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Basiskennis Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur is één van de 6 elementen van een veiligheidsmanagementsysteem 
(VMS). Veiligheidscultuur wordt  omschreven als  een geïntegreerd patroon van individueel 
en organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden, normen en overtuigingen. De 
veiligheidscultuur is de “zachte” kant van het VMS. Wanneer binnen een organisatie een 
veiligheidscultuur wordt ontwikkeld dan worden de waarden, normen en overtuigingen expliciet 
gemaakt en wordt er gestuurd op gewenst gedrag.
IGZ en certificerende instanties kijken in toenemende mate in hoeverre organisaties 
aantoonbaar geïnvesteerd hebben in een veiligheidscultuur, welke maatregelen getroffen zijn 
en wat de effectiviteit is voor cliënten en medewerkers.

Na afloop van de training beschikt de deelnemer over:
    •    Kennis en inzicht in wat wordt verstaan onder veiligheidscultuur
    •    Inzicht in de verschillende fasen van een veiligheidscultuur
    •    Kennis en inzicht hoe een veiligheidscultuur kan worden gemeten en beinvloed

Inleiding

Doelstelling

Doelgroep Directie, staffunctionarissen kwaliteit en veiligheid, leidinggevenden, interne auditoren.

Inhoud Theorie
    •    Veiligheidscultuur en de rol van gedrag en kernwaarden 
    •    Instrumentarium om de veiligheidscultuur te meten
    •    Interventies om veiligheidscultuur te verbeteren
    •    Uitleg VVB cultuur (meetinstrument veiligheidscultuur)

Praktijk
    •    Het scoren van de eigen organisatie op de veiligheidscultuurladder
    •     Inventarisatie van welke interventies de organisatie inzet ter beïnvloeding van de 

veiligheidscultuur
    •    Opstellen stappenplan om veiligheidscultuur te ontwikkelen

Aanpak Tijdens de training wordt op een interactieve manier theorie afgewisseld met voorbeelden uit 
de praktijk en worden opdrachten uitgevoerd.

Duur De training bestaat uit 2 dagdelen.

Kosten Deze training wordt zowel in-company als individueel aangeboden.

Trainers Deskundige trainers met ruime praktijkervaring op gebied van kwaliteit en veiligheid en het 
toetsen van een veiligheidscultuur.

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 078-6812680 of zie www.ckmz.nl.
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