IK ZIE, IK ZAG, IK HEB GEZIEN….
Impressie Veiligheidsdag 2018 | Veiligheid Voorop
Op donderdag 1 november heeft de Stichting Veiligheid Voorop haar
inmiddels 7de veiligheidsdag georganiseerd. SHELL heeft voor deze
gelegenheid het prachtige Technology Centre ter beschikking gesteld
en speciaal voor dit event een van hun nieuwste ontwikkelingen
‘ingevlogen’. Deze zogenaamde ‘Sensobot’ is illustratief voor het
thema van dit jaar: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
Anton van Beek schetste in zijn openingswoord verschillende
mogelijke perspectieven. 1. Ik zie, wat jij niet ziet… en wat doe ik
daarmee? Spreek ik jou daarop aan? Wat betekent een dergelijke
notie voor mijn gedrag? 2. Ik zie, wat jij niet ziet… maar wat zie ik
dan niet? Waar ben ik dan blind voor? En hoe kunnen
we allebei profiteren van onze complementaire blik?
En 3. Wat kunnen we niet zien omdat we ‘maar’
mensen zijn. Welke nieuwe technieken
of innovaties zijn er die we kunnen
gebruiken om verder ‘te kijken’
dan onze menselijke vermogens
ons lichamelijk toestaan?

SHELL TECHNOLOGY CENTRE AMSTERDAM

‘Blind zijn we samen’
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…de perfectie locatie voor dit event. Gastvrouw Marjan van
Loon vertelt over haar persoonlijke fascinatie met de
oneindige mogelijkheden die ons de techniek biedt en hoe ook
zij als voorzitter van SHELL NL getuige mag zijn van innovatieve
uitvindingen. Zij toont de SENSOBOT(afbeelding rechts onder) een
robot die hele lage concentraties van stoffen kan ‘waarnemen’
en vervolgens visualiseert; iets waar de mens nooit toe in
staat zou zijn. Hoe we dus techniek kunnen gebruiken om
preventief risico’s te signaleren.

ZIEN IN HET DONKER…
Dagvoorzitter Joost Rigter wordt blind. Hij nodigt de deelnemers uit te delen in
zijn ervaring. Hoe is het om niets meer te kunnen zien? Omringd te zijn door
duisternis? Wat betekent dat voor de overige zintuigen? Voor je gevoel van
vertrouwen… voor je gevoel van veiligheid? Een confronterende en
indrukwekkende ervaring.

Ondanks mijn blinde vlek
is mijn blik verruimd…
ANGST PARADOX
Niets brengt mensen meer in beweging
dan angst. Niets verlamt mensen meer dan
angst. Angst beweegt en verlamt. Vaker
dan we denken worden weloverwegen
beslissingen aan bestuurstafels onbewust
beïnvloed door motieven die zich achter
angst verschuilen. Hoe beïnvloedt angst
ons gedrag? Wat is angst? Waarom hebben
we behoefte aan controle? Hoe verhoudt
controle zich tot risico? Angst is niet alleen
een negatieve emotie, hij is ook een wijze
van zich verhouden tot de wereld en ons
zelf. Hoe verraadt angst onze identiteit?
Wat vertelt angst over onze wereld?
Damiaan ligt toe, duidt en confronteert.

8 WORKSHOPS

De mens is irrationeel. Dus niet de feiten,
maar het vertrouwen zijn bepalend.

“Ik zie zie wat jij niet ziet....
De razendknappe Victor Mids kan uw ogen
en ‘mind’ wellicht voor de gek houden. Maar
voor mij het kristalhelder dat ik een sector zie
die verantwoordelijkheid wil nemen voor een
veilig, gezond en economisch sterk
Nederland.
En u kunt ervan uitgaan dat dit ook mijn
inzet is, voor de volle honderd procent.
Dank u wel.”

MINDF*CK
Victor Mids sluit af met een ‘oogfnuikend’
optreden. Kort, snel en bijzonder. We zien
kleuren waar ze niet zijn en onze hersenen
laten onze ogen zien….!

UW BLIKOPENERS…
Dat veiligheid verbeteren nooit ophoudt * Dat je elkaar kunt vertrouwen als je van jezelf en van
elkaar weet wat ieders tekortkomingen zijn * Kennen van beperkingen, verbetert de
risicobeoordeling * Ik voel Ik voel wat jij niet voelt * Herkenning aangaande anders kijken *
Misschien als manager veiligheid ook last van mindf*ck!? * ‘Angst voor het onbegrensde is erger
dan vrees voor het begrensde’… daar moet ik wat mee richting onze externe omgeving * Safety
draait om contact leggen en gezamenlijk de balans vinden tussen accepteren van risico's of
accepteren van maatregelen * Hoe veiliger de omgeving, hoe onveiliger het gedrag * 0 incidenten
bestaat niet je streeft ernaar * Angst beperkt onze vrijheid * Gedeeld gevoel van urgentie… alleen
meer regels helpt niet meer * Blind zijn we samen * Noem 'veiligheid' 'operationele integriteit' *
Ga voor je pak melk! * Wonderful * Ondanks mijn blinde vlek is mijn blik verruimd * Ken je
beperkingen * Dat niets is wat het lijkt * Door je ogen dicht te doen ga je beter luisteren * Je ziet
waar je ogen op zijn gericht, de rest verzin je erbij * Vooral goed communiceren * Er zijn vele
zienswijzen mogelijk, maar het hebben van zicht en visie bepalen wat je er mee kunt * Vertrouwen
komt met het kennen van je beperkingen * Blij dat ik niet blind ben! * Je moet blijven kijken *
Zoals de spreuk zegt: 'Wie de regenboog wil zien, moet de regen trotseren' * …het wordt niet
veiliger door afvinken van lijstjes maar door verhoging van de bewustwording van de mens * Je
ziet wat er niet is, je ziet niet wat er wel is * We zien minder dan dat we denken te zien * Veilig
werken is op zoek naar beperkingen * Vond het een verrijking voor onze branche * Hoe belangrijk
het blijft om kennis en ervaringen te delen, niet aannemen dat je alles ziet en dus blind zijn voor je
eigen beperkingen * Weten wat je niet kan geeft vertrouwen in wat je wel kan * Verplaats je in de
ander * Je ziet wat je wilt zien * Durf te kijken bij andere bedrijven en zelfs andere bedrijfstakken
om de eigen veiligheid te verbeteren

U beoordeelde de dag
met gemiddeld een 9!
Mooie en zinvolle dag * Top event * Bijzonder
leerzaam met vakgenoten en gelijkgestemden *
Goed georganiseerd * Beste veiligheid voorop
dag die ik toe nu toe heb meegemaakt! * Prachtig
en leerzaam event * Outstanding event * Voor
herhaling vatbaar * Heb al zin in volgend jaar! *
Prima georganiseerd! * Deze bijeenkomsten zijn
een goede manier om samen op te trekken in
veiligheid * Inspirerende dag * We moeten
Veiligheid veel offensiever benaderen: niet
steeds praten over risico's en (bijna) incidenten,
maar veel meer over behaalde vooruitgang en
het effect daarvan op bedrijf en medewerker.

…ONZE DANK!
Stichting Veiligheid Voorop

