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Toelichting Toolbox 
Veilig Gedrag

De doelstelling is om naast de voorlichtingen, trainingen en 

bewustwordingscampagnes over veilig werk aanvullende 

manieren aan te bieden om veilig gedrag te realiseren.  Drie 

aspecten zijn daarvoor van belang: 

1. Sturen op onbewust gedrag naast bewust gedrag;

2.  Geef medewerkers ‘eigen regie’; Laat medewerkers zelf 

vaststellen hoe ze veilig kunnen werken;

3.  Sturen op de gevolgen van gedrag: geef feedback over wat 

goed gaat en grijp in als het mis (dreigt) te gaan.

De drie aspecten bieden ondersteuning om de weerstanden 

die er zijn om veilig te werken, na het volgen van voorlichting 

om veilig te werken, weg te nemen.

Het advies is om het thema ’Veilig gedrag’ eerst te lezen 

voordat de toolbox wordt gegeven. De toolbox stipt alle 

onderwerpen aan en gaat van af slide 13 verder de diepte in 

op de onderwerpen communicatie en feedback geven. Wil 

je als organisatie, naast de onderwerpen communicatie en 

feedback, ook veilig gedrag structureel organiseren dan is het 

advies om bijlage 2 stap voor stap te volgen. Dit is een traject 

wat veel commitment vraagt van directie, leidinggevenden en 

de medewerkers.

Modulair van opzet
Er zijn verschillende modules om de PowerPoint presentatie te 

gebruiken. Kies de module op basis van de tijdsbesteding en 

de te bespreken onderwerpen: 

•  1e deel: noodzaak om dit onderwerp te bepreken- slide 3 

en 4;

•  2e deel: toelichten van weerstanden om veilig te gaan 

werken- slide 5 t/m 8;

•  3e deel: toelichten van oplossingen in de drie aspecten- 

slide 9 t/m 12;

•  4e deel: toelichten van feedback geven (aan de hand van 

het ABC-model) - slide 13 t/m 17; 

•  5e deel: praktijkvoorbeelden en hoe medewerkers met 

elkaar hierover kunnen communiceren- slide 18 t/m 23;

 -  Bespreek de voorbeelden met de deelnemers;

 -  Je kan dat in rollenspellen doen;

 -  Welke van de 4 mogelijkheden op de consequenties 

wordt gekozen?

•  6e deel: een praktijkvoorbeeld; te hard rijden en beboeten 

en/of belonen- slide 24 t/m 26;

•  7e deel: een slide met vastgestelde basisregels die 

opgenomen kunnen worden in de bedrijfsvoering van 

veilig werk- slide 27.

Voorbereiding
Voor de herkenbaarheid van dit onderwerp is het advies 

om met zoveel mogelijk eigen voorbeelden uit de praktijk te 

komen. Verzamel deze als voorbereiding. 


