
 

5xbeter Congres 2017 26 juni 2017 

Nu ff niet! “Even snel” mag nooit de reden zijn Locatie Hart van Holland, Nijkerk- 

Kort overzicht programma 

10.00 uur     Inloop met koffie 

10.30 uur     Workshop Brain Based Safety – door Juni Daalmans 

10.30 uur     Workshop Een stap vooruit! – door 5xbeter Verbetercoaches 

12.00 – 13.00 uur     Lunch 

13.00 – 16.00 uur     Plenair programma met onder andere: 

- Première nieuwe 5xbeter Film 

- Demonstratie instrument gevaarlijke stoffen 

- Uitreiking IJzersterk bedrijf 2017 

- Uitreiking preventiemedewerker 2017 

- Keynote speech Wouter Verbraak – Zeezeiler en navigator 

16.00 uur     Borrel 

 

Na de opening van het congres door  6 verbetercoaches ben ik naar de Workshop Een stap vooruit 
gegaan. 

De workshop werd gedaan door 6 verbetercoaches en ieder had een eigen kraampje. Alvorens daar naar 
toe te gaan was er een korte uitleg van het programma welke bestond uit: 

1) Voorstellen van de verbetercoaches 

2) Vragen over Cultuur en gedrag 

3) Veiligheidscultuur 

4) Markt met kraampjes 

5) Sluiting. 

 



In mijn workshop waren 49 deelnemers. 

1) Wat is een verbetercoach? 5x beter heeft verbetercoaches in dienst die iedereen in de 
metaalbewerking en metaalelektro kosteloos verder helpen op weg naar een veilig en gezond bedrijf. De 
aanwezige verbetercoaches stelden zich voor en hun werkgebied besloeg geheel Nederland. 

2) Na de voorstellingsronde was het 2e onderdeel aan de orde de vragen gesteld aan de deelnemers: 

Welk cijfer geeft u uw eigen bedrijf voor Gedrag en Cultuur: 

0-5 2 maal, 6 8 maal, 7 18 maal, 8 7 maal 9/10 2 maal 

De 8, 9 of 10 werden gegeven door deelnemers die werken op kleinere bedrijven. Men corrigeert elkaar, 
men spreekt elkaar er op aan. 

Als er een ongeval in uw bedrijf gebeurd waar zou dat dan zijn? 

a) Op plaatsen waar geen orde en netheid is. voorbeeld slecht of niet opgerolde slangen snoeren etc. 

b) Machine veiligheid/heftruck 

Vertonen managers in uw bedrijf altijd het juiste voorbeeld?  

Nee maar het is wel super belangrijk dat juist zij voorbeeld geven. Ook van belang is dat de 
werkgever(baas) ook over de werkvloer komt.  

Hoe ga je om met de opmerking: Ik doe dit al 30 jaar zo en er is nog nooit wat gebeurd. 

Mensen bewust maken en voorbeelden gebruiken die wel zijn gebeurd. 

Wanneer weet je wanneer je het goed doet: 0 ongevallen of veel meldingen van gevaarlijke situaties. 

De zaal was van mening dat het een combi was van beide. Bv. een toolbox meeting waarbij je hoort wat 
er leeft en je streeft naar 0 ongevallen. 

3) Hoe pak je een betere veiligheidscultuur aan: 

Cultuur veranderen is een transformatieproces welke je op een aantal manieren kunt bereiken: 

- De normatieve aanpak: Directie geeft aan wat er gewenst wordt en wat ongewenst gedrag is  

- De open aanpak: Intrinsieke motivatie van de medewerkers en meer zelfsturing staan centraal. 

- Begin bij de basis op de werkvloer en spreek met de werknemers 

- Communiceer wat er gebeurd met de opmerkingen/suggesties top/down maar zeker bottom up 

- Leer van elkaar betreffende ongevallen en bijna ongevallen 



- Houd vol en borg 

Nog enkele tips van de verbetercoaches: Maak foto's, observeer en geef feedback, postercampagnes, 
benchmark vergelijk, complimenten en belonen werkt,  zorg voor goede opleiding, ga naar workshops, 
training bespreekbaar maken, beleid betreffende straffen duidelijk maken 

4) De Markt 

6 Kramen waren er waar je informatie kon uitwisselen en krijgen over de volgende onderwerpen: 

a) Verbeterchecks voor de metaal; b) Voorlichter 5x beter; c) Gedragsbeïnvloeding hoe doe je dat; d) 
Leren van elkaar; e) Ontwerp een eigen toolbox;  f) Begrijpelijke werkinstructies. 

 

Na de lunch was er het plenaire gedeelte: 

 

Hoe kun je gedragselementen veranderen; Er werd kort een voorbeeld geschetst van een fiets. 

In dit geval was er een element veranderd. Het stuur werkt precies andersom. Naar linksom is naar 
rechts sturen. Fietsen is voor ons geen probleem maar omdat we nu element hebben veranderd vraagt 
dit een aanpassing van ons en dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Oude patronen zitten er zo ingesleten 
dat we er niet bij nadenken en nu moeten we in een keer weer nadenken. 

Hierna werden er aan de zaal een 10 tal vragen gesteld aan de hand van stellingen.  De uitslag van deze 
stelling overall: 

Meeste ongevallen door menselijke fouten. Wijs elkaar op gedrag, doe het samen en luister ook naar 
elkaar. 

Hierna gaf Peter Kanters een presentatie over het gevaarlijke stoffen register bij 5x beter. Dit register is 
via de website van 5x beter te raadplegen. 

Na deze presentatie volgde er een verkiezing betreffende: IJzersterk bedrijf van het jaar (zowel groot 
bedrijf als een klein bedrijf) en de preventiemedewerker van het jaar op zowel een groot bedrijf als een 
klein bedrijf. 

Tot slot het laatste onderdeel Wouter Verbraak de navigator van Vestas tijdens de Volvo Ocean Race. 

Hij gaf een prachtige lezing  over zijn zeilrace waarbij ik het volgende uit heb gehaald. 

Hoe zorg je voor vertrouwen in een Team om iets te bereiken? 

- Goede communicatie 

- Duidelijke, voorstelbare en haalbare doelen 



- Voorkom silo's(secties/afscheidingen, aparte afdelingtjes) 

- Communiceer resultaten 

- Je kunt anderen pas vertrouwen als je je zelf vertrouwt. 

 

In ieder geval blijf gewoon jezelf, geef fouten toe(dat schept vertrouwen). 

Tot slot blijkt dat de beste teams winnen maar wel op basis van de focus op veiligheid. 

 

Johan Huver 

 

 

  

 

 


