
De belangrijkste inzichten over de menselijke 

factor en veiligheid op een rij gezet. Vanuit de 

wetenschap en de praktijk.

Psychologie en veiligheid

WORKSHOP

Menselijk gedrag krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht bij het managen van 

veiligheid en bij het adviseren over risicomanagement. We veronderstellen daarbij 

vaak dat mensen rationeel zijn en handelen. Maar de praktijk toont een ander beeld: 

Mensen laten zich niet zomaar sturen met regels, zij hebben moeite om risico’s 

goed te kunnen inschatten, in groepen reageren zij anders dan als individuen. 

Waardoor wordt dit veroorzaakt en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

Deze workshop geeft een overzicht van de belangrijkste 

psychologische en sociologische mechanismen die van invloed 

zijn op het ‘veiligheidsgedrag’ van mensen in een organisatie. 

HBO-DENKNIVEAU



ADVIESBUREAU VOOR VEILIGHEIDSVERBETERVRAAGSTUKKEN

De training wordt georganiseerd en verzorgd door:

De workshop is sterk interactief waarbij theorie en praktijk elkaar 

afwisselen. Psychologische en sociologische experimenten illustreren 

welke mechanismen invloed hebben op veiligheidsgedrag. Daarnaast 

wordt gewerkt met oefeningen en worden handreikingen gegeven over 

het omgaan met deze inzichten in de praktijk. 

OPZET

Inzichten van toonaangevende onderzoekers 

komen aan bod. Iedere trainingsdag wordt 

een gastcollege verzorgd door een expert 

of wetenschappelijk onderzoeker op een 

deelterrein. Bij eerdere workshops waren 

er onder andere bijdragen van dr. Frank 

Guldenmund (cultuuronderzoeker, TU Delft) 

en dr. Jop Groeneweg (cognitief psycholoog, 

Universiteit Leiden).
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DAG 2
•  Hoe veiligheidscultuur en gedrag in kaart te 

brengen

•  Belangrijkste theorieën over 

organisatieverandering en de valkuilen

•  Inzicht in de rol als professional in een 

veiligheidscultuur-verbetertraject

•  Ontwikkelen van een persoonlijk veranderplan 

voor uw eigen organisatie

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

DAG 1
•  Gedrag in organisaties verklaard (ratio versus emotie, 

formele en informele organisatie).

•  Inzicht in de oorzaak van bepaald gedrag.

•  Begrijpen hoe een groep invloed uitoefent op individueel 

gedrag en hoe dit proces is te beïnvloeden.

•  Bruikbare modellen over het beïnvloeden van gedrag.

•  Belangrijkste inzichten over het motiveren van mensen.

•  Het belang van risicobeleving en risicoperceptie en hoe 

deze zijn te beïnvloeden.

•  Belangrijkste inzichten over leiderschap en 

leiderschapseffectiviteit.

•  Aanpakken voor het creëren van een aanspreekcultuur.

•  Gedrag en cultuur; de meest gangbare inzichten om 

veiligheidscultuur te begrijpen.

•  Waarom het menselijk brein niet geschikt is om risico’s 

goed te kunnen inschatten en hoe dit is te compenseren.

Wilt u weten wat wetenschappelijk onderzoek ons leert over psychologie en veiligheid? 

Geef u dan op voor de Workshop Psychologie en veiligheid. U kunt zich aanmelding via 

info@safety-improvement-company.nl

U kunt ervoor kiezen om alleen dag 1 te volgen of om beide dagen te volgen.

De trainers zijn dr. Walter Zwaard 

en ing. Guus Koomen.


