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InnovatIes voor Gezond en veIlIG Werken
RISK MANAGEMENT IN OSH

tno helpt dAf trucks 
de veiligheidscultuur 
te versterken

dAF truckS N.v. IS eeN tooNAANgeveNde ProduceNt vAN 

MIddelZWAre eN ZWAre bedrIjFSWAgeNS. bIj de oNtWIkke

lINg, ProductIe, MArketINg, verkooP eN ServIce IS veIlIg 

WerkeN vAN het grootSte belANg. dAAroM IS IN 2010 het 

trAject ‘Ik MAAk het verSchIl’ vAN StArt gegAAN, Met AlS 

doel eeN PreveNtIeve veIlIgheIdScultuur te oNtWIkkeleN. 

tNo heeFt dAArbIj – SAMeN Met het belgISche PreveNt eN 

SAlSAPArIllA – IN Alle FAbrIekeN geWerkt AAN het veIlIg

heIdSbeWuStZIjN eN AAN de oPleIdINg vAN leIdINggeveNdeN 

eN kANtoorMedeWerkerS oM veIlIgheId beter te verAN

kereN IN Alle bedrIjFSProceSSeN. het reSultAAt IS dAt de 

MedeWerkerS vAN dAF beWuSter Met veIlIgheId oMgAAN, 

WAt ZIch duIdelIjk uIt IN SIgNIFIcANt lAgere oNgevAlcIjFerS. 

gevarieerde aanpak

om de veiligheidscultuur te versterken, is een gevarieerde aanpak 

gevolgd. er zijn interactieve sessies geweest met de board en er zijn 

trainingen verzorgd voor het management en leidinggevenden, waardoor 

veiligheid onderdeel is geworden van beslissingen en veranderingen. 

bovendien is een gedragscode opgesteld die duidelijk aangeeft hoe een 

preventieve veiligheidscultuur er voor dAF uitziet. de zichtbaarheid van 

veiligheid is vergroot via een communicatiecampagne, en er werden 

actieplannen opgesteld per afdeling. daarin stonden afspraken over 

coaching en commitment, het samenstellen van toolboxen en het 

genereren van positieve aandacht. het hele project werd gecoördineerd 

door dAF health & Safety.

verandering in aanspreken

veranderen van de veiligheidscultuur vereist een lange adem. dAF is 

‘driven by quality’; in alles is merkbaar dat dAF streeft naar de hoogste 

kwaliteitseisen. voor dAF is het vanzelfsprekend dat kwaliteit niet 

ontstaat door ‘inspectie alleen’, maar door een goede proces
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beheersing. op een vergelijkbare manier maakt ‘Ik maak het verschil’ 

duidelijk dat veiligheid niet voortkomt uit procedures en controles, maar 

uit eigen motivatie. de workshops voor leidinggevenden in ‘Aanspreken 

op onveilig gedrag’ waren dan ook belangrijk in dit project. bij onveilig 

gedrag worden medewerkers niet meer aangesproken als een ‘politie

agent’, maar als bezorgde collega: ‘bij mij lopen de koude rillingen over 

m’n rug als ik jou dat zo zie doen.’

hoe nu verder?

een volgende stap is nu vast te stellen in hoeverre de manier van werken 

binnen dAF veranderd is en het veiligheidsbewustzijn daad werkelijk 

verankerd is. en dat gaat verder dan alleen naar de dalende ongeval

cijfers kijken. daarom wordt de veiligheidscultuurmeting herhaald, 

waarmee het traject begon. daarna is het natuurlijk de bedoeling dat de 

verdere groei van het veiligheidsbewustzijn onderdeel blijft van de nieuwe 

manier van werken. dit kan enerzijds door het te borgen in de werkwijzen, 

procedures en (management)systemen van dAF, en anderzijds door een 

continue aandacht voor veiligheid in alle relevante overleggen bij dAF. 

het moet uiteindelijk een vanzelfsprekend heid zijn om aandacht te 

besteden aan veilig werken en om voortdurend kritisch te blijven bekijken 

hoe dit op de beste manier gedaan kan worden.


