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Deze actuele vragen vormden de rode draad doorheen 
het NVVK-Veiligheidscongres 2015. Dit veiligheidscongres 
wordt om de twee jaar georganiseerd door de Neder-
landse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), een 
kennisplatform voor veiligheidsdeskundigen. Het congres 
ging dit jaar door op 31 maart en 1 april in Arnhem. 
Zo’n 1.000 veiligheidsdeskundigen waren aanwezig. Het 
thema van zelfregulering vertaalde zich in de volgende 
congrestitel: ‘Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! Veel geluk!’ 
Gedurende de twee congresdagen leverden leden van de 
NVVK en gastsprekers uit Nederland en België bijdragen 
in plenaire en parallelle sessies. Ook waren er verdie-
pingssessies met sprekers die de deelnemers zelf konden 
selecteren. Dit gaf de geselecteerde sprekers de mogelijk-
heid om meer in detail te gaan over hun onderwerp. De 
presentaties werden immers kort maar krachtig gehouden. 
Zo werd er voldoende tijd gemaakt voor vragen en het 
uitwisselen van ideeën.

Veiligheid? Zoek het ff samen uit!
Esther de Kleuver, directeur Veiligheid en Gezondheid 
van het ministerie van SZW, opende met haar presentatie 
het veiligheidscongres. Door de meer beperkte rol van 
de overheid krijgt veiligheid steeds meer vorm op de 
werkvloer zelf. Hierdoor zouden werknemers volgens de 
Kleuver meer betrokken en veiligheidsbewust worden. 
Dit zou leiden tot een betere veiligheid, toenemende pro-
ductiviteit en minder verzuim. De Kleuver benadrukt dat 
bedrijven er niet alleen voor staan. Er zijn de ondersteu-
nende (veiligheids)deskundigen, bedrijven die met elkaar 
good practices delen, en de overheid die toezicht houdt 
en bedrijven stimuleert in het opnemen van de eigen 
verantwoordelijkheid. Men hoeft het dus niet allemaal 

zelf uit te zoeken. De Kleuver stelt daarom een andere 
congrestitel voor: ‘Veiligheid? Zoek het ff samen uit!’.
José Kerstholt, hoogleraar psychologische besliskunde aan 
de TU Twente en werkzaam bij TNO, legde plenair uit dat 
door de terugtrekkende overheid een grotere mate van 
zelfredzaamheid wordt verwacht: mensen moeten voor 
hun eigen veiligheid zorgen. Kerstholt toont aan dat men-
sen, ook in noodsituaties, gewoontedieren zijn. Hierdoor 
is het moeilijk om gedrag te veranderen. Als men werkne-
mers wil die meer voor hun eigen veiligheid gaan zorgen, 
is het noodzakelijk dit gewoontegedrag te beïnvloeden. 
Arbeidsveiligheid kan dus niet volledig losgelaten worden 
in de hoop dat het vanzelf goed komt.
Jef Peuters, voorzitter van de Belgische organisatie PRE-
BES, gaf plenair aan dat het noodzakelijk is om creatief 
te denken als het aankomt op veiligheid en welzijn op 
het werk. Het aanpakken van risico’s op de traditionele 
wijze is niet meer voldoende. Peuters benadrukte hierbij 
het belang van samenwerking tussen de verschillende 
deskundigen (veiligheidsdeskundigen, bedrijfsartsen, 
ergonomen,…).

Veiligheidscultuur
In de parallelle sessies was veiligheidscultuur in orga-
nisaties een veelbesproken topic. Het beïnvloeden van 
veiligheidscultuur kwam aan bod, net zoals veiligheidscul-
tuur in projecten. Zo ontwikkelde ProRail een veiligheids-
cultuurladder die moet bijdragen aan een spoor zonder 
ongevallen. De veiligheidscultuurladder laat zien hoe vei-
ligheidsbewust een bedrijf is. Hoe meer veiligheidsbewust 
een bedrijf, hoe groter de kans dat deze een aanbesteding 
bij ProRail wint.
Naast de presentaties introduceerden verschillende 
bedrijven en instituten uit de veiligheidssector zich op de 
informatiemarkt. Ook aan netwerkevents ontbrak het niet 
op dit congres.
Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de 
NVVK-Scriptieprijs voor aanstormend veiligheidstalent. 
Die ging dit jaar naar Viola Steehouwer-Glimmerveen voor 
haar scriptie ‘Veiligheid externe evenementen’.
Meer informatie is terug te vinden op 
www.veiligheidskunde.nl/.

Arbeidsveiligheid en zelfregulering; het zijn twee concepten die steeds 
vaker hand in hand gaan. Dit uit zich in de ontwikkelingen rondom wet- 
en regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid: de overheid trekt 
zich steeds verder terug. Kan men hierdoor nog spreken van een veilige 
werkomgeving? Of wordt het werken er juist veiliger op? En krijgen 
mensen op de werkvloer nu meer vrijheid? Of vertalen deze ontwikke-
lingen zich in toenemende regels op bedrijfsniveau?
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