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Presentatie:

- Frans Scheeren

- Peter Schmitz
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Stelling:

De werkvloer bepaalt uw bonus!!!!!
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High Risk Organisaties

• Complexe en gekoppelde processen

• Grote risico’s  - veel menselijke handelingen

– (petro)chemische industrie

– Ziekenhuizen (IC’s, OK’s)

– (Kern)energiecentrales

– Transport

– Luchtverkeersleiding
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Risico management

– Missie

– Strategie

– Requirements

– Standards

– Werkprocessen

– Practices

– Procedures

– Instructies

– …..
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En desondanks:

– Ongevallen

– Incidenten

– Near misses

– Procesverstoringen

– Extra kosten

• Productiederving

• Kwaliteitsverlies

• Herstelkosten

• ….

M.a.w.   Verlies van bonus!!!!!  
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Waar gaat het (vaak) mis?

- Onvoldoende risico-inzicht

- Onvoldoende risico-bewust

- Routinematig werken

- Onbekend met achtergrond/essentie van regels

- Onvoldoende bewust van eigen en andermans 
taken en verantwoordelijkheden
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De meester en de gezel

De rol van de meester:

- Nakomen van planning

- Realiseren binnen budget 

- Opleiding en training van gezel

- Coaching/begeleiding van gezel

- Controle van kwaliteit

- Toezien op naleving van regels en procedures



9

Wie in de organisatie vervult de rol van de meester?

- Supervisor

- Teamleader

- Chef werkplaats

- Senior buyer

- Senior engineer

- Topoperator

- Senior werkvoorbereider

- …….
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Is de meester zich bewust van:

- De risico’s van het uit te voeren werk?

- De achtergronden van de regels en procedures?

- Zijn taken en verantwoordelijkheden??

- De betekenis van zijn eigen 
handtekening ???
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Remedie:

- Ga na wie de meesters zijn in uw organisatie

- Maak hen bewust van hun taken en 
verantwoordelijkheden

- Maak hen bewust van de achterliggende 
doelstellingen van de regels en procedures

- Stel hen in de gelegenheid om hun taken te 
vervullen  (prioriteiten)
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High Reliability Organisaties

Processen

Preoccupied with failure

Reluctance to simplify

Sensitive to operations

Committed to resilience

Deference to expertise Mindfulness
(enriched awareness)

Vermogen om te 
detecteren en te 
herstellen van 
onverwachte 
gebeurtenissen

Betrouwbaarheid
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Bedrijfscultuur/leiderschap:

- Communiceer en luister

- Wees duidelijk

- Luister

- Geef verantwoordelijkheid

- Geef vertrouwen

- Geef respect

- Zeg wat je doet en doe wat je zegt

- Wees consistent en consequent

- Maak medewerkers bewust van hun bijdrage
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Resultaat:

Medewerkers tonen:

• Verantwoordelijkheid

• Ownership

• Flexibiliteit

• Commitment

• Fun in the job
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Bedankt voor uw aandacht


