
Maak de mens het hart van de toekomst
en vergroot de kracht en flexibiliteit van uw organisatie

MONO cocreatie sessie

Strategische aanpak gedrag en cultuurverandering in organisaties

30 januari 2020

vhp human performance 
keespeereboom@vhp.nl

mailto:keespeereboom@vhp.nl


Maak de mens het hart van de toekomst
en vergroot de kracht en flexibiliteit van uw organisatie

De missie van vhp human performance



Wat ons drijft

Onze overtuiging is dat mensen 

de drijvende kracht zijn in organisaties

Wij geloven dat als mensen excelleren 

organisaties het beste presteren.

Wat we doen



Slecht nieuws: Ik heb geen kant-en-klare oplossing voor u

Goed nieuws: na 28 jaar projecten uitvoeren gericht op organisatie ontwikkeling en 

gedragsverandering gaan we samen opties en modellen langslopen

We eindigen met een aantal concrete werkvormen die u kunt gebruiken in uw eigen 

traject

U kunt voor uzelf de nuttige elementen er uit halen

Inhoud presentatie



Met ADAM slimmer door de spits

ADAM (2015) is een smartphone-app die 

spitsrijders in en rond Amsterdam direct informatie 

van de verkeerscentrales geeft over de 

verkeerssituatie naar hun bestemming.

ADAM helpt kiezen tussen auto en OV. 

10.000 gebruikers

vhp human performance: ontwerpen / testen MMI. 

MONO: Geen social media, wel slim smartphone gebruik



Hoe kun mensen verleiden om gedrag te veranderen?
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Bewust versus onbewust gedrag

LINK: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/185743-gedragsverandering-aan-

de-hand-van-het-ijsbergmodel.html

5- 10% Bewust

90-95% Onbewust

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/185743-gedragsverandering-aan-de-hand-van-het-ijsbergmodel.html


Denken en voelen bij veranderingen 
Bovenstroom en onderstroom
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Sinds 2006 betrokken bij de bedrijfsbrede veranderingen in werkwijze en cultuur op het gebied 

van veiligheid bij Wienerberger.

Steeds opnieuw een (collectieve) impuls geven aan veilig samen werken

Workshops ‘veiligheid als waarde” 

Ervaren van en in gesprek over al dan niet ongeschreven normen en waarden in de organisatie 

Onderstroom naar boven halen = bewustwording

Veiligheid als waarde



Veranderen is lastig, communicatie is lastig

LINK: http://mediator.nl/communicatie-muur-18-02-2013.html

http://mediator.nl/communicatie-muur-18-02-2013.html


MONO Heineken Groothandel Veiligheidsaanpak

OPTIMALISEREN 

BIJ NIEUW- EN 

VERBOUW

DUURZAME 

INZETBAARHEID 

EN HRM 

BETERE 
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SMART DESIGN 

PRODUCT

DEVELOPMENT 

PRODUCTIVITEIT 

EN WERKPLEZIER

RISICO- EN 

VEILIGHEIDS-

ANALYSE

PROCES 

OPTIMALISATIE

Samen met management, 

accountmanagers, magazijn 

medewerkers en chauffeurs afstemmen: 

wat zijn onze normen en kernwaarden?

En.. als we die hebben vastgesteld, hoe 

spreken we elkaar daar op aan? Thema’s:

Wat zie ik…

Wat doe ik…

Wat zeg ik…

Situaties oefenen met elkaar:



De Ladder: 3 stappen om gedragsverandering te realiseren
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DOEL

GEDRAG

SUPPORT

De uitkomst, het resultaat, de ontwikkeling die je wilt zien 

Het gedrag dat nodig is om het doel te bereiken. Concreet, helder 

geformuleerd gedrag dat je kunt voordoen en nadoen

De ondersteuning die nodig is om je gedrag ook echt uit te kunnen voeren.

Hoe kun mensen verleiden om gedrag te veranderen?

LINK: https://www.managementboek.nl/boekblog/interviews/7707/7-tips-

voor-gedragsverandering-uit-de-ladder-van-ben-tiggelaar

Bron “De Ladder” van Ben Tiggelaar

https://www.managementboek.nl/boekblog/interviews/7707/7-tips-voor-gedragsverandering-uit-de-ladder-van-ben-tiggelaar


vhp human performance b.v. - confidential

Meer bewegen op kantoor 



Knoppen om aan te draaien op organisatieniveau

LINK: https://www.blikopwerk.nl/doc/media/Werkvermogen-en-de-Work-

Ability-Index.pdf

Organisatiecultuur

Vitaliteit

Arbeidsomstandigheden

Loopbaan

Organisatiecultuur ?

Gezamenlijke ambitie en doelen (visie/missie)

Commitment en consistentie

Leiderschap

Normen en waarden

Veilig klimaat 

Communicatie

Vertrouwen

Bundelen van krachten

Zichtbare resultaten en successen

Plezier

….

https://www.blikopwerk.nl/doc/media/Werkvermogen-en-de-Work-Ability-Index.pdf


Veranderprogramma’s HMS, MUMC, Standic

LINK: https://www.vhp.nl/teamflow/
Elke verandering start met een gedragsverandering…

Veranderen door teamflow:

Bepaal de collectieve ambitie

Kies uitdagende gezamenlijke SMART doelen

Zorg voor wederzijds commitment

Communiceer open met elkaar

Bundel alle krachten

Bied een veilig klimaat

Door samen te werken aan een collectieve ambitie 

‘veilige deelname aan het verkeer’ ontstaat er:

Eenheid in de organisatie

Focus en aandacht hiervoor 

Vertrouwen dat het mogelijk is

Zichtbare resultaten en successen

bundeling 
van krachten

persoonlijk
doel

wederzijds
commitment

veilig
klimaat

Cirkel van teamflow:

• 7 kernvoorwaarden

• 6 ondersteunende voorwaarden

• 4 effecten

https://www.vhp.nl/teamflow/


Context: 2005, Ministerie SZW sponsort 20 projecten met € 50000 om op de werkvloer veilig gedrag te 

bevorderen. Vhp human performance heeft een project uitgevoerd bij Bavaria. Na evaluatie wordt een top 

10 succes/faal factoren vastgesteld. Dit zijn randvoorwaarden voor SUCCES! 

Checklist:

Betrokkenheid top management is essentieel

Norm leidinggevende is norm medewerker

Zoek weerstanden en los ze op

Beinvloed veilig gedrag

Beloon goed gedrag

Laat medewerkers zelf nadenken

Los veiligheidsproblemen zelf op

Leer van elkaar

Maak resultaten zichtbaar

Borg de veiligheidscultuur in een structuur.

Versterking veilig gedrag: IN SEARCH OF EXCELLENCE

LINK: https://vimeo.com/25229772

https://vimeo.com/25229772


In de Wet is het al geregeld:

Mobiele telefoon vasthouden in de auto is verboden  

De zorgplicht van de werkgever is vastgelegd in de Arbowet:

- Artikel 5: Risico-inventarisatie en evaluatie 

- Artikel 8: Voorlichting en onderricht 

11 bedrijven hebben dit al enige jaren geregeld:

LINK: http://vvn.roorda-archief.nl/bedrijven.html

Life-Saving Rules van SHELL

‘Nobody gets hurt’ van ESSO

Een ongeluk zit in een klein hoekje van ALLSECUR

Totaal verbod, ook voor eten, drinken, CD’s wisselen etc bij TATA STEEL

De directieve manier….

http://vvn.roorda-archief.nl/bedrijven.html


Cognitieve dissonantie: 

Onprettig gevoel dat ontstaat als je attitudes en gedrag andere kanten op wijzen

Je zorgt er onbewust voor dat je attitude meer en meer overeenkomt met je 

gedrag. 

Voorbeeld appen in de auto: “Misschien moet je het niet doen, maar eigenlijk app ik 

al jaren en het is nooit misgegaan. Het zal dus wel meevallen met de risico’s”. 

Waarnemingspsychologie: 

Focus is het je richten op één punt, flow is het overzien van een gehele 

(verkeers)situatie. 

Dit wissel je steeds en vaak af. Beiden tegelijk, dat gaat niet. 

De constante afwisseling bevordert veilig rijden. 

Door focus op je mobiel doorbreek je dit ritme en als je dan de aandacht terug 

brengt weet je niet of je moet beginnen met focus of flow.

Voer voor psychologen?



De slimme bril die ziet waar jij kijkt….

LINK: https://www.vhp.nl/gratis-demo-beter-waarnemen-door-eye-tracking/

Eye tracking

https://www.vhp.nl/gratis-demo-beter-waarnemen-door-eye-tracking/


Toetsen waarnemingsprestatie met eye-tracking
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Wat had de operator waar moeten nemen?Wat neemt de operator waar?

Brugbedienaren RWS: denken dat ze niet afgeleid zijn en dat ze best nog wel wat ‘erbij kunnen 

doen’, eye tracking laat zien wat ze echt zien
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Met gebruik van MYSTERY GUESTS

MONO Effect van training op de waarnemingsprestatie
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+ 24%



Of via een game…

LINK: http://vvn.roorda-archief.nl/test.html

http://vvn.roorda-archief.nl/test.html


Dit kan werken!

Schocktherapie?



Shocktherapie:  2 jaren plan diervoederfabriek IJmuiden 

N=77

N=13 N=13

Context: Veel ongevallen met verzuim. Zeer lastig en ongezouten 

werkvloerpubliek.

Jaar 1:

SUSA methode (Safe and UnSafe Acts)

LINK: https://epsc.be/Products/PRISM/_/Martin_Woodall.pdf

LINK: https://www.scribd.com/document/434230469/Behavioural-

Safety-Application-Guide

Veiligheidsdag (fabriek dicht, iedereen op training): 

Ken Woodward

Jaar 2: 

Programma inclusief 2e veiligheidsdag met als thema Ruimte voor 

veiligheid met astronaut Andre Kuipers

Resultaat: Ongevallencijfers sterk gedaald en van 12 mensen die 

echt niet wilden is afscheid genomen.

Ken Woodward: 

‘Think what if, not if only’

https://epsc.be/Products/PRISM/_/Martin_Woodall.pdf
https://www.scribd.com/document/434230469/Behavioural-Safety-Application-Guide


Mensen willen het liefst gezond weer thuiskomen                De heilige Christoffel als beschermheilige 

van de reizigers op het dashboard

Het kan ook vriendelijker, persoonlijker…



Menukaart: voorbeelden praktische workshopvormen van 1 uur
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Oog voor risico Druk? Voorkom een ongeluk

De Invloedsrondo Niet mopperen maar meedenken

BuitenspelOver de streep

Standpunt.nl

NB> gestuurd als losse PDF met 18 werkvormen incl uitleg



Vragen?
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