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Factsheet
Veilig Gedrag

Waarom aandacht voor veilig gedrag?
Er zijn elk jaar te veel doden te betreuren door ongevallen 

in de bouw. Dit zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen. 

Naast het aantal doden door ongevallen wordt men ook 

blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die pas later (na de 

pensioengerechtigde leeftijd) hun negatieve effect laten zien.

Dit plaatje hiernaast maakt duidelijk dat voor elke dodelijk 

ongeval 30.000 onveilige handelingen staan.

Met de methode die nu gebruikt wordt om veiliger te werk 

in de bouw voorkomen we niet al deze (bijna) ongevallen. 

Tot dusver is veel aandacht besteed aan het bewust maken 

van de risico’s van het werken in de bouw. Daarvoor worden 

beleid, protocollen, richtlijnen en trainingen gegeven. Deze 

bewustwording draagt bij aan veilig gedrag, maar is niet 

voldoende. Voor 95% bestaat ons handelen namelijk uit 

onbewust gedrag en 5% uit bewust gedrag.

Door aandacht te besteden aan het onbewuste gedrag (95%) 

wordt het veilige gedrag onbewust gestimuleerd. Dit doe je 

door aandacht te geven aan de effecten die het getoonde 

gedrag laat zien, de consequenties van het getoonde gedrag. 

Dat kun je op een aantal verschillende manieren doen.

In meer dan 80% van de gevallen wordt ingezet op 

antecedenten om gewenst gedrag te krijgen.

Het heeft 80% meer effect om op consequenties in te zetten. 

Het is 80% effectiever om te belonen dan te bestraffen.

Objectiveren
Je wilt zoveel mogelijk sturen op consequenties door 

gebruik te maken van objectieve informatie. Dit doe je 

door gedragsnormen af te spreken; Wat doe je in bepaalde 

werksituaties wanneer je werkt met materiaal die blootstelling 

geeft aan gevaarlijke stoffen?
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Niet krijgen wat je wilt, negatieve beloning. 
Naleveing, moeten minimale prestatie.

Straf. Krijgen wat je niet wilt.

Boete. Afpakken wat je had/negeren.

Krijgen wat je wilt, beloning.
Willen, maximale prestatie.


