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hebben.  Als een leidinggevende echter 
iets anders zegt dan hij doet, dan is hij niet 
geloofwaardig. Leidinggevenden moeten 
dus voorbeeldgedrag vertonen. Wat je zegt, 
moet kloppen met hoe je het zegt en wat 
je doet of besluit. Bijvoorbeeld als je zelf 
geen persoonlijke beschermingsmiddelen 
draagt. Of als je onder tijdsdruk een laatste 

test overslaat. Of als de uitvoerder na afloop 
niet inspecteert ... “Mooie woorden zonder 
bijpassend gedrag, maken je als leider 
ongeloofwaardig”, aldus Juni Daalmans. 

Mini-enquête
Uit een enquête die onder 180 SEC-collega’s 
was gehouden, bleek dat medewerkers 
vinden dat hun leidinggevende het goede 
voorbeeld geeft (score 4,29 op een schaal 
van 1 tot 5). Blijkbaar vindt men het gedrag 
van de leiders ‘goed genoeg’, wat niet wil 
zeggen dat het normbesef niet hoger zou 
mogen. Opvallend was dat de medewerkers 
aanmerkelijk kritischer zijn over de vraag of 
de eigen collega’s wel voldoende aan de bel 
trekken als veiligheid in het geding is (3,99). 
Feedback geven aan je collega’s is altijd 
lastig. Je wilt namelijk goed in de groep 
liggen. Bovendien voelen we door ons 
spiegelsysteem aan wat de ander voelt. 
Daardoor zullen we onze boodschap ook 
vanzelf minder scherp formuleren. Maar 
oefening baart kunst en bedenk vooral 
dat je onderscheid moet maken tussen 
gedrag en persoon. Juni Daalmans gaf de 
aanwezigen het advies mee: “Spreek de 
ander op een respectvolle manier aan en 
spreek hem aan op zijn gedrag, niet op zijn 
persoon.” Hij vatte zijn betoog ten slotte 
samen met de woorden: “Voorbeeldgedrag 
is het krachtigste middel om veilig gedrag in 
de groep te krijgen. Het kost niets en levert 
veel op!” 

Afsluiting
Paul Govaart, manager Manufacturing 
EdeA, vond het zeer interessant om te  
horen hoe wetenschappelijk onderzoek  
naar de praktijk vertaald kan worden.  
“We hebben vandaag gezien wat spiegelen 
en groepsdruk doet. Het geeft stof tot 
nadenken over de vraag hoe we onze 
veiligheidsperformance kunnen vergroten. 
Voorbeeldgedrag is dus heel belangrijk. Ik 
kreeg vandaag ineens de associatie met het 
woord ‘druppellader’. Door voorbeeldgedrag 
te laten zien, kunnen we het juiste 
veiligheidsgedrag ook laten ‘doordruppelen’ 
bij onze medewerkers”, zo rondde hij de 
middag af. 

Tjebbe Prosje, manager QESH EdeA, bracht 
in zijn inleiding naar voren dat de SEC-
partners in 2014 veel aandacht hebben 
geschonken aan LMRA: “We hebben een 
nieuw LMRA-kaartje ingevoerd en LMRA-
coaches opgeleid die iedere dag een ronde 
houden. Ook hebben we LOTOTO verder 
uitgerold, waarbij de nadruk op TryOut is 
gelegd. De planning en afstemming van 
werkzaamheden is verbeterd. Het gaat 
goed, maar er is nog veel werk te doen, want 
elk incident is er één te veel. We moeten 
ons blijven focussen op ons gedrag, want 
goed voorbeeld doet goed volgen.” Daarmee 
legde hij de brug naar de volgende spreker, 
psycholoog Juni Daalmans die geassisteerd 
werd door de acteurs Pim Horio en 
Veronique Obrie.

Groepsdieren
Juni Daalmans is als psycholoog 
gespecialiseerd in het onderwerp hersenen 
en veilig werkgedrag. “Mensen imiteren 
elkaar onbewust”, vertelde Daalmans. 
“Als we hetzelfde gedrag vertonen, vinden 
we elkaar namelijk aardig en sympathiek 
en dat bevordert de onderlinge band. We 
zijn zoogdieren: samenleven is voor ons 
cruciaal om te overleven in de natuur. 
Daarom hebben we als het goed is een 
sociale antenne waarmee we onbewust 
kunnen nagaan of we nog bij de groep 
horen en wat onze plek in de pikorde is. Dat 
is essentieel voor je gezin, werk en carrière. 
Die sociale antenne of gevoeligheid wordt 
mogelijk gemaakt door het spiegelsysteem 
in onze hersenen: als we iemand iets zien 
doen, voelen we de intentie van de ander 
en spiegelen we die intentie achter het 
gedrag. Wanneer een team een slechte 
houding tegenover veiligheid heeft en 
onveilig gedrag laat zien, zal een nieuwe 

medewerker al snel verleid worden tot het 
vertonen van datzelfde onveilige gedrag. Hij 
wil immers bij de groep horen. De wens om 
erbij te horen, kan zelfs leiden tot extreem 
gedrag. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom 
sommige mensen zich aangetrokken voelen 
tot extremistische groepen en zich zo tot 
collectief onverstandig en onveilig gedrag 
laten verleiden. Een groep kan zijn leden 
zelfs zó in zijn greep houden (groepsdwang), 
dat de leden zichzelf opofferen om bij die 
groep te horen.” 

Voorbeeldgedrag 
Spiegelen doen we bij iedereen, maar 
het meest doen we dat bij personen 
die we hoog achten, bij rolmodellen. 
Dat kunnen mensen zijn die hoger in 
de hiërarchie staan omdat ze meer 
geld, macht, kennis of aanzien hebben. 
Bijvoorbeeld een leidinggevende, maar 
ook mensen die informeel een bepaalde 
gerespecteerde positie in de groep 

SEC SHE Event over veilig werkgedrag in een team

Goed voorbeeld doet goed volgen

Gedrag

Op 18 december 2014 kwamen 
zo’n 80 medewerkers van 
de SEC-partners (Safety 
Excellence Cooperation) van 
EdeA bijeen op de Stork-locatie 
in Elsloo voor het vierde 
SEC SHE Event. Doel was om 
weer eens stil te staan bij de 
samenwerking: hoe doen we 
het en wat kunnen we doen 
om de veiligheid naar een nog 
hoger niveau te tillen?

Paul Simonis, vestigingsmanager Hertel, 
vond het een inspirerend en herkenbaar 
verhaal van Daalmans. “Belangrijk is 
om leiderschap te tonen. Dat geldt voor 
elke groep.”

Patrick Sanders, chief office engineer 
Stork, ziet in de praktijk grote verschillen 
tussen teams en gedrag: “Je kunt teams 
inderdaad meer beïnvloeden om de 
juiste dingen te doen.”

Ook Ramon Exposito en Rob Vroomen 
van Hertel weten uit ervaring dat 
groepsgedrag heel dwingend kan zijn. 
Vroomen: “Wij besteden veel aandacht 
aan veiligheid en leiderschap. Je moet 
bepaald gedrag alleen vertonen omdat 
je er zelf van overtuigd bent dat het 
goed is. Niet omdat het de regel is.” 
Exposito vult aan: “Let vooral goed op 
als er tijdsdruk op een klus zit. Dan is 
het moeilijk om daar tegenin te gaan. 
We hebben veel incidenten gehad 
waarbij de baas vroeg ‘Wil je eventjes 
dit doen, anders krijgen we een boete’. 
Zet een stap terug en denk eerst goed 
na, voordat je ‘eventjes’ iets doet.” 

Geslaagd evenement met verrassende 
elementen
De organisatie van het vierde SEC 
SHE Event had verrassend uitgepakt. 
Niet alleen door te kiezen voor een 
pakkend thema en enthousiasmerende 
podiumgasten, maar ook door gastvrije 
details zoals verkeersbegeleiding 
door Total Safety, persoonlijk welkom 
door leden van het MT en heerlijke 
vitalityhapjes en -drankjes. Ook 
konden de aanwezigen een stand 
van 4Safety Products bezoeken waar 
enkele innovatieve veiligheidsmiddelen 
gedemonstreerd werden. Verder werd 
aan het eind een iPad verloot onder 
de deelnemers die drie bruikbare 
veiligheidssuggesties hadden ingediend. 
Tony Cau was de gelukkige winnaar. Al 
met al een geslaagde middag. Pluim voor 
de organisatie. Op naar het 5de SEC SHE 
Event op 26 november 2015.


