral in de private organisaties is dit (zeer) sterk aanwezig. Omdat zij 
werken met smallere definities van veiligheid dan in het maatschappelijk middenveld, is 
veiligheid hier ook beter te meten en te vertalen naar regels en richtlijnen. In het private 
veiligheidsdomein zijn het belang van certificering en het voldoen aan een breed scala 
van wet- en regelgeving belangrijke veiligheidsdoelen. Misschien wel het toppunt van 
maakbaarheid: veiligheid op zich is niet het doel, maar het voldoen aan de richtlijnen die 
veiligheid moeten bevorderen. Deze manier van werken is overigens vanuit het financiële 
perspectief van de organisaties goed te verklaren, want hoe beter de certificering hoe beter 
de concurrentiepositie. Ook in het maatschappelijk middenveld is wet- en regelgeving van 
groot belang. Een belangrijke reden dat woningbouwverenigingen zich bezighouden met 
hang- en sluitwerk, brandveiligheid en het meten van leefbaarheid en veiligheid is wet- en 
regelgeving op dit gebied.

Behalve maakbaarheid is óók aansprakelijkheid van belang in de wijze waarop veiligheid 
in de praktijk wordt georganiseerd. Deze twee factoren zijn sterk aan elkaar gerelateerd. 
Zo zeggen respondenten vaak ‘dat er een incident nodig is om een veiligheidsissue op 
de agenda te krijgen’. Na incidenten volgt tegenwoordig al snel de schuldvraag: wie is 
er aansprakelijk? Op basis van kennis over wat precies ‘fout’ is gegaan, worden nieuwe 
richtlijnen en protocollen opgesteld om eenzelfde incident in de toekomst tegen te gaan. 
Niet in de laatste plaats, omdat organisaties niet aansprakelijk gehouden willen worden 
voor negatieve consequenties van incidenten. Het vermijden van schadeclaims, onkosten 
en imagoschade heeft hoge prioriteit. Dat alles hoofdzakelijk om financiële redenen. 
Kortom, organisaties hebben als het gaat om veiligheid als hoofddoel om het eigen straatje 
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schoon te houden. Wanneer aantoonbaar de ‘juiste’ procedures zijn gevolgd, is de kans 
dat men aansprakelijk wordt gehouden kleiner. Dat voorkomen van aansprakelijkheid een 
belangrijke functie is van richtlijnen en protocollen binnen organisaties, wordt duidelijk 
door de manier waarop respondenten hierover spreken: ‘zorgen dat procedures sluitend 
zijn’ en ‘het afdichten van risico’s’ zijn veelgehoorde frases. Het idee dat op de juiste manier 
met protocollen werken directe invloed heeft op de veiligheid én dat aansprakelijkheid 
hiermee kan worden vermeden, is een prachtig voorbeeld van maakbaarheid. 

Dat er een verschil is tussen de papieren werkelijkheid en de werkelijkheid van de werkvloer 
wordt door verschillende respondenten erkend. Men is zich wel degelijk bewust van het 
feit dat het opstellen van regels en richtlijnen niet genoeg is voor het organiseren van 
veiligheid. Maar de papieren veiligheid is wél van groot belang op het moment dat er iets 
misgaat en de vraag van aansprakelijkheid wordt gesteld. Om de discrepantie tussen beleid 
en het menselijke gedrag op de werkvloer te overbruggen, wordt op grote schaal ingezet op 
veiligheidsbewustzijn ofwel awareness. 

Veiligheid is voor de meeste werknemers niet hun primaire taak en men lijkt daarom niet 
altijd even gemotiveerd om in het dagelijkse werk alle veiligheidsregels en richtlijnen 
te volgen. Daarom doen vooral private organisaties (maar niet alleen zij) veel om het 
veiligheidsbewustzijn van de werknemers te verhogen. Veiligheidscampagnes worden 
opgezet, nieuwsbrieven rondgestuurd, informatieschermen opgehangen, trainingen 
gegeven, oefeningen gedaan en meetings in allerlei vormen georganiseerd. Dit alles om 
ervoor te zorgen dat iedereen zich (nog meer) bewust wordt van het belang van veiligheid. 
Dat al deze interventies nodig zijn, is op zichzelf al een interessant gegeven. Blijkbaar heeft 
veiligheid voor de werknemers op de werkvloer niet zo’n hoge prioriteit. In ieder geval niet 
het type veiligheid waar de protocollen op aansturen.

6.3 Veiligheid vormgeven: negatieve en positieve benaderingen
Als we kijken naar de manieren waarop binnen organisaties vorm wordt gegeven aan 
veiligheid, zijn er twee typen benaderingen te onderscheiden: de negatieve en positieve 
benadering. Aan de ene kant wordt een substantiële hoeveelheid mankracht ingezet 
om negatieve gebeurtenissen te voorkomen. Regels en richtlijnen worden opgesteld 
en meldingsprocedures in het leven geroepen. Er wordt veel gedaan om werknemers 
te attenderen op het belang van het volgen van veiligheidsregels en -richtlijnen. In de 
context van dit onderzoek worden de werkzaamheden die gericht zijn op het vermijden van 
dergelijke zaken getypeerd als negatieve benaderingen van veiligheid; die werkzaamheden 
zijn tenslotte gericht op onveiligheid vermijden. Aan de andere kant wordt ook duidelijk dat 
er voor mensen persoonlijk, maar ook in de uitvoering van allerlei taken een positieve kant 
aan veiligheid zit. Vertrouwen is hierin het sleutelwoord.

Er wordt door diverse respondenten uit verschillende organisaties aangegeven dat voor 
het organiseren van veiligheid méér nodig is dan het ontwikkelen van procedures en 
protocollen. Zo geven managers en veiligheidsfunctionarissen aan dat het belangrijk is 
om het goede voorbeeld te geven, zich te verdiepen in de werkzaamheden van uitvoerend 

personeel en een vertrouwensband op te bouwen met elkaar. ‘Met mensen praten’ wordt 
ook regelmatig genoemd als één van de belangrijkste taken op het gebied van veiligheid. 
Wat interessant is, is dat dergelijke positieve benaderingen bijna nooit worden gezien als 
doel op het gebied van veiligheid, maar als middel om een doel te behalen. Dit terwijl 
dergelijke werkwijzen wel zorgen voor vertrouwen en een prettige werksfeer, aspecten die 
voor werknemers zo belangrijk zijn.

Tot slot lijkt er een bepaald evenwicht te moeten bestaan tussen positieve en negatieve 
benaderingen. Zo geeft een bepaalde organisatie aan dat, wanneer zij door klanten worden 
geconfronteerd met een te lange lijst met veiligheidseisen, dit in de praktijk een averechts 
effect heeft. Zij gaan hierdoor juist minder streng met de eisen om. Op een bepaalde manier 
wordt er dan dus toch een mate van professionele ruimte, oftewel agency, opgezocht. 
Ook wordt door werknemers van een organisatie die erg ver gaat in het voorschrijven van 
regels en richtlijnen aangegeven dat er een maximum bereikt kan worden aan het werken 
volgens veiligheidsregels; het komt het werk niet meer ten goede en werknemers voelen 
zich er niet meer senang bij. Negatieve benaderingen stuiten op een grens wanneer hier 
niet voldoende positieve veiligheid tegenover staat. Zonder positieve veiligheid, zonder 
vertrouwen en agency, worden regels en richtlijnen minder goed nageleefd. Uiteindelijk 
betekent dit dat de veiligheid in zowel objectieve als subjectieve vorm vermindert.

6.4 Netwerkbenadering versus werken vanuit kerntaken
In de wetenschappelijke literatuur op het gebied van veiligheid wordt gesuggereerd dat in het 
veiligheidsdomein niet langer kan worden gesproken over de tegenstelling tussen publiek en 
privaat (Schuilenburg, 2012). In dit onderzoek zijn echter belangrijke verschillen gevonden 
tussen organisaties uit het maatschappelijke middenveld en private organisaties. Gezien de 
verschillende wijzen waarop organisaties vormgeven aan veiligheid, is het begrippenpaar 
‘publiek’ en ‘privaat’ in het kader van dit onderzoek desondanks zeer bruikbaar gebleken. 
Het onderscheid tussen ‘publiek’ en ‘privaat’ doet recht aan de verschillen die in de praktijk 
van het brede veiligheidsdomein zichtbaar zijn.

Organisaties uit het maatschappelijke middenveld verschillen op een aantal belangrijke 
punten van private organisaties. Het maatschappelijk middenveld richt zich meer op 
sociale veiligheid en heeft veelal publieke taken. Naast verantwoordelijkheid voor de 
eigen werknemers, wordt er ook verantwoordelijkheid gedragen en/of gevoeld voor andere 
groepen zoals bewoners, studenten, patiënten of cliënten. Wanneer het gaat over de 
veiligheid in publieke organisaties wordt vaker gerefereerd aan aspecten van veiligheid die 
moeilijker grijpbaar zijn. De veiligheidsaspecten die binnen private organisaties belangrijk 
worden gevonden, zijn beter meetbaar. Zo staat de afwezigheid van ongevallen, verzuim, 
imagoschade en andere derving in private organisaties met stip bovenaan als het gaat 
om veiligheid. Bij organisaties in het maatschappelijk middenveld worden vaker zaken als 
veiligheidsgevoel, leefbaarheid en goede zorg genoemd. 

Organisaties uit het maatschappelijk middenveld zijn onderdeel van allerlei veiligheids-
netwerken die als doel hebben om criminaliteit, overlast, agressie en andere onveiligheid 
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terug te dringen. De gemeenten, politie, brandweer, diverse zorginstellingen en plaatselijke 
netwerken zijn belangrijke partners waar in wisselende samenstellingen mee wordt 
samengewerkt om bij te dragen aan de veiligheid in de samenleving als geheel. Door 
de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de doelgroep waarmee wordt gewerkt en 
door deelname aan diverse veiligheidsnetwerken, is de betekenis van veiligheid binnen 
organisaties uit het maatschappelijk middenveld breder dan die binnen private organisaties. 
Er wordt vaker ‘voorbij de eigen voordeur’ gedacht. 

Met betrekking tot de organisaties uit het maatschappelijk middenveld kan dus inderdaad 
worden gesproken over veiligheidsnetwerken. Daar is goed zichtbaar dat de overheid de 
diverse partners op het gebied van veiligheid heeft geresponsabiliseerd (Boutellier, 2011). 
Met de kanttekening dat ook door deze organisaties maar weinig wordt gerefereerd aan 
gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van publieke veiligheid. In de meeste 
gevallen worden samenwerkingsverbanden gebruikt om de eigen doelstellingen en 
organisatieprocessen te optimaliseren.

De resultaten van de private organisaties laten vooral zien dat er niet in netwerken 
aan veiligheid wordt gewerkt. De definitie van veiligheid is hier aanzienlijk smaller en 
veiligheidsnetwerken zijn vrijwel niet zichtbaar. Private organisaties werken wel met 
anderen samen, maar deze samenwerking heeft een andere vorm. De samenwerking in 
het private veiligheidsdomein kenmerkt zich meer door afstemming tussen de schakels die 
voor en na de betreffende organisatie in een bepaalde productieketen zitten, zoals klanten 
en leveranciers.

Uit dit onderzoek blijkt dat organisaties voornamelijk de veiligheid voor de eigen organisatie 
goed organiseren. Het idee dat veiligheid gezamenlijk wordt georganiseerd in allerlei 
netwerken, is in dit onderzoek niet heel duidelijk naar voren gekomen. Bij de onderzochte 
private organisaties lijkt dit zelfs helemaal niet aan de orde te zijn. Gezien het feit dat 
dergelijke organisaties voornamelijk veiligheidsdoelen nastreven die zich beperken tot 
de continuïteit van het eigen proces, is het niet verwonderlijk dat zij geen deel uitmaken 
van brede veiligheidsnetwerken. Doelen op het gebied van publieke veiligheid of andere 
maatschappelijke doelen kunnen de meeste respondenten niet benoemen.

Grotere maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid worden 
soms wel benoemd door respondenten, maar deze doelen zijn vooral onderdeel van 
managementvisies. Deze publieke doelen krijgen in de meeste gevallen geen handen en 
voeten op uitvoeringsniveau. Sterker nog, deze maatschappelijke doelen zijn niet altijd 
bekend bij werknemers. Het omgekeerde komt echter ook voor: dat organisaties geen 
grotere maatschappelijke doelen nastreven, maar dat er bottom-up tóch aan wordt 
gewerkt. Omdat werknemers dit zelf belangrijk vinden of omdat maatschappelijke doelen 
in sommige projecten van belang worden geacht. 

Aan de werknemers van de onderzochte organisaties is gevraagd met welke partijen er 
wordt samengewerkt op het gebied van veiligheid. Soms wordt een aantal partijen genoemd, 

soms een hele lijst. Deze samenwerkingswerkverbanden hebben in de praktijk echter meer 
de vorm van het uitbesteden van specifieke taken met betrekking tot veiligheid. Zo worden 
taken als het onderhouden en keuren van allerlei installaties en producten (bijvoorbeeld 
alarminstallaties en brandblussers) eigenlijk altijd uitgevoerd door een externe partij. Maar 
ook taken als veiligheidscursussen en trainingen geven, het doen van rampenoefeningen 
en het maken van ontruimingsplannen worden vaak uitbesteed. Voor de beveiliging van 
kantoor- en bedrijfspanden worden eveneens veelal externe beveiligingsorganisaties 
ingehuurd. Het uitbesteden van taken wordt dus geschaard onder ‘samenwerken’. 

Met name bij organisaties uit het maatschappelijk middenveld is sprake van samenwerking. 
Als voornaamste samenwerkingspartners noemen zij de gemeente, de politie, de brandweer 
en soms ook zorginstellingen. De gemeente is hierin een belangrijke actor. Dit ondersteunt 
de constatering dat de netwerkbenadering vooral een bestuurlijk instrument is, waar 
gemeenten gebruik van maken om de verantwoordelijkheid voor veiligheid te delen of waar 
mogelijk uit te besteden. 
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Slotbeschouwing

In ons onderzoek hebben wij, zoals verwacht, zeer diverse betekenissen van het begrip 
‘veiligheid’ gevonden. De variatie is echter nog groter dan gedacht, omdat de betekenis van 
veiligheid in veel gevallen weinig te maken heeft met publieke veiligheid. ‘Veiligheid’ is een 
breed begrip dat in de academische en de bestuurlijke wereld vaak wordt gedefinieerd vanuit 
maatschappelijke onrust en bestuurlijke onmacht met betrekking tot het voorkomen van 
criminaliteit. Hieronder vallen ook overlast en allerlei andere sociale deviantie. Binnen de 
onderzochte organisaties wordt een dergelijke betekenis van veiligheid maar weinig gegeven. 

Het vermijden van derving door ongevallen, (imago)schade, discontinuïteit en verzuim 
worden het meest genoemd als invulling van veiligheid binnen organisaties. Deze 
betekenissen worden voor een groot deel ingegeven door economische overwegingen. Dit is 
ook goed te verklaren, maar wijkt wel af van het beeld dat in veel literatuur over veiligheid 
wordt geschetst. Veel literatuur over veiligheid is geschreven vanuit een bestuurlijk 
perspectief en is hoofdzakelijk gericht op het maatschappelijk middenveld. Daarbij wordt 
veiligheid in deze literatuur vaak nog nauw verbonden aan criminaliteit. In de praktijk van 
de onderzochte organisaties is een dergelijke betekenis in de meeste gevallen afwezig. 

Het veiligheidsdomein is in de praktijk dus breder dan veel literatuur veronderstelt. 
Betekenissen van veiligheid hebben in de praktijk dus ook een stuk minder te maken 
met publieke veiligheid en criminaliteit. Veiligheid gaat eigenlijk voornamelijk over het 
wegorganiseren van normafwijkend gedrag. In de publieke sector heeft dit proces meer een 
morele lading, in de private sector veel minder. Private organisaties proberen vooral door 
middel van protocollen en managementtechnieken te zorgen voor een zo groot mogelijke 
productie en maximale winst. In deze context is het voornaamste doel om ervoor te zorgen 
dat werknemers alle veiligheidsregels en richtlijnen volgen en niet afwijken van deze normen. 

De resultaten van het onderzoek onderstrepen de theoretische constatering dat een negatieve 
invulling van veiligheid, gebaseerd op ideeën van maakbaarheid en aansprakelijkheid, 
lijnrecht staan tegenover het idee van een netwerkbenadering. Omdat de nadruk sterk ligt 
op aansprakelijkheid, is een netwerkbenadering van veiligheid problematisch. Een positieve 
kijk op veiligheid is nodig om de visie van een netwerkbenadering, met meer aandacht voor 
publieke veiligheid, tot wasdom te laten komen.

Tijdens ons onderzoek zijn we wegens onze verwondering over de resultaten op interessante 
literatuur gestuit. Zo blijkt dat juist in de private sector, waar de aandacht voornamelijk 
uitgaat naar ‘safety’, al enige tijd aandacht wordt geschonken aan verschillende 
betekenissen en benaderingen van veiligheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘safety 
1’ en ‘safety 2’. De eerste benadering richt zich op het vermijden van wat er fout kan gaan 
(Eurocontrol, 2013). Dit kan worden gezien als een negatieve benadering van veiligheid. 
‘Safety 2’ daarentegen is gericht op wat er goed gaat en is dus een positieve benadering 
van veiligheid. Bij de negatieve benadering staat het karakteriseren in termen van goed 
en fout centraal. Hierbij is het doel om op basis van het leggen van verbanden tussen 
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oorzaak en gevolg, fouten en risico’s te vermijden. Bij de positieve benadering worden 
ongewenste zaken niet gezien als een resultaat, maar als iets wat kan worden voorkomen. 
Om veiligheid te vergroten, staat bij een positieve benadering niet het wegorganiseren van 
fouten en risico’s centraal, maar de flexibiliteit van mensen om zich aan te passen. Dit is 
een mooi startpunt voor een nieuwe, positieve kijk op veiligheid. Waarbij de blik verplaatst 
van het vermijden van negatieve zaken naar de aspecten die al goed gaan. Hierbij zal 
men moeten accepteren dat zich ongewenste zaken kunnen voordoen. Veiligheid wordt 
dan georganiseerd vanuit vertrouwen in de flexibiliteit van organisaties en burgers om met 
tegenslag om te gaan.

Een positieve benadering van veiligheid past ook in deze tijd. Op deze manier krijgen 
organisaties en burgers écht meer verantwoordelijkheid. Ook ontstaat er de benodigde ruimte 
voor de participatie en veerkracht die van burgers wordt verwacht. De wijze waarop positieve 
veiligheid vorm krijgt tussen burgers onderling is dan ook onderwerp van vervolgonderzoek.
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Bijlage 1:  Onderwijs en onderzoek -  

een inspirerende samenwerking!

In deze bijlage wordt beschreven op welke wijze de samenwerking tussen onderzoek en 
onderwijs is vormgegeven gedurende dit onderzoeksproject. De onderzoekers hebben in 
samenwerking met studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) duaal (du) 
en deeltijd (dt) gewerkt aan de dataverzameling voor dit onderzoek. 

De context
In de periode april 2015-juli 2015 is er samen met 80 studenten Integrale Veiligheidskunde 
(IVK) in het kader van een regulier onderwijsblok gewerkt aan onderzoeksvaardigheden 
van de studenten én aan het verzamelen van data voor het onderzoek ‘Iedereen werkt aan 
veiligheid’. Aan het einde van het derde studiejaar volgen studenten IVK een zogeheten 
‘onderzoekspracticum’ (7 ECT). Gedurende één onderwijsblok van tien weken doen 
zij in groepjes onder begeleiding van een tutor (docent met onderzoekservaring) een 
praktijkonderzoek. Naast deze onderwijsverplichtingen (1 vaste dag) werken zowel de 
deeltijd als duale studenten vier dagen in de week als veiligheidskundige in het werkveld. 
Deze context zorgt voor een sterke verbinding tussen onderwijs-onderzoek-werkveld2. 

Werkwijze onderwijs
In de voorbereiding op het onderzoekspracticum is er door de onderzoekers veel tijd 
geïnvesteerd in het vormgeven van het onderwijsprogramma. Beide onderzoekers waren 
tevens coördinator van het onderzoekspracticum, wat als voordeel had dat er een goede 
afstemming kon worden bewerkstelligd tussen de doelstellingen van het onderwijs en het 
onderzoek. Aan de hand van de leerdoelen is het programma nader ingevuld, waarin er 
continue is gezocht naar een interessante mix tussen theorie en praktijk. Iedere onderwijsdag 
begon met een gezamenlijke kick-off door de onderzoekers zelf, waarna er werktijd was voor 
de onderzoeksgroepen onder begeleiding van een tutor. De dag werd plenair afgesloten met 
een gastspreker. Voor de details van het onderwijsprogramma zie pagina 73.

Bijdrage tutoren
De rol van de tutoren in dit ondezoekspracticum was belangrijk. Zij fungeerden als eerste 
aanspreekpunt voor de studenten. Daarom is er aan de voorkant van het onderwijsproces 
veel geïnvesteerd in de tutoren. Het onderwijsmateriaal was allemaal tijdig en gedetailleerd 
uitgewerkt. Ook is er een aparte tutorentraining geweest waarin de brede context van het 
onderwijsblok en de relatie tot het onderzoek is toegelicht en er ruimte was om alle vragen te 
bespreken. Daarnaast waren de tutoren (vrijwel allemaal) ook bij de plenaire sessies aanwezig, 
zodat zij goed geïnformeerd waren. Omdat de onderzoekers zelf ook deel uitmaakten van het 
onderwijsteam (als coördinator én tutor) waren de lijntjes kort. Deze werkwijze heeft zeker 
bijgedragen aan een succesvolle wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. 

2 Zie ook hoofdstuk 1 ‘Inleiding’, paragraaf 1.5 ‘Relatie met het onderwijs’

Onderzoekspracticum als generale repetitie voor het afstuderen
Omdat studenten in jaar 4 van de opleiding afstuderen, kan het onderzoekspracticum als 
een ‘generale repetitie’ worden gezien. Alle stappen van het onderzoek zijn aan de orde 
geweest in het onderwijsprogramma (zie ook leerdoelen op pagina 57). Het accent lag op het 
voorbereiden, uitvoeren, transcriberen en analyseren van de interviews. Interviewen is een 
onderzoeksmethode die door veel studenten wordt gebruikt in het eigen afstudeerproces. 
Het onderzoeksplan (inclusief theoretische verkenning) en de topiclijst die gebruikt is voor 
de interviews, waren gegeven en voorbereid door de onderzoekers. Dit ten behoeve van 
de generaliseerbaarheid van de resultaten, en vanwege de tijdsdruk binnen het blok. Een 
gehele onderzoekscyclus zelfstandig doorlopen is niet haalbaar in 10 weken. 

Het onderzoekspracticum is door studenten erg goed beoordeeld binnen het reguliere 
beoordelingssysteem voor onderwijs. Daarbij heeft een groot aantal studenten op 
individuele basis aangegeven dat ze het een interessante en leerzame ervaring vonden. 
Vooral met betrekking tot het doen van interviews is het leereffect volgens hen groot 
geweest. Ook de betrokken tutoren waren enthousiast. De tutoren die zijn ingezet voor dit 
onderzoekspracticum zijn allen ook afstudeerbegeleider in het vierde jaar van de opleiding. 
Zij hebben aangegeven dat het onderzoekspracticum een goede voorbereiding is geweest 
op het afstudeertraject. Studenten waren beter voorbereid op de afstudeerfase. 

Toetsing
De toetsing van het onderwijs was een mix van individuele toetsen en een groepsopdracht. 
Iedere student heeft het gegeven onderzoeksplan gecheckt aan de hand van de criteria 
zoals in jaar 4 van de opleiding wordt gebruikt voor het onderzoeksplan (toets 1), deze 
toets werd nagekeken door de tutor aan de hand van een beoordelingsmodel. Daarnaast 
zijn alle transcripties door de onderzoekers zelf beoordeeld (toets 2) waarbij is gekeken 
naar verschillende criteria (uitvoering, uitwerking en interviewskills). Er is gedetailleerd 
feedback gegeven aan studenten. Onderzoekers hebben in de transcripties bijvoorbeeld 
aangegeven op welke momenten er eigenlijk doorgevraagd had moeten worden. Of wanneer 
de studenten leidende vragen hebben gesteld of waardeoordelen gaven over de antwoorden 
van respondenten. Het lezen en beoordelen van de 80 transcripties was een intensieve 
klus, maar had als voordeel voor de onderzoekers dat er op deze manier een eerste beeld 
ontstond van de ‘ruwe data’. Het eindrapport was een groepsopdracht en werd beoordeeld 
door de tutor (toets 3). Door verschillende toetsmomenten in te bouwen gedurende het 
blok werden studenten gedwongen om de juiste stappen in de onderzoekscyclus tijdig te 
maken. Wel betekent deze manier iets voor de nakijkdruk voor de tutoren; belangrijk om 
hier voldoende tijd in de juiste weken voor in te plannen. Aan het einde van het blok waren 
de herkansingen voor de verschillende toetsen ingepland. 

Samenwerking met het werkveld
Omdat de studenten allen werkzaam zijn in het werkveld van integrale veiligheid, is er 
een sterke verbinding met de praktijk. Door de onderzoekers zijn vooraf 13 organisaties uit 
verschillende domeinen uit het veiligheidsveld geselecteerd. In (bijna) alle organisaties was 
op dat moment ook een student werkzaam, die als contactpersoon fungeerde. Deze student 
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kreeg de speciale rol van ‘vertegenwoordiger’. In een bijeenkomst met de vertegenwoordigers 
en de onderzoekers zijn de mogelijkheden met elkaar verkend. Daarnaast is er veel tijd in 
het relatiebeheer gestoken door de onderzoekers. Zo is er een flyer ontwikkelt waarmee 
verschillende organisaties snel en effectief geïnformeerd konden worden. Deelname 
van de verschillende organisaties én beschikbaarheid van de respondenten was dankzij 
inspanningen van vertegenwoordigers en onderzoekers hiermee (vlak) voor de start van 
het onderwijs geregeld. Toen dit eenmaal rond was, verliep vrijwel alle communicatie met 
het werkveld via de vertegenwoordigers. Aan het einde van het blok hebben de groepjes 
schriftelijk en/of mondeling een terugkoppeling gegeven van de onderzoeksresultaten 
(toets 3). Uiteraard worden ook de officiële eindresultaten met de betrokken organisaties 
in het veld gedeeld. 

Do’s en dont’s 
Het onderzoekspracticum is door betrokken docenten en studenten geëvalueerd en de (relevante) 
uitkomsten hiervan zijn hieronder weergegeven:

Do’s:
• Concrete voorbeelden gebruiken voor studenten helpt. Delen van drie verschillende versies 

van het onderzoeksvoorstel (dus eigen denk- en schrijfproces van de onderzoekers inzichtelijk 
maken). Concrete voorbeelden geven studenten een mooi inzicht in het (langdurige) proces 
van het schrijven van een goed onderzoeksvoorstel.

• Stap voor stap doorlopen van de gehele onderzoekscyclus wordt als goede voorbereiding op 
afstuderen gezien door de studenten.

• Samenwerking met het werkveld. Studenten vinden het leuk om bij elkaar ‘een kijkje in de 
keuken’ te nemen. Onderwijs en praktijk zijn in dit onderzoekspracticum direct aan elkaar 
gekoppeld. Relatiebeheer en tijdig beginnen met bereid vinden van organisaties cruciaal voor 
slagen van dit project.

• Investeren in de samenwerking met tutoren; zij hebben in de begeleiding van de studenten 
een belangrijke rol in het onderzoekspracticum. 

• Dubbelrol van onderzoekers, die tevens coördinator én tutor waren heeft ook bijgedragen 
aan het succes van dit project. Hierdoor was er goed overzicht op het onderzoek en konden 
de lijntjes naar studenten en tutoren kort worden gehouden. 

• Kennismaking met software kwalitatieve analyse (Atlas.ti) middels een gastcollege werd 
positief ervaren door studenten. 

Dont’s:
• Studenten geven aan weinig feeling te hebben met het onderwerp en topiclijst voor de 

interviews. Studenten hier meer bij betrekken of ontwerp meer diepgaand uitleggen zou dit 
kunnen ondervangen. 

• Samenwerken met het werkveld is een positieve factor, maar ook een kwetsbare factor. Je 
bent toch afhankelijk van de goodwill van organisaties. Eigen netwerk meer aanspreken is 
ook een optie. 

• De terugkoppeling door studenten naar werkveld had beter gekund, dit was nu te vrijblijvend 
georganiseerd. Bijvoorbeeld door middel van presentaties bij de organisatie of een (mini)
symposium op school. 

Onderwijsprogramma ‘Onderzoekspracticum’

Week Datum Thema en inhoud (lessen) Voorbereiding Opdracht

1 30/4 12.45-14.15 Kick-off van blok
14.15-15.45 Bijeenkomst tutor
15.45-17.15 Gastspreker M. Eysink-Smeets

Documenten 
week 1

Toets 1 
‘Onderzoeksopzet’

2 7/5 12.45-14.15 Interviewinstructie
14.15-15.45 Interviewtraining tutor
15.45-16.30 Afstudeervoorlichting door du-4

Documenten 
week 2

3 14/5 VRIJ HEMELVAART

4 21/5 Tijd voor transcriberen

5 28/5 12.45-13.30 Instructie peer-review
13.30-15.00 Peer-review met tutor
15.00-16.30 Terugkoppeling transcripties

Documenten 
week 5

Toets 2 
‘Transcripties’

6 4/6 12.45-14.15 Instructie coderen met Atlas.ti
14.15-15.45 Coderen met tutor
15.45-17.15 Terugkoppeling Coderen

Documenten 
week 6

7 11/6 12.45-14.15 Instructie analyse
14.15-16.15 Bijeenkomsten tutor
16.15-17.15 Rapport schrijven (Taallounge)

Documenten 
week 7

8 18/6 Tijd voor schrijven rapportage en nota Documenten 
week 8

9 25/6 Feedback op concept rapportage van tutor

10 2/7 Inleveren rapportage en nota
Presentaties bij organisatie (terugkoppeling 
onderzoeksdata naar werkveld)
Evaluatie invullen via Evalytics

Toets 3 
‘Rapportage’ 

11 9/7 (Tijd voor aanpassingen)

12 13/7 Inleveren definitieve rapportage
Terugkoppeling nota naar organisatie

Herkansingen 
Toetsen 1, 2 en 3 
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Leerdoelen

Algemene leerdoelen 
1.  De student herkent de verschillende stappen uit de onderzoekscyclus en kan deze 

weergeven in een rapport.
2.  De student kan het proces van waarde toekenning relateren aan het begrip veiligheid 

binnen de eigen organisatie.
3. De student kant zelf verkregen data uit het onderzoek analyseren.
4.  De student gebruikt de opgedane kennis vanuit het onderzoek binnen de eigen 

organisatie.

Specifieke leerdoelen
1.  De student herkent de verschillende stappen die nodig zijn om te komen tot een gedegen 

onderzoeksopzet en kan deze toepassen.
 Toont dit aan door te reflecteren op:
 – Herkenbaarheid van te onderzoeken veiligheidsprobleem dat centraal staat 
 – Samenhang tussen de onderzoeksvragen
 – Onderzoekbaar maken (operationaliseren) van het onderzoeksidee
 – Rol/gebruik van theorie in onderzoek.
2.  De student kan verschillende interviewtechnieken toepassen om de benodigde informatie 

te verkrijgen.
 Toont dit aan door in de transcriptie te laten zien:
 – Dat alle topics aan bod zijn gekomen in het interview 
 –  Dat de informatie verkregen uit het interview bijdraagt aan het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag 
 – Doorvraagt daar waar nodig.
3.  De student geeft de onderzoeksresultaten op gestructureerde wijze weer.
 Laat dit zien door:
 – Data te relateren aan de theorie
 –  Waardetoekenning aan de onderzoekresultaten door te kijken of er antwoord kan 

worden gegeven op de onderzoeksvragen.
4.  De student kan de verschillende stappen die gemaakt worden in een volledige onder-

zoeks cyclus in een rapport weergeven.
 Toont dit aan door de volgende onderdelen uit te werken:
 – Managementsamenvatting
 – Doelstelling en onderzoeksvragen (gegeven)
 – Theoretisch kader en literatuur
 – Onderzoeksmethoden
 – Resultaten
 – Conclusie
 – Aanbevelingen

Bijlage 2: Onderzoeksresultaten per organisatie

In deze bijlage staan de samenvattingen van de interviews uitgewerkt per organisatie. 
Deze zijn in de volgende volgorde te vinden:

 ANWB   76

 DEN HARTOGH LOGISTICS 82

 ERASMUS UNIVERSITEIT 87

 DE HAAGSE HOGESCHOOL 93

 MEDIAMARKT 97

 PARNASSIA  102

 DE RIJKSREDERIJ 108

 RIJNHART WONEN 114

 RODE KRUIS 118

 SHELL  124

 STAEDION  129

 VAN OORD  133

 VATTENFALL 137
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ANWB 
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond - Vereniging die belangen behartigt van 
weggebruikers in Nederland. Telt 4 miljoen leden en is daarmee een belangrijke (lobby)
partner als het gaat om verkeersveiligheid.

Betekenis veiligheid 
De vraag naar de betekenis van het woord veiligheid wordt vooral uitgelegd als ‘je moet 
veilig kunnen werken’. En dan maakt het natuurlijk uit of je in een contactcenter werkt, 
beveiliger bent of bij de Wegenwacht zit. Eén respondent vraagt zich dit ook hardop af: 
‘Welke veiligheid wordt er bedoeld? Wordt er de gebouwveiligheid bedoeld, wordt mijn 
veiligheid bedoeld, wordt er de veiligheid van de collega’s mee bedoeld of zijn het, hoe heet 
het, de voorschriften die wij hebben?’  

De manager Beveiliging geeft eerst in vrij algemene woorden betekenis aan het begrip 
veiligheid: ‘Veiligheid is een gevoel. Een situatie met de afwezigheid van gevaar’. In zijn 
verdere toelichting benadrukt hij ook dat medewerkers bij de ANWB op verschillende 
manieren met veiligheid in aanraking kunnen komen: ‘Het verschilt een beetje in welke tak 
van de ANWB je gaat kijken. Ga je puur naar het hoofdkantoor kijken dan is het zorgen dat 
de mensen een veilige werkplek hebben en dergelijke. Gaat het om de Wegenwacht, dan is 
veiligheid toch een belangrijk aspect want dan gaat het eigenlijk over dingen die op de weg 
gebeuren. (…) Kijkend naar de winkels dan heb je weer met hele andere zaken te maken, 
als winkeldiefstal en met overvalfrequentie. Hier zien we graag dat de medewerkers daar 
op een veilige manier mee omgaan, zodat ze ook weer veilig thuiskomen. Dus verschillende 
percepties van veiligheid eigenlijk.’ 

Veiligheid gekoppeld aan de sociale omgeving, zoals goed contact hebben met je collega’s, 
wordt door een enkeling genoemd. Maar ook: ‘Het gaat mij erom dat ik met een gerust 
gevoel naar mijn werk kan. Met het volledige vertrouwen dat als er problemen zijn deze 
goed worden aangepakt’. Deze medewerker van de contactcenter benadrukt dat voor 
hem het kunnen vertrouwen op de beveiliging van zijn eigen werkomgeving door de 
organisatie vooral belangrijk is. Ook wordt veiligheid in termen van gezondheid uitgelegd. 
De bedrijfsarts wordt door deze respondent in verband gebracht met veiligheid. Iedereen 
focust zich eigenlijk op zijn eigen primaire proces, waardoor er dus verschillende accenten 
worden benoemd als het gaat om betekenisgeving van het begrip veiligheid.  

Behalve de verschillende accenten gekoppeld aan verschillende functies binnen de ANWB, 
betrekt vrijwel iedereen de fysieke kant van veiligheid in zijn/haar definitie van veiligheid. 
Dus de veiligheid van gebouwen, de BHV en de organisatie van de beveiliging krijgen 
veel aandacht. Een medewerker van Interne Milieuzorg vertelt: ‘Op mijn werk betekent 
veiligheid dat ik met een gerust gevoel het gebouw door kan lopen. Zonder achterom te 
moeten kijken. Dat ik veilig meubilair heb, dat ik veilig in de lift kan stappen, dat ik veilig 
door de gangen kan lopen zonder dat het tapijt opgekruld is. Dat soort dingen versta ik 
onder veiligheid.’ Ook de manager Beveiliging doet vanuit zijn functie een duit in het zakje 
door erop te wijzen dat door middel van camera’s en elektronica de gebouwen fysiek goed 

worden beveiligd. Veiligheidsprotocollen (die hij voorschrijft) zijn ook van belang omdat 
‘het volgen van de veiligheidsprotocollen medewerkers in staat stelt een zo veilig mogelijke 
toestand voor henzelf te creëren’.   

Doelen op het gebied van veiligheid 
De wijzen waarop de doelen op het gebied van veiligheid voor de ANWB worden geformuleerd, 
verschillen nogal. Dit heeft wellicht ook te maken met de zeer uiteenlopende soorten functies 
van de respondenten. De medewerker van de contactcenter vindt het telefonisch adviseren 
over alcoholtests en winterbanden een doel op het gebied van veiligheid. De werknemer 
van de Alarmcentrale heeft als doel mensen die vanuit het buitenland om hulp bellen te 
helpen. Wanneer er een incident, ongeval of overlijden van een persoon aan de orde is, 
helpt zij bij het zo goed mogelijk afhandelen van de situatie. De manager Beveiliging stelt 
als doel dat ‘iedereen veilig z’n werk kan doen en weer veilig naar huis kan.’ Zijn persoonlijke 
doel hierbij is om dit niet uitsluitend aan de hand van protocollen te bewerkstelligen, maar 
mensen meer bewust te maken van veiligheid in hun eigen omgeving. De KAM (kwaliteit, 
arbeidsomstandigheden en milieu) medewerkster koppelt doelen op het gebied van veiligheid 
aan de organisatie als geheel. Zij zegt: ‘Nou ja, we zijn ooit begonnen als een fietsersbond. 
En ons doel als Wegenwacht is altijd geweest dat onze vier miljoen leden, mensen die wij als 
klant hebben eigenlijk, dat zij veilig op weg kunnen. En dat ondersteunen wij onder andere 
door verkeersveiligheid.’ Ook de medewerker Interne Milieuzorg benoemt het feit dat de 
ANWB als mobiliteitsorganisatie zich bezighoudt met alle vormen van transport. Veilig 
kunnen wandelen, fietsen, varen en autorijden. Binnen zijn eigen functie heeft hij wat betreft 
milieuzorg als doel: ‘Zorgen dat er geen rare afvalstoffen vrijkomen. Dat medewerkers van 
Asito (die hier schoonmaken) niet blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Nogmaals, hier 
valt dat wel mee, maar op de wegenwachtlocaties is dat een ander verhaal.’ 

Een meer generieke opsomming voor de ANWB levert doelen op het gebied van 
Klanttevredenheid, Beveiliging en Milieuzorg op. Het doel op het gebied van 
Klanttevredenheid houdt in: vragen van klanten in binnen- en buitenland over veiligheid, 
verkeer en mobiliteit zo goed mogelijk beantwoorden; ervoor zorgen dat de eigen leden 
tevreden zijn en veilig de weg op kunnen.   Doelen met betrekking tot Beveiliging gaan 
voornamelijk over het zorg dragen voor alle personeelsleden van de ANWB. Voor de 
mensen op kantoor, in de winkels en op de weg. Deze verschillende doelgroepen van 
medewerkers vragen wel om een verschillende aanpak in beveiliging. Zo is er veel aandacht 
voor het beveiligen van de panden van de ANWB. Vooral voor de contactcenter en de 
winkels (agressieve klanten en inbraak in de winkels vragen om een aparte aanpak). Maar 
‘iedereen moet veilig z’n werk kunnen doen en weer veilig naar huis’ is het belangrijkste 
doel. Specifieke thema’s als Milieuzorg kennen ook specifieke doelen, zoals het goed 
omgaan met schadelijke afvalstoffen bij tankstations. 

Het groter maatschappelijk doel dat de ANWB op het gebied van veiligheid heeft, wordt 
door een aantal mensen gekoppeld aan het behartigen van de belangen van de vier miljoen 
leden die de ANBW kent. Maar de meeste respondenten hebben geen concreet antwoord 
op deze vraag. 
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Vormgeven van doelen op het gebied van veiligheid 
Uit de verschillende interviews blijkt dat de ANWB een vrij hiërarchische organisatie is. 
Er wordt veel over personen, functies en bijbehorende verantwoordelijkheden gesproken. 
Een voorbeeld: ‘… hopelijk interviewen jullie ook mijn groot opperhoofd Erik, manager van 
Business Services en Renée Groot, manager Veiligheid. Want dat zijn eigenlijk de belangrijkste 
spelers in het geheel. Erik moet het natuurlijk uitdragen naar het hoofd Directie, dat is onze 
doorgeefluik, laat ik het plat zeggen. En Renée moet de praktische kant er mee invullen.’ Een 
nadeel van deze manier van werken wordt door één van de respondenten ook benoemd. 
Zij zegt dat als je een akkoord wilt krijgen voor een bepaald voorstel, dat dit dan erg lang 
kan duren omdat er zoveel mensen iets van moeten vinden. ‘Soms is er een incident nodig 
om iets op de agenda te krijgen’. Dit is een uitspraak die in veiligheidsland veel gehoord 
is. Het moet eerst misgaan, voordat een organisatie écht tijd en aandacht aan bepaalde 
veiligheidsvraagstukken wil besteden. 

De werkcultuur binnen de ANWB wordt als ‘open’ en ‘veilig’ omgeschreven. Er wordt 
prettig met elkaar samengewerkt en mensen voelen zich veilig op de plek waar zij werken. 
Een medewerker zegt: ‘… Sowieso het creëren van een goede werkplek waar iemand zich 
prettig voelt; als je je prettig voelt, voel je je over het algemeen denk ook wel heel veilig. 
En dat eigenlijk de organisatie als een soort warme deken om je heen zit - binnen alle 
redelijkheid natuurlijk.’ Alleen het onberekenbare gedrag van (boze) klanten verstoort een 
enkele keer dit veilige gevoel. Aan de telefoon, in de winkel of langs de kant van de weg 
hebben medewerkers van de ANWB nog wel eens te maken met agressie. Hier probeert 
de organisatie zo goed mogelijk op in te spelen door beleid te ontwikkelen voor deze 
risicosituaties en het personeel wordt specifiek getraind in een effectieve en professionele 
omgang met agressieve klanten. De KAM-medewerkster geeft aan dat ze momenteel bezig 
is met het ontwikkelen van een agressieprotocol voor het personeel dat in de ANWB-
winkels werkt: ‘Ik houd me nu bezig met de vraag hoe al onze medewerkers, heel het land 
door, veilig kunnen werken. Dan kan je dus denken aan zo’n agressie- en geweldprotocol. 
Stel je voor, er is ingebroken in de winkel of er is een overval gepleegd en de medewerker is 
helemaal down, dat wij dat dan ook gewoon oppakken. Dat er dan ook maatregelen worden 
genomen om ervoor te zorgen dat die medewerker minder bang wordt en dat er echt gewoon 
ook maatregelen worden genomen. Dus we houden ons heel erg bezig met hoe kan een 
medewerker veilig zijn werk doen?’ De training voor een correcte omgang met agressieve 
klanten verschilt per functie. Een medewerker in de contactcenter heeft aan de telefoon 
met een ander soort agressie te maken dan de medewerker die met de klant aan de kant 
van de weg staat met een kapotte auto. In beide gevallen wordt er uiteraard wel gezocht 
naar de best passende oplossing op dat moment en probeert men het agressieve gedrag te 
de-escaleren. Een medewerkster van de contactcenter vertelt: ‘Ik heb ook wel eens klanten 
die bepaalde dingen willen die we niet kunnen waarmaken. Kijk, een klant wil natuurlijk 
altijd zijn zin hebben, maar dit is niet altijd mogelijk. Het is dan aan mij om met de klant 
naar een goede oplossing te zoeken. Negen van de tien keer lukt het wel om een passende 
oplossing te vinden.’ Verder verschilt het natuurlijk ook per persoon hoe snel mensen bang 
zijn. En dat wij ze eerder hebben meegemaakt kan hierbij van belang zijn. Er is vanuit 
teamleiders ook specifiek aandacht voor het veiligheidsgevoel van medewerkers. Essentieel 

is wel dat medewerkers open en eerlijk zijn in wat zij meemaken en wat dat met hen doet. 
Zonder die openheid is het moeilijk om mensen te helpen hierin.  

In het proces van vormgeven aan veiligheidsdoelen van een grote belangenvereniging 
als de ANWB is vooral het contact met de leden heel belangrijk. Er zijn landelijke 
ledenvergaderingen waar leden inbreng kunnen geven. Een aantal leden meldt zich ook 
actief met belangrijke verkeersveiligheids-issues. Hier wordt ook serieus geluisterd en 
gehandeld. Dus de richting van het beleid bij de ANWB wordt mede bepaald door de leden. 
Al wordt er ook aangegeven dat wat leden inbrengen aan onderwerpen weer sterk door de 
media en actualiteit wordt ingegeven. De ANWB spreekt zelf haar leden aan door middel 
van zogeheten verenigingsboodschappen. Kortom: het lijntje met de leden is kort en er 
wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan veiligheidsdoelen. 

De interne beveiliging wordt professioneel vormgegeven. ‘Het voorkomen van 
veiligheidsrisico’s, dreigementen en agressiviteit en het beheren van het pand om fysieke 
veiligheid te garanderen’ zijn belangrijke doelstellingen voor de manager Beveiliging. 
De beveiligers, het hoofd Beveiliging en de teamleiders zijn de belangrijkste actoren in 
dit proces. Er zijn een heleboel protocollen en richtlijnen, maar soms is beveiligen ook 
maatwerk. Als mensen zich bijvoorbeeld onveilig voelen op weg van hun werkplek naar hun 
auto, dan ga je kijken wat je daaraan kunt doen. Veiligheid gaat voor een groot deel over 
‘een goed gevoel’ hebben. De beveiliger heet hier dan ook security-host, dat geeft een ander 
gevoel. Er wordt ook ingezet op het vormgeven van veiligheid awareness bij medewerkers: 
‘Nou, we doen heel veel aan awareness binnen de ANWB, om mensen ook bewust te maken 
van de risico’s zodat ze ook zelf hun verantwoording nemen om de situatie zo veilig mogelijk 
te houden. Dus als je iets opgehangen wil hebben, ga niet op een bureau of een stoel staan, 
maar maak daarvoor een melding. Dan komt er iemand met een mooi, veilig trapje die 
dat voor je ophangt en die daar ook in gespecialiseerd is. Dat soort dingen.’ De beveiligers 
kijken vooral naar hetgeen zichtbaar en meetbaar is op het gebied van veiligheid. Wie gaat 
er in en uit? De persoonsgegevens worden bijvoorbeeld vergeleken met het kenteken van 
de auto’s die binnenkomen. Een extra controle of je geen ‘vreemde’ mensen in je pand 
hebt. De manager Beveiliging licht het werkproces van de security-hosts toe: ‘Hun taak 
is echt daadwerkelijk om te kijken van; oké, wat krijgen we allemaal binnen? We kunnen 
niet zien of jij een terrorist bent of een mens met kwade bedoelingen. Maar wel dat ze niet 
zomaar iemand door laten lopen zonder dat hij opgehaald wordt en teruggebracht wordt. 
Daar moeten ze uiteraard wel op letten. We letten wel op onveilige situaties, lopen rondjes 
door het gebouw. Zien als dingen verkeerd opgestapeld staan die gevaar opleveren voor 
andere mensen. Gladde vloeren, weet ik veel wat. Dat zijn wel dingen waar ze op letten en 
rapporteren en naar appelleren als het niet goed gaat.’ Het vormgeven van de beveiliging 
kent feitelijk drie aspecten: organisatie, techniek en het bouwkundige aspect. De laatste 
twee zijn vaak met een goede installateur of timmerman makkelijk te verhelpen. Maar in 
het aspect organisatie komt het toch op mensenwerk aan en afstemming over de plannen 
en uitvoering daarvan. Daar zit het grootste risico, volgens de managers Beveiliging. 
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Tenslotte is er nog een aantal specifieke veiligheidsdoelen dat ook op een specifieke manier 
wordt vormgegeven. De milieudienst werkt bijvoorbeeld met een zogeheten inzamelaar op 
locatie. Belangrijkste is dat de gevaarlijke stoffen op locatie op tijd weg zijn en op veilige 
wijze worden vervoerd. Er liggen strakke werkafspraken, maar grenzen van het toelaatbare 
worden soms ook opgezocht vanwege werkbaarheid. Als het gaat om gevaarlijke stoffen 
zijn de protocollen wel heel strak en de naleving hiervan wordt ook door verschillende 
mensen gecontroleerd. Een medewerker van Interne Milieuzorg zegt hierover: ‘Nou, ik zie 
heel veel rapporten. Die krijg ik van mijn inzamelaar. De meldingen die ik krijg van de 
locatiemanagers. Ik ga niet naar ieder wegenwachtstation toe om te kijken hoe het loopt 
daar. Op het wegenwachtstation zit iemand die verantwoordelijk is voor het milieustraatje. 
Die meldt eventuele mistanden dan weer aan mij en daar ga ik dan mee aan de slag.’ 

Taken op het gebied van veiligheid 
De taken op het gebied van veiligheid zijn eigenlijk al grotendeels benoemd in bovenstaande 
twee topics. Het takenpakket op het gebied van veiligheid binnen de ANWB heeft een 
brede range. Van security-host op kantoor tot inzamelaar van chemische stoffen op 
wegenwachtpunten langs de weg. De verschillende taken binnen deze functies hebben een 
overeenkomstig doel: het op een veilige manier vormgeven aan het primaire doel van de 
ANWB: het behartigen van de belangen van Nederlandse weggebruikers. 

Bestuurlijke en diplomatieke taken liggen er voor de Directie en de lobbyisten (die zijn niet 
geïnterviewd, red). Coördinerende taken op het gebied van veiligheid worden voornamelijk 
uitgevoerd door de manager(s) Beveiliging, milieucoördinator(en), KAM-coördinatoren, 
teamleiders. Uitvoerend zijn de security-hosts en beveiligers op kantoor. Maar natuurlijk 
ook de medewerkers in de ANWB-winkels, bij de wegenwacht of die klanten te woord staan 
aan de telefoon.  

Samenwerking met andere partijen
Intern: Binnen de ANWB wordt op verschillende manier samengewerkt. De organisatie als 
geheel is groot en verspreid over het hele land. In verschillende interviews wordt aangegeven 
dat mensen elkaar intern in principe goed kunnen vinden. Door de hiërarchische structuur is 
het ook (redelijk) duidelijk wie zich waarmee bezighoudt. Het contact met de leden wordt 
grotendeels vanuit kantoor aangestuurd. De 80 ANWB-winkels die er verspreid door het 
hele land zijn, hebben weer een eigen proces, evenals de wegenwachtservice op de weg. 
Daarnaast heeft de ANWB als belangenvereniging vooral te maken met externe partners. 
 
Een mogelijke nieuwe interne samenwerkingspartner die genoemd werd door een 
respondent is de organisatie van KAM-coördinatoren, met als doel het onder elkaar meer 
uitwisselen van informatie en kennis. 
 
Extern: Om bepaalde veiligheidsdoelen die de ANWB zich stelt, te realiseren, is het 
belangrijk om met verschillende externe partijen goed contact te houden. Deze partners 
zitten op verschillende niveaus. Een adviserende rol is er naar de politiek en andere 
overheidsorganen die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Een medewerkster 

verwoordt dit als volgt: ‘Zo hebben we behoorlijk wat invloed op bijvoorbeeld de overheid. 
Qua wegen hoe die veilig aangelegd kunnen worden en dat soort dingen. En ja, zo zorgen wij 
ervoor dat wij ons doel als ANWB eigenlijk een beetje waarmaken, zeg maar.’  Rijkswaterstaat 
wordt wel als één van de belangrijkste partners genoemd in het proces van lobby en advies. 
Met vier miljoen leden achter zich is de ANWB wat dat betreft een belangrijke partner. Op 
uitvoerend niveau worden de Politie, GHOR en Brandweer als externe partners genoemd.  
Voor de Milieudienst is Asito (schoonmaakbedrijf) nog een belangrijke partner als het gaat 
om het veilig verwijderen van chemische stoffen.  
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Den Hartogh Logistics
Bedrijf dat zich bezighoudt met reiniging van chemische tankwagens en chemisch vervoer 
over de weg.

Betekenis veiligheid 
Veiligheid is zéér belangrijk binnen Den Hartogh Logistics. In alle processen en procedures 
binnen de organisatie staat veiligheid voorop: ‘Mensen moeten hier gezond binnenkomen, 
maar ook gezond weer naar huis.’ De veiligheid van werknemers en klanten staat met 
stip op nummer één. Een commercieel medewerker zegt hierover: ‘Binnen Den Hartogh 
staat veiligheid altijd voorop. Wanneer de veiligheid op de werkvloer niet gegarandeerd 
kan worden, wordt het werk direct stilgelegd. Veiligheid komt terug in alle stappen in de 
processen die bij Den Hartogh van toepassing zijn. Vanaf het moment van het betreden van 
het terrein tot het attenderen van elkaar op de noodzakelijke regels.’ 
   
Veiligheid wordt praktisch gedefinieerd: valbeveiliging, machines, parkeerprocedures, be-
schermen de kleding, etc. Dus: faciliteren wat nodig is om het reinigingswerk veilig te kunnen 
doen. Op de vraag: ‘Welke aspecten van veiligheid zijn in uw functie van belang?’ antwoordt 
een respondent: ‘Hoofdzakelijk chemielaarzen, beschermende pakken die afstotend zijn, 
veiligheidsbrillen voor de stoffen die gevaarlijk zijn. Maskers voor de dampen die vrij komen.’ 
De betekenis van veiligheid wordt teruggebracht naar een opsomming van concrete be-
schermingsmiddelen tegen de risico’s die werken met gevaarlijke stoffen met zich meebrengt. 

Een meer inhoudelijke betekenis van veiligheid is wellicht af te leiden uit de verschillende 
veiligheidsprocedures, protocollen en wet- en regelgeving op het gebied van milieu- en 
veiligheidsmanagementsystemen. Een QHSE-manager geeft het begrip veiligheid de 
volgende betekenis: ‘Veiligheid is het voorkomen van risico’s: zorgen dat de procedures 
sluitend zijn. Dit moet eerst goed op schrift staan. En ten tweede dat ze ook goed uitgevoerd 
worden, dat iedereen voldoende kennis heeft voor het uitvoeren van zijn taken. En als derde 
dat is beetje het repressieve aspect, stel dat er iets gebeurt dat we daar zo adequaat op 
kunnen reageren door bijvoorbeeld een BHV of EHBO-organisatie dat we daar snel in kunnen 
handelen.’ De afgelopen jaren is de internationale wet- en regelgeving op het gebied 
van veiligheid strenger geworden (denk aan ISO en SQS) en is er veel aandacht besteed 
aan protocollen en veiligheid. Het voorkomen van risico’s is een definitie die regelmatig 
voorbijkomt. Een manager Repair zegt hierover: ‘Veiligheid is voor mij alle maatregelen ter 
voorkoming van onheil voor onze bezoekers en medewerkers.’  

Of veiligheid binnen Den Hartogh méér is dan valhelmen en protocollen volgen, is op 
basis van de interviews soms moeilijk te zeggen. Een commercieel medewerker geeft in 
zijn definitie van veiligheid het begrip een meer sociale betekenis: ‘Veiligheid betekent 
voor mij zekerheid en continuïteit. Zolang ik erop kan vertrouwen dat mijn collega’s op 
de werkplaats zich aan de regels houden en zich bewust zijn van de risico’s waaraan wij 
dagelijks worden blootgesteld, maak ik mij geen zorgen.’ In dit citaat wordt ook het sociale 
aspect en menselijk gedrag meer benadrukt doordat hij veiligheid koppelt aan zekerheid en 
continuïteit van (bepaald) gedrag.   

Doelen op het gebied van veiligheid 
In de lijn van de praktische betekenis van veiligheid die door een aantal respondenten wordt 
gegeven, ligt het doel om mensen veilig te kunnen laten werken. Dus: zijn werknemers goed 
genoeg beveiligd tegen de chemische stoffen waarmee gewerkt wordt binnen het bedrijf?  
Uit dit doel spreekt duidelijk de focus op het primaire proces in combinatie met de zorg voor 
de eigen werknemers. Een supervisor Tank Cleaning maakt dit concreet: ‘Het werk moet zo 
veilig mogelijk zijn voor de jongens. Ze mogen de tanks niet in zonder vergunning. Voordat 
ze überhaupt naar binnen mogen zijn er allerlei orders die gevolgd dienen te worden. De tank 
moet worden opgemeten of er bijvoorbeeld schadelijke producten inzitten. En hebben ze dan 
een masker of zuurpak nodig? En ik ben er dan eigenlijk voor om te zorgen dat de jongens 
zich aan die regels houden.’ Daarnaast moet alles wat nodig is om mensen veilig te laten 
werken in orde zijn. Denk aan valbeveiliging, reinigingsbanen etc. Dit faciliteren is een doel 
op zich binnen Den Hartogh. Bijzondere aandacht is er ook voor alcoholgebruik; dit is ten 
strengste verboden. Op externe chauffeurs is er geen invloed, maar op eigen personeel 
wordt streng toegezien.  

Een belangrijk doel is ook om volgens de milieuwet en -regelgeving te werken. Dus niet alle 
stoffen of handelingen kunnen worden uitgevoerd door Den Hartogh. Daar wordt streng 
op toegezien. Een respondent vertelt: ‘Ja, er zijn bepaalde regels voor het milieu. Daarom 
mogen we ook niet alle producten spoelen die te hard stinken of schadelijk zijn of voor het 
milieu niet goed zijn. Die spoelen wij niet.’  
 
In veel gesprekken wordt de (wereldwijde) campagne Power of Safe genoemd als doel 
op het gebied van veiligheid. Hierbij worden de mensen van de werkvloer nadrukkelijk 
uitgenodigd om mee te denken teneinde veiligheidsverbeteringen door te voeren. Dit 
heeft een lijst met 88 items opgeleverd die is teruggebracht naar een top 10 waarop het 
management nu gaat sturen. Dit proces wordt als succesvol bestempeld door verschillende 
medewerkers. Uit de interviews wordt helaas niet duidelijk wát die 10 punten inhouden.  

Niet iedere afdeling is even ‘veiligheid-minded’. Zo is de afdeling Operations meer gericht 
op de uitvoering, want veiligheid kost tijd en dus geld. Hier worden dus nog wel eens 
afwegingen gemaakt die ten koste gaan van veiligheid. Bewustwording van veiligheid 
wordt dan ook als apart doel genoemd. Andere medewerkers zijn zich juist zéér bewust 
van het belang van veiligheid. Een respondent vertelt: ‘Ja natuurlijk, wij zien dat er altijd 
dingen zijn die beter moeten en kunnen. We blijven erop hameren bij mensen die op een 
tank staan om aan te lijnen en dergelijke. Ook als je mensen langdurig ziet verven zonder 
persoonlijke beschermingsmiddelen nou ja, dan kan dat schade opleveren. Het gaat om 
protocollen verbeteren en wijzen op de lekken die je ziet.’ Het uiteindelijke doel is ‘om zo min 
mogelijk ongelukken te krijgen’.  

Door verschillende respondenten worden streefdoelen op het gebied van veiligheid ook 
nadrukkelijk geformuleerd. De SHEQ-manager verbaast zich erover dat het management 
niet meer veiligheidskennis in hun opleiding krijgt onderwezen. Systemen als ISO 9001 
zijn nu onbekend bij managers, dat wordt door hem als een gemis gezien. Het huidige 
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toegangsbeleid vraagt om een verbeterslag: nu kan iedereen zo naar binnen en dat vormt 
een risico voor de organisatie.  Op de werkvloer liggen ook een nog een paar uitdagingen. 
Het ‘aanlijnen’ als men een tank aanspoort, kan scherper worden gecontroleerd. Als 
mensen bezig zijn met routineklussen vergeten ze de bril/helm/etc. nog wel eens, dus 
het is goed om daar alert op te blijven. De manager Cleaning zou meer willen doen aan 
adembescherming. Andere bedrijven doen dit al. Het is een nieuwe ontwikkeling in het veld 
die hij met belangstelling volgt.  
 
Het veilig omgaan en vervoeren van chemische stoffen is het groter maatschappelijk doel 
dat Den Hartogh Logistics nastreeft. Het proces van reinigen en vervoeren van chemische 
stoffen grondig en veilig laten verlopen heeft in zichzelf dus een maatschappelijke 
meerwaarde volgens een aantal respondenten. Een medewerker geeft ook aan dat ze 
samen met de overige partijen die in de omgeving werken een ‘groter doel’ van een veilige 
en schone omgeving nastreven: ‘Den Hartogh heeft als doel om in alle aspecten en processen 
van de organisatie veiligheid voorop te stellen. Dit geldt niet alleen voor hetgeen dat op ons 
terrein gebeurt, maar ook voor de wijde omgeving. Tezamen met onze ‘buren’ hier in de 
Botlek proberen wij allen ons werk zo veilig mogelijk te houden.’   

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid 
Alle werknemers geven aan een veilig gevoel binnen de organisatie te hebben. De 
collegiale werksfeer binnen de organisatie wordt meerdere keren benadrukt. Mensen 
helpen elkaar graag. Er is veel aandacht voor het vormgeven van doelen op het gebied van 
veiligheid. De meeste respondenten zijn positief over dit proces: ‘We hebben de veiligheid 
behoorlijk in de klauw’. Er wordt sterk vastgehouden aan het werken met protocollen: 
alles gebeurt volgens de regels. Middels audits, rapportages en toolbox-controles wordt 
er ook (intensief) gecontroleerd. In maandelijkse meetings worden de uitkomsten van deze 
controles teruggekoppeld naar het management. In de heat of the moment gaat er ook wel 
eens iets niet helemaal volgens protocol: ‘Er zijn wel eens dingen waar je tegenaan loopt, 
want de jongens zijn heel druk. Stel dat ze wat nieuws invoeren, dan is het lastig alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. Maar als ze er dan aan gewend zijn, dan zien ze toch wel in dat 
het nodig is.’ Veranderingen op het gebied van veiligheid worden meestal in overleg met de 
werkvloer doorgevoerd. Toch vraagt de implementatie van veranderingen hier veel tijd en 
energie. Werkwijzen moeten aanpassen in de hectiek van alle dag gaat niet altijd vanzelf.  
 
Het management zet de lijnen uit en zo dient dan ook gewerkt te worden. De mate waarin 
mensen zich gehoord voelen, verschilt. Eén persoon voelt zich niet gezien en gehoord door 
het Management. Hij zit hier erg mee, wil graag meedenken en zich inzetten maar wordt 
nu vooral gebruikt als ‘loopjongen’ (N=1). Over het algemeen geven werknemers aan dat 
ze vinden dat ze vanuit alle lagen van de organisatie invloed hebben of kunnen uitoefenen.  

Er heerst een aanspreekcultuur bij Den Hartogh Logistics. Iedereen is verantwoordelijk voor 
zijn eigen veiligheid, maar óók voor de veiligheid van anderen. Het is normaal elkaar hierop 
aan te spreken. Managers zijn zich sterk bewust van het feit dat ze het goede voorbeeld 
dienen te geven wat betreft veiligheidskleding etc. Dat blijft ook uit het volgende citaat: 

‘Ik begin hier en met werkschoenen stap ik mijn auto al uit. Een veiligheidsjas aan, goed 
zichtbaar. Ik wil het goede voorbeeld geven. (…) Mij betrappen ze niet op het missen van 
veiligheidsmaatregelen.’ Eén manager verwoordt treffend waarom dit voorbeeldgedrag zo 
belangrijk is binnen het bedrijf: ‘Ja, als ik zeg je moet je veiligheidsschoenen aan doen en 
ik loop daar zelf met m’n lakschoentjes dan heeft dat weinig zin.’ Mensen motiveren is ook 
belangrijk als het gaat om navolgen van veiligheidsprocedures. Men snapt niet altijd dat het 
niet alleen maar regeltjes zijn, maar dat de veiligheidsregels over hun eigen gezondheid gaan. 
 
Bewustwording van veiligheid wordt binnen Den Hartogh als belangrijk doel gezien. Hoe 
wordt hieraan vormgegeven? Een manager vertelt: ‘Het helpt enorm om het gesprek aan 
te gaan over veiligheid. Om met iedereen eens een praatje te maken, om goed te luisteren 
en open te staan voor feedback.’ Hij ervaart dit als zeer leerzaam en besteedt hier ook veel 
tijd aan. Medewerkers en klanten zijn voor hem de belangrijkste bron van informatie als 
het gaat om veiligheid. Een SHEQ-medewerker zegt: ‘Het helpt om mensen uit te leggen 
wáárom iets niet kan. Op deze manier neem je mensen ook mee in het verhaal en wordt er 
geïnvesteerd aan de voorkant. Dat werkt beter dan repressief optreden’, aldus één van de 
respondenten. Daarnaast worden er ook officiële veiligheidscampagnes gehouden. Deze 
campagnes hebben onder andere als doel de veiligheids-awareness van de medewerkers te 
vergroten. Deze campagnes worden door externe bedrijven uitgevoerd. 

Taken op het gebied van veiligheid 
De taken op het gebied van veiligheid zijn sterk afhankelijk van de functie van de respondent. 
De SHEQ-manager beschrijft zijn takenpakket vooral aan de hand van protocollen: de 
regels moeten sluitend zijn, goed uitgevoerd worden en je moet weten wat te doen als het 
misgaat. Een teamleider geeft aan dat hij het toch vooral als taak ziet dat de jongens hun 
werk goed en veilig kunnen doen. Hierop toezien en hen aanspreken als ze steken laten 
vallen. En een operationeel medewerker zegt: ‘Ik richt me vooral op buiten, de dingen die 
je zelf ziet en hoort, aanpakken. En ik krijg ook terug dat het wel werkt sinds dat ik dit doe. 
En niet dat het aan mij te danken is. Maar het is wel de praktische aanvulling. En dat is van 
wezenlijk belang, vind ik.’   

Verder valt op dat op de vraag ‘Wat zijn de taken op het gebied van veiligheid?’ respondenten 
weer terugpakken op wat er eerder is gezegd bij de definitie en doelen van veiligheid, 
namelijk: goed beschermd de tanks kunnen reinigen. Dus zichzelf voldoende beschermen 
tegen de chemische stoffen met de daarvoor bestemde persoonlijke beveiligingsmiddelen. 
En dan zijn er medewerkers die als taak hebben om dit proces aan te sturen en te controleren 
of de protocollen juist worden uitgevoerd.  

Samenwerking met andere partijen
Intern: Intern wordt er samengewerkt tussen de verschillende afdelingen en ‘lagen’ in 
de organisatie. De jongens die het operationele werk doen wat betreft de tank cleaning, 
de teamleiders die hen aansturen, de veiligheidsmensen van de SHEQ-afdeling, het 
Management, HRM en Marketing en Communicatie. Zij zijn (bijna) allemaal aan het woord 
geweest en geven aan dat de samenwerking tussen de verschillende afdelingen goed loopt.  
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Wanneer je op de website van Den Hartogh Logistics hun organogram bekijkt levert dat het 
volgende plaatje op:

Den Hartogh Logistics
Pieter den Hartogh

Board of Directors
Pieter den Hartogh/Bram Paape/Jaco Hooij/Cor Mol

SHEQ
Pieter den Hartogh

Finance & Insurance
Bram Paape

Marketing & Communications
Jacco van Holten

Global Logistics
Cor Mol

Liquid Logistics
Jaco Hooij

HRM
Martin Meulenkamp

ICT
Bram Paape

Business Analysis
Bram Paape

Gas Logistics
Hans Kok

Tank Cleaning
Patrick Leendertse

Hiermee wordt duidelijk dat een groot aantal afdelingen en het hoger management 
niet zijn betrokken bij het onderzoek. De afdeling Tank Cleaning vormde de context van 
het onderzoek. Hierdoor is de data niet geschikt om uitspraken te doen over de interne 
samenwerking van Den Hartogh Logistics als gehele organisatie.

Extern: Er wordt samengewerkt met vergelijkbare units van over heel de wereld. Onderling 
worden er veel ervaringen uitgewisseld. De samenwerking wordt ook dichter bij huis 
gezocht. Met collega cleaning-bedrijven als Van Ooijen, Cotax, Kees in ‘t Veen werkt 
men samen als het gaat om scholing. Behalve concurrenten in de markt zijn de cleaning 
bedrijven in de Rotterdamse haven dus ook partners. 

Wanneer nodig worden externe adviesbureaus zoals DCMR ingeschakeld bij veiligheids-
kundige vraagstukken. De RIE-procedure wordt jaarlijks door een extern bedrijf geëvalueerd. 
Uiteraard zijn er ook (milieu)controles vanuit de overheid. 

De ‘klassieke partners’ worden ook genoemd als externe partner. Zo is de Gemeente nauw 
betrokken bij de wet- en regelgeving. De Brandweer houdt regelmatig inspecties. De SHEQ-
manager is zelf betrokken bij de vrijwillige Brandweer. De Brandweer wordt ook door Den 
Hartogh zelf geschoold als het gaat om bepaalde chemische kennis. De zeehavenpolitie 
komt in beeld als situaties escaleren. De beveiliging van het bedrijf wordt op de uren dat er 
niet gewerkt wordt door een extern (particulier) beveiligingsbedrijf verzorgd.
Als interessante nieuwe partners worden bedrijven en organisaties genoemd die innovatieve 
beschermingsmiddelen ontwikkelen als adembescherming. Daar is vanuit Den Hartogh ook 
belangstelling voor. 

Erasmus Universiteit
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit 
met een stevige verankering in de stad Rotterdam en de regio.

Betekenis veiligheid
Binnen de Erasmus Universiteit worden verschillende betekenissen aan ‘veiligheid’ 
gegeven. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat het veiligheidsgevoel 
binnen de universiteit erg belangrijk is. Het gaat daarbij om het veiligheidsgevoel van 
zowel medewerkers als studenten. Dit wordt op een positieve manier omschreven als: 
je op je gemak voelen, grip hebben op de situatie, vertrouwdheid met de omgeving en 
je prettig voelen. Meer negatieve omschrijvingen van het veiligheidsgevoel zijn gericht 
op de afwezigheid van dreiging, onderbrekingen, onveiligheidsgevoel, verstoringen en 
criminaliteit en niet lastig gevallen worden. Zichtbare beveiliging, goede BHV en EHBO en 
weten dat er effectieve maatregelen genomen worden, zijn volgens respondenten zaken die 
bijdragen aan veiligheidsgevoel.

Daarnaast wordt door meerdere respondenten duidelijk benoemd dat veiligheid vooral 
gezien wordt als een voorwaarde om de primaire processen van de universiteit, onderwijs 
en onderzoek, zo goed mogelijk te laten verlopen. Aangezien er op de campus van de 
Erasmus Universiteit ook woningen zijn en diverse faciliteiten voor recreatie, wordt ook de 
veiligheid met betrekking tot wonen en recreëren benoemd. Bij de plannen voor de nieuwe 
campus is er dan ook een project geïnitieerd met betrekking tot veiligheid: ‘de veilige 
campus’. Hierin was onder andere aandacht voor de inrichting van de campus, bijvoorbeeld 
het verlichten van donkere plaatsen. Ook is in dit project gekeken naar de beveiliging en 
toegang tot verschillende delen van de campus en de gebouwen. 

In relatie tot de toegang en beveiliging van de campus wordt door verschillende 
respondenten aangegeven dat het vraagstuk ‘openheid versus veiligheid’ van groot belang 
is. De achterliggende gedachte bij het vormgeven van de nieuwe campus was de beleving 
van vrijheid. Dat dit een lastig spanningsveld is, wordt benoemd door een bevraagde 
adjunct-directeur: ‘In die zin dat de openheid van de campus en veiligheid een spannend 
iets is. Voor mij is dat ook wel eens een uitdaging: hoe kan je veilig zijn binnen een open 
campus? Want voor je het weet maak je er een gevangenis van. En dan gebeurt er niks’. Een 
trainee voegt daaraan toe: ‘Als je niet open bent, kan je niet de universiteit zijn die je wilt 
zijn’. Openheid wordt in relatie tot veiligheid dan ook van groot belang geacht. Dit geldt 
zowel in fysieke als in sociale zin. Volgens de geïnterviewde trainee gaat veiligheid ook om 
dingen te durven binnen de organisatie: je veilig voelen om je te kunnen ontplooien en je 
mening en kritiek mogen geven.

Doelen op het gebied van veiligheid
De antwoorden met betrekking tot de doelen op het gebied van veiligheid binnen de Erasmus 
Universiteit verschillen van respondent tot respondent. Een aantal respondenten komt terug 
bij eerder genoemde zaken: het veiligheidsgevoel van studenten en medewerkers en een 
veilige leer-, werk- en woonomgeving. Het handhaven van de rust en orde, zodat dagelijkse 
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activiteiten normaal kunnen plaatsvinden zonder onderbrekingen of verstoringen, en indien 
nodig eventuele onderbrekingen zoveel mogelijk beperken. In deze context wordt ook weer 
verwezen naar het project ‘een veilige campus’. Concrete doelen van de universiteit met 
betrekking tot het veiligheidsgevoel zijn het behalen van een goed cijfer voor veiligheid op 
de internationale student barometer en het streven naar een minimaal tevredenheidscijfer 
van een 7,5 voor de universiteit als geheel.

Naast deze eerder genoemde aspecten van veiligheid worden ook informatiebeveiliging en 
cyber security genoemd als belangrijke doelen: ‘omdat we natuurlijk ook online onderwijs 
gaan krijgen. Alles is tegenwoordig online. Documentatie van de Erasmus Universiteit is 
online. En ja, je wilt een open universiteit zijn en je wilt internationaal gaan. Dus je moet 
ook veel online zetten, anders ben je niet bereikbaar voor andere landen. Maar een ander 
punt daarbij is dat je extra gevoelig bent voor cyberaanvallen’. In deze context wordt ook 
alertheid op virussen en spam besproken.

Ook wordt awareness op het gebied van veiligheid genoemd. Hier wordt structureel aan 
gewerkt, mede omdat het verloop op de universiteit groot is. Op het gebied van awareness 
worden als doelen bekendheid met het interne noodnummer genoemd, het regelmatig 
doen van oefeningen en het werken met scenario’s van incidenten. Tevens zijn er plannen 
voor een campagne met als doel het benadrukken dat op de universiteit iedereen samen 
verantwoordelijk is voor de veiligheid en de veiligheidsbeleving.

De teamleider van Trigion, de externe partij die de beveiligers levert voor de Erasmus 
Universiteit, geeft aan dat zijn doel is ervoor te zorgen dat zijn mensen goed in staat zijn 
hun werk te doen en bijvoorbeeld voldoende training krijgen. Ook vindt hij het belangrijk om 
zijn mensen te corrigeren wanneer dat nodig is, maar vooral ook om ze een schouderklopje 
te geven als dat op zijn plaats is. Hij wil zijn mensen motiveren, stimuleren en betrokken 
houden bij zowel Trigion zelf als bij de Erasmus Universiteit.

Behalve awareness worden als speerpunten ook goed omgaan met calamiteiten en 
integrale veiligheid genoemd. Een goed georganiseerd calamiteitenteam met een eigen 
opschalingsmethodiek en een goede link naar het crisisteam, wordt als een belangrijk doel 
gezien. Op het gebied van integrale veiligheid is het belangrijk om met alle betrokken 
partijen om de tafel te zitten. En in geval van nood dit ook snel te kunnen bewerkstelligen; 
bijvoorbeeld door toegang te hebben tot de thuisnummers van alle leidinggevenden. 
Daarnaast is in het integraal veiligheidsbeleid vastgesteld dat er risicoanalyses worden 
gemaakt op basis waarvan aandachtspunten en bijbehorende normen worden geformuleerd 
om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijk nieuw aandachtsgebied op het gebied van 
integrale veiligheid binnen de Erasmus Universiteit is radicalisering.

Het merendeel van de respondenten kan niet goed antwoord geven op de vraag of de 
universiteit ook doelen heeft op het gebied van veiligheid in de samenleving. Er werd wel 
genoemd dat de Erasmus Universiteit duurzaamheid hoog in het vaandel heeft en dat zij 
fungeert als een regionale opvanglocatie bij een calamiteit. Door een van de medewerkers 

van de Facilitaire Dienst werd mooi verwoord dat het onderwijs op zichzelf al een functie 
heeft om bepaalde maatschappelijke problemen een plek te geven. Dit kan op het gebied 
van veiligheid zijn, maar ook op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid.

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
Over het vormgeven van doelen op het gebied van veiligheid binnen de Erasmus Universiteit 
worden uiteenlopende dingen verteld door de respondenten. Aangezien de benoemde doelen 
sterk varieerden, is het niet vreemd dat ook de vormgeving van die doelen veel verschilt.

De universiteit krijgt vanuit het ministerie van OC&W kaders voor het beleid. In de praktijk 
hebben deze kaders geen grote invloed op de vormgeving van de doelen, omdat deze kaders 
overeenkomen met de lijn waarop de Erasmus Universiteit reeds zit. In principe worden de 
doelen gesteld door het CvB; zij is verantwoordelijk voor het beleid. Deze doelen worden 
echter vaak op andere plaatsen in de organisatie geformuleerd.. Het bestuur speelt hierbij 
een belangrijke rol. Dit team bestaat uit het hoofd Onderwijsservicecentrum, hoofd P&O, de 
decaan en overige adviseurs. Wie er vormgeeft aan de doelen op het gebied van veiligheid 
is ook sterk afhankelijk van het specifieke onderwerp. Zo worden doelen op het gebied van 
informatiebeveiliging geformuleerd door ICT en als het over fysieke veiligheid gaat is het 
Universiteitsservicecentrum hierbij betrokken.

Binnen het nieuwe Platform Integrale Veiligheid worden tevens doelen op het gebied van 
veiligheid vormgegeven. Hierin komen alle betrokkenen samen; de samenstelling van 
het platform wisselt ook per onderwerp. Er wordt aangegeven dat hierin onder andere de 
Beveiliging, ICT, studenten, vertrouwenspersonen en Marketing vertegenwoordigd worden.

Een medewerker van de Facilitair Dienst geeft aan dat het vormgeven van doelen mede tot 
uiting komt in het vaststellen van beleidsplannen met een looptijd van 5 jaar. Hierin worden 
doelstellingen beschreven op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld met betrekking tot 
de zichtbaarheid van de beveiliging of ten aanzien van de BHV-organisatie). Hierbij zijn 
onder andere betrokken: BHV- ploegleiders, mensen in het veld, de beveiligingsafdeling, 
HR (waaronder ook ARBO valt) en soms andere betrokkenen vanuit projecten,

Binnen de beveiliging, die binnen de Erasmus Universiteit wordt verzorgd door een externe 
partner, worden doelen vormgegeven aan de hand van rapportages waarin voorvallen en 
andere belangrijke zaken worden vastgelegd. Hiervan worden jaaroverzichten gemaakt 
en op basis daarvan worden doelen vastgelegd, bijgesteld en acties ondernomen. Het 
vormgeven van doelen op het gebied van veiligheid neemt volgens de teamleider 
beveiliging de vorm aan van het proberen te ontdekken van patronen (bijvoorbeeld met 
betrekking tot brandalarmen of EHBO-gevallen) om vervolgens te bedenken hoe deze 
patronen doorbroken kunnen worden. Deze jaaroverzichten worden aangeboden aan het 
hoofd Beveiliging die verantwoordelijk is voor het beleid. Betrokken bij het vormgeven 
van doelen zijn de beveiligingsdienst, hoofd Veiligheid, BHV-organisatie (waar Facility 
Management in zit) en de hoofden van de verschillende faculteiten en de decanen. 
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De teamleider Beveiliging geeft verder aan dat hij zijn invloed op het vormgeven van 
doelen invult door tijdens het werk, overleggen en gesprekken te luisteren naar mensen. 
Ook kijkt hij of er initiatieven zijn op de werkvloer om op basis daarvan met oplossingen te 
komen voor problemen. Zo wordt er bottom-up gekeken wat de ideeën zijn, welke doelen 
er zijn en of e.e.a. financieel haalbaar is. Deze zaken worden vervolgens weer opgeschaald 
naar beleidsmakers. De communicatie in de organisatie is volgens hem goed. Maar met 
betrekking tot de positie van de beveiliging binnen de organisatie zijn er wel veranderingen 
geweest. Zo zat de beveiligingsafdeling in het verleden direct onder de directie, maar zit 
die nu lager in de organisatie, namelijk onder het Facility Management. Hierdoor is deze 
afdeling minder onafhankelijk geworden, moet zij meer verantwoording afleggen en zijn er 
langere communicatielijnen ontstaan. Deze veranderingen kosten meer tijd.

Over de invloed die studenten kunnen uitoefenen op de vormgeving van de doelen op 
het gebied van veiligheid wordt gezegd dat studenten hier weinig invloed op hebben. 
Er zijn wel verschillende manieren waarop input van studenten wordt meegenomen. 
De overzichten van hun klachten bij de servicedesk worden bijvoorbeeld opgenomen in 
jaarrapportages. Studenten hebben echter meer een signalerende functie en hebben weinig 
invloed op besluitvorming. Met de Campuscommissie, waarin zowel medewerkers als 
studenten zitten, wordt wel gepraat over wat belangrijke punten zijn op het gebied van 
veiligheid. Oplossingen voor eventuele problemen worden daar ook getoetst. Daarnaast 
hebben studenten medezeggenschap via de Universiteitsraad; dit wordt gezien als een 
klankbordgroep binnen de Erasmus Universiteit. Er wordt belang gehecht aan voldoende 
aandacht voor de Universiteitsraad: deze Raad probeert zichtbaar dingen te doen op basis 
van input van studenten en geeft vervolgens ook een terugkoppeling.

Het belang van het betrekken van alle lagen van de organisatie bij het vormgeven van 
doelen op het gebied van veiligheid wordt door meerdere respondenten benadrukt. Zo wordt 
gezegd dat een ‘manier van veiligheid ook is dat je met mensen gaat praten en niet in je 
torentje gaat zitten’. Dit wordt vormgegeven door overleggen met medezeggenschapsraden, 
faculteitsraden en dienstcommissies. Op de werkvloer wordt ook erkend dat de steun van 
het management belangrijk is voor het draagvlak, de aansluiting en het effect van het 
werk dat er gedaan wordt op het gebied van veiligheid. Een mogelijk verbeterpunt ten 
aanzien van de betrokkenheid bij veiligheid binnen de Universiteit zou nog kunnen zijn 
om medewerkers van de faculteiten meer te betrekken. Dit sluit ook aan bij de opmerking 
van de coördinator Veiligheid die aangeeft dat hij bij het werken aan veiligheid kijkt naar 
de primaire processen van de universiteit: onderwijs en onderzoek. Daar horen óók de 
medewerkers bij. Het vergroten van de veiligheid werkt volgens hem het beste wanneer 
dit gedaan kan worden als bijproduct van het verbeteren van de primaire processen. Op die 
manier is het volgens hem ook makkelijker om medewerkers mee te krijgen. 

Taken op het gebied van veiligheid
Er is een groot aantal taken op het gebied van veiligheid door de verschillende respondenten 
benoemd. Dit varieert van taken gerelateerd aan de eerder genoemde doelen, namelijk: 
veiligheidsgevoel van medewerkers en studenten (awareness campagne en zichtbare 

beveiliging), tot informatiebeveiliging en de calamiteitenorganisatie (procedures toetsen, 
checken van telefoonnummers contactpersonen, bijwerken en oefenen met calamiteitenmap, 
ARBO). Met betrekking tot reisveiligheid houdt de Erasmus Universiteit zich bezig met 
het informeren over risico’s van studenten en medewerkers die naar het buitenland reizen 
of vanuit het buitenland naar de campus komen. Op het gebeid van criminaliteit worden 
er campagnes uitgevoerd met als doel studenten en medewerkers erop te wijzen dat ze 
op hun eigen spullen moeten letten. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de Politie 
indien er sprake is van criminaliteit op de campus. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe 
om te gaan met studenten die een gevaar voor zichzelf en voor hun omgeving vormen.

Daarnaast worden ook verschillende taken met betrekking tot fysieke veiligheid benoemd, 
zoals de veiligheid bij bouw en verbouw, bewaking van gebouwen en het vrijhouden van 
vluchtwegen. Maar ook het organiseren van ontruimingen en het verhelpen van gladheid 
op de campus worden in deze context genoemd als taken. Het beheren van de toegang 
tot de campus en de verschillende (delen van de) gebouwen is ook een belangrijke taak. 
De campus is onderverdeeld in vier verschillende veiligheidszones, variërend van open tot 
gesloten. De ruimtes waar de servers van de universiteit staan, zijn bijvoorbeeld volledig 
gesloten, maar in bepaalde situaties kunnen ook de andere veiligheidszones gesloten 
worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij brand of in situaties waarbij veel mensen van 
buiten de Erasmus Universiteit op de campus aanwezig zijn ( zoals bij stakingen).

Tenslotte worden er ook taken met betrekking tot media en communicatie benoemd. 
Bijvoorbeeld hoe je omgaat met de media in tijden van crisis of bij incidenten. Dat er 
specifieke incidenten zijn die binnen een universiteit zouden kunnen spelen en die ook om 
een specifieke aanpak vragen, daar zijn ze zich binnen de Erasmus Universiteit sterk van 
bewust: ‘Weet je, bij heel acute dingen is het duidelijk: dan bel je het noodnummer. Maar als 
je iemand hebt met een wetenschappelijk integriteitsprobleem, fraude of plagiaat dan is dat 
een calamiteit die schade kan veroorzaken aan de reputatie van het Erasmus’. Het belang 
van het imago van de universiteit wordt nogmaals benadrukt: ‘Hoewel elke calamiteit anders 
is, weet je wel dat je vanuit zoveel mogelijk invalshoeken nadenken over een reactie. En moet 
bedenken wat de buitenwereld zou vinden van wat je doet. Dat is natuurlijk wel lastig, dat je 
na moet denken over stel dat dit in de krant komt hé, hoe komt dat dan over? Bijvoorbeeld 
via Facebook of Twitter’.

Samenwerking met andere partijen
Intern: Er wordt binnen de Erasmus Universiteit op het gebied van veiligheid met zeer 
veel verschillende personen en afdelingen samengewerkt. Dit varieert van het CvB tot 
studieadviseurs van studenten en ongeveer iedereen daartussen: Facility Management, hoofd 
Beveiliging, hoofd Veiligheid, decaan, BHV, EHBO, ICT, Finance, onderwijsondersteuning, 
Communicatie, woordvoerders, juristen, ARBO, informatiebeveiliging, milieuduurzaamheid, 
bouwtechnische veiligheid, gebouwenbeheer en vertrouwenspersonen.

Een structureel samenwerkingsverband binnen de Erasmus Universiteit is vormgegeven 
door de oprichting van het Platform Integrale Veiligheid. Met betrekking tot specifieke 
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onderwerpen zijn er, zoals beschreven, allerlei andere verbanden en projecten. De samen-
werking met studenten gaat voornamelijk via de Universiteitsraad en de Campus commissie.

Extern: Ook wordt er door de Erasmus Universiteit met een groot aantal externe partners 
samengewerkt met betrekking tot veiligheid. Zo zijn de beveiligers werkzaam bij het bedrijf 
Trigion. Door één van de respondenten is aangegeven dat alle uitvoerende werkzaamheden 
binnen de universiteit, behalve onderwijs, zijn uitbesteed aan externe partners. Ook voor 
calamiteitenoefeningen en het ontwerpen van campagnes wordt gebruikgemaakt van 
externe bureaus. 

De universiteit werkt samen met het ministerie van OC&W. Het Platform Veiligheid is 
gekoppeld aan de stuurgroep Integrale Veiligheid van het OC&W. En er is een platform voor 
informatiedeling met de andere universiteiten in Nederland. Verder wordt daarbuiten nog 
samengewerkt met de Universiteit Leiden en de TU Delft.

Ook met de politie wordt samengewerkt. Er is goed contact met de wijkagent, maar ook met 
de korpschef van Rotterdam en de Dienst Bewaken en Beveiligen van de Nationale Politie. 
Voor oefeningen wordt ook samengewerkt met de Veiligheidsregio. Verder zijn de Brandweer, 
GGD en Ambulancedienst samenwerkingspartners op het moment dat incidenten escaleren. 
Voor incidenten op kleinere schaal worden soms ook huisartsen ingeschakeld.

Op lokaal niveau werkt de Erasmus Universiteit samen met de gemeente en bewoners-
organisaties, bijvoorbeeld in verband met onderwerpen als parkeren en onveiligheid. Indien er 
grote evenementen plaatsvinden op de campus, worden er ook uitgebreide verkeersplannen 
gemaakt. Het belang van lokale samenwerking wordt duidelijk onderschreven: ‘In die zin 
denk ik dat wij ons goed beseffen dat we onderdeel zijn van de omgeving. Als onze omgeving 
onveilig is, is onze campus ook minder prettig’.

Mogelijke nieuwe externe samenwerkingspartners die worden geopperd door de bevraagde 
respondenten zijn Shell en de gemeente Amsterdam vanwege hun specifieke kennis over 
en ervaring met crowd-management. Maar ook wordt aangegeven dat het wellicht goed 
zou zijn een extern bureau in te schakelen voor het doen van een risico-inventarisatie en 
evaluatie, omdat het soms lastig is objectief te zijn ten opzichte van de eigen organisatie. 
Tenslotte is er een idee om met de andere universiteiten in Nederland te gaan samenwerken 
wat betreft het oefenen van calamiteiten.

De Haagse Hogeschool
De Haagse Hogeschool (HHs) is een grote onderwijsinstelling die hbo-opleidingen aanbiedt 
in de regio Den Haag.

Betekenis veiligheid 
Binnen de HHs zijn meerdere betekenissen van veiligheid van belang. De verschillende 
betekenissen die door de respondenten worden gegeven aan het begrip veiligheid zijn: 
persoonlijke veiligheid van medewerkers en studenten, informatiebeveiliging, fysieke 
veiligheid, veiligheidsgevoel, kennisveiligheid, ARBO, veiligheid met betrekking tot 
internationalisering en medische veiligheid. De adviseur Veiligheid geeft dan ook aan 
dat veiligheid binnen de HHs integraal is. Op het gebied van persoonlijke veiligheid van 
medewerkers in het contact met studenten wordt door de geïnterviewde decaan gezegd: ‘Of 
ik nu decaan ben of conciërge of docent ben of op de administratie werk. Wij ervaren allemaal 
hetzelfde. En natuurlijk, als je op een plek zit, wat gevoeliger is omdat studenten bijvoorbeeld 
niet krijgen dan wat ze van je willen hebben. Als ik bijvoorbeeld er geen handtekening onder 
wil zetten en de student wil dat wel, dan kan hij heel boos daarover worden. Maar een 
student kan ook heel boos worden op een docent die weigert om een cijfer in te voeren of 
om geen herkansing toe te kennen. Iedereen heeft dus op zijn manier te maken met sociale 
veiligheid’. Wat opmerkelijk genoeg ontbreekt in de antwoorden van de decaan is aandacht 
voor de veiligheid van studenten. De adviseur Veiligheid gaat hier echter wel nadrukkelijk 
op in en geeft aan hier in samenwerking met Onderwijs en Studentenzaken een Meld- en 
Adviespunt Veiligheid voor te hebben opgericht, bedoeld voor de managementlaag. Hier 
kunnen allerlei meldingen met betrekking tot veiligheid gedaan worden en kan ook advies 
worden ingewonnen. 
  
Doelen op het gebied van veiligheid 
Wanneer de doelen op het gebied van veiligheid binnen de HHs bevraagd worden, komt naar 
voren dat de algemene doelen op het gebied van veiligheid niet bij alle respondenten bekend 
zijn. De adviseur Veiligheid en de functionaris Integrale Veiligheid geven aan dat de HHs 
een veiligheidsvisie heeft welke is doorvertaald naar een integraal veiligheidsbeleid. Deze 
stukken bevatten de belangrijkste doelen op het gebied van veiligheid. Integrale veiligheid 
bevorderen is het voornaamste doel van de functionaris Integrale Veiligheid: communicatie 
tussen alle functionarissen binnen de verschillende diensten. De adviseur Veiligheid geeft 
aan dat het belangrijkste doel is om binnen de HHs het veiligheidsbewustzijn te verhogen, 
te zorgen voor een gevoel van veiligheid en risico’s in te perken. 
 
De overige respondenten weten niet of de organisatie doelen heeft op het gebied van 
veiligheid en binnen de eigen functie zijn hier ook geen doelstellingen voor. De coördinator 
Beveiliging geeft wel aan dat veel van de doelen die er waren al zijn behaald, zoals het 
doen van de rondes, incidentregistratie en de afhandeling en nazorg een incident. Wel 
zou de coördinator Beveiliging nog willen werken aan de (aansturing van) de BHV-
organisatie. Bij de IT-afdeling is het doel om klanten zo goed mogelijk te helpen en is de 
informatiebeveiliging vastgelegd in procedures rond accountgegevens. De decaan geeft aan 
geen idee te hebben van doelen of beleid met betrekking tot veiligheid, maar is wel bezig 
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met de eigen ARBO-veiligheid aangezien zij de huisvesting van haar kantoor niet in orde 
vindt omdat er geen goede ventilatie is. Op basis van de klachten van decanen is dan ook 
een ARBO-onderzoek gestart. Tenslotte wordt door een docent aangegeven dat hij denkt 
dat de doelen van de HHs overeenkomen met de minimale eisen aan fysieke veiligheid die 
wettelijk zijn bepaald. Dit mede met het oog op aansprakelijkheid wanneer aan dergelijke 
standaarden niet wordt voldaan.  
 
Met betrekking tot doelen die de HHs zou kunnen hebben met betrekking tot veiligheid in 
de samenleving zegt een docent over het lange termijn doel van scholing: ‘Het opnemen van 
mensen in je samenleving, dat zie ik als een absolute veiligheidsmaatregel als ik het zo mag zien 
op langere termijn’. De adviseur Veiligheid geeft aan dat doelen op het gebied van veiligheid in 
de samenleving vooral te vinden zijn op het gebied van onderzoeken en projecten van de HHs. 
 
Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid 
De veiligheidsvisie en het integrale veiligheidsbeleid zijn opgesteld door respectievelijk de 
adviseur Veiligheid en de functionaris Integrale Veiligheid. Deze stukken zijn opgesteld op 
basis van input vanuit alle faculteiten en diensten in de organisatie, waarna ze door het 
CvB zijn goedgekeurd. Studenten kunnen hierop invloed uitoefenen door middel van de 
studentvertegenwoordiger in de Hogeschoolraad.  
 
De adviseur Veiligheid en de functionaris Integrale Veiligheid hebben veel invloed op het 
vormgeven van doelen op het gebied van veiligheid en hebben ook korte lijnen met het 
CvB. Binnen de HHs hebben de coördinator Beveiliging, de decaan en de teamleider IT wel 
het gevoel invloed te hebben op het vormgeven van doelen met betrekking tot veiligheid, 
allen door het geven van adviezen. De coördinator Beveiliging heeft ook het gevoel dat 
de gegeven adviezen in veel gevallen worden overgenomen en geeft ook aan dat door het 
doen van meldingen alle medewerkers en studenten hierop invloed uit kunnen oefenen. 
De bevraagde docent heeft het gevoel dat de invloed op veiligheid niet verder gaat dan de 
invloed die hij heeft op zijn eigen persoonlijke veiligheid.  
  
Taken op het gebied van veiligheid 
Binnen de HHs zijn er veel verschillende taken op het gebied van veiligheid. Voor veel 
functies op veiligheidsgebied zijn deze taken ook beschreven in de functieomschrijvingen. 
Bijvoorbeeld voor de adviseur ARBO, Privacy Manager of voor functies met betrekking 
tot informatiebeveiliging. Binnen de Facilitaire Dienst zijn ook het voldoen aan wet- en 
regelgeving en de BHV-organisatie belangrijke taken. Het Meld- en Adviespunt heeft ook 
een belangrijke adviserende taak en heeft daarmee ook invloed op taken op het gebied van 
veiligheid van anderen. In de overleggen van het Meld- en Adviespunt worden tevens acties 
ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en studenten te verhogen. 
Hierbij is het volgens de adviseur Veiligheid heel belangrijk om de balans te zoeken tussen 
bewustwording en bangmakerij. Zowel de adviseur Veiligheid en de functionaris Integrale 
Veiligheid behoren tot het crisismanagementteam, dat ook een belangrijke taak heeft 
op het gebied van veiligheid. Het crisismanagementteam heeft onder andere een eigen 
WhatsApp-groep om met elkaar te communiceren. 

De coördinator Beveiliging zegt dat de voornaamste taak bestaat uit het preventief 
aanwezig zijn. Daarnaast hebben beveiligers ook een taak als security host. Verder lopen 
zij de controlerondes en gaan ze voornamelijk op meldingen af. De controlerondes houden 
naast surveilleren ook in dat de blusmiddelen en EHBO-koffers gecontroleerd worden. De 
taken van de beveiliging worden door de coördinator samengevat als: ‘Effectief aanwezig 
zijn en reageren’. Zijn eigen functie houdt naast het adviseren over veiligheid ook in dat hij 
het eerste aanspreekpunt is voor medewerkers en studenten als het gaat om veiligheid.  
 
Voor de IT-afdeling bestaan de taken met betrekking tot veiligheid voornamelijk uit het 
volgen van de procedures rondom de uitgifte van accountgegevens. 
 
De taak van de decaan op het gebied van veiligheid houdt voornamelijk in dat hij/zij de 
beveiliging belt als er een student is met een crisis. Hiervoor is een nieuw protocol ingesteld. 
De Beveiliging zet deze melding door naar de verantwoordelijke binnen de Facilitaire Dienst 
waar de zaak verder wordt opgepakt. Die dienst doet bijvoorbeeld ook aangifte bij de wijkagent 
indien dit van toepassing is. Daarnaast krijgen de decanen soms vragen van hulpverlenings-
instanties over studenten. Hoewel zij in principe, wegens privacy overwegingen, geen infor-
matie doorgeven over studenten aan derden kan dit via juridische wegen wel opgevraagd 
worden. De bevraagde decaan ervaart helemaal geen rol bij het vormgeven van taken op het 
gebied van veiligheid: ‘Ja wat ik zeg, daar is dat facilitair bedrijf nu dus mee bezig. En wat die 
daar allemaal voor mensen hebben bij betrokken, dat weet ik allemaal niet. Wij krijgen alleen 
maar uiteindelijk een eindresultaat op een stenciltje van wat we gaan doen’.  
 
Samenwerking met andere partijen 
Intern: Binnen de HHs zijn op veel verschillende plekken mensen aan het werk op het gebied 
van veiligheid. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat de organisatie van veiligheid geen op 
zichzelf staand organisatieonderdeel is, maar dat veiligheid onderdeel is van alle faculteiten 
en diensten. Zo werken er mensen aan veiligheid binnen de Facilitaire Dienst, Onderwijs- 
en Studentenzaken, faculteiten, IT en HRM. Maar ook decanen, studentenpsychologen en 
vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol. Vanuit het Meld- en Adviespunt Veiligheid is 
er tweewekelijks overleg waar Beveiliging, Communicatie en Marketing standaard aanwezig 
zijn. Afhankelijk van het onderwerp van het overleg schuiven daar ook anderen aan. 

In het kader van beveiliging wordt intern samengewerkt door Onderwijs- en Studentenzaken, 
Veiligheid, Beveiliging en Communicatie. Dat zijn de afdelingen die eens per twee weken 
een overleg hebben om elkaar op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt in de 
school. Daarnaast heeft de coördinator Beveiliging gesprekken met vertrouwenspersonen 
en SLB’ers. Ook is er een maandelijks overleg met de opdrachtgevers (diegenen die de 
beveiligingscontracten beheren).  De teamleider IT geeft aan ook contact te hebben met 
Beveiliging, maar vooral binnen de IT-afdeling samen te werken. Wel worden er via HRM 
trainingen op het gebied van klantvriendelijkheid en agressie georganiseerd voor het personeel 
dat achter de servicebalie bij IT zit. Door de docent worden tenslotte de bedrijfshulpverleners 
en de bewaking genoemd als interne samenwerkingspartners. Hij geeft hierbij aan te menen 
dat docenten en managers niet als partij worden gezien op het gebied van veiligheid.  
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Extern: Er wordt door de HHs nauw samengewerkt met Gemeente, Politie en Brandweer. 
Zo worden er bijvoorbeeld in overleg afspraken gemaakt voor de organisatie van verzamel-
plaatsen bij ontruimingen. De adviseur Veiligheid is vicevoorzitter van het Platform 
Veiligheid en Beveiliging HBO. De grotere hogescholen zijn hierbij aangesloten om met 
elkaar kennis en ervaring uit te wisselen. Ook neemt dit overlegorgaan deel in het project 
van het ministerie: Integrale Veiligheid in het Hoger Onderwijs. Daarnaast hebben zowel 
de adviseur veiligheid als de functionaris Integrale Veiligheid diverse contacten met 
andere onderwijsinstellingen om ervaringen uit te wisselen. Er is ook contact met het 
informatiepunt Polarisatie en Radicalisering van de gemeente Den Haag. 

De Beveiliging van de HHs noemt Brandweer en Politie als belangrijkste externe samen-
werkingspartners en zij geeft aan dat er voor de HHs een eigen wijkagent is met wie goed 
contact wordt onderhouden. Verder is er sporadisch contact met het hoofd Beveiliging 
van Palier, omdat er wel eens verwarde mensen de school binnenlopen. Ook is er een 
samenwerkingsverband met de Hogeschool van Rotterdam om ervaringen en tips uit te 
wisselen. De decaan geeft aan samen te werken met Politie, hulpverleningsinstanties, 
Ambulancediensten,, een huisartsenpost, studentenpsychologen, Crisisopvang en deel te 
nemen aan het Landelijk Overleg Studentdecanen. Deze samenwerkingsverbanden zijn 
niet structureel. Volgens de docent kan ook de AIVD gezien worden als externe samen-
werkingspartner op het gebied van veiligheid, omdat deze dienst met betrekking tot 
radicalisering de school in de gaten houdt. Volgens de adviseur Veiligheid zou het contact 
met de gemeentes Zoetermeer en Delft nog meer geïntensiveerd kunnen worden aangezien 
de HHs daar ook vestigingen heeft. Verder zouden er nauwere samenwerkingsverbanden 
aangegaan kunnen worden met zorginstellingen, om studenten met problemen sneller te 
kunnen helpen. 

Mediamarkt
Grote winkelketen gespecialiseerd in consumentenelektronica.

Betekenis veiligheid
Binnen de Mediamarkt wordt ‘veiligheid’ vooral vertaald naar productbeveiliging. De focus 
binnen het primaire proces ligt op het voorkomen van diefstal van producten. Deze betekenis 
van veiligheid wordt door alle respondenten genoemd. Veiligheid voor medewerkers 
en klanten is ook belangrijk, maar de belangrijkste betekenis van veiligheid is het goed 
beveiligen van de producten in de winkel. Een interne beveiliger definieert veiligheid binnen 
de context van de Mediamarkt kernachtig: ‘Aangezien ik in de winkel sta en veiligheid is het 
belangrijkste hierzo, gaat veiligheid voor mij om productbeveiliging. Zorgen dat alles wat 
een bepaalde waarde heeft en regelmatig gestolen wordt optimaal beveiligd wordt op een 
manier die niet al te veel ruimte kost.’ Verlies van inkomsten is uiteindelijk ook nadelig voor 
de klant. Er wordt ook gecontroleerd op interne diefstal. 

De managing director benadrukt in haar interview nog dat veiligheid in de commerciële 
sector vaak een ondergeschoven kindje is. Maar bij de Mediamarkt staat veiligheid wel 
degelijk hoog op de agenda. Het is ook zeker wel onderwerp van gesprek in het team, maar 
dat zou volgens haar nog wel meer kunnen. Veiligheid is van iedereen, iedereen zou zich 
hier ook verantwoordelijk voor moeten voelen. De verkopers op de werkvloer zouden hier 
echt nog een slag in kunnen maken. Het management ziet veiligheid als een ‘hygiëne-
factor’: het moet gewoon op orde zijn. 

De floormanager geeft eigenlijk de meest brede definitie van veiligheid. Hij zegt het 
volgende: ‘Veiligheid is beveiliging van producten, veiligheid ten opzichte van personeel en 
klanten, veiligheid en beveiligen van producten, veiligheid bij het aanhouden van eventueel 
mensen die pikken, interne veiligheid om interne diefstal in de gaten te houden en veiligheid 
door calamiteiten.’ In deze quote worden duidelijk meer aspecten benoemd dan alleen 
productveiligheid en (interne) diefstal. Veiligheid van het personeel en klanten krijgen hier 
nadrukkelijk een plek. Daarnaast benoemt hij de categorie ‘calamiteiten’. In interviews 
met caissières en verkoopmedewerkers op de vloer komt uiteraard hun eigen veiligheid 
ook ter sprake. Klanten en medewerkers moeten op een normale manier met elkaar om 
kunnen gaan, je moet gewoon veilig je werk kunnen doen. Bij calamiteiten zoals diefstal 
of een klant die onwel wordt in de winkel treden er speciale procedures in werking. Dit zijn 
uitzonderingen op de regel.

De facilitaire beveiliging (of het pand ook veilig is) is een apart punt van aandacht. Binnen 
de Mediamarkt is er met name een focus op brandveiligheid. Eén externe beveiliger let hier 
specifiek op. Hij zegt hierover het volgende: ‘Ik moet zorgen dat alles goed staat zoals het 
moet staan. Dat artikelen er moeten zijn die er moeten zijn. Dat de brandblussers allemaal 
goed werken en goed functioneren. Dat de nooduitgangen vrij zijn zodat het voor de klanten 
allemaal veilig verloopt als er een noodsituatie is.’ 
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Doelen op het gebied van veiligheid
De doelen die genoemd worden als het gaat om veiligheid binnen de Mediamarkt sluiten 
goed aan op bovenstaande betekenissen van ‘veiligheid’. Veel doelen die geformuleerd 
worden dragen bij aan het beveiligen van de producten in de winkel. Ofwel aan veiligheid 
voor personeel en klanten.

Diefstal wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd te voorkomen. Er zijn scanners voor 
geprepareerde tassen, beveiligingsmensen op de vloer, er is een speciaal omroepsysteem 
met bepaalde codes die het personeel goed kent. Wat betreft de camerabeveiliging is er 
een vlekkenplan, zodat je je bewust blijft van de spots die je mist. De camera’s worden 
gedurende de hele dag door iemand uitgelezen. Er is tevens productbeveiliging via stickers, 
doosjes en ‘spins’. I-Phones liggen achter in het magazijn. Een verkoopmedewerker geeft 
aan dat hij de winkel voldoende beveiligd vindt: ‘Het moet ook geen gevangenis worden, het 
blijft een winkel’. Zakelijk gezien is het voorkomen van derving het belangrijkste doel. Er 
zijn bepaalde landelijke richtlijnen, maar de Mediamarkt Rijswijk probeert lokaal het toch 
altijd nèt iets beter te doen. Hierbij is het wel belangrijk om een kosten-baten afweging te 
maken: is het het waard om een product (duur) te beveiligen?

Vrijwel alle leden van het personeel voelen zich veilig in de winkel. Beveiligers hebben 
alles al wel een keer meegemaakt, en het loopt zelden uit de hand. Omgaan met agressieve 
klanten is een aandachtspunt. Agressie is nooit helemaal te voorkomen, maar je kunt wel 
proberen zo goed mogelijk te reageren. Wanneer er een incident is, dan wordt de beveiliging 
erbij geroepen en dan is het vaak snel opgelost. 

Voor de caissières is voorgeschreven dat ze minimaal met twee mensen achter een kassa 
staan, zodat er altijd één persoon hulp kan halen. Bij een overval dienen ze direct het geld 
mee te geven, want eigen veiligheid is het belangrijkste. De caissière geeft in het interview 
aan dat ze zich redelijk veilig voelt. Soms heeft ze wel ongure types aan de kassa, vooral 
op koopavonden. ‘Want er staan nog wel eens mensen tussen inderdaad, die gewoon met 
een petje op en een capuchon daarover heen en die zijn dan beschaduwd. En dan zijn ze 
zo donker…’ Dit roept dan wel gevoelens van onveiligheid op. Ze zou daarom graag op 
koopavonden extra beveiliging op de werkvloer hebben. Tijdens de transacties aan de kassa 
is ze altijd extra alert. Belangrijk om ook de rij goed in de gaten te houden via bollen en 
camerasystemen. Over het algemeen staan er nette mensen aan haar kassa.

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
Het veiligheidsbeleid wordt bepaald door het management. Daarnaast is er een 
veiligheidscoördinator per winkel, zodat de beveiliging ook echt aandacht voor de winkel 
heeft. De coördinator pakt meer de grote zaken op. Dit werkt prettig. Een beveiliger zegt 
hierover: ‘Er wordt van mij meer gevraagd dat ik me op de winkel focus, voor hem is meer 
de bedoeling dat hij ook de dingen erbij pakt waarvan wij zeggen ja dat gaat veel tijd kosten 
of we komen er zelf niet uit.’ Er werken vier interne beveiligers (waarvan één vrouw) en 
daarnaast wordt er samengewerkt met een extern beveiligingsbureau. Er bestaat een goede 
afstemming tussen deze verschillende ‘typen’ beveiligers. Door een enkel personeelslid op 

de werkvloer wordt wel aangegeven dat ze een voorkeur heeft voor de ‘externe professionele 
beveiligers’. Een caissière zegt: ‘Ik vind de externe beveiligers persoonlijk ook strenger dan 
de mensen die we intern hebben lopen, zeg maar. Omdat hun toch op een andere manier 
werken. En ik heb ook zoiets van, als hun er zijn, dat ik ook gewoon iets van heb ja, zij zijn 
ook echt mannen, het zijn echt beveiligers die er staan. Ik bedoel met alle respect hoor, maar 
intern hebben we toch een aantal jongetjes staan.’ Het verkopend personeel op de werkvloer 
wordt aangestuurd door een floormanager (één per afdeling; drie in totaal in Rijswijk). 
Binnen de Mediamarkt is veel vrijheid om eigen werkzaamheden te bepalen.

Landelijke richtlijnen zijn richtinggevend wat betreft veiligheidsprotocollen. Het wordt als 
prettig ervaren om lokaal bepaalde accenten te kunnen leggen; op deze manier is er ook 
ruimte om in te spelen op de eigen klant. Er wordt wel strak gewerkt volgens de regels en 
protocollen. Zowel qua acties, maar óók qua beveiliging. En hier wordt door het personeel 
ook naar gehandeld. Een externe beveiliger zegt het eigenlijk in één zin: ‘We doen gewoon 
wat onze baas van ons vraagt’. De veiligheidscoördinator geeft nog wel een extra dimensie 
aan het werken op basis van protocollen: de klant bepaalt in zekere zin ook hoe en in 
welke mate er beveiligd wordt. Er wordt naast de protocollen ook gehandeld op basis van 
ervaring. Daarin moet je altijd alert blijven op het voorkomen van discriminerend beleid, 
iedere klant verdient een gelijke behandeling. Als er incidenten zijn, leert de ervaring, 
helpen klanten ook mee. Verder staan de winkeliers in het winkelcentrum ook altijd voor 
elkaar klaar, mocht dit nodig zijn. 

Ook rondom het beheer van het geld zijn er allerlei procedures om het risico op een 
kassakraak zoveel mogelijk te beperken. Zo worden de kassa’s regelmatig afgeroomd 
en zorgen caissières ervoor dat er niet teveel geld in de kassa zit. Het geld kan worden 
afgevoerd via een luchtkluis. Wanneer de kassa wordt afgesloten en ‘naar achteren moet’, 
gebeurt dit altijd onder toezicht van een beveiliger. 

Het personeel geeft aan dat bij schade aan producten het soms moeilijk is om hier 
adequaat op te treden. Een situatieschets: ‘We hebben bijvoorbeeld zo’n stuur voor de Wii 
en Playstation en dat stuur is nou al drie keer kapot gemaakt. Bij de eerste was ik gelijk 
naar de directrice gegaan van joh ik ben erachter wie het gedaan heeft, als ik de klant in de 
winkel zie wat zou ik er dan mee doen? Ja eh, daar had ze ook niet echt een antwoord op. 
Deed ie het echt expres?’ Officieel zijn de regels dat de klant ter plekke de schade betaalt of 
er volgt winkelontzegging voor een jaar.. Bij winkelontzegging komt de Politie ook in beeld. 
Bij aanhoudingen worden klanten eerst in een soort ‘cel’ in de winkel vastgehouden. Dit 
gebeurt ongeveer één keer in de twee weken. Het Management vindt dit aan de lage kant 
en is van mening dat het aantal aanhoudingen nog wel omhoog kan.

Scenario’s wat betreft calamiteiten dienen apart geoefend te worden. Zoals brandoefeningen 
etc. Dat gebeurt ook, soms ook in samenwerking met de Brandweer. De zorg voor 
klanten en personeel wordt gewaarborgd door middel van goed getrainde BHV’ers. De 
management director zegt hierover: ‘We moeten een kwalitatief goed ingevulde BHV-ploeg 
hebben. De juiste mensen, met de juiste kwaliteiten en een goed handboek.’ Er ligt een 
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veiligheidsplan klaar voor als er incidenten in de winkel zijn. De beveiliging houdt goed 
bij wie er in- en uitgaan. Aan een officiële risico-inventarisatie wordt nog gewerkt. Een 
dergelijke inventarisatie is wel een vereiste van de inspectie, maar dit onderdeel is nog 
niet op orde binnen de Mediamarkt. De vraag in hoeverre de Mediamarkt bijdraagt aan 
een groter maatschappelijk veiligheidsdoel blijft in deze ronde interviews onbeantwoord. 
Respondenten vinden dit moeilijk te benoemen.

Taken op het gebied van veiligheid
Veel taken zijn uit bovenstaande doelen en betekenissen van veiligheid af te leiden. Heel 
concreet betekent dat het beveiligen van de producten een aantal taken genereert. Zo is 
het belangrijk dat alle stellingen in orde zijn en de producten ‘veilig’ in de winkel staan, dit 
wordt regelmatig gecheckt. Dus of alles goed vaststaat etc. Daarnaast worden gevaarlijke 
producten zoals (scheer)mesjes extra beveiligd. Hier wordt dus gecontroleerd op fysieke 
risico’s die bepaalde stellages of producten met zich meebrengen.

Het beveiligen van de producten is vooral een taak van de beveiligers die hierin speciaal 
getraind zijn. Ook de medewerkers op de vloer en caissières hebben hier vanuit hun taak 
een rol in: altijd alert zijn op wat er in de winkel gebeurt. Ook interne diefstal wordt goed 
gecontroleerd. Er is controle op fraude van personeel door het Service Center. Het systeem 
met minbonnen maakt het aantrekkelijk voor het personeel om te frauderen.

Om zorg te kunnen dragen voor het welzijn van iedereen die in de winkel aanwezig is 
(klanten en personeel), is het een belangrijke taak dat iedereen goed BHV-getraind is en 
dus bedrijfshulpverlening kan verlenen wanneer nodig. Zodat als mensen onwel worden, 
men weet hoe te handelen. De veiligheidscoördinator vertelt: ‘Het komt wel eens voor dat 
de klant onwel wordt. Zo hebben we er één gehad die werd onwel en die viel op een stelling, 
precies op een punt, die heeft liggen bloeden als een rund. We hebben een keer een jongen 
gehad wiens knie uit de kom schoot, dat is ook niet heel erg lekker. Het zijn meer dat soort 
gevallen, gelukkig nog geen hele extreme gevallen, van hartverlammingen en dat soort 
dingen. Maar dat zijn wel dingen die kunnen gebeuren.’  

Samenwerking met andere partijen
Intern: Er is veel afstand tussen het uitvoerende personeel en het Management binnen de 
Mediamarkt. Er lijkt ook weinig behoefte aan kortere lijntjes met het Management. Mensen 
vinden het ‘gewoon wel goed gaan zo’. Er is veel overleg (soms zelfs dagelijks), op deze 
manier kun je dus goed aangeven wat er speelt en hierop inhaken. Dit zijn overleggen met 
de floormanager en zijn team. Teamvorming vindt voornamelijk plaats met diegenen met 
wie je veel werkt. Hierdoor wordt er onderscheid gemaakt tussen teams in de winkel en 
teams achter de kassa; de verbinding met het eigen team is het sterkst. Hierover wordt in 
een interview het volgende gezegd: ‘Ja tuurlijk, iedereen kent elkaar en je lacht met elkaar 
en in de kantines spreek je elkaar. Maar ja, bij de kassa heb je wel constant dat je met elkaar 
samenwerkt. Met de verkopers op de vloer, daar heb je eigenlijk niet veel mee te maken. Die 
houden zich echt met de klanten bezig en af en toe als er iets is, dan bel je eventjes naar 
de verkopers toe van, joh er klopt iets niet. En dan heb je ze even aan de telefoon. Maar, 

in principe, hebben wij eigenlijk niet echt iets met de rest van de winkel te maken.’ Er zijn 
dus vrij herkenbare verschillende ‘lagen’ in de organisatie en er wordt in een hiërarchische 
structuur gewerkt. De samenwerking tussen de verschillende lagen lijkt goed te verlopen.

Extern: De Mediamarkt werkt ook aan veiligheid in de winkel samen met een aantal externe 
partners. Zo wordt er samengewerkt met DC Security (deze partij is aangedragen door één 
van de beveiligers op basis van goede ervaringen) en voor een deel ook met Trigion. Het 
personeel is zeer tevreden over de samenwerking. DC Security geeft zelf aan dat het heel 
belangrijk is om goed af te stemmen met zowel de medewerkers als het management, 
zodat je goed weet wat je voor elkaar kan betekenen. Voor de technische ondersteuning van 
de beveiliging wordt er met twee verschillende partijen samengewerkt. Nedap is het bedrijf 
dat de alarmpoorten installeert en onderhoudt. De camerasystemen zijn van het bedrijf 
Poseidon. Om goed met het alarm- en codesysteem om te kunnen gaan wordt eens per jaar 
een training voor het personeel georganiseerd. 

De winkel van de Mediamarkt in Rijswijk is onderdeel van het Winkelcentrum Boogerd. Met 
de overige winkeliers is geen heel intensieve samenwerking, maar ze helpen elkaar zeker als 
het nodig is. Er zijn wel tweewekelijkse overleggen, waar ook de wijkagent bij is betrokken. 
Meldingen van overige winkels worden op een online platform door de politie verwerkt. Op 
deze manier is er toch een soort ‘netwerk’ van winkeliers van het winkelcentrum.

Mogelijk andere interessante partners om mee samen te werken worden niet veel 
genoemd. Eén respondent geeft aan dat hij graag contact zou opnemen met andere 
beveiligingscoördinatoren, om zo van elkaar te kunnen leren. 
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Parnassia
Instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio Den Haag. Grootste GGZ-
instelling van Nederland.

Betekenis veiligheid
Bij Parnassia wordt het begrip veiligheid gekoppeld aan verschillende thema’s. Alle 
respondenten koppelen veiligheid echter aan het begrip ‘zorg’. De patiënt van Parnassia 
heeft namelijk een centrale positie. Het primaire werkproces bij Parnassia is dan ook gericht 
op de genezing van de patiënt, zodat de patiënt kan terugkeren in de samenleving. Dit doel 
kan alleen in een veilige omgeving worden bewerkstelligd. 

Door veel respondenten wordt veiligheid vertaald naar veiligheid van en voor de 
medewerkers. Medewerkers moeten veilig hun werk kunnen doen. Veiligheid betekent 
in deze context: het voorkomen van incidenten. Zo waren er in het verleden incidenten 
op het gebied van seksueel overschrijdend gedrag, waardoor er een onveilig werkklimaat 
ontstond. Daarnaast is omgaan met agressie een continu aandachtspunt. Eén arts beschrijft 
de problematiek van agressie bij patiënten als volgt: ‘Psychiatrische patiënten kunnen heel 
angstig zijn en van daaruit heel agressief worden. Ze kunnen heel erg in de war zijn, vandaar 
uit achterdochtig worden en dingen niet begrijpen. Ook onder invloed van drugs kunnen ze 
agressief worden. Dus dat is dus wel een moeilijk en ongrijpbaar item. Ik krijg daar ook altijd 
veel meldingen over van de beveiliging van patiënten die agressief zijn geworden naar elkaar, 
medewerkers of naar het meubilair.’ De organisatie probeert door middel van speciale 
trainingen het personeel weerbaarder te maken. Aandacht voor het voorkomen of kunnen 
de-escaleren van incidenten geeft werknemers een gerust gevoel. 

De fysieke omgeving en de fysieke veiligheid worden eveneens benoemd als het gaat om 
veiligheid. Zijn de gebouwen brandveilig? Is het terrein goed verlicht? Is de groene omgeving 
goed onderhouden? Periodiek worden er oefeningen georganiseerd waarbij noodscenario’s, 
als brand, worden geoefend met personeel én patiënten. Dit wordt door de externe partij 
Fire Control georganiseerd. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het 
onderhoud van het terrein en de invloed van de omgeving op het veiligheidsgevoel van 
medewerkers en patiënten. Het terrein van Parnassia is een uitgestrekt gebied. Patiënten 
wonen op dit afgesloten terrein. Echter, het is geen gevangenis, dus het behoud van een 
open karakter is belangrijk. Ook kunnen familie en vrienden de patiënten bezoeken. Dit 
brengt allerlei vraagstukken rondom open en geslotenheid met zich mee. 

Als het gaat om het delen van informatie en regelgeving rondom privacy is er de afgelopen 
jaren veel veranderend binnen de geestelijke gezondheidszorg. Informatie wordt steeds 
belangrijker. Hoe ga je met privacygevoelige patiëntinformatie om? Maar ook: welke 
informatie wordt op welk moment in het traject met een patiënt gedeeld? Informatie en 
privacy zijn dan ook een vierde betekenis van veiligheid binnen Parnassia.

Voor bovengenoemde veiligheidsthema’s (patiëntveiligheid, veilig kunnen werken, 
fysieke omgeving en informatie & privacy) zijn verschillende mensen aangewezen die 

hier verant woordelijk voor zijn. Binnen de organisatie zijn deze thema’s dus geborgd bij 
ver schillende werknemers.
 
Doelen op het gebied van veiligheid
Respondenten leggen verschillende accenten als ze het hebben over doelen van veiligheid. 
Wat opvalt, is dat de verschillende betekenissen van veiligheid goed te herkennen zijn in de 
doelen die worden geformuleerd door de respondenten. 

Het grotere doel is dat uiteindelijk patiënten terug kunnen keren in de samenleving. Om 
dit te bereiken, wordt sterk ingezet op werken aan gezond gedrag. Er wordt per patiënt 
een behandelplan opgesteld waarin eigenlijk een soort risicotaxatie wordt gemaakt. Op 
basis daarvan wordt een passende behandeling aangeboden. Incidenten probeert men 
uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral vroegtijdige signalering is hierbij belangrijk. 
Een verandering in de huidige behandelwijze is dat men meer gericht is op ‘samen’ met 
de patiënt en minder ‘boven’ de patiënt staat. Ook zijn er nieuwe richtlijnen voor het 
separeren. Het doel is om separeren zo lang mogelijk proberen te voorkomen. Eerst wordt 
er geprobeerd om de patiënt op een andere manier te kalmeren. Separeren wordt alleen 
in uiterste noodsituatie toegepast. Daarnaast is er een nieuwe variant van de separeercel. 
Hierin kan een patiënt ook gebruikmaken van een beeldscherm en geluid. Een medewerkster 
zegt: ‘Voor de patiënt zelf is het een verbetering, maar ook bij ons in de instelling moest er 
een hele verandering op gang komen. In de eerste instantie plaats je toch echt meer mensen 
in de andere [red.: klassieke separeer zonder beeldscherm] want ja, het is toch wel gevaarlijk 
zo’n ding en dat kunnen ze misschien slopen. Maar je merkt wel dat er nu makkelijker voor 
die gekozen wordt dan in het begin.’ 

‘Veilig kunnen werken’ wordt veelvuldig als doel genoemd. Medewerkers zijn zich sterk 
bewust van de risico’s van de doelgroep waarmee ze werken. Dit bewustzijn in combinatie 
met duidelijke afspraken en veiligheidsprotocollen geeft mensen het gevoel dat ze veilig 
kunnen werken. Ervaring in het werkveld maakt ook dat werknemers minder vatbaar zijn 
voor de risico’s die ze lopen. Er wordt door meerdere respondenten aangeven dat vertrouwen 
belangrijk is om veilig te kunnen werken. Vertrouwen in je collega’s, dat je als team op 
elkaar bent ingespeeld en weten van elkaar wat er speelt, zijn hier voorbeelden van. Maar 
ook vertrouwen van het Management in de medewerkers op de werkvloer. Eén respondent 
verwoordt dit als volgt: ‘Medewerkers vertrouwen bij wijze van spreken hun leidinggevende 
en dat ze op hem kunnen bouwen. Dat is ook veiligheid’. Een stagiair verwoordt het als volgt: 
‘Ik heb gehoord dat de meesten de bedrijfscultuur hier heel goed vinden. Erg gemoedelijk  
en laagdrempelig.’

Doelen op het gebied van fysieke veiligheid worden getoetst in de audits die eens in de 
vier maanden worden gehouden. Aan de hand van veiligheidsscans wordt er gecheckt of 
de gebouwen en omgeving nog veilig zijn. Een lid van de Raad van Bestuur (en tevens 
psychiater) ligt dit proces van auditing toe: ‘Wij hebben een veiligheidsplan, wat de issues 
zijn en dat monitoren we door middel van audits. Mensen van de kwaliteitsafdeling gaan 
daar langs en daar wordt gewoon gekeken hoe de afdelingen ervoor staan. En dat wordt 
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weer bij elkaar geraapt en gerapporteerd. Eens in de vier maanden. Dan krijgen we een 
overzicht van de risico’s en wat er gebeurt als we daar niet aan gaan werken. En dat zit 
in onze PDCA-cyclus en dat loopt gewoon jaar in jaar uit door. Alles wordt elke maand 
uitgedraaid en elke vier maanden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.’ Brandveiligheid 
is een apart doel en wordt aan de hand van aparte oefeningen getest. Er wordt bij Parnassia 
sterk ingezet op kwaliteits- en procesmanagement. 

De doelen op het gebied van informatievoorziening rondom het behandeltraject zijn de 
laatste jaren nogal gewijzigd. Zo is de behandelaar verplicht om belangrijke informatie te 
delen met patiënt en familie. Een behandelaar zegt hierover het volgende: ‘Veiligheid in de 
patiëntenzorg, daar wordt nu wel heel anders mee omgegaan. Er is veel meer autonomie 
voor de patiënt. Niet alleen de dokter weet wat goed voor je is, maar er wordt toch ook meer 
rekening gehouden met de andere kant. En dat heeft natuurlijk bepaalde risico’s voor de 
veiligheid, maar ook bepaalde voordelen, omdat mensen zelf dingen kunnen signaleren en 
zaken die niet goed gaan.’ Ook wordt er veel zorgvuldiger met privacygevoelige informatie 
omgegaan. Daar is mede ook door de ontwikkelingen op ICT-gebied veel in veranderd in 
de psychiatrische zorg. Een ervaren behandelaar verwoordt het als volgt: ‘Ja, vroeger werd 
ook wat minder om privacy gemauwd. Informatieverstrekking gebeurde ook weleens zonder 
toestemming. Terwijl je nu geen informatie verstrekt aan een ander voordat de patiënt zegt: 
‘Dat vind ik goed.’ De veranderingen op het gebied van informatievoorziening wat betreft 
delen van informatie en privacy zijn ten behoeve van de patiënt doorgevoerd. 

Eén respondent benoemt nadrukkelijk als zijn doel dat hij bezig is om Justitie méér te laten 
werken voor hulpverleners die te maken hebben met agressie vanuit hun (publieke) taak. 
Nu worden aangiften van agressie nog te vaak geseponeerd door het OM. Hij heeft, samen 
met een aantal collega’s, zich als doel gesteld dit aan te kaarten: ‘Neem aangiften uit de 
psychiatrie serieus!’

Een enkele respondent koppelt ‘voedsel en hygiëne’ aan het begrip veiligheid. Voedsel en 
hygiëne is een redelijk nieuw onderwerp binnen Parnassia. 

Naar aanleiding van de vraag of Parnassia ook doelen heeft op het gebied van veiligheid 
in de samenleving wordt er veelal gerefereerd naar het groter maatschappelijk doel van 
de organisatie, namelijk patiënten weer gezond laten terugkeren in de maatschappij. En 
ook dat door opname bepaalde risico’s voor de patiënt worden weggenomen, wordt als 
doel genoemd. Geredeneerd vanuit de taakstelling van Parnassia wordt over het grote 
maatschappelijke doel in één van de interviews het volgende gezegd: ‘Van oudsher hebben 
wij de taak om patiënten op te nemen die een gevaar voor zichzelf en de omgeving zijn. Dat 
is een taak van ons voor de maatschappij. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de 
Politie: ‘opvang verwarde personen’. Als mensen verward op straat worden aangetroffen, 
worden ze door onze medewerkers beoordeeld om ze zo te kunnen leiden naar de zorg. En 
ik moet zeggen dit is een succes.’ 

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
Om bovenstaande doelen op het gebied van veiligheid ook daadwerkelijk vorm te geven 
wordt er bij Parnassia gewerkt vanuit de kernwaarden optimisme, deskundigheid en 
respect. Mensen ‘van buiten’ zijn soms verbaasd over alles wat (gezegd) kan. Er heerst een 
open cultuur, door alle lagen van de organisatie heen, waardoor mensen zich vrij voelen 
om hun mening te geven. Ze voelen zich veilig binnen hun eigen teams, gewaardeerd en 
gesteund door het MT. De coördinator Veiligheid zegt hierover: ‘Ik voel me hartstikke veilig. 
Dus als je aan mij vraagt of ik me veilig voel, dan zeg ik ‘ja’. Maar veiligheid staat ook even 
los van die gebouwveiligheid etc. Het heeft ook met collega’s, verhouding baas-werknemers 
te maken.’ Medewerkers worden duidelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid 
wat betreft veiligheid. Uiteindelijk is het Raad van Bestuur formeel eindverantwoordelijk 
voor de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers. 

Om de zorg voor de patiënten goed vorm te kunnen geven, is het beter als patiënt en 
behandelaar of groepsleider elkaar kennen. Vertrouwen zorgt ervoor de dat medewerker en 
patiënt zich veiliger voelen. Ook behandelaars moeten steeds meer en vaker verantwoorden 
wat ze doen en waarom ze dat doen. Een psychater vertelt: ‘De vraag is natuurlijk of al die 
vinkjes die je keurig zet, geeft je dat nou een daadwerkelijk inzicht in de veiligheid en de 
goede patiëntenzorg? Want wat er nou in die spreekkamers gebeurt, is lastig meetbaar. 
Tegenwoordig heeft iedereen een behandelplan. Dat was 10 jaar geleden ook wel anders en 
moeizamer. We hebben wat dat betreft in de tijd wel wat slagen gemaakt’.

Werken met onervaren personeelsleden wordt wel als een risico benoemd; zij kunnen 
gevaren nog niet zo goed inschatten. De bezuinigingen op het personeel hebben ook 
gevolgen voor de veiligheid. Consequentie van bezuinigen is dat er in de avonden en in de 
weekenden veel minder mensen op de werkvloer staan. Als er dan incidenten zijn, ben je 
als werknemer een stuk kwetsbaarder. Een medewerker die op een groep werkt, legt dit 
uit: ‘Er is behoorlijk wat personeel wegbezuinigd. Wij moeten het nu ook met minder doen. 
Waar er vroeger tien mensen kwamen als het alarm afging, komen er nu nog maar twee. 
Dat is wel een wezenlijk verschil. Zeker in de avonden en in de weekenden mag daar wel wat 
in verbeteren, want het is wel je eerste veiligheid op het moment dat je op het alarm drukt. 
Daarmee is het niet altijd meer even veilig zoals het vroeger was.’ Het alarmsysteem werkt 
niet altijd. De pieper wordt vaak te laat gebruikt. Als niet iedereen rent, dan is er soms 
wel mankracht tekort om een incident goed af te handelen. Incidenten worden wel goed 
geëvalueerd en er is tevens voldoende aandacht voor de nazorg. Al onderschat het MT een 
enkele keer de impact van incidenten op het personeel.

Om de doelen op het gebied van fysieke veiligheid vorm te geven, wordt er met enige 
regelmaat geoefend met ontruimingsoefeningen. Daar waar patiënten bij betrokken zijn, 
wordt dit nogal eens als vervelend en omslachtig ervaren, maar het is juist belangrijk dat 
deze oefeningen worden gedaan. Om de veiligheid op het terrein te verbeteren, zijn er 
de afgelopen jaren verschillende camera’s geplaatst. Dit heeft een positief resultaat. Een 
medewerker (centralist) zegt hierover: ‘En wat we de laatste paar jaren hebben gedaan is 
camera’s ophangen en daardoor hebben we best wel wat dingen gecreëerd bij de mensen die 
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hier lopen, qua personeel en patiënten. Ik voel me nu een stuk veiliger omdat ze weten dat er 
iemand meekijkt. Als er een opstootje is, wordt er gelijk een beveiliger heen gestuurd. Weet je, 
je voorkomt een hoop.’ Personeel voelt zicht veiliger en ook het drugsgebruik op het terrein 
is na het plaatsten van de camera’s afgenomen.

‘Probeer de veiligheidsrichtlijnen zo simpel mogelijk te maken, dan is er de meeste kans 
van slagen. Iedereen vindt veiligheid belangrijk als je ernaar vraagt, maar daadwerkelijk 
handelen naar de protocollen is soms nog lastig…’. Een taai proces, aldus de coördinator 
Veiligheid. 100% veiligheid bestaat niet, maar binnen de kaders wordt er bij Parnassia 
geprobeerd zo goed mogelijk vorm te geven aan veiligheid. Er is geen specifiek 
integraal veiligheidsplan. Er wordt door meerdere respondenten erkend dat het meten 
en kwantificeren van veiligheid niet alles zegt over de daadwerkelijke kwaliteit van 
veiligheid. Voor de uitvoering van de veiligheidsdoelstellingen is het wel belangrijk 
dat er een laag tussen bestuur en uitvoering zit. Eén respondent zegt letterlijk: ‘Ja, de 
veiligheidsvoorschriften worden in principe opgesteld door de kwaliteitscoördinator en die 
heeft zelf ook op de werkvloer gewerkt. Hij doet ‘t altijd in overleg met ons, dat is dan echt 
op afdelingsniveau.’ Ook patiënten hebben invloed op de veiligheidsdoelstellingen. Via de 
cliëntenraad en de medezeggenschapsraad kunnen zij hun invloed uitoefenen. Tevens zijn 
er hiervoor bestemde formulieren om in te vullen. 

De beveiliging binnen Parnassia is een apart item als het gaat om vormgeven van 
veiligheidsdoelen. Het grootste deel van de beveiligingstaken wordt door interne beveiligers 
gedaan. Deze mensen zijn specifiek getraind op werken met agressieve patiënten, 
incidenten met patiënten, etc. Externe beveiligers hebben een andere taakstelling en zij 
mogen niet ingrijpen als het misgaat. De veiligheidscoördinator geeft aan dat hij graag 
meer mensen zou willen in de avonden en de weekends. Bij incidenten heeft hij nu te 
weinig mankracht. Daarnaast zou er meer aandacht moeten worden besteed aan de 
verlichting (Monstersestraat) en zou hij eigen drugshonden willen. Op deze manier kan 
de drugsproblematiek duidelijker en meer zichtbaar aangepakt worden. Hierin wordt de 
signaalfunctie van de beveiligers duidelijk. 

Taken op het gebied van veiligheid
Er zijn verschillende taken op het gebied van veiligheid benoemd door de respondenten. Je 
ziet hier een duidelijke parallel met de doelen op het gebied van veiligheid. De verschillende 
doelen die worden nagestreefd kennen ook verschillende taken. Zo dragen hulpverleners, 
groepswerkers en behandelaars allemaal direct bij aan een veilige (behandel)omgeving 
voor de patiënt. Om ervoor te zorgen dat medewerkers ook veilig hun werk kunnen doen, 
zijn er op verschillende niveaus mensen bezig met het maken van veiligheidsplannen én 
met de uitvoering ervan. Dus hier liggen niet alleen taken op beleidsniveau, maar ook 
zeker op het gebied van uitvoering: het doen van de controles etc. De fysieke veiligheid en 
zorg voor het terrein en de omgeving wordt gewaarborgd door de vele controles, audits en 
oefeningen die worden gehouden. Om volgens recente privacywetgeving om te gaan met 
informatie en patiëntdossiers wordt hier ook ondersteunend personeel op administratieve 
en ICT-taken ingezet. 

Samenwerking met andere partijen
Intern: Binnen Parnassia wordt er met verschillende afdelingen en lagen in de organisatie 
samengewerkt. De Raad van Bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid 
binnen Parnassia, maar zij kan dit uiteraard niet alleen. Dus er wordt samengewerkt 
met veiligheidscoördinatoren, behandelaars, medewerkers op de verschillende (woon)
groepen, beveiligers (deels, er zijn ook externe beveiligers van Securitas), de Meldkamer en 
ondersteunend administratief personeel. Het Vastgoed en de Facilitaire Dienst worden wel 
als aparte partijen gezien. Iedere interne partij heeft zijn eigen rol in het geheel. De lijntjes 
zijn over het algemeen kort, waardoor er snel geschakeld kan worden.

Extern: Behalve interne partners kent Parnassia een breed scala aan externe partijen waarmee 
wordt samengewerkt. De belangrijkste externe partners zijn de Politie, OM, ministerie van 
Veiligheid en Justitie (contact op afstand). Er is een speciaal samenwerkingstraject met de 
Politie: ‘Opvang verwarde personen’, dit lijkt succesvol (zie ook ‘doelen op het gebied van 
veiligheid’). Het contact met de wijkagent wordt goed onderhouden. Een respondent zegt 
hierover: ‘De wijkagent komt één keer in de x aantal weken langs om te kijken hoe de situatie 
is. Het is dan puur dat de wijkagent de patiënten kent: het is niet zwart-wit. Wij kennen 
onze verantwoordelijkheid en als we die niet kunnen uitvoeren omdat dat te ingewikkeld 
is omdat patiënten of ex-patiënten te vervelend zijn, dan moet de sterke hand/de overheid 
ons ondersteunen waar nodig is.’ Wanneer er incidenten zijn probeert de wijkagent óók te 
zoeken naar aan een (passende) oplossing. Bijvoorbeeld met betrekking tot incidenten op 
het terrein met ex-patiënten die alcohol en drugs meebrengen. 

Daarnaast wordt er uiteraard met overige (regionale) partners in de zorg samengewerkt. 
Met name met Indigo en Palier. Maar ook de Reclassering en tbs-klinieken worden als 
partner genoemd. Het ligt eraan op welke basis de patiënt binnenkomt. Als de opname niet 
op strafrechtelijke basis is, dan blijven Reclassering en tbs-kliniek als partner buiten beeld.

Als het gaat om vergunningen is de gemeente ook een belangrijke partij. Soms is het 
verlenen van vergunningen echt maatwerk, dan moet er ook zo naar gekeken worden en 
per vraagstuk een beslissing genomen. In samenwerking met de Brandweer worden de 
calamiteitenoefeningen gedaan. 

Tot slot zijn er nog een aantal externe partners die op één of andere wijze bijdrage aan 
bepaalde interne processen. Zo organiseert een particulier bedrijf Fire Control bepaalde 
oefeningen. Het COT (Instituut voor Veiligheid- en Crisismanegement) denkt mee in het 
voorbereiden van de calamiteitenoefeningen. De leveranciers van de alarmpiepers werd 
door een respondent ook nog apart benoemd.
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De Rijksrederij
De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt de specialistische schepen die beschikbaar 
worden gesteld aan Douane, Kustwacht, ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. 
De Rijksrederij heeft een vloot van ongeveer 122 schepen.

Betekenis veiligheid
Veiligheid is een heel breed begrip en kent verschillende facetten binnen de Rijksrederij. 
Een gezagvoerder verwoordt het als volgt: ‘Veiligheid is binnen een Rijksrederij natuurlijk 
een heel breed begrip. Kijk voor mij als gezagvoerder is veiligheid het voeren van een 
veilige navigatie. Dus hoe breng ik op een veilige manier mijn schip van A naar B. En met 
veilig bedoel ik waar houd je allemaal rekening mee? Je houdt rekening met het weer,  
je houdt rekening met de hoedanigheid van de mensen, je houdt rekening met je bemanning, 
je houdt rekening met alles!’ 

Binnen het primaire proces van de Rijksrederij betekent veiligheid dat je met de juiste 
middelen mensen aan boord veilig kunt laten werken. Een adviseur Bemanningszaken 
definieert veiligheid als volgt: ‘Veiligheid is in een fijne en betrouwbare omgeving kunnen 
werken zonder bang te moeten zijn voor ongelukken of persoonlijk letsel.’ 

Door de Technische Dienst wordt veiligheid vooral vertaald in allerlei landelijke en inter-
nationale vastgestelde veiligheidsnormen. De VCA is de basis daarvan en wordt voornamelijk 
voor het borgen van de individuele veiligheid gebruikt. Veiligheid van anderen waarborgen 
vraagt een andere aanpak. Hiervoor worden ISO-normen en ISM- richtlijnen ingezet (voor 
uitleg van deze normen zie bijlage). ISO en ISM overlappen elkaar voor een deel. ISM is nog 
niet heel lang geleden uitgerold, maar de eerste ervaringen zijn (zeer) positief. Daarnaast 
zijn er soms ook nog ‘eigen’ richtlijnen waar afspraken over worden gemaakt.

Er werken ook mensen ‘aan wal’ en op kantoor binnen de Rijksrederij. De betekenis 
van veiligheid heeft voor hen een ander accent. Veiligheid op kantoor bestaat vooral uit 
richtlijnen vanuit de Arbo-wetgeving; veilig en gezond kunnen werken op je werkplek. 
Mensen op kantoor voelen zich over het algemeen veilig en gewaardeerd. En als je je niet 
veilig voelt, dan moet je dat kunnen aangeven. Klachtenprocedures (bijvoorbeeld seksuele 
intimidatie) zijn goed geregeld binnen de organisatie. 

Er wordt door de overheid over het algemeen veel tijd en geld gestoken in het maken van 
een veilig product. Wetgeving, systemen, onderhoud en oefening hoort hier allemaal bij. 
Maar niet iedereen vindt veiligheid in de praktijk ook écht het belangrijkste. Op papier 
is alles goed geregeld, maar het veiligheidsbewustzijn bij werknemers is toch echt heel 
verschillend. Meerdere respondenten geven in de gesprekken aan dat ze vinden dat ze een 
voorbeeldfunctie hebben als het gaat om de uitvoering van het (strakke) veiligheidsbeleid. 
Een werknemer van de Technische Dienst zegt hierover: ‘Er zijn ook mensen die helemaal 
niet met veiligheid bezig zijn, nee, dat klopt. Maar ik vind dat als je iets ziet je iedereen 
hiervan bewust moet maken. Die bewustwording is belangrijk.’ 

Doelen op het gebied van veiligheid
Veilig, efficiënt en betrouwbaar kunnen werken is het doel van de Rijksrederij. Zorgen dat 
alles op orde is, zowel qua personeel als technisch. ‘Een veilige werkomgeving waarin 
de juiste middelen voor de werknemers voorhanden zijn’, zo formuleert een teamleider 
Bemanningsleden het veiligheidsdoel dat hij nastreeft. Controle op de uitvoering van 
bestaande richtlijnen is hierin een aandachtspunt voor hem. 

Veiligheid is altijd te verbeteren. Als je iets ziet dat veiliger kan, dan moet je dat melden. 
Zo worden er ‘safety walks’ gelopen. De rapportages die die rondes opleveren, worden 
teruggekoppeld naar SHEQ (Safety, Health and Environment Quality). Een respondent 
vertelt over dit nieuwe proces dat voortkomt uit de ISM-richtlijnen : ‘Wij moeten straks ook 
safety walks gaan lopen, ik hoorde al dat we dat gingen doen, dat hoort ook in het ISM. 
En dan moeten wij een rapportage maken van nou dat klopt niet en dan moet daar wat 
aan gedaan worden. En dat leveren we dan in bij SHEQ en dan wordt er weer budget aan 
gekoppeld. As het heel veel geld gaat kosten dan moet het dus via SHEQ, bijvoorbeeld het 
hoger maken van een reling aan boord van een schip.’ Aan wal is er een positief beeld van 
de veiligheid op de schepen, de mensen die zelf aan boord werken zijn wel iets kritischer. 
De beroepstrots die doorklinkt in het werken op de schepen is opvallend.

Veiligheidscontroles, audits en calamiteitenoefeningen worden ook als doel op het gebied 
van veiligheid gezien. Deze veiligheidscontroles en audits zijn een standaardprocedure 
binnen de Rijksrederij. De BHV’ers zijn goed getraind. De RI&E wordt eens in de paar 
jaar door een externe partij uitgevoerd. De calamiteit ‘brand op een schip’ wordt veel 
geoefend; iedereen heeft hierin erg zijn eigen rol. Laatst was er een uitruk bij een brand in 
Scheveningen. Hier heeft de Rijksrederij een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Het was 
toch goed om weer even te oefenen, vooral de samenwerking met de Brandweer. 

Aan boord ligt de lat wat betreft veiligheid mogelijk hoger dan aan wal (N=1). Een gezagvoerder 
legt uit dat de meeste ongelukken gebeuren bij mooi weer, wanneer de focus even minder 
is. Ook kleine dingetjes zorgen voor fysieke ongemakken, zoals uitglijden en struikelen. 
Veiligheidsbewustwording is vooral erg belangrijk: je moet blijven nadenken over veiligheid. 
De gezagvoerder houdt een warm pleidooi voor meer bewustzijn: ‘ … en dat is natuurlijk 
eigenlijk binnen het hele veiligheidsgebeuren eigenlijk, als je maar vaak genoeg hetzelfde werk 
doet gaat het automatisme worden en dan ga je bepaalde dingen uit het oog verliezen. En dat 
zijn de dingetjes, daar gebeuren eigenlijk de ongelukken uit. Als ik met windkracht 11 naar zee 
toe ga, dan durf ik jou op een briefje te geven dan gebeurt er niks. Dan is iedereen scherp en 
werkt op de toppen van z’n kunnen. Dan gebeurt er niks. En dan ga je met prachtig mooi weer 
weg. Lekker in het zonnetje, iedereen loopt te flierefluiten, dingen worden er niet meer zeevast 
gezet. Een luikje dat staat open en je moet op een gegeven moment door en je krijg een verkeerd 
golfje en dondert dat luik naar beneden! Dat is dus eigenlijk het stukje veiligheidsbewustzijn en 
dat geldt gewoon met mooi weer en met slecht weer.’ 

Veiligheidsregels gelden voor iedereen. Het is belangrijk elkaar scherp te houden en hierop 
te attenderen. Soms komt het voor dat mensen zich onveilig voelen, terwijl technisch alles 
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helemaal in orde is. Dit vraagt dan om extra aandacht. Deze situatie ontstaat vaak nadat 
er een incident heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben. 

Als doel op het gebied van veiligheid wordt meerdere malen genoemd: proberen om 
ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt dan vooral gedoeld op een te zware 
fysieke belasting. Er is geen geld om dit ‘verlies’ op te vangen. Hierin lijkt het financiële 
argument te overheersen. Incidenten worden heel nauwkeurig afgehandeld. Twee jaar terug 
was er bijvoorbeeld sprake van een incident waarbij iemand zijn voet heeft verbrijzeld. Dit 
is allemaal tot in detail geëvalueerd en gerapporteerd. 

Doelen van veiligheid worden voornamelijk benoemd door Management en de SHEQ-
afdeling. Corebusiness binnen de Rijksrederij is veilig kunnen varen. Maatschappelijke 
doelen worden niet echt (of zeer moeizaam) benoemd. Wel wordt er gezegd dat met de ISM 
geld wordt uitgespaard, wat door de respondent als maatschappelijk doel wordt bestempeld. 

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
Veiligheidsissues worden in de lijn van de organisatie ‘opgeschaald’. De belangrijkste 
bestuurders zijn: hoofdingenieur-directeur (HID), directeur Rijksrederij en Staten Generaal 
directeur (SGD).

In de operationele sfeer is de SHEQ-afdeling belangrijk (staat onder de directie) als het gaat 
om vormgeven van veiligheidsdoelen. Uiteraard hebben ook BHV’ers een belangrijke rol (zij 
zitten door het hele bedrijf). Op de schepen is de gezagvoerder verantwoordelijk voor de 
veiligheid op het schip. Een stuurman neemt waar voor hem in diensten van ‘6 uur op en 6 
uur af’. Er is tevens een veiligheidscommissie aan boord, waar de gezagvoerder bewust geen 
deel van uitmaakt. De veiligheidscommissie wordt gevormd door: stuurman, hoofdmachinist, 
bootsman, machinist en eventueel externen. De veiligheidscommissie signaleert problemen 
en probeert deze in principe zelf op te lossen aan boord. Wanneer nodig wordt dat uitbesteed 
aan de SHEQ-afdeling. Deze constructie fungeert dus als een soort ‘buffer’. Iedere stem 
geldt aan boord, mits je met goede veiligheidsargumenten komt. Juist ook de blik van 
externen is verhelderend. De hoofdwerktuigbouwkundige licht dit toe: ‘Nou ja, ik loop ook 
regelmatig een rondje en dan kom je bepaalde zaken tegen en ja, als je dat dan naar voren 
gooit met een goede onderbouwing dan wordt het wel uitgevoerd. Maar dat geldt niet alleen 
voor mijn functie. Als iemand anders wat tegenkomt dan wordt het ook uitgevoerd, mits 
dit goed wordt onderbouwd. Je bent in principe allemaal gelijk aan boord, je hebt dezelfde 
stem.’ De gezagvoerder geeft aan dat hij zich zeer veilig voelt op zijn eigen schip, maar hij 
mist de steun van het Management. Met name het werken met een wisselende ploeg, met 
veel externe bemanning maakt het moeilijk om het werk goed en veilig te verrichten. De 
veiligheid hangt af van de mensen met wie je werkt! Hij ondersteunt dit met het volgende 
citaat: ‘Als ik op een gegeven moment met de Arca naar zee toe moet met negen nautische 
mensen aan boord en daarvan heb ik zeven nieuwe uitzendkrachten, dan trek ik aan de bel. 
Maar vervolgens ga je wel weg. Dus dan ga je eigenlijk je werkzaamheden conformeren aan 
de beschikbaarheid die je aan boord hebt. En dat zou niet nodig moeten wezen.’

Protocollen helpen bij het vormgeven van veiligheidsdoelen aan boord, doordat ze 
duidelijkheid bieden (met name ISM). De ISM-richtlijnen maken het voor de kapitein 
makkelijker om zonder al te veel discussie zijn personeel aan te sturen. Werken volgens 
strakke protocollen heeft ook een keerzijde, namelijk dat veiligheid teveel als repressie 
wordt gezien. En alles documenteren aan boord, inclusief near misses, is niet haalbaar. 
‘Want daar heb je prachtige mooie formulieren voor, en gaat dat maar invullen. Nou dan 
kom ik niet meer aan varen toe. Want dan ben ik de hele dag formuliertjes aan het invullen. 
Dat is een beetje het punt.’ Je kunt niet alle risico’s voorkomen. Toezien op naleving van 
veiligheidsprotocollen is wel nodig: één keer niet doen is een waarschuwing, maar een 
tweede keer niet doen wordt wel gemeld. In Engeland zijn de regels nog veel strenger. Daar 
is een fulltime veiligheidsofficier aan boord, die doet niks anders dan controleren. Binnen 
de Rijksrederij wordt er meer op veiligheidsbewustzijn ingezet. Dit bewustzijn trainen 
is belangrijk om op een bepaalde manier te leren kijken. Het volgen van een dergelijke 
training/opleiding maakt je direct scherper op veiligheidsissues. Als je voor het eerst aan 
boord gaat, krijg je een rondleiding van een speciale securityclub. Zij maken je alert op 
allerlei specifieke risico’s die op dat schip spelen. Je tekent als werknemer na het volgen 
van het rondje ook een soort ‘contract’, maar er wordt door de respondent ook aangegeven, 
‘dit is een soort schijnveiligheid’. Daarnaast heeft ieder schip een scheepshandboek waarin 
het veiligheidsmanagementsysteem tot in detail is uitgewerkt. Het handboek kent een 
generiek deel, maar ook een specifieke deel. Je kunt deze boeken zien als een soort 
veiligheidsbeheerssysteem. Ook op kantoor liggen dergelijke handboeken. Deze worden 
momenteel geüpdatet naar de nieuwe normen. 

De meeste respondenten geven aan zich gesteund en veilig te voelen in de organisatie. 
Behalve op het punt van werken met externen (dat wordt door iedereen als risico gezien), 
is de cultuur veilig en open. Je kunt ‘in de lijn’ invloed uitoefenen op het vormgeven van de 
veiligheidsdoelen, bijvoorbeeld door het schrijven van memo’s. Maar dit is ook afhankelijk 
van in hoeverre je meedenkt en je je rol pakt. Je mag altijd je mening geven, of er iets 
mee gedaan wordt is een tweede. Klanten (zoals bij de vissersboot, de NWAV) hebben ook 
invloed op de veiligheidsdoelen. Er zijn natuurlijk veel verschillende boten, taken en klanten. 

Bij de overheid is meer tijd en geld voor veiligheid dan in de commerciële sector. Schepen 
van de Rijksrederij zijn allemaal state-of-the-art-schepen, goed uitgerust qua apparatuur 
en technische voorzieningen. 

Taken op het gebied van veiligheid
De taken op het gebied van veiligheid gaan dus vooral om veilig kunnen varen. De 
taakstellingen liggen dan ook in het verlengde van de doelen. Eenieder heeft hierin een 
eigen taakstelling. Er zijn relatief veel mensen geïnterviewd die aan de wal werken. Zij zijn 
meer met de plan- en beheersmatige kant van veiligheid bezig, maar voelen zich wél heel 
verantwoordelijk voor het thema veiligheid binnen de Rijksrederij. Eén projectleider zegt 
dat hij door te werken bij Rijkswaterstaat al een taak heeft in veiligheid. 
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Als technisch verantwoordelijke ziet het takenpakket er weer heel anders uit. Op het 
schip heeft hij een héél breed takenpakket. Van onderhouden van de machinekamer tot 
vervangen van een lampje in de wc. En iedereen heeft een signalerende functie aan 
boord. Bij incidenten heeft iedereen een eigen taak, bijvoorbeeld brandbestrijding. Er 
wordt hiervoor ook maandelijks geoefend. Op de boot zijn er allerlei taken te benoemen 
als het gaat om veiligheid. Informatie (door)geven, controleren, aansturen, elkaar 
aanspreken, etc. Als er iets spannends staat te gebeuren, zorgt de gezagvoerder voor 
extra overlegmomenten. Het is belangrijk om goed met elkaar af te stemmen hoe je 
dergelijke risicovolle situaties aanpakt. 

Het invoeren van het ISM-veiligheidssysteem wordt door iedereen genoemd. Deze inter-
nationale richtlijn wordt als een aanvulling gezien door vrijwel alle partijen. Het is prettig 
om duidelijke veiligheidsrichtlijnen te hebben waarmee gewerkt kan worden en waarop 
gestuurd wordt. De Rijksrederij is net overgestapt op dit systeem, dus de uitspraken hierover 
zijn gebaseerd op eerste ervaringen. De invoer van dit systeem was een langdurig proces. 
Deze richtlijnen betekenen qua taken in de praktijk voor iedereen iets anders. 

Samenwerking met andere partijen
Intern: De Rijksrederij werkt intern vooral vanuit het onderscheid ‘aan boord’ en ‘op de wal’. 
Aan wal is er nog onderscheid te maken tussen de werf en de kantoren. Logischerwijs zorgt 
dit ook voor verschillende partijen waarmee intern samengewerkt wordt. Op kantoor werken 
het management, de contractbeheerders, accountmanagers, de SHEQ-afdeling en de Arbo-
arts. Op de werf, waar de schepen worden gebouwd, werken vooral veel uitvoerende en 
technische partners. De Technische Dienst is verantwoordelijk voor het onderhouden van 
de schepen. 

De Rijksrederij is strak en ook hiërarchisch georganiseerd. De SHEQ-afdeling is toch wel 
een heel belangrijke spil tussen de veiligheid aan boord en de terugkoppeling naar de wal. 
Maar ook in het vormgeven van de doelen is de SHEQ-afdeling leidend. Zij zijn wat betreft 
veiligheid een belangrijke interne partner.

Extern: Uiteraard wordt ook met externe partners samengewerkt. Veelgenoemde partners 
zijn de Douane, Kustwacht, ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Dit is 
gezien de taak- en doelstelling van de Rijksrederij ook voor de hand liggend (zie inleiding 
samenvatting). De Politie is bij incidenten ook een belangrijke partner. RI&E- audits worden 
door een externe partner uitgevoerd, uit de interviews wordt helaas niet duidelijk wie dat 
precies zijn. Ook wordt het CIV genoemd, maar ook voor deze partner geldt dat uit de data 
niet duidelijk wordt wie dit zijn en welke bijdrage zij leveren.

Een veelbesproken groep is ‘de opstappers’. Deze partners aan boord zijn feitelijk ook een 
externe partij waarmee intensief wordt samengewerkt. Om de positie van deze externe 
bemanningsleden is veel onrust binnen de organisatie. Vanuit veiligheidsoogpunt is er 
weinig steun voor deze groep werknemers. Organisatorisch is er echter gekozen om met 
een flexibele schil te werken. Er wordt dus met veel verschillende partijen samengewerkt. 

Dit betekent ook verschillende manieren van kijken naar veiligheid. Het is een uitdaging om 
al die verschillende partijen een beetje op één lijn te krijgen. 

De Brandweer aan wal zou een mooie toevoeging zijn aan het lijstje van partners. De 
meeste branden breken uit aan wal, dus het zou goed zijn om meer gebruik te kunnen 
maken van de expertise van de (reguliere) Brandweer. Daarnaast werd de branche van 
particuliere rederijen genoemd. Hier wordt mogelijk sneller/anders/efficiënter met 
veiligheid omgegaan vanwege het winstoogmerk en zou om die reden dus interessant zijn 
om eens nader te bekijken. 

Toelichting op veel voorkomende afkortingen 
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld 
om het personeel veiliger te kunnen laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. 
In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee 
dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. 
Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. VCA-
certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico 
in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden 
die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

ISM (International Safety Management) is een methode voor het organiseren van 
dienstverlening. De ISM-methode levert, integreert en ontsluit de middelen die de IT-
beheerder nodig heeft voor de inrichting en besturing van de beheerorganisatie. Met ISM kan 
de beheerorganisatie snel en efficiënt bepalen en vastleggen wat er moet gebeuren, wanneer 
en door wie, en met behulp van welke middelen. De ISM-methode bestaat uit 3 onderdelen. 

ISO (International Organization for Standardization) kort samengevat: Internationale normen 
zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen 
waardoor wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid ontstaat. ISO-normalisatie bevordert 
efficiency en levert kostenbesparingen op. In de afgelopen decennia zijn er tienduizenden 
normen ontwikkeld voor systemen, werkmethodieken, materialen, producten en begrippen 
met als doel uniformiteit en duidelijkheid te creëren. Ieder land ontwikkelde zo zijn eigen 
normen met onderling verschillende eisen en richtlijnen. In Nederland werden bijvoorbeeld 
de NEN-normen ontwikkeld.
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Rijnhart Wonen
Kleinschalige woningcorporatie in Leiderdorp. Beheren sociale woningbouw, vrije 
sectorwoningen, zorgeenheden, bedrijfsruimten en winkels. 

Betekenis veiligheid
Als het gaat om de betekenis die aan veiligheid wordt geven bij Rijnhart Wonen, is vooral 
persoonlijke veiligheid van de medewerkers van belang. Deze betekenis van veiligheid 
wordt gedeeld door alle respondenten en dus ook in de verschillende lagen van de 
organisatie. Hier wordt specifiek bedoeld de persoonlijke veiligheid van medewerkers in 
relatie tot de klanten van Rijnhart Wonen: de bewoners. Medewerkers geven aan dat dit 
zowel binnen het eigen kantoor als bij het werk in de wijk een rol speelt. Binnen het eigen 
kantoor worden BHV, EHBO, aanwezigheid van AED, en een gezonde werkomgeving 
belangrijk geacht. Ook op het gebied van ARBO wordt hieraan aandacht besteed en 
medewerkers krijgen bijvoorbeeld een zithoudinginstructie. Daarnaast kan er in het 
gebouw zowel een stil als een luid alarm aangezet worden. Dit ten behoeve van de 
persoonlijke veiligheid, hoewel beide bij weten van de respondenten nooit zijn gebruikt. 
Het veilige gevoel dat alle respondenten hebben binnen de organisatie en in contact 
met bewoners wordt volgens een van de respondenten vooral veroorzaakt doordat op 
collega’s gerekend kan worden: ‘Je weet ook als er wat is, collega’s springen altijd bij, 
ze helpen altijd, je staat nooit alleen. En dat is toch wel heel fijn’. Met betrekking tot de 
persoonlijke veiligheid van medewerkers in de wijken wordt aangegeven dat mensen bij 
het bezoeken van woningen met zijn tweeën gaan. 

Door verschillende respondenten wordt ook gezegd dat veiligheid betekent dat je je prettig 
voelt in je werkomgeving en dat je goed met elkaar kunt samenwerken. Een wijkmedewerker 
gaf ook duidelijk aan dat dit twee kanten op werkt: ‘En euh, in principe dat een ander zich 
ook veilig bij mij kan voelen, zeg maar. Dat mensen mij wel durven aan te spreken. Dat vind 
ik heel belangrijk … een vertrouwensband heeft ook erg met veiligheid te maken’.

Naast de persoonlijke veiligheid, geven meerdere respondenten ook aan fysieke veiligheid 
belangrijk te vinden. Hiermee wordt zowel de fysieke veiligheid van het kantoor (met het 
oog op informatiebeveiliging) bedoeld, als de fysieke veiligheid van de woningen en de 
woonomgeving. Tenslotte werd ook de veilige woonomgeving voor de bewoners genoemd. 
Hierbij is het veiligheidsgevoel van bewoners een belangrijk punt volgens de respondenten 
van Rijnhart Wonen maar ook een omgeving die schoon, heel en veilig is en woningen met 
goede sloten.

Doelen op het gebied van veiligheid
Rijnhart Wonen heeft meerdere doelen op het gebied van veiligheid. Veiligheid van 
bewoners, medewerkers en omgeving. Hierbij gaat het zowel om het veiligheidsgevoel 
als om objectieve en fysieke veiligheid. Voor medewerkers is een doel op het gebied van 
veiligheid dat zij een prettige werkomgeving hebben, op een goede werkplek met de juiste 
spullen kunnen werken en geen onveilige werkzaamheden hoeven te verrichten zoals 
zwaar tillen of daken op gaan. Verder heeft Rijnhart Wonen als doel om aan de wettelijke 

richtlijnen te voldoen wat betreft calamiteitenplannen, BHV, ontruimingsoefeningen, 
onderhoud van blusmateriaal en vluchtwegen.

Voor bewoners geldt ook dat het doel is dat zij zich veilig en welkom voelen en dat Rijnhart 
Wonen open en transparant is en problemen probeert op te lossen. Dat het gezellig is op 
bepaalde plaatsen wordt ook nagestreefd door het sociale team van Rijnhart Wonen, dat met 
dit doel projecten start. Verder wordt er belang gehecht aan de informatiebeveiliging, zodat 
gegevens van bewoners niet op straat komen te liggen. De fysieke veiligheid van bewoners 
wordt ook genoemd als belangrijk doel, waarbij goed hang- en sluitwerk, verlichting en het 
gebruik van gecertificeerde sleutels worden genoemd als middelen om dit doel te bereiken. 
Ook wordt er voorlichting over inbraakpreventie gegeven, vooral aan ouderen, en maakt 
Rijnhart Wonen een voorlichtingsfolder over veiligheid voor bewoners. Tenslotte is een 
nieuw doel dat ernaar gestreefd wordt om 10% van alle huurders te bezoeken in een 
beleidsperiode van 5 jaar. Dit om voorlichting te geven en om te kijken hoe de woningen en 
de huurders eraan toe zijn.

Over de doelen van Rijnhart Wonen op het gebied van veiligheid wordt ook opgemerkt dat 
het bedrijf aan wettelijke kaders gebonden is: ‘Volgens mij staat in de wet dat verhuurders 
moeten zorgen voor schoon, veilig en leefbaarheid. Dus ik denk dat wij als verhuurders 
gewoon verplicht zijn om heel veilige woonomgeving te bieden. Dat is dus niet vrijblijvend, 
dat hebben wij gewoon te doen. En als mensen daar problemen mee hebben, dan komen zij 
wel, de huurders. Waar wij het net al over hadden, als mensen zich onveilig voelen om wat 
voor reden dan ook, dan melden zij zich wel en daar gaan we ook altijd op af. Om te kijken 
of het redelijk is wat zij vragen’. 

Een andere respondent verwoordt het doel van Rijnhart Wonen als volgt: ‘Nou, wij zijn een 
middelgrote woningcorporatie. Het doel wat je eigenlijk als corporatie zou moeten hebben, 
dat is met de parlementaire enquête wel een beetje misgegaan, dat je er bent voor de mensen 
die dat het meest nodig hebben. En wie heeft het het meest nodig? Dat zijn de mensen die 
ziek zijn, geen inkomen hebben en dus leven van een uitkering en mensen die gehandicapt 
zijn en een aangepaste woning nodig hebben. Voor die mensen zou je er eigenlijk moeten 
zijn. En dat is ons beleid ook.’

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
Alle respondenten bij Rijnhart Wonen geven aan veel invloed te hebben op doelen op het 
gebied van veiligheid. Als een van de redenen hiervoor wordt aangedragen dat hun bedrijf 
een kleine organisatie is met korte lijnen, zoals een medewerker die ook een rol heeft bij 
BHV duidelijk omschrijft: ‘Als BHV’er kunnen wij natuurlijk aanbevelingen hebben. In het 
verleden hebben wij die wel eens gehad. Dan loop ik even naar de directeur; het is natuurlijk 
een vrij kleine organisatie’.

Ook bewoners kunnen gemakkelijk en via verschillende kanalen input geven met betrekking 
tot de doelen op het gebied van veiligheid. Zo kunnen zij via het sociale team input geven 
of wordt er een wijkmedewerker naar de bewoner gestuurd als er iets aan de hand is. 
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Ook worden er verschillende projecten opgezet i.s.m. de bewonerscommissies: ‘Wat we 
vorig jaar bijvoorbeeld hebben gedaan, we hadden op een gegeven moment de Roadshows 
bedacht. Dat was een soort van ‘Rijnhart Wonen komt naar u toe deze zomer’, zal ik maar 
zeggen. ‘Dan gingen we bijvoorbeeld bij de Pinksterbloem. Toen was het gelukkig mooi weer 
en hadden we een partytent op het grasveld gezet en hadden we iedereen uitgenodigd voor 
een kopje koffie en een broodje. En dan gingen we praten over wat zij nou vonden van de 
woonomgeving, van de woningen, van het complex, van Rijnhart Wonen, alles wat ze wilden 
mochten ze roepen. Daar kwam dan bijvoorbeeld uit dat de bergingen heel slecht bereikbaar 
zijn, dat loopt met een heel steil trapje naar beneden. Dus nu zijn we bezig om daar, samen 
met de gemeente, een paar fietsenstallingen neer te zetten, op die grasvelden, zodat mensen 
wat beter hun fiets kwijt kunnen. En in een ander complex hebben we een portiekgesprek 
georganiseerd, toen hadden we alle bewoners uitgenodigd in de hal van de flat en hetzelfde 
verhaal: kom maar op, brandt maar los. Daar is dan uitgekomen dat ze de entree heel erg 
lelijk vonden of heel saai. Dus hebben we, achter je kan je het zien, die foto heel erg groot op 
één grote muur in de Bosdreef afgebeeld’.

Taken op het gebied van veiligheid
Ook de taken van Rijnhart Wonen op het gebied van veiligheid zijn te relateren aan het 
creëren van veiligheid voor bewoners, medewerkers en de omgeving. Met betrekking tot 
de veiligheid van woningen zijn er taken op het gebied van het installeren en onderhouden 
van ramen, deuren, sloten, verlichting en intercoms. Ook hier wordt weer genoemd dat het 
taak is om te zorgen voor een schone, goed onderhouden en veilige woonomgeving voor 
bewoners. Dit betekent concreet dat er een calamiteitenplan is voor huurders en een 24-
uurs telefonische antwoordservice voor huurders.

Verder moet er gezorgd worden voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers 
door ARBO-eisen na te leven en te voldoen aan de wettelijke normen voor bijvoorbeeld 
alarmsystemen en calamiteitenplannen. De BHV’ers dragen zorg voor de controle van 
EHBO-dozen. Wat betreft alle regelgeving waaraan voldaan moet worden, wordt genoemd 
dat de Gemeente ook een rol speelt bij het formuleren van verschillende eisen.

Tenslotte wordt bij de taken op het gebied van veiligheid door medewerkers van Rijnhart 
Wonen ook gedacht aan het menselijke aspect. Voor elkaar zorgen wordt ook gezien als 
een taak op het gebied van veiligheid: ‘Ja, alleen zorgen voor elkaar. Dat wel, dat is wel van 
belang. Als ik merk dat mijn collega een niet zo leuk gesprek heeft gehad, dan ga ik alvast 
zorgen dat andere mensen ook vast weten dat het misschien wel uit de hand kan gaan lopen. 
Daarna ook voor elkaar zorgen, om het even lekker uit te praten. Dat soort dingen. Ik heb 
niet een specifieke taak met betrekking tot veiligheid. Het is meer het menselijk aspect wat je 
zelf in je hebt’. Daar wordt aan toegevoegd dat dit ten opzichte van huurders ook van belang 
is. Die komen soms ook met problemen en klachten waarnaar geluisterd wordt en indien 
nodig worden zaken doorgezet naar andere instanties. 

Samenwerking met andere partijen
Intern: Binnen Rijnhart Wonen wordt samengewerkt tussen verschillende afdelingen. 
Zo bespreekt eerst de afdeling Wonen de gevallen met huurders, waarna zij dit doorzet 
naar de afdeling Vastgoed die dan bijvoorbeeld reparaties uitvoert. De afdeling Facilitaire 
Zaken zorgt dan weer voor de spullen die medewerkers nodig hebben tijdens het werk in 
woningen of op bouwplaatsen. Over de invulling van de samenwerking binnen Rijnhart 
Wonen wordt verder gezegd dat het vrij makkelijk is: ‘Als je elkaar nodig hebt, dan vind je 
elkaar hier omdat het hier niet zo groot is’.

Extern: Rijnhart Wonen zit in het Zorgnetwerk Veilig Thuis samen met de GGD, Stadsbank, 
en maatschappelijk werk. In dit zorgnetwerk wordt aandacht besteed aan veiligheid in de 
privé sfeer (bijvoorbeeld huiselijk geweld). Er wordt verder gewerkt met de Gemeente, 
waarmee zij bijvoorbeeld een wijkschouw organiseren. Ook is er goed contact met de 
wijkagent. Daarnaast wordt samengewerkt met de Brandweer, bewonerscommissies, 
aannemers, het beveiligingsbedrijf en organisaties die controles uitvoeren op installaties 
als ketels en blusapparaten. 

In samenwerking met de Gemeente en de Politie, organiseert Rijnhart Wonen bijvoorbeeld 
een Veiligheidsdag; een soort informatiedag waarop de organiserende partijen advies 
geven over veilig wonen en bewoners vragen kunnen stellen. Tenslotte werkt Rijnhart 
Wonen soms ook samen met andere woningcorporaties, bijvoorbeeld op het gebied van het 
herkennen van frauduleuze papieren en de inrichting van spreekkamers. 

Een mogelijke nieuwe externe samenwerkingspartner die genoemd werd door een 
respondent van Rijnhart Wonen is een organisatie die voorlichting op het gebied van 
veiligheid zou kunnen gaan verzorgen.
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Rode Kruis
Onafhankelijke organisatie die wereldwijd hulp verleent aan mensen in nood. Kenmerkend 
voor het Rode Kruis is het grote aantal vrijwilligers dat werkzaam is binnen de organisatie.

Betekenis veiligheid
Veiligheid wordt op verschillende manier gedefinieerd door de respondenten. Grofweg 
zijn er twee soorten definities te onderscheiden, namelijk: 1: mensen helpen die in nood 
verkeren en hulp behoeven en 2: het waarborgen van de veiligheid voor eigen personeel 
tijdens een inzet. Mensen in nood helpen is hierbij het grote maatschappelijke doel van de 
organisatie. De veiligheid voor eigen personeel is de focus bij iedere inzet. 

Een coördinator Noodhulp omschrijft het als volgt: ‘Wanneer de operationele hulpdiensten 
het qua inzetcapaciteit zelf allemaal niet meer aankunnen, komen wij in beeld. Rampen-
bestrijding hoort bij de overheid, daar betalen we belasting voor en zij regelen dat ook goed. 
Maar er zijn ook calamiteiten waar je je niet op kan voorbereiden. Qua financiën, omdat ze 
zo weinig voorkomen of omdat ze zo ontzettend groot zijn dat het eigenlijk niet doenbaar is 
om je daarop voor te bereiden. In dat soort situaties is het Rode Kruis er om de overheid te 
assisteren. En dan hebben we het over de veiligheid van getroffenen en omstanders, in de 
brede zin van het woord, zo goed mogelijk te borgen.’ Een vrijwilliger maakt onderscheid 
tussen interne en externe veiligheid wanneer hij betekenis probeert te geven aan veiligheid 
binnen het Rode Kruis. Met interne veiligheid wordt bedoeld dat het voor iedere medewerker 
of vrijwilliger veilig is om zijn of haar werk te doen. Externe veiligheid refereert naar de 
inzet van het Rode Kruis wanneer er calamiteiten zijn waarbij om hulp wordt gevraagd. 
Zorg voor eigen personeel (interne veiligheid) staat altijd voorop bij een inzet. Zo zijn 
vrijwilligers bijvoorbeeld niet getraind om een brandend huis in te gaan, dus dat gebeurt 
ook niet. Er wordt vooraf zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van de risico’s voor de 
eigen mensen bij een inzet. 

Het begrip veiligheid wordt ook vertaald naar je veilig voelen op je werk in sociale zin. Een 
respondent zegt hierover letterlijk: ‘Veiligheid is altijd een heel breed begrip. Dat is persoonlijk 
dat je je veilig voelt in je omgeving. Dat je je veilig voelt, hier überhaupt op kantoor hè. En 
veilige cultuur waar je in zit met je collega’s, dat je alles kan delen.’ Zij onderstreept in dit 
antwoord dus nadrukkelijk dat vertrouwen in je collega’s en je werkomgeving belangrijke 
aspecten zijn van veiligheid. 

Een enkeling noemt ook de fysieke kant van veiligheid. Een projectsecretaris die veel op 
kantoor werkt, zegt hierover: ‘Als ik hier naar de werkomgeving kijk, is dat gewoon een 
goede werkplek waar aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Zijn er nooduitgangen, hangen 
er haspels en brandblussers, is er een protocol waar ontruimd moet worden? Dat is er binnen 
het Rode Kruis allemaal wel gelukkig en daar wordt ook wel veel reclame voor gemaakt. Dat 
komt vanuit de afdeling Bedrijfshulpverlening. Die attenderen hier continu op.’

Bij het Rode Kruis lopen veiligheid en zorg eigenlijk in elkaar over: ‘Ja, wat is dan veiligheid 
voor ons? En dan wordt het natuurlijk heel lastig, want wij zitten zowel in een stukje 

veiligheid als zorg. Kijk, als je naar de Politie gaat, dan is veiligheid natuurlijk heel duidelijk. 
Bij ons is dat net weer even iets anders.’ Uiteindelijk wordt ook in dit interview onderstreept 
dat veiligheid bij het Rode Kruis draait om mensen in nood helpen (vanuit het perspectief 
van zorg). 

Doelen op het gebied van veiligheid
De doelen op het gebied van veiligheid binnen het Rode Kruis zijn goed te koppelen aan 
de betekenisgeving die aan het begrip veiligheid wordt gegeven door de respondenten. 
Het Rode Kruis werkt met professionele krachten én vrijwilligers aan het doel waar de 
organisatie voor staat: mensen in nood helpen. Iedere respondent is zich bewust van dit 
grote maatschappelijke doel. De inspanningen staan uiteindelijk in het teken van (medische) 
hulp verlenen bij rampen, calamiteiten en evenementen. Het Nederlandse Rode Kruis houdt 
zich vanuit de afdeling Noodhulp Nationaal bezig met bevolkingszorg. Dus zij verlenen zorg 
aan de bevolking op na een calamiteit. De geneeskundige tak (Sigma-teams) helpt vele 
slachtoffers. Deze Sigma-teams worden gevormd door getrainde vrijwilligers, artsen en 
verpleegkundigen. Er wordt feitelijk altijd in opdracht van gewerkt; als de Veiligheidsregio 
hulp nodig heeft, dan komt het Rode Kruis in actie. Het verhogen van de snelheid van 
alarmeren is wel een aandachtspunt. Té lang wachten met het Rode Kruis inschakelen, doet 
de (nood)situatie vaak geen goed. 

Het Rode Kruis wil graag dat de hulpverlening zich meer verplaatst naar de voorkant van de 
veiligheidsketen. Een medewerker Beleid en Kwaliteit zegt: ‘Nu zijn we echt nog een soort 
van uitruk-organisatie, zeg maar, die vooral uitrukt daar waar we gevraagd worden door 
middel van een alarmeringstelefoontje. We willen eigenlijk ook meer aan de voorkant gaan 
zitten. Dus zelfredzaamheid bevorderen, burgerhulp initiatieven bevorderen, maar ook het 
informatieproces digitaliseren door meer met websites en apps te gaan werken.’ 

Zelfredzaamheid is een hot item binnen de organisatie. Hoe kun je mensen mobiliseren 
om zélf iets te doen voor hun eigen veiligheid of mooier nog: voor die van een ander? Hier 
is momenteel veel aandacht voor. Werknemers van het Rode Kruis worden steeds meer 
getraind op mensen trainen en begeleiden in het mobiliseren van hun ‘eigen kracht’. De 
overheid leunt steeds meer op de ‘zelfredzame burger’. Een kritische respondent heeft hier 
wel een voetnoot bij: ‘Je ziet dat de Gemeente steeds meer leunt op de zelfredzaamheid van 
mensen. En dit is voor een groot gedeelte ook terecht, want iedereen heeft een eigen netwerk. 
Maar voor een deel is dit niet terecht, want ongeveer één derde van de bevolking is nu al 
verminderd zelfredzaam, omdat deze groep oud of gehandicapt is. Maar heel veel mensen die 
zich normaal gewoon kunnen redden, kunnen dat niet meer als de normale routine wegvalt. 
Dan zijn ze zeer afhankelijk van zorgverlening. (…) Niet iedereen kan zichzelf weer op de rit 
zetten, sommigen hebben hierbij hulp nodig. En juist dit stuk noemen wij bevolkingszorg.’ 
Daarnaast is er een interessant spanningsveld tussen zelfredzaamheid en inbreuk van 
burgers op vakdeskundigheid van de professional. Want als burgers denken dat ze alles 
zelf net zo goed kunnen organiseren als professionals, wat voor effecten heeft dit dan op 
de veiligheid? Om zelfredzaamheid echt mogelijk te maken, is informatievoorziening een 
belangrijk aspect. In de ‘nieuwe’ wereld van sociale media is dat een aparte doelstelling 
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voor het Rode Kruis. Hoe zorg je ervoor dat je (jonge) mensen zo goed mogelijk kunt 
bereiken via verschillende (media) kanalen?

Het Rode Kruis stelt zichzelf ook sociale doelstellingen op het gebied van veiligheid. Contact 
houden met mensen in de wijk, in de Gemeente, in de maatschappij door middel van de 
Kruis-punten. De werkwijze en functie van deze ontmoetingspunten worden geïllustreerd 
in het volgende citaat: ‘Nou, kijk. We hebben Rode Kruis-gebouwen en soms ook Rode Kruis-
winkels in wijken zitten. (…) Op die manier heb je een soort van netwerkje waardoor mensen 
goed in staat zijn in die wijk hun ogen en oren de kost te geven. Soms hebben ze ook 
inloopuren in een wijkgebouw van het Rode Kruis. Of ze hebben een naaikransje en nodigen 
oude mensen uit. Of een bijeenkomst voor vrouwelijke allochtonen die bijvoorbeeld vaak 
minder makkelijk naar buiten komen. Die worden dan door een dame van ons verwelkomd 
en met koffie en thee praten ze dan over allerlei zaken die zich voordoen, al dan niet met 
een tolk.’ Op deze manier wordt er een netwerkje opgebouwd met als doel de (sociale) 
veiligheid te vergroten. Vanuit dit netwerk wordt ook de zelfredzaamheid gestimuleerd. 
Soms is het nodig om hiervoor eerst even ‘achter de voordeur te komen’: ‘Wij gaan ook in 
de wijken waar wij werken mensen bezoeken thuis waarvan wij het idee hebben van: nou, 
die zijn wat minder zelfredzaam. Daar gaan we naar binnen toe, kloppen op de deur of bellen 
aan en zeggen dan: we zijn van het Rode Kruis, we zouden graag met u samen eens even 
willen kijken of de omgeving waar u woont wel veilig is en of we daarin kunnen helpen. En 
dat soort dingen meer. En heel veel oudere mensen vinden dat prima!’ 

Eén respondent houdt een warm pleidooi voor meer hulpbereidheid. Hij ziet dit echt als 
doel van het Rode Kruis. Hij zegt, ‘Iedereen kan helpen, maar je moet wel bereid zijn om 
te willen helpen’. Het Rode Kruis zet in op de veronderstelling dat iedereen op zijn eigen 
manier of met een stukje opleiding ook kán helpen. Op deze manier probeert ze zoveel 
mogelijk mensen te bereiken en te binden aan de organisatie. ‘Hulpbereidheid is breed. 
Laten we zeggen dat eigenlijk iedere Nederlander bereid zou moeten zijn hulp te verlenen. 
Hoe dan ook. Dan zit je meteen dus in het onderste deel van de missie van ons: wij willen 
dat alle Nederlanders hulp verlenen. Dat is echt een missie, want dat is niet haalbaar. Maar 
je kan wel ernaar toe werken.’

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
Het vormgeven van de doelen van het Rode Kruis op het gebied van veiligheid zou niet 
mogelijk zijn zonder ál die vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie. Per regio zijn 
er talloze mensen die vrijwillig klaarstaan om in te springen als het nodig is; een prachtig 
teken van vertrouwen. Maatschappelijk en internationaal gezien is er veel vertrouwen in het 
Rode Kruis. Dit vertrouwen draagt absoluut positief bij aan het vormgeven aan de doelen 
op het gebied van veiligheid. Een belangrijk doel voor het Rode Kruis is om mensen die als 
vrijwilliger werken voor de organisatie te blijven mobiliseren,. De gemiddelde leeftijd van 
vrijwilligers is wel een kwestie, deze ligt relatief hoog. Sowieso is werken in een organisatie 
waarin vrijwilligers zo’n prominente plek hebben, iets anders dan werken in een organisatie 
die uitsluitend met professionals werkt. De dynamiek in werkrelaties is daardoor anders. Een 
coördinator Noodhulp zegt hierover: ‘Er komen altijd ideeën vanuit de vrijwilligers die wij als 

beroepskrachten ondersteunen. Want wij zijn een vrijwilligersorganisatie, dus de vrijwilligers 
staan als hoogst en de beroepstak staat daaronder. En wij nemen het altijd serieus, mits het 
wel een beetje realistisch is.’ Er is voor dit onderzoek vooral met professionele krachten 
gesproken, dus op basis van de onderzoeksgegevens is het moeilijk om hier meer in detail 
iets over te zeggen.

In sommige noodhulpgebieden kan en mag het Rode Kruis meer dan lokale hulpverlening 
bieden vanwege internationale verdragen met verschillende overheden. Hoe het Rode Kruis 
georganiseerd is, is hiermee per definitie contextafhankelijk. De medische hulpverlening 
wordt nationaal steeds effectiever georganiseerd. Zo zijn er recent nieuwe afspraken 
gemaakt over de verdeling van taken tussen de partners tijdens een inzet. De Sigma-teams 
van het Rode Kruis worden ingezet op lichtgewonden, waardoor de ambulancezorg zich 
kan richten op zwaargewonden. Met deze taakafspraak verwacht men efficiënter (en dus 
ook goedkoper) te kunnen werken. Intern is er veel aandacht voor hoe de processen lopen 
en waar het beter kan. Het belang van evalueren en oefenen wordt sterk benadrukt binnen 
de organisatie. Een medewerker Kwaliteit en Beleid zegt hierover: ‘Ik zorg ervoor dat na 
iedere inzet een evaluatie wordt uitgevoerd en de verbeterpunten meegenomen worden; 
uiteraard worden de goede punten vastgehouden. En dat we dat dan ook met elkaar delen. 
Dat betekent als er een inzet in Groningen is geweest, dat we in de rest van Nederland ook 
weten waar de verbeterpunten liggen, want daar kunnen we allemaal mee te maken krijgen.’ 
Daar waar kan, wordt ook aangesloten bij evaluaties van de Veiligheidsregio en andere 
externe partners. De kwaliteitscyclus wordt goed beheerd. 

Een andere belangrijke doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid van 
burgers. Hier wordt op verschillende manieren aan gewerkt. Er wordt door middel van 
trainingen geprobeerd om bij het personeel een mindset-verandering op gang te brengen. 
Dat hulpverleners zelf gaan inzien dat hulp verlenen niet alleen aan het ‘eind van de 
keten plaatsvindt, maar juist ook aan de voorkant’. Het informeren van burgers gaat via 
verschillende kanalen. Voorlichtingen via de Rode Kruispunten in de wijk en bij kwetsbare 
doelgroepen komt men ook achter de voordeur. Daarnaast worden digitale mogelijkheden 
verkend. De burgerhulp-website www.ikbenveilig.nl is hiervan een voorbeeld. Een 
respondent vertelt hoe de website werkt en waarom dit een voorbeeld is van het stimuleren 
van zelfredzaamheid van burgers: ‘We hebben www.ikbenveilig.nl ingezet bij de ramp op 
de A58 in Zeeland vorig jaar. Dan heb je dus te maken met een groot aantal slachtoffers 
en onzekerheid over het lot van de slachtoffers. Mensen kunnen zich aanmelden op de site 
als ze slachtoffer zijn. Ze zitten dan in een opvanglocatie waar wij ze helpen met inloggen. 
Soms kunnen namelijk gsm’s niet werken om welke reden dan ook: de batterij is leeg of het 
netwerk is overbelast. En dan kunnen wij met vaste computers assisteren daarin. En dan 
loggen ze dus in en dan zeggen ze: ‘Ik ben Jan Jansen, die leeftijd, ik woon daar.’ Familieleden 
kunnen dan via de andere kant inloggen.’ Een ander voorbeeld waar op digitale wijze wordt 
geprobeerd vorm te geven aan zelfredzaamheid, is de Rode Kruis-app. Deze is voor iedereen 
te downloaden en burgers kunnen hier informatie verkrijgen over eerste handelingen die 
nodig zijn bij een ramp of ongeval. Deze app is al 1,5 miljoen keer gedownload. De ambitie 
is er om meer met app’s te gaan werken.
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Het team dat geïnterviewd is (afdeling Noodhulp) geeft aan dat er in een open sfeer gewerkt 
wordt. Tevens is er ruimte om mee te denken en je mening te geven naar het Management 
toe. Een projectsecretaris geeft aan: ‘Naja, ik doe gewoon kantoorwerk eigenlijk, dus nee 
ik voel me hier wel veilig. Het is een vrij open sfeer eigenlijk, als je ergens mee zit kan je dit 
meteen zeggen. Daar wordt ook gewoon respectvol mee omgegaan. Er wordt gekeken naar 
oplossingen. Wat zou er anders kunnen, waar voel je je wel goed bij.’ Dit beeld wordt in de 
overige interviews bevestigd. In ‘het veld’ hebben medewerkers nog wel eens met agressie 
van patiënten te maken. Om hier goed mee om te kunnen gaan, wordt er getraind op de-
escalatie. 

Taken op het gebied van veiligheid
De hoofdtaak op het gebied van veiligheid bij het Rode Kruis is hulpverlenen ten tijde 
van rampen en crises. Zoals een respondent kernachtig formuleert: ‘Het onafhankelijk 
neutrale hulp verlenen van de mensen die het nodig hebben, dat is de kerntaak van het Rode 
Kruis en die krijgen we ook van het internationale Rode Kruis uit Geneve.’ In dit onderzoek 
is er gefocust op het nationale werkgebied van het Rode Kruis. Om de hoofdtaak van 
hulpverlenen vorm te kunnen geven zijn er vrijwilligers en beroepskrachten aan het werk, 
die allemaal verschillende taakaccenten hebben. Een vrijwilliger vertelt: ‘Bij het Nederlandse 
Rode Kruis houden wij ons bij noodhulp nationaal bezig met bevolkingszorg, dus de zorg 
voor de bevolking op het moment dat er iets gebeurt en de veiligheidsregio heeft ons nodig. 
Wij werken altijd in opdracht van.’ De medische hulpverlening wordt door (professionele) 
Sigma-teams gedaan, in samenwerking met ambulancepersoneel. Op de achtergrond zijn er 
natuurlijk in de informatievoorziening, materieel en logistiek ook allerlei mensen actief. De 
informatievoorziening naar burgers loopt onder andere via sociale media en internet. Wat 
logischerwijs ook weer verschillende taken genereert. Materiaal en Logistiek zijn aparte 
takken, maar wel erg belangrijk voor het primaire proces. Hier wordt in de interviews verder 
niet veel over gezegd. In de samenwerking met de (keten)partners wordt er op bestuurlijk 
en strategisch niveau gewerkt aan het proces van noodhulp verlenen door bijvoorbeeld 
werkafspraken te maken inzake efficiënter samenwerken. Intern wordt aan de kwaliteits- en 
beheercyclus gewerkt door evalueren en oefenen. 

De doelstelling van het Rode Kruis om meer aan de voorkant van de veiligheidsketen iets 
voor burgers te betekenen door middel van het bevorderen van zelfredzaamheid genereert 
een scala aan taken. Deze taken liggen meer in het sociale domein, bijvoorbeeld contact 
maken met burgers (in real life en digitaal). Informatie en kennis delen rondom ‘de 
zelfredzame burger’ binnen én buiten de organisatie is een taak op zich.

Samenwerking met andere partijen
Intern: Intern worden de grootste partijen gevormd door de professionele krachten én al 
die vrijwilligers die een bijdrage leveren aan het Rode Kruis. Het informeren, opleiden en 
aansturen van al die vrijwilligers door heel Nederland wordt door professionals op kantoor 
in goede banen geleid.

De organisatie van het Rode Kruis kent landelijke afdelingen, maar ook regionale afdelingen. 
Binnen deze structuren zijn er verschillende partijen werkzaam. Deze worden niet expliciet 
genoemd in de interviews. Uitsluitend de afdeling Noodhulp (kantoor Den Haag) is in 
dit onderzoek betrokken en er wordt wel (in beperkte mate) over organisatiestructuren 
gesproken, maar niet per sé over partijen.

Het Rode Kruis heeft uiteraard ook samenwerkingsverbanden met organisaties in andere 
landen. Dit is een uitgebreid netwerk. Ook de Islamitische zusterorganisatie de Rode Halve 
Maan wordt als partner genoemd.

Extern: Er zijn op bestuurlijk en operationeel niveau verschillende partners waarmee het 
Rode Kruis samenwerkt. Standaardpartners van het Rode Kruis zijn: De Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Ambulancezorg Nederland, GGD, gemeenten 
en ministeries, het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en landelijke organisaties in 
crisisbeheersing. De Gemeente is in dit rijtje wel de belangrijkste, want als opdrachtgever 
schakelt zij het Rode Kruis in. Als er opgeschaald wordt tijdens een ramp of crisis wordt ook 
het ministerie belangrijk. Het (N)IFV en landelijke organisaties in crisisbeheersing leveren 
vooral kennis. 

Dan is er nog een aantal organisaties die door een respondent treffend ‘concullega’s’ 
worden genoemd. Dit zijn externe partners waarmee wel wordt samengewerkt, maar 
die voornamelijk in hetzelfde werkgebied zitten en daardoor soms óók concurrenten zijn. 
Onderstaand citaat maakt dit duidelijk: ‘… nou samenwerken, wil ik niet zeggen, want we 
zijn soms wel concurrenten van elkaar. Je hebt bijvoorbeeld het Oranje Kruis, dat is een 
vereniging die zich vooral richt op EHBO-opleidingen. We doen dat zelf ook, dus we zijn 
eigenlijk een beetje concurrent in de markt. Je ziet dat wij aan evenementenondersteuning 
doen, maar je ziet ook particuliere organisaties die dat doen. Maar goed, dat betekent wel 
dat je daarmee in gesprek moet zijn, dat je ervoor zorgt dat je weet wat er daarin omgaat. En 
ook op het gebied van verbindingen. Wij hebben onze eigen verbindingsdienst, een logistieke 
dienst. Ook daar zijn natuurlijk andere kapers op de kust, bijvoorbeeld de organisatie Dares, 
zij houden zich bezig met een stuk logistieke verbindingen. Dares ondersteunt dus ook bij 
evenementen en grote rampen. Maar dat kunnen wij ook. Je moet dus weten wat de andere 
organisaties kunnen. In plaats van samenwerken zou ik het meer op de hoogte van elkaars 
mogelijkheden zijn willen noemen.’ 

De ANWB en het Onderwijs worden genoemd als mogelijke nieuwe partners om het 
(verplicht) halen van het EHBO-diploma te kunnen koppelen aan het halen van een 
rijbewijs. Om het zodoende meer gewicht te geven. In een aantal Europese landen gebeurt 
dit al. In het kader van zelfredzaamheid worden als gewenste partners de huisartsenposten 
in de wijk genoemd, maar ook samenwerking met grote zorginstellingen. En mogelijk de 
paramedische hulpverlening. Op lokaal niveau is er wat externe partners betreft nog veel 
te winnen.
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Shell
Staatsonafhankelijke multinational. Eén van de zes grootste oliemaatschappijen wereldwijd.

Betekenis veiligheid
De betekenis van veiligheid binnen Shell wordt goed samengevat door een operationeel 
manager die aangeeft dat het gaat om het beschermen van personeel, gebouwen, 
materialen en het imago. Dat mensen veilig hun werk kunnen doen, daarna gezond en heel 
weer naar huis kunnen, wordt door de meeste respondenten als meest belangrijk gezien. 
Respondenten geven aan dat veiligheid binnen Shell heel belangrijk gevonden wordt en dat 
dit voortkomt uit de werkzaamheden in de chemie. Veiligheid wordt in die zin gezien als 
een voorwaarde voor het uitvoeren van werkzaamheden. Als het werk niet op een veilige 
manier gedaan wordt, vormt dat een bedreiging voor de omgeving en voor de werknemers. 
Daarom wordt van werknemers van Shell verwacht dat ze verantwoordelijkheid dragen 
voor de veiligheid van collega’s. Dat ze elkaar helpen bij incidenten en elkaar aanspreken 
op veiligheid.

Het imago van Shell op het gebied van veiligheid is erg belangrijk en wordt gezien als 
één van de zaken die beschermd dienen te worden. Een beveiliger zegt hierover: ‘Kijk, 
elk negatief berichtje over de veiligheid binnen Shell heeft ook gevolgen voor hun industrie 
mondiaal, zeg maar. Als jij als bedrijf met een dergelijke business bezig bent, olieboringen 
en de ontwikkeling van fossiele brandstoffen, dan is het niet goed als jij daar negatieve 
publiciteit krijgt omtrent veiligheid. We hebben gezien wat er bij BP gebeurd is toen met 
die lekkage, dat gaat om miljarden. En daarom is Shell heel scherp op veiligheid naar 
buiten toe...’.

Door een van de respondenten wordt ook informatieveiligheid genoemd als belangrijk 
aspect van veiligheid: ‘Dat we heel erg oppassen dat informatie niet uitlekt, dat mijn 
computer goed beveiligd is, dat ik m’n computer altijd bij me houd. Ik heb soms informatie op 
mijn computer staan... Mijn computer is beveiligd met een code, mijn pasje is beveiligd met 
een code, zelfs mijn email is dan nog beveiligd met een code. En soms heb ik een password 
op een document binnen een email. Dus vierlaagse beveiliging. Ik ben me heel erg bewust 
van het feit dat ik met nieuwe producten en processen bezig ben en dat we daarvan ook de 
veiligheid garanderen’. Hiermee wordt dus voornamelijk gedoeld op het beschermen van 
door de organisatie ontwikkelde kennis en producten.

Tenslotte geven respondenten aan wanneer hun gevraagd wordt naar wat veiligheid voor 
hen persoonlijk betekent, dat dit erg subjectief is. Dat veiligheidsgevoel daarbij van belang 
is en dat dit sterk afhangt van de persoon. Veiligheid betekent ‘comfortabel zijn’ en ‘geen 
onzekere situatie hebben’. Dit gevoel wordt dus verbonden aan de omstandigheden en 
situaties op de werkplek. Daarnaast wordt ook erkend dat veiligheid een relatief begrip is, 
omdat er altijd iets kan gebeuren.

Hoewel de meeste respondenten aangeven zich veilig te voelen binnen de organisatie, 
wordt er ook een keerzijde genoemd van de vele veiligheidsmaatregelen die Shell hanteert. 

Eén van de respondenten geeft aan: ‘Ik voel me zeker veilig binnen het gebouw, soms iets té 
veilig’. En legt verder uit: ‘Nou het is wel, het kan ook niet anders in zo’n grote organisatie, 
maar ik bedoel als je binnenkomt is het overal. Bijvoorbeeld die camera’s die je hebt en de 
poortjes, ik weet wel dat het nodig is enzo. En Security die dan de ene keer daar is en de 
andere keer daar. Naar mijn idee is het heel erg in het zicht. Het is natuurlijk wel belangrijk, 
dat snap ik allemaal wel. (…) Het is zeg maar niet een warm welkom. Soms ligt het er 
gewoon iets te dik bovenop. Dat iedereen als een soort van potentieel crimineel wordt gezien’.

Doelen op het gebied van veiligheid
Binnen Shell is een zeer belangrijk doel dat wordt nagestreefd op het gebied van veiligheid, 
en dat is ‘goal zero’. Dit doel wordt duidelijk uitgelegd door een respondent: ‘Ik denk dat 
er eigenlijk maar één echt doel is en dat is ‘goal zero’. Wat wil zeggen: geen incidenten. En 
dat ondersteunt ook gelijk de onderliggende doelen: je wilt je reputatie beschermen naar 
buiten toe, je wilt de veiligheid van je medewerkers beschermen en je wilt geen fysieke 
schade toebrengen aan je eigen installaties of installaties van anderen. Als je ‘goal zero’ 
bereikt, bereik je daarmee ook gelijk je andere doelen’. Dit doel wordt door alle bevraagde 
respondenten genoemd en zij onderschrijven allen dat dit van groot belang is voor de 
organisatie. Hier wordt nog aan toegevoegd dat de doelen praktischer worden naarmate 
men verder in de organisatie zit. Voor de afdelingen Asset Protection en Security is het doel 
ervoor te zorgen dat het gebouw veilig is, dat mensen veilig hun werk kunnen doen en het 
reageren op incidenten. Voldoen aan wetgeving, ook met betrekking tot het milieu, wordt 
ook genoemd als een belangrijk doel van Shell op het gebied van veiligheid.

Bewust omgaan met veiligheid wordt gezien als de belangrijkste manier om ‘goal zero’ 
te behalen. Om te illustreren wat hiermee precies bedoeld wordt, maakt een operationeel 
manager de vergelijking met verkeersveiligheid: ‘Wat is veiliger, een rotonde of een kruispunt 
met stoplichten? Bij een rotonde moet je nadenken. Je bent dan bewust bezig met een stukje 
veiligheid. Komt er een fietser, een voetganger of een auto aan? Daar let je dan op. En bij 
een stoplicht ga je er automatisch van uit dat je gewoon kan oversteken... en dat is het grote 
verschil tussen bewust en onbewust met veiligheid omgaan’.

Door één van de respondenten wordt overigens gezegd dat het een hoofddoel van Shell 
is om geen negatieve publiciteit te krijgen over veiligheid. Dit omdat dat de grootste 
impact heeft als er iets misgaat. Op globaal niveau kan dit effect hebben op de verkoop, 
bijvoorbeeld omdat mensen naar aanleiding van negatieve publiciteit niet meer naar Shell 
toe gaan.

Ook met betrekking tot maatschappelijke doelen op het gebied van veiligheid wordt ‘goal 
zero’ besproken: ‘Als je ‘goal zero’ bereikt, bereik je ook dat de omgeving niet aan gevaar 
is blootgesteld’. Toch is er wat betreft de veiligheidsdoelen voor de samenleving minder 
overeenstemming onder de respondenten dan over de doelen binnen Shell. Het werken 
aan groene energie is een doel dat zou kunnen vallen onder veiligheidsdoelen voor de 
samenleving. Hieraan wordt toegevoegd dat daar eigenlijk al veel eerder iets mee gedaan 
had moeten worden, maar dat die ontwikkeling door de macht van oliemaatschappijen 
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-vanwege geld- altijd is tegengehouden. Op dit moment is er volgens de betreffende 
respondent toch meer aandacht voor groene energie, omdat de olie begint op te raken en 
er meer druk wordt uitgeoefend vanuit overheden, dit laatste vanwege klimaatverandering. 

Verder wordt er met betrekking tot maatschappelijke veiligheidsdoelen genoemd dat er op 
de productielocaties veiligheidsnormen en doelstellingen zijn op het gebied van emissies 
naar lucht of water. Dit geldt ook voor klachten van omwonenden. Verder wordt er door de 
beveiliging gereageerd bij onveiligheid in de omgeving: ‘Als we een auto in brand zien staan 
buiten het terrein, dan zullen we ook de Brandweer bellen. Dus het is niet zo van: oh, het is 
buiten het terrein dus we doen er niks aan’.

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
De manier waarop doelen op het gebied van veiligheid binnen Shell worden vormgegeven, 
is voornamelijk top-down. De belangrijkste doelen, zoals ‘goal zero’, worden door Shell 
wereldwijd vastgesteld. Nader uitgewerkte doelen worden aangepast op de specifieke 
locatie, maar komen op een uniforme wijze tot stand: ‘Shell heeft een global policy op het 
gebied van HSE waarbij safety de boventoon voert. Dit kun je zien als de Bijbel van veiligheid 
van Shell. Aan die global policy moet iedere locatie voldoen. Alle lokale plannen zijn 
gebaseerd op het grotere globale policy, maar aangepast op elke locatie. Met behulp van een 
HSE- managementsysteem wordt het overkoepelend veiligheidsbeleid passend gemaakt voor 
iedere locatie. Dit is de detailuitwerking per locatie en hieruit komt het controlled framework, 
zoals dat zo mooi heet, voort. Hierin staan alle veiligheidstechnieken beschreven. Het gaat 
ook in op milieu, gezondheid en veiligheid’. Onderdeel van dit ‘controlled framework’ zijn de 
‘12 Life Saving Rules’ die zijn geformuleerd om ‘goal zero’ te kunnen bereiken.’

Op locatieniveau worden doelen op het gebied van veiligheid vormgegeven door de afdeling 
HSE, het Security Emergency Response Team, Site Technicians en operationeel beheerders. 
Werknemers hebben invloed op deze doelen door zaken aan te geven bij leidinggevenden. 
De bevraagde respondenten hebben overigens over het algemeen niet het gevoel veel 
invloed te hebben op de doelen op het gebied van veiligheid. 

Shell is volgens respondenten een klantgerichte organisatie, die openstaat voor input van 
buitenaf. Buurtbewoners hebben invloed op veiligheid door bijvoorbeeld een melding te 
maken van geluidsoverlast. Iedereen die van buitenaf iets meldt bij Shell krijgt meteen een 
terugkoppeling of er wordt geprobeerd iets mee te doen. Ook door HSE worden klachten 
van buiten meteen onderzocht.

Taken op het gebied van veiligheid
Alle werknemers van Shell dienen VCA gecertificeerd te zijn. Dit geldt ook voor de bedrijven 
waar Shell mee samenwerkt. Een onderdeel van de VCA- certificatie is het deelnemen aan 
toolbox-sessies, waarbij groepen werknemers instructies krijgen van de verantwoordelijken 
bij HSE. Beveiliging van een pand en emergency response zijn taken van de afdeling Asset 
Protection. Hier zijn het beperken van imagoschade, fysieke schade, emotionele schade en 
het waarborgen van de continuïteit van bedrijfsprocessen vooral van belang. Voldoen aan 

wet- en regelgeving is een taak van HSE. De primaire taak van de beveiliging is signaleren, 
alarmeren, de-escaleren en delegeren. Binnen laboratoria van Shell wordt gebruikgemaakt 
van risk-assessments en het Hazard Effect Management Protocol. Een belangrijke taak op 
het gebied van veiligheid is dan ook: alle risico’s afdekken door middel van protocollen.

Van alle medewerkers van Shell wordt verwacht dat zij oplettend zijn en ingrijpen als 
veiligheidseisen niet worden nageleefd. Elkaar aanspreken op het gebied van veiligheid is 
de eerste regel van de ‘12 Life Saving Rules’ en dit wordt dan ook gestimuleerd door het 
Management. Als mensen zich niet aan de regels houden, dan zou daar in principe een 
Fout- en Incidentmelding (FIM) van gemaakt moeten worden. Of er wel of geen FIM wordt 
gemaakt, hangt sterk af van de persoonlijke inschatting van de situatie door betrokkenen. 
Iedereen krijgt een training over hoe je een FIM moet maken. Incidentmeldingen worden 
ook met elkaar besproken.

Er wordt ieder jaar een safety day georganiseerd waarbij allerlei lezingen over veiligheid 
gegeven worden. Daarnaast organiseert Shell nog vele andere evenementen op het gebied 
van veiligheid. De doelstelling is om één keer per maand een dergelijk evenement te houden. 
Zo is er in het verleden een safety ontbijt georganiseerd. Ook is er een alcoholsimulator 
geregeld. Verder worden in de evaluatie na een incident de lessons-learned met alle 
betrokkenen gedeeld via een brief. Tenslotte is er een game ontwikkeld op basis van de ’12 
Life Saving Rules’, om mensen bewust te maken van veiligheid.

Het naleven van de ‘12 Life Saving Rules’ is van zeer groot belang binnen Shell. Bij alle 
regels en protocollen die Shell rijk is, worden overigens wel kanttekeningen geplaatst 
door de respondenten. Zo zegt een respondent over de ‘12 Life Saving Rules’: ‘Je wordt er 
bijna mee doodgegooid’. Dat het vastleggen van regels en protocollen op het gebied van 
veiligheid niet zaligmakend is, wordt ook onderschreven door een Real Estate manager 
bij Shell: ‘Kijk, je kan lokaal regels bepalen, een control framework waarin regels omtrent 
veiligheid staan beschreven. Daar kun je lokaal aanpassingen op maken en je kan lokaal in 
regelgeving dingen doen. Alleen regels helpen niet. Risico’s ontstaan meestal door gedrag en 
dat gedrag beïnvloeden doe ik zo veel mogelijk één op één door rond te lopen’. Een andere 
respondent geeft ook aan dat contact met mensen een belangrijke manier is om veiligheid 
te borgen en dat regels en protocollen niet altijd helpen: ‘Observeren, met mensen praten, 
naar werkzaamheden kijken. En dan niet met het oogmerk om fouten te constateren, maar 
om te kijken of datgene wat wij doen, of de omstandigheden die wij creëren, goed zijn en 
mensen helpen. Soms helpen deze ook niet. Een groot bedrijf heeft veel regels, heel veel 
protocollen en heel veel procesbeschrijvingen en dat helpt absoluut niet altijd’.

Samenwerking met andere partijen
Intern: Binnen Shell wordt er op het gebied van veiligheid samengewerkt door de 
afdelingen: HSE, Process Design, Security, Real Estate, Business Projects & Technology, 
Asset Protection, de interne kliniek en de arbeidshygiënist. 



128 129 

Extern: Externe partners waar Shell mee samenwerkt op het gebied van veiligheid zijn 
onder andere de Politie (wijkagent), Brandweer, gemeenten en de Inlichtingendienst. Met 
deze partners is er voornamelijk incidenteel overleg. Ook worden bewoners en bedrijven in 
de omgeving door Shell als externe samenwerkingspartners benoemd. Overige organisaties 
die de bevraagde respondenten noemen zijn: Delta Safe (surveillance), G4S (particuliere 
beveiliging), Eurest (software), Johnsons Controls en Compass (serviceproviders), adviseurs 
(Dupont), certificeerders, schoonmaak, catering, taxibedrijf, klanten, leveranciers en 
transporteurs.

Als mogelijke verbeterpunten met betrekking tot de samenwerking met externe partners 
wordt geopperd om de samenwerking met partners in de keten voor en na Shell, zoals 
klanten en leveranciers, te verstevigen. Ook zou er op het gebied van veiligheid meer 
samengewerkt kunnen worden met concurrenten.

Staedion
Woningcorporatie in Den Haag met gevarieerd aanbod woningtypen voor alle inkomens. 
Hoort bij de tien grootste woningcorporaties van Nederland.

Betekenis veiligheid
Als het gaat om de betekenis die aan veiligheid wordt geven binnen Staedion, is vooral 
persoonlijke veiligheid van de medewerkers van belang. Deze betekenis van veiligheid wordt 
gedeeld door alle respondenten en dus ook in de verschillende lagen van de organisatie. 
De persoonlijke veiligheid van medewerkers in relatie tot de klanten van Staedion (de 
bewoners) staat hierin centraal. Er wordt aangegeven dat bewoners mondiger worden, 
maar dat agressieproblematiek niet veel voorkomt. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen instrumentele agressie, bijvoorbeeld om zo een manager te spreken te krijgen of 
iets anders voor elkaar te krijgen, en agressie vanuit frustratie, bijvoorbeeld bij uitzetting. 
Om medewerkers te trainen, worden er structureel agressietrainingen gegeven binnen de 
organisatie en zijn er agressieprotocollen opgesteld. Daarnaast zijn er op kantoor speciale 
transparante ruimtes voor risicovolle gesprekken, zitten er tags op alle deuren en zijn er 
alarmknoppen en camera’s aanwezig.

Staedion heeft een Agressieplatform, waar medewerkers na een agressie-incident samen 
met een leidinggevende een laagdrempelig formulier invult. Zo wordt de frequentie en aard 
van agressie gemonitord. Medewerkers worden ook geholpen met het doen van aangifte 
indien dat van toepassing is. Door middel van de ingevulde formulieren wordt tevens 
gekeken of nazorg nodig is voor medewerkers. Staedion heeft onder de medewerkers een 
sociaal team dat een extra opleiding gevolgd heeft om collega’s te kunnen opvangen 
na incidenten. Het belang van nazorg wordt overigens ook in verband gebracht met het 
tegengaan van ziekteverzuim onder medewerkers. Er wordt door het Agressieplatform 
gewerkt aan een veiligheids-app voor medewerkers in het veld, zodat hun locatie bekend is 
en er snel mensen ter plekke kunnen zijn wanneer er een incident is. 

Uit de interviews komt naar voren dat medewerkers zich over het algemeen veilig voelen 
en dat de trainingen, protocollen, alarmknoppen, de nazorg en het belang dat binnen 
Staedion aan veiligheid en onderlinge steun gehecht wordt, hieraan bijdraagt. Er wordt 
wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen veiligheid op kantoor en in het werkveld. Dit 
onderscheid wordt geduid door te spreken over ‘ons gebied’ en ‘hun gebied’. Medewerkers 
op kantoor voelen zich veiliger dan die in het werkveld. Veiligheid in het werkveld is 
lastiger te organiseren, omdat medewerkers zich dan bij mensen thuis begeven. Uit 
veiligheidsoverwegingen gaan zij niet alleen, maar met zijn tweeën naar bepaalde plekken. 

Tenslotte wordt op het gebied van de persoonlijke veiligheid ook het werken conform VCA 
(Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) genoemd door twee respondenten. 
Medewerkers worden hier vier keer per jaar onaangekondigd op gecontroleerd. Het is 
belangrijk medewerkers continu te blijven herinneren aan het belang van VCA. Werken 
volgens VCA kost tijd en geld, maar het geeft aan dat veiligheid binnen Staedion hoog 
in het vaandel staat. Dit zie je ook terug in het maandelijkse Toolbox-overleg tussen 
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onderhoudsmedewerkers. Tijdens dit overleg is er ruimte voor medewerkers om zaken rond 
veilheidsaspecten in te brengen.

Een andere belangrijke betekenis van veiligheid binnen Staedion is de veiligheid van de 
bewoners. In het kader hiervan wordt vaak gerefereerd aan ‘Schoon, Heel en Veilig’. Op het 
gebied van veiligheid van bewoners wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke veiligheid, die 
voornamelijk gaat over de (technische) veiligheid van de woningen en het veiligheidsgevoel 
van bewoners. Dat deze twee aspecten op een ingewikkelde manier aan elkaar gerelateerd 
zijn, wordt duidelijk onderschreven: ‘De werkelijke fysieke veiligheid en het gevoel is een 
wereld van verschil... Je kan een woning als een bunker beveiligen, maar dan hebben mensen 
nog steeds niet een veilig gevoel.’ Aldus een manager Thuiszorg van Staedion. 

Met de fysieke veiligheid van woningen wordt vooral de onderhoudsstaat van de woning, 
goed hang- en sluitwerk, verlichting en het bijhouden van groen rond de woningen bedoeld. 
Ook inbraakpreventie valt hieronder. Om inbraak te voorkomen, plaatst Staedion camera’s 
en spionnetjes, in sommige gevallen in samenwerking met de Gemeente of de Politie. Met 
deze partijen wordt soms ook samengewerkt inzake het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Met 
betrekking tot het voorkomen van inbraken spelen, naast de veiligheid van de bewoners, ook 
financiële overwegingen mee. Als er veel inbraken zijn in een wijk, dan kan dat uiteindelijk 
leiden tot leegstand. Staedion draait daarnaast vaak op voor de reparaties na inbraken. Ook 
het onderhouden van de omgeving van woningen heeft een financiële reden; dit is namelijk 
van invloed op de waarde van het vastgoed en dus op het vermogen van Staedion.

Verder is brandveiligheid voor Staedion. een belangrijk aspect van de fysieke veiligheid 
van bewoners. En tenslotte worden een veilig woonmilieu in huis en het voorkomen van 
koolstofmonoxide genoemd. Met betrekking tot deze aspecten wordt er door Staedion 
geïnvesteerd in voorlichting om de fysieke veiligheid te bevorderen, maar ook om positief 
bij te dragen aan het veiligheidsgevoel van bewoners.

Het veiligheidsgevoel van bewoners is nog een aspect van veiligheid waaraan belang 
gehecht wordt door Staedion. Het is ook onderdeel van de missie van Staedion: bewoners 
moeten zich thuis voelen in hun woning. Bij Staedion wordt dit veiligheidsgevoel 
regelmatig gemeten als onderdeel van de Klantcontactmonitor, die bewoners bevraagt 
over het thuisgevoel. Veiligheidsgevoel is een onderdeel hiervan. Verder zijn er diverse 
mensen in dienst bij Staedion die dicht bij de bewoners staan, zoals bewonersconsulenten, 
huismeesters, complexmedewerkers en wijkcomplexmeesters. Bewoners kunnen hier 
terecht met vragen en zorgen. Staedion werkt aan dit veiligheidsgevoel door de input van 
bewoners serieus te nemen en door voorlichting te geven.

Doelen op het gebied van veiligheid
De doelen van Staedion op het gebied van veiligheid vallen grotendeels samen met 
de eerder genoemde missies ‘Schoon, heel en veilig’ en het ‘zich thuis voelen’ van de 
bewoners. Hiernaast worden ook het monitoren van agressie-incidenten en de begeleiding 
van medewerkers genoemd. 

De meer concrete doelen op het gebied van veiligheid worden veelal vastgesteld op basis 
van de Beheerintensiteitkaart (BIK) die Staedion hanteert. Een manager Thuisteam legt 
uit: ‘Onze wijken of clusters krijgen de kleur rood tot en met donkergroen. Rood is alle 
alarmbellen aan en donkergroen, daar hoef je eigenlijk niet naartoe. Dat is een perfect 
complex, geen omkijken naar. En dan heb je geel, oranje en lichtgroen daar tussenin. We 
maken onze plannen op die kleuren. Dus in een donkergroen gebied gaan we eigenlijk niet 
zoveel geld, energie, beheer en personeel insteken. Terwijl een rood gebied… Ja, wat is nou 
de reden van het rood? Het kan zijn dat er maar één overlast gevend gezin woont, of dat 
door de bouw heel vervelend wonen is. Het kan ook zijn dat er een drugsbende opereert. En 
dan gaan we de projectplannen daar op maken. Dat bepaalt ons beleid en daar is veiligheid 
een onderdeel van.’ Op basis van de BIK worden dus oplossingen op maat gezocht voor de 
specifieke problemen in een gebied. Verder worden er doelen gesteld op basis van input van 
bewoners via bewonerscommissies en buurtpreventieteams.

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
De doelen van Staedion op het gebied van veiligheid worden vormgegeven via diverse 
wegen. Zoals besproken speelt de BIK hierin een belangrijke rol en is er ook sprake van een 
bottom-up werking: bewoners kunnen aangeven wat zij gedaan willen hebben op het gebied 
van veiligheid. In die zin wordt er bij Staedion voor een groot deel vraag-gestuurd gewerkt. 
Er zijn echter ook onderwerpen, zoals het beleid met betrekking tot koolstofmonoxide, 
die echt top-down vanuit Staedion geïmplementeerd worden. Daarnaast heeft Staedion 
prestatieafspraken met de gemeenten op basis waarvan het hoofdbeleid wordt vastgesteld. 
En ook op politiek niveau wordt er richting gegeven aan het beleid van Staedion. 

Niet alle respondenten bij Staedion hebben het gevoel invloed te hebben op het vormgeven 
van doelen op het gebied van veiligheid. Een onderhoudsmonteur geeft aan: ‘Nee, niet echt 
dat ik dat gevoel heb. Als het echt nodig zou zijn, zou dat wel lukken. Maar dat zal dan via 
de OR ofzo moeten’. En voegt daaraan toe niet makkelijk bij een manager binnen te kunnen 
lopen.

Bij de managers binnen Staedion overheerst juist het gevoel dat ze veel invloed hebben op 
het vormgeven van doelen op het gebied van veiligheid. Ook geven zij aan dat bewoners 
hierbij worden betrokken, mede omdat zij verplicht zijn dit te doen. Een respondent 
vertelt: ‘Het ondernemingsplan, bedrijfsplan en het jaarplan wordt ook met die club (de 
huurderscommissie waarin de bewonerscommissies samenkomen) besproken. Daar is 
veiligheid een agendapunt. Schoon, heel en veilig zeg maar, die driepoot waar bewoners 
heel sterk bij betrokken zijn. Die worden daar gewoon ook besproken, hè. Mogelijke wensen 
van bewoners worden meegenomen. Dat gaat heel ver hoor. Maar dat is oké. Ja, wij als 
corporatie hebben een participatiewet, euh de WWSH. Je moet overleggen. We willen het, 
maar moeten het ook echt. Dus je moet ook echt bewoners meenemen in dat soort dingen.’

Het betrekken van burgers is dus een belangrijk punt bij Staedion, hoewel dit niet altijd 
even makkelijk is: ‘Wij vragen ook aan bewoners: hebben jullie plannen voor plekken? Wat 
moet er veranderen? Wat moet er anders? Wat gaat er goed natuurlijk ook. En wat kan er 
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beter? Dus ja, zo proberen we echt die lagen in de participatie te krijgen. Samen dingen 
vorm te geven. Dat lukt niet altijd, hoor. Want er zijn heel veel complexen waar mensen niet 
georganiseerd zijn. Niet mee willen denken. Die zijn veel meer bezig met de struggle of elke 
dag, om het zomaar te zeggen. Maar we proberen het wel. Dus zo ziet die gelaagdheid er 
ook wel in.’

Taken op het gebied van veiligheid
De taken die Staedion heeft op het gebied van veiligheid vallen voornamelijk onder de noemer 
‘Schoon, heel en veilig’, waarin het ‘zich thuis voelen’ van bewoners wordt nagestreefd. 
De taken worden veelal geconcretiseerd op basis van de BIK en in samenwerking met de 
Gemeente. Daarnaast zijn er taken op het gebied van VCA en het in de gaten houden van 
veiligheid bij het bouwen van woningen. Staedion heeft een projectontwikkelingstak die 
bij nieuwbouw let op de wetgeving op het gebied van de veiligheid van nieuwe woningen. 
Verder wordt bij nieuwbouw ook de beheerafdeling uitgenodigd om te kijken naar de 
verwachte veiligheid van een nieuw ontwerp. Dan wordt gelet op diefstalgevoeligheid 
of kans op overlast of vandalisme. Dit doet ze door bijvoorbeeld donkere hoekjes in het 
ontwerp te voorkomen of transparante schuren te bouwen. 

Samenwerking met andere partijen
Intern: Intern werken de verschillende afdelingen van Staedion goed samen. Door de 
bevraagde onderhoudsmonteur wordt echter wel opgemerkt dat hij geen terugkoppeling 
krijgt van Sociaal Beheer wanneer hij een melding maakt van een probleem en dit wel 
zou waarderen.

Extern: Extern werkt Staedion nauw samen met de Gemeente en de Politie op het gebied 
van veiligheid. De lijnen tussen deze organisaties zijn kort. Binnen de Gemeente heeft 
Staedion te maken met verschillende personen en afdelingen, zoals DSO, de burgemeester, 
Openbare Orde en Veiligheid, stadsdeeldirecteuren en Stadsbeheer. Andere belangrijke 
externe partners zijn de Brandweer, aannemers, de bewonerscommissies, RIAGG, GGZ, 
Parnassia, Leger des Heils, Kesler Stichting en Vluchtelingenwerk. Als mogelijke nieuwe 
externe partner worden plaatselijke winkeliers genoemd.

Deze samenwerking wordt ingevuld door netwerkbijeenkomsten, stakeholdersmeetings, 
wijkteams, signaleringsteams en door op een meer informele manier regelmatig met elkaar 
bij te praten. Het belang van samenwerking wordt duidelijk onderschreven bij Staedion: ‘We 
hebben die samenwerking echt heel hard nodig om het werk te doen wat we moeten doen. 
Dat is zeker. Iedereen gaat zich steeds meer terugtrekken op zijn kerntaken. Dat doen wij 
ook. Maar wat je dan ziet is die sub-optimalisatie. Dat heel veel tussen wal en schip gaat 
vallen. En daar moet je gewoon bovenop blijven zitten. Signaleren. Kijken hoe gaan we dat 
in godsnaam aan elkaar knopen om dat wel voor elkaar te krijgen?!’

Van Oord
Eén van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste activiteiten 
van Van Oord zijn landaanwinning, aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, het 
beschermen van kusten en oevers en offshorewerkzaamheden.

Betekenis veiligheid
Bij Van Oord is het voorkomen van ongelukken de meest genoemde betekenis van veiligheid 
onder respondenten. Dat alle medewerkers aan het einde van de dag zonder kleerscheuren 
naar huis kunnen, wordt daarbij het belangrijkste gevonden. Om dit te bereiken wordt er 
binnen Van Oord veel waarde gehecht aan het goed uitvoeren van het werk en het leren 
van ongelukken en bijna-ongelukken. Ten behoeve van de veiligheid is bewustzijn op de 
werkvloer van belang. Het herkennen van risico’s, zodat deze kunnen worden gereduceerd 
naar een acceptabel niveau (geen slachtoffers en zo min mogelijk schade). Verder moet 
iedereen weten op welke wijze men het werk veilig uit kan voeren. Praten en vragen stellen 
zijn daarbij belangrijk. Oók vragen durven stellen wanneer de situatie onduidelijk is.

Eisen en richtlijnen die van toepassing zijn op het werk van Van Oord spelen een zeer 
belangrijke rol bij veiligheid. Hierbij spelen ARBO-richtlijnen de belangrijkste rol op het 
land en op zee is dat de ISM (International Safety Management Code; internationale norm 
voor scheepsmanagement om veiligheid op zee te waarborgen en ter voorkoming van 
menselijk letsel, schade aan het milieu en schade aan eigendommen). Daarnaast heeft Van 
Oord ook te maken met veiligheidseisen van klanten. Dat de verschillende veiligheidseisen 
kunnen zorgen voor een spanningsveld wordt duidelijk verwoord door een projectmanager: 
‘Daarnaast is het belangrijk een goede balans te vinden in de voortgang en de veiligheid. 
Wat ik zelf vind, is dat veiligheid niet door moet slaan. Als er te veel veiligheid is, kan je 
eigenlijk niet meer werken en dat is ook weer niet de bedoeling. Even wachten met het werk 
en met elkaar praten voordat de klus begint kan dit voorkomen’. Door alle eisen waar Van 
Oord mee te maken heeft is er een grote vraag naar ‘papieren veiligheid’. Dit werkt soms 
averechts. Van Oord wil volledig transparant zijn en rapporteert ook bijna-ongelukken. Zo 
laat het bedrijf zien dat er van onveilige situaties wordt geleerd. Komt een klant echter met 
een waslijst met vragen, dan heeft dit juist als gevolg dat er minder gerapporteerd wordt. 

Dat de betekenis van veiligheid binnen Van Oord op zichzelf een belangrijk item is, 
onderstreept een respondent die aangeeft dat het belangrijk is om veiligheid leuk te maken: 
‘Dat veiligheid iets negatiefs is, daar moet iedereen van af’.

Doelen op het gebied van veiligheid
De doelen die Van Oord nastreeft op het gebied van veiligheid hangen voornamelijk samen 
met werken op zo’n manier dat alle medewerkers weer veilig en zonder kleerscheuren 
naar huis kunnen aan het einde van de dag. Daarnaast is het verhogen van de 
veiligheidsbewustwording binnen de organisatie een belangrijk doel. En dat er geleerd 
wordt van incidenten. Medewerkers dienen zelf meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor veiligheid en nemen hierbij een pro-actieve houding aan. Ook wordt door enkele 
respondenten genoemd dat Van Oord als doel heeft om zorg te dragen voor mens en milieu.
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Een mooi persoonlijk doel op het gebied van veiligheid wordt genoemd door een 
veiligheidscoördinator: ‘Wat ik heel erg merk is dat je geen valse hoop moet geven of dingen 
moet beloven die je niet waar kan maken. Zeker op het gebied van advies moet je heel erg 
oppassen met wat je zegt. Als je iets niet zeker weet of iets mogelijk niet waar kan maken, 
moet je het ook niet beloven. Geloofwaardigheid en vertrouwen in onze rol is zeer belangrijk. 
Mijn doel is dus ook om zoveel mogelijk open kaart te spelen en geen valse beloftes te doen. 
Dat ik altijd probeer om bereikbaar te zijn’. Hij voegt daaraan toe dat een vertrouwensband 
binnen zijn functie heel belangrijk is. Hij werkt aan zo’n vertrouwensband door met mensen 
van de werkvloer mee te lopen alvorens adviezen te geven. 

Met betrekking tot doelen op het gebied van veiligheid binnen de samenleving komt het 
milieu regelmatig ter sprake. Dit doel wordt voor een groot deel bepaald door toenemende 
wet- en regelgeving op dit gebied. Ook het imago van Van Oord is een belangrijke factor: 
‘Het milieu is belangrijk. Deels worden je dingen opgelegd door vergunningen. Maar deels 
doe je als organisatie ook dingen om te laten zien dat je als organisatie betrokken bent bij het 
milieu’. Daarbij wordt aangegeven dat er op projectniveau veel initiatieven worden genomen 
op het gebied van milieu, maar dat dit niet door de hele organisatie gedragen wordt. Volgens 
een projectmanager kan Van Oord daar nog een slag in slaan. Eén respondent geeft wel aan 
dat Van Oord een voorloper is op het gebied van het herstellen van koraalriffen.

Een ander voorbeeld van maatschappelijke doelen binnen bepaalde projecten is dat 
Van Oord kijkt naar plaatselijke werkgelegenheid. Bij projecten in Groningen wordt er 
bijvoorbeeld zoveel mogelijk gewerkt met lokale mensen. 

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
Doelen op het gebied van veiligheid worden bepaald aan de hand van de eisen van de klant, 
van Van Oord zelf en eventuele wetgeving in het betreffende land, waarbij de strengste eisen 
worden gehanteerd. Hoewel het beleid wordt bepaald door beleidsmakers, hebben andere 
medewerkers binnen de organisatie ook invloed op de veiligheidsdoelen via stuurgroepen 
en door middel van improvement-systemen voor medewerkers.

Het voornaamste doel op het gebied van veiligheid, zorgen dat werknemers zo veilig 
mogelijk kunnen werken en heelhuids naar huis kunnen, wordt onder andere vormgegeven 
door een safety leadership -training. Tevens volgt iedereen bij Van Oord een VCA-cursus 
en kunnen er ook EHBO of BHV-cursussen gevolgd worden. Op het gebied van veiligheid 
wordt er door Van Oord veel geïnvesteerd in informatievoorziening voor medewerkers. Zo 
wordt er een Safety Bulletin rondgestuurd als bepaalde trends worden waargenomen op 
het gebied van veiligheid. Hierin wordt ook ingegaan op wat er fout gaat en hoe daarvan 
geleerd kan worden. Ook worden er flyers uitgedeeld en zijn er informatieschermen in de 
koffiehoek. Daarnaast zijn er Toolbox-meetingen. Iedereen is daarnaast ook betrokken bij 
veiligheid door de mogelijkheid van het rapporteren van near-misses en ongelukken of door 
via een andere weg aan te geven dat iets onveilig is.

De lijnen binnen Van Oord zijn lang, wat de organisatie redelijk log maakt. Ook wordt er 
opgemerkt dat hoewel alle medewerkers hetzelfde doel hebben, ‘toch iedereen zijn eigen 
straatje probeert schoon te vegen. Dat merk je af en toe wel’.

Taken op het gebied van veiligheid
De taken op het gebied van veiligheid binnen Van Oord zijn voornamelijk gerelateerd 
aan het doel om veilig om te gaan met mens en milieu. De taken worden hoofdzakelijk 
bepaald door de afdeling QHSE en de Board. ‘Ja, je kunt het zo zien dat wij het op een 
blaadje presenteren van het zit zo, en zo kan je het doen. En dan kunnen zij zeggen: Ja dit 
is het. En dan wordt er een krabbeltje onder gezet en dan wordt het uitgedragen’, aldus een 
medewerker van QHSE. Een andere respondent voegt daar nog aan toe: ‘Ik denk ook wel 
dat externe leveranciers daarmee bezig zijn en de opdrachtgevers. Die eisen ook steeds meer 
dat je volgens bepaalde richtlijnen en normen werkt, anders krijg je bepaald werk niet eens 
toegewezen. Dus het is niet alleen Van Oord, maar ook van buitenaf wordt er gestuurd. Het 
is niet de belangrijkste reden dat je het doet, maar het is wel een stimulans om het te doen’. 
Meerdere respondenten benadrukken overigens dat taken en verantwoordelijkheden op het 
gebied van veiligheid binnen Van Oord door iedereen gedeeld worden: ‘Veiligheid is sowieso 
altijd de taak van iedereen’. Iedereen kan het ook aangeven als er bedenkingen zijn met 
betrekking tot veiligheid. Er is veel steun voor het idee: ‘Als het niet veilig is, dan doen we 
het niet’.

De QSHE afdeling heeft aantal functie-specifieke taken binnen Van Oord . Zij doet audits en 
inspecties. Ook houdt zij een vinger aan de pols binnen de organisatie door met medewerkers 
te praten. Tevens beheert zij het veiligheidssysteem waarin alle richtlijnen, procedures en 
protocollen zijn opgenomen welke voldoen aan de ISO-normen. De afdeling QHSE houdt 
zich samen met de uitvoerders en projectmanagers ook bezig met incidentrapportages. 

De veiligheidsadviseurs binnen Van Oord hebben als taak om naar medewerkers te 
communiceren wat er van hen verwacht wordt en om dit vervolgens te controleren en 
te evalueren. Leidinggevenden op de werkvloer dragen verantwoordelijkheid voor veilig 
materieel, een schone werkomgeving, het adequaat reageren op storingen, keuringen en 
onderhoud materieel en het aansturen en instrueren van de mensen. 

Overige taken op het gebied van veiligheid binnen Van Oord vallen onder het organiseren 
van trainingen en vlootdagen. Vlootdagen worden twee keer per jaar georganiseerd en zijn 
bedoeld voor de medewerkers die aan boord werken. Op deze dagen kunnen zij op kantoor 
hun zegje doen over diverse zaken. 
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Samenwerking met andere partijen
Intern: Op het gebied van veiligheid wordt binnen Van Oord samengewerkt tussen de 
afdelingen QHSE, technisch beheer, Floatmanagement en Personeelszaken. 

Extern: Wat betreft externe samenwerkingspartners werkt Van Oord samen met 
Rijkswaterstaat op het gebied van milieu. Ook de Marine is een externe partner van Van 
Oord, zij komt aan boord in gebieden waar veel piraterij voorkomt. Voor trainingen en 
inzake brandveiligheid wordt De Ruiter ingeschakeld. Hierover wordt overigens gezegd dat 
er uit deze samenwerking meer gehaald zou kunnen worden. Andere partners die genoemd 
worden zijn de certificeerders die jaarlijkse audits uitvoeren, de waterbouwers-vereniging, 
klanten, leveranciers, onderaannemers en externe adviseurs. Eén van de respondenten 
geeft aan dat er meer samengewerkt zou kunnen worden met concurrenten op het gebied 
van veiligheid.

Vattenfall
Groot energieconcern met Nederlandse hoofdkantoor in Amsterdam. Zusterorganisaties 
zitten in Duitsland en Zweden. De energiesector is een dynamische sector waarin continue 
dingen veranderen. 

Betekenis veiligheid
Veiligheid is één van de kerncompetenties van Vattenfall. H voorkomen van ongelukken 
binnen het primaire proces heeft de prioriteit. Dit wordt ook wel de ‘klassieke’ vorm van 
veiligheid genoemd. Een medewerker van Health & Safety licht dit toe: ‘Veiligheid gaat 
heel specifiek over de ongevallen die gebeuren op de werkplaats en op de werklocaties. 
Bijvoorbeeld iemand die struikelt, iemand die met zijn vinger in de draaibank komt of iets 
wat naar beneden valt op iemand en elektrocutie is een belangrijk gevaar in dit bedrijf. Dus 
het gaat om de direct arbeid gerelateerde ongevallen. Dat is de klassieke focus waar het 
eigenlijk allemaal om draait.’ 

Maar het is altijd balanceren met risico’s, want 100% veiligheid bestaat niet. Eén respondent 
verwoordt het als volgt: ‘Veiligheid is het balanceren met risico’s, want je kunt niet altijd 
alles 100% veilig maken. Dat gaat gewoon nooit. (…) Daarnaast denk ik dat veiligheid steeds 
belangrijker wordt. Ik denk dat het ook een manier is om iets te betekenen voor anderen. Dat 
mensen zich veiliger voelen.’ In dit citaat wordt dus ook een meer gevoelsmatige definitie 
(veilig voelen) toegevoegd aan de betekenis van veiligheid. 

De information security officer maakt een vergelijking tussen de betekenis van veiligheid 
zoals dit in Nederland wordt vormgegeven en in Duitsland en Zweden: ‘Veiligheid wordt in 
deze organisatie vooral geassocieerd met fysieke veiligheid van medewerkers. Dus dat iemand 
niet gewond raakt, over het algemeen door ongelukken. De betekenis van veiligheid ligt ook 
aan het land waar je zit want in Nederland hebben we wel redelijk onderscheid in veiligheid 
en beveiliging. In Duitsland is dat al wat minder. Daar heet het allemaal al gauw sicherheit. 
En dan heb je ook iets als schutz wat meer als beveiliging is. Dat is meer het beschermen. 
Maar in Zweden is het gewoon säkerhet. Beveiliging en safety is allebei säkerhet. Daar wordt 
dat dus nog meer door elkaar gehaald. Uiteindelijk is het allemaal onderdeel van elkaar. En 
we proberen hier nog veel te veel vast te houden aan het onderscheid.’

Safety en security worden binnen Vattenfall echt als aparte afdelingen gezien. Het zijn 
verschillende vakgebieden. Je hebt drie afdelingen die iets met veiligheid doen binnen 
de organisatie, namelijk: fysieke veiligheid, information security en health & safety. Dit 
onderscheid helpt als het om professionaliteit gaat, maar de business begrijpt dit niet altijd. 

Verder valt op dat de verschillende respondenten vanuit de context van hun eigen functie 
betekenis geven aan het begrip veiligheid. Zo zegt de assistent manager (en tevens 
BHV’er): ‘Veiligheid op kantoor is wat anders dan op de bouw. Ik let vooral op dat er geen 
tassen op de grond rond slingeren, of de deuren goed werken, etc.’ Terwijl de medewerker 
van information security benadrukt dat hij wel ‘meer zou willen kijken naar overlap tussen 
informatiebeveiliging en databeveiliging.’ De security officer geeft de volgende betekenis 



138 139 

aan veiligheid: ‘Veiligheid is mijn taak hè, ik zorg dat de processen goed verlopen zodat de 
mensen blijven leven en veilig kunnen werken en dat de gebouwen blijven staan.’ 

Doelen op het gebied van veiligheid
Er zijn aparte key perfomance indicators (KPI’s) voor het meten van veiligheid binnen de 
organisatie. Deze zijn nog niet binnen iedere afdeling even ver ontwikkeld, maar hier wordt 
hard aan gewerkt. De Lost Time Industrie Frequency (LTIF) is een kerngetal dat weergeeft 
hoeveel ongelukken per gewerkte uren er voorkomen. De streefgetallen worden niet altijd 
gehaald, er gebeuren helaas nog altijd (dodelijke) ongelukken binnen Vattenfall. Maar dit 
LTIF-cijfer is in de aansturing op veiligheid wel heel belangrijk. De manager Health & Safety 
zegt over het LTIF-cijfer: ‘Wij zitten op dit moment als Vattenfall op 2,5. In het verleden, toen 
ze dit voor het eerst gingen meten, zaten ze richting de 7. Dus het is een factor 3 verbeterd. 
Maar om het nog even in het kader te plaatsen. Shell, inclusief zijn contracters, zitten op 
0,38. Dus die zijn nog een factor 6 beter dan dat wij op dit moment zijn. Maar goed, we zijn 
al wel een factor 3 beter geworden.’ 

Doelen vanuit informatiebeveiliging zijn het terugdringen van kwetsbaarheid en verhogen 
van ‘resistance’. ‘Wanneer het om dataveiligheid gaat is niet alleen de juridisch kant 
belangrijk, maar ook hoe gaan wij er als mensen mee om?’ aldus de information security 
officer. Op het gebied van awareness kan de informatiebeveiliging nog wel een slag slaan. 
‘Soms lijkt het wel alsof er eerst iets helemaal mis moet gaan voordat het op de agenda 
wordt gezet’. Mensen zijn van nature geneigd risico’s onder te waarderen. 

Eén respondent geeft een kernachtige samenvatting van de doelen die er zijn op het gebied 
van veiligheid: ‘Er zijn eigenlijk drie concrete doelen die in onze policy staan. Dat zijn: 
No injuries: dus dat is aan safety gekoppeld; No work-related ill health: dus dat is geen 
gezondheidsklachten gerelateerd aan werk; En we willen we geen process-safety ongevallen 
hebben; dat gaat bijvoorbeeld om de technische integriteit van installaties.’

Om de eigen, vaste medewerkers meer bewust te maken van veiligheid zijn er speciale 
programma’s opgezet. Echter, het werken met contracters is wel een uitdaging. Om hen 
op hetzelfde veiligheidsniveau te krijgen als de eigen medewerkers valt niet mee. Dit 
veiligheidsbewustzijn is binnen Vattenfall wél een belangrijk doel. De regelgeving rondom 
contracters is recent wel aangescherpt. 

De veiligheid van het hoofdkantoor is goed zoals het is. ‘Je kan er een fort van maken, 
maar dat is niet nodig’. Door één van de medewerkers wordt aangegeven dat de technische 
installaties op sommige punten wel beter zouden kunnen. De security officer vertelt dat 
zijn doel is om alle verschillende panden, gebouwen en terreinen op een bepaald niveau 
te beveiligen. Hij komt zelf uit een andere sector en was verbaasd over hoe ‘losjes’ dit was 
georganiseerd bij Vattenfall. Hij ziet het als een mooie uitdaging om aan de hand van het 
beleidsdocument ‘Classification and Risk Assessment of all the Assets’ het basisniveau van 
de security binnen Vattenfall (meer) te waarborgen. 

Een belangrijk doel is ook om de reputatie van Vattenfall naar buiten toe goed te beschermen. 
Hier is ook veel aandacht voor. ‘Afbreuk van onze reputatie voorkomen is een groot doel’. 

Bij Vattenfall wordt het groter maatschappelijk doel dat wordt nagestreefd door veel 
werknemers (h)erkend. Door op een (veilige manier) energie te leveren, ben je onderdeel 
van de kritische infrastructuur die belangrijk is voor een maatschappij. Een respondent 
benadrukt het gevoel van betekenisgeving die hij ervaart doordat hij vanuit zijn functie kan 
bijdragen aan een veilige werkomgeving. En op deze manier kan hij (mede) bijdragen aan 
een goede manier van energietoevoer. 

Vormgeven doelen op het gebied van veiligheid
Vattenfall is een organisatie die continue in verandering is. Er wordt veel gereorganiseerd, 
waardoor in verschillende lagen van de organisatie er veel wisselingen op functies 
plaatsvinden. De security officer vertelt: ‘Vattenfall was eigenlijk verdeeld in een Nordic 
gedeelte en een continentaal gedeelte. Nou we hebben sinds kort een nieuwe CEO en 
die heeft alles weer bij elkaar geveegd, dus op heel veel posities moeten er nieuwe 
mensen komen, de organisatie gaat er anders uitzien. Wat tot nu toe ontbrak was dat 
er niet één eenduidige lijn was op het gebied van veiligheid. Er was wel een eenduidig 
beleid voor wat betreft security, maar de invulling daarvan rammelde eigenlijk aan 
alle kanten. Met name de fysieke security, daar deed iedereen maar wat hij of zij dacht 
wat er gedaan moest worden. Of dat een externe club dacht wat goed voor je was.’ De 
huidige reorganisatie draagt hopelijk bij aan het meer stroomlijnen van de verschillende 
veiligheidsafdelingen. 

Het feit dat er in Nederland verschillende ‘takken’ van veiligheid zijn binnen de organisatie, 
maakt het vormgeven van de doelen op het gebied van veiligheid niet altijd overzichtelijk. 
Een respondent legt uit wat dit in de praktijk betekent: ‘(…) En dat geldt ook tussen 
information en physical security. Het is gewoon een ander vak, het zijn andere mensen en 
komen uit een andere wereld. We proberen dat iedere keer in elkaar te schuiven maar dat 
gaat nooit helemaal 100% lukken. Je moet het denk ik op het hoogste niveau onder een 
paraplu zien te krijgen. En dat op juiste niveaus verdelen en onderscheiden. Op operationeel 
niveau wil je de juiste mensen, met de juiste competentie op de juiste plek.’

Veiligheidsawereness probeert men binnen Vattenfall vorm te geven aan de hand van 
cultuurprogramma’s: ‘Het zogenaamde Hearts en Minds programma, waarbij bepaalde tools 
en workshops worden gebruikt waarbij alle medewerkers worden betrokken. Uiteindelijk 
probeer je heel simpel te bewerkstelligen dat mensen zelf over veiligheid gaan nadenken en/
of hun verantwoordelijkheid hierin nemen. En dan gaan zeggen van: Hé ik zie dit of dat, 
kunnen we dat niet anders doen?’

Bij de keuze voor contracters geldt niet meer alleen de laagste prijs, maar ook of ze 
voldoende gecertificeerd zijn op het gebied van veiligheid. De manager Health & Safety 
geeft aan hoe hij probeert veiligheidsbewustzijn te bewerkstelligen: ‘Ik probeer het eigenlijk 
altijd vrij breed te laten dragen. En door de leidinggevende én de medewerkers. Ik probeer hen 
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op verschillende manieren te bereiken. Alleen zie je dus dat in de verschillende onderdelen 
binnen de organisatie het op verschillende manieren wordt uitgewerkt.’ 

Bij het invoeren van nieuwe regels is het (tijdelijk) streng handhaven ook een belangrijke 
actie. Dit kost veel energie, maar zonder handhaving werden de nieuwe regels toch een 
stuk minder goed uitgevoerd… Het doorvoeren van verandering genereert veel weerstand. 
Echter, als de verbetering en het succes zichtbaar wordt, dan zijn mensen ook wel weer 
snel om. 

De veiligheid binnen het gebouw/kantoor wordt door de BHV goed geborgd. Er wordt 
veel geoefend en de BHV krijgt van de hulpdiensten vaak complimenten voor de wijze 
waarop de interne hulpverlening is geregeld. Er wordt door de organisatie veel tijd en 
geld geïnvesteerd in het creëren van bewustzijn bij de medewerkers door middel van 
instructiefilmpjes, oefeningen en controles. 

Taken op het gebied van veiligheid
De taken op het gebied van veiligheid liggen in het verlengende van de verschillende 
doelen en ook hier zie je onderscheid in de verschillende afdelingen die zich met veiligheid 
bezighouden: fysieke veiligheid gaat vooral over het beveiligen van de panden, zorgen 
dat het personeel veilig kan werken. Informatieveiligheid heeft veel meer een ICT-achtig 
takenpakket. En Health & Safety is nog erg zoekende. Een citaat: ‘Kijk, dat mensen op 
kantoor ergonomisch gezien op de juiste manier moeten zitten en dat je mensen niet moet 
blootstellen aan chemicaliën of asbest, dat is duidelijk en moeten we ook doen. Maar in 
hoeverre ben je nou bereid om mensen te beïnvloeden op het moment dat ze uit het kantoor 
stappen? Dus de vraag is dan in hoeverre je in gaat op de privésfeer van mensen. Dat is een 
fundamentele keuze die je moet maken. Op topmanagement niveau is die keuze niet zo 
expliciet gemaakt.’

Ook de (fysieke) werkcontext maakt in het kader van het takenpakket veel uit. Er is 
uitsluitend gesproken met mensen op kantoor. Hun takenpakket beperkt zich tot meer 
beleidsmatig werk (met uitzondering van de assistent manager die ook veel uitvoerende 
BHV-taken heeft). Medewerkers die op de werkvloer in de centrales werken, zijn niet 
meegenomen in dit onderzoek maar dat zou een ander plaatje opleveren.

Samenwerkende met andere partijen
Intern: De verschillende afdelingen binnen Vattenfall kunnen elkaar op bepaalde 
punten zeker meer opzoeken. Databeveiliging geeft aan dat ze op meer zouden kunnen 
samenwerken met Health & Safety. Maar een andere manier van werken en een 
verschillend ‘volwassenheidsniveau’ maken dat niet eenvoudig, wordt hieraan toegevoegd. 
De security officer geeft expliciet aan dat hij intern veel met Facility Services samenwerkt. 
Een gemeenschappelijk belang in het beheer van het gebouw is wat deze samenwerking 
kenmerkt. Information security werkt uiteraard veel samen met de IT-afdeling.

Extern: Op het gebied van security wordt er met partners binnen de energiesector relatief 
gemakkelijk kennis en ervaringen uitgewisseld. Een respondent vertelt: ‘Ook werken we 
samen met collega bedrijven. Dus op gebied van security concurreren we niet. Het is een 
vrije markt maar op dit gebied overleggen we gewoon en informeren we elkaar. En werken 
we zoveel mogelijk samen. Dat kan nog wel beter denk ik. Maar waar mogelijk delen we in 
ieder geval informatie met elkaar - om van elkaar te leren.’

De AIVD, NCC en Politie worden genoemd als belangrijke externe partners. Waarbij de 
AIVD niet op regelmatige basis, maar heel incidenteel. Meer om het lijntje te hebben voor 
situaties waarin het spannend wordt. NCC is wel een belangrijke partner als het gaat om 
cybersecurity. Zij hebben veel kennis en een interessant netwerk op dit gebied. Hier wordt 
veel gebruik van gemaakt. Mochten er onregelmatigheden zijn dan wordt de politie ook 
ingeschakeld. De samenwerking met deze partners wordt toegelicht: ‘Met de AIVD en met 
de politie (team hightech crime) is het dat we wat contactpersonen hebben in de organisatie 
en zij met ons. Heel af en toe zijn daar overlegjes mee. Gewoon een update: wat speelt er, 
wat loopt er, kennen we elkaar nog en weten we elkaar te vinden? En dat is het eigenlijk wel. 
De NCC gaat het wel verder dus op het gebied van cybersecurity zie je ook dat de overheid 
daar veel meer doet en ook die taak wat breder oppakt. Ja, daar doen we veel meer. Dus 
daar hebben we veel meer regulier contact. Daar gebeurt het ook wel vaker dat we, naja als 
we een issue hebben dat we dat melden en ook hulp vragen. Krijgen we dan ook veelal, niet 
altijd. Zij moeten ook prioriteren.’  

Vanuit BHV is er met de hulpdiensten, ambulance, politie en brandweer, contact bij grote 
oefeningen. Dit zijn goede contacten. Vorig jaar is er vanuit een (radicale) milieuorganisatie 
een actie geweest op een bedrijventerrein wat met kolen werkt. Dat liep behoorlijk uit de 
hand en werd echt gevaarlijk. Hierin is samengewerkt met de Gemeente Amsterdam en de 
politie om dit te beteugelen. Ook dit jaar lijkt het erop dat deze actie weer wordt opgezet 
en wordt er preventief op ingezet en zoeken de betrokken partijen elkaar ook weer op. Een 
tijdrovende klus. 

Tenslotte zijn er nog twee externe partijen die specifieke aanvullende kennis of mankracht 
inbrengen. Meniant is voor information security nog een partner. Of eigenlijk meer voor IT. 
Dit is een particulier bedrijf dat zich richt op cybersecurity. Wat betreft de beveiliging van 
de bedrijventerreinen wordt er door Vattenfall met Groepvie Security samengewerkt. 
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Woord van dank

Dit onderzoek, en het schrijven van dit rapport, heeft uiteindelijk wat meer voeten in de 
aarde gehad dan aanvankelijk gedacht. De combinatie van het oppakken van een academisch 
vraagstuk, het samenwerken met het werkveld, het verzorgen van een onderwijsblok voor 
twee opleidingsvarianten en het aansturen van 80 IVK-professionals in spé was een grote 
uitdaging. Wel een uitdaging die wij met heel veel plezier zijn aangegaan en die uiteindelijk 
voor alle partijen veel heeft opgeleverd. We denken dat dit rapport interessante inzichten 
bevat voor iedereen die op enige wijze met het veiligheidsdomein te maken heeft. Voor de 
verschillende IV(K)- opleidingen in Nederland geeft dit rapport tevens een mooi inkijkje in 
het werkveld van een IV(K)’er.

Wij hadden dit resultaat niet kunnen bereiken zonder de hulp van een heel aantal 
betrokkenen die wij bij deze willen bedanken. Allereerst natuurlijk Vincent Smit, lector 
Grootstedelijke Ontwikkeling (GSO), die ons de mogelijkheid heeft gegeven dit onderzoek 
te doen en ons hierbij van waardevol advies voorzien heeft in de verschillende fasen van 
dit project. Ook een dankwoord richting de opleiding IVK, destijds nog onder leiding van 
Clo Lambert, die deze samenwerking mede mogelijk heeft gemaakt. Uiteraard was dit 
onderzoek niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de dertien organisaties uit 
de regio Den Haag. Bedankt ANWB, Den Hartogh Logistics, Erasmus Universiteit, Haagse 
Hogeschool, Parnassia, De Rijksrederij, Rijnhart Wonen, Rode Kruis, Shell, Staedion en Van 
Oord! Tenslotte natuurlijk een groot applaus voor de studenten IVK die hebben meegewerkt 
aan dit onderzoek in het kader van het onderzoekspracticum in Blok 12 van de opleiding 
(studiejaar 2014-2015). Jullie hebben met zijn allen een bijzondere prestatie neergezet 
en daar mogen jullie heel trots op zijn. Wij zijn jullie dan ook zeer erkentelijk voor deze 
inspanning. Bedankt!
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