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Abstract 

This report describes a study that has been carried out at 'Fuji Photo Film Tilburg '. An 
analysis has been performed on the effectiveness of safety training . A particular point of 
attention in this research was the comparison of different departments within the company. 
By making use of the methods of surveys and focus groups, recommendations have been 
developed to improve the organization around (safety) training at 'Fuji Photo Film Tilburg '. 
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Voorwoord 

Het laatste jaar van het 5-jarig programma van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan 
de TU/e staat geheel in het teken van een afstudeerstage. Mijn afstudeerproject heeft plaats 
gevonden bij Fujifilm te Tilburg op de afdeling Human & Legal Affairs. In mijn project heb ik 
een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van veiligheidstrainingen die bij Fuji gegeven 
worden . Aan de hand van een gevalideerd model en meetinstrument zijn enkele trainingen 
beoordeeld . Een speciaal aandachtspunt bij het onderzoek was het vergelijken van 
verschillende afdelingen. Aan de hand van de resultaten die uit de enquetes en uit de 
focusgroepen volgden, zijn aanbevelingen en verbeteringsvoorstellen gemaakt. 

Dit jaar is voor mij prettig verlopen. Het is een unieke mogelijkheid geweest om kennis te 
maken met het bedrijfsleven en ik heb elke dag nieuwe dingen geleerd. Een van mijn 
collega's vindt het boekje met de titel "ik kan alles" (dat staat in de boekenkast van de 
afdeling) goed bij mij passen. Dit straal ik misschien soms wel uit, maar ik was bij dit project 
lang niet altijd zeker van mijn zaak. Veel nieuwe dingen kwamen op mijn pad en ik moest 
uiteraard alles zelf regelen, zoals interviews, brononderzoek en natuurlijk de rapportage . 
Geen groepsgenoten die je konden opvangen. De belangrijkste les die ik hieruit geleerd heb, 
is om zaken nooit te laten liggen en ze gelijk aan te pakken. 

lk ben tevreden met het verloop van het project. lk ben erachter gekomen dat mijn studie me 
een manier van denken en handelen heeft meegeven die me in mijn toekomstige carriere 
verder zal helpen. Deze afsluitende stage heeft me na laten denken over wat ik in de 
toekomst wil. 

lk wil mijn begeleiders Christel Rutte, Ad Kleingeld en Loes de Boer bedanken voor hun 
steun op zowel inhoudelijk, procesmatig als persoonlijk vlak. Daarnaast wil ik mijn dank 
uitspreken voor de support die ik ontvangen heb vanuit de organisatie bij de uitvoering van 
dit project. Mijn directe collega's wil ik bedanken voor de gezellige en leuke tijd op de 
afdeling. 

Tenslotte wil ik ook mijn ouders, studiegenoten en vrienden bedanken voor de steun tijdens 
mijn studietijd . 

Frank-Jan Mutsters 
Tilburg 
Juni2006 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen ii 



TU/e ~ FUJIFILM 
Managementsamenvatting 

lnleiding en onderzoeksopdracht 

Bij Fujifilm Tilburg worden veel trainingen en opleidingen gegeven aan het personeel. Een 
van de belangrijkste categorieen trainingen binnen Fujifilm zijn de veiligheidstrainingen. 
Veiligheid wordt grotendeels opgelegd door de overheid , maar ook door het bedrijf zelf. 
Vooralsnog heeft Fujifilm Tilburg geen inzicht in de effectiviteit van veiligheidstrainingen. Het 
is niet duidelijk wat de waarde van deze trainingen is voor het bedrijf en of de beoogde 
doelstellingen (veiligheidsbewustzijn creeren en aanleren van veiligheidsgedrag) worden 
gerealiseerd. Een van de belangrijkste vragen hierbij is of het personeel de zaken die ze 
leren tijdens de training ook daadwerkelijk gebruiken op de werkvloer. 

Deze situatie heeft geleid tot de volgende onderzoeksopdracht: 
Kies een gevalideerd diagnostisch model en een hiervan afgeleid meetinstrument en vu/ 
aanlverbeter waar mogelijk om vei/igheidstrainingen te kunnen beoordelen op effectiviteit. 
Ana/yseer vervo/gens enkele veiligheidstrainingen en doe voorstellen tot verbeteringen. Een 
speciaal aandachtspunt hierbij is het vergelijken van de verschillende bedrijfsonderdelen om 
te kijken of er verschillen zichtbaar zijn in de metingen. 

Voor het onderzoek zijn enkele onderzoeksvragen opgesteld . Deze moeten ervoor zorgen 
dat het projectresultaat behaald wordt. Deze onderzoeksvragen zijn: 

• Welke factoren bei"nvloeden de effectiviteit van trainingen? 
• Welke factoren moeten er extra meegenomen warden bij het beoordelen van de 

effectiviteit van veiligheidstrainingen? 
• Wat voor invloed heeft het veiligheidsklimaat op de effectiviteit van veiligheids

trainingen? 
• In we/ke mate zijn de eventuele verschillen tussen de afdelingen terug te voeren op 

veiligheidsklimaat op groepsniveau? In welke mate zijn deze verschillen gelegen in 
andere factoren die de effectiviteit van trainingen bei"nv/oeden? 

• Zijn gevonden verschillen te re/ateren aan verschillen in trainingen, leeftijden, 
ervaring en opleidingsniveau? 

De onderzoeksopdracht is vertaald in de volgende projectresultaten: 
• Een model en meetinstrument om effectiviteit van (veiligheids)trainingen te 

beoordelen. 
• Uitvoeren van onderzoek bij significant aantal deelnemers van veiligheidstrainingen, 

verwerken van resu/taten en hieruit conclusies trekken. 
• Voorstellen tot verbeteringenlaanbevelingen. 
• Eventueel onderzoek naar verschillen in fabrieken via follow-up focus groepen en 

interviews (afhankelijk van tijd). 
• Eventueel onderzoek naar de verschil/en tussen trainingen, leeftijden, ervaring en 

opleidingsniveau. 

Theoretisch kader 

In de wetenschappelijke literatuur is een model gevonden dat gebruikt kan worden om de 
effectiviteit van trainingen te beoordelen. Het Learning Transfer System Inventory model van 
Holton, Bates & Ruona (2000) zet het concept van het leer transfersysteem uiteen. Het 
transfersysteem staat voor alle factoren in de persoon, training en organisatie die de 
overdracht van leren met betrekking tot werkprestatie be"lnvloeden. Daarnaast biedt de 
studie een instrument (L TSI) om factoren in dit systeem te meten die de transfer (overdracht) 
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van leren be"invloeden. Transfer van leren bevat de toepassing , generaliseerbaarheid , en 
behoud van nieuwe kennis en vaardigheden. Door de zojuist genoemde factoren die de 
transfer van training be"invloeden, te definieren en meten, kan er gekeken worden waarom 
training werkt. 

In het figuur onderaan de pagina zijn alle zestien transferfactoren (zwart in het figuur) te zien 
van het meetinstrument L TSI. Er zijn enkele factoren toegevoegd (blauw in het figuur) aan dit 
model. Holton et al. (2000) gaven zelf al aan dat er weinig individuele variabelen in hun 
model voorkomen en dat er waarschijnlijk meer zijn. Er zijn daarom drie individuele 
variabelen toegevoegd, namelijk: intelligentie, leeftijd en ervaring. Deze variabelen zijn 
bovendien nodig om de laatste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden Daarnaast 
moeten er nog extra factoren meegenomen worden, omdat het in dit onderzoek gaat om 
veiligheidstrainingen. Daarom zijn de factoren veiligheidsklimaat op organisatieniveau en 
veiligheidsklimaat op groepsniveau toegevoegd. In het multi-level model (Zohar & Luria, 
2005) is namelijk duidelijk geworden dat veiligheidsgedrag wordt overgebracht door 
veiligheidsklimaat op groepsniveau en veil igheidsgedrag is nu juist hetgeen wat 
veiligheidstrainingen proberen te creeren. De metingen van veiligheidsklimaat zijn dus 
simpelweg nodig om de effectiviteit van veiligheidstrainingen geed te kunnen beoordelen. 
Bovendien kan er via het meten van het veiligheidsklimaat op groepsniveau onderscheid 
gemaakt worden in veiligheidsklimaat op verschillende afdelingen en/of fabrieken. De laatste 
aanpassingen zijn gemaakt in de resultaten. Het L TSl-model geeft niet echt een specifieke 

Secunda ire 
inv/oeden 

Vei/igheids
klimaat* 

Motivatie 

Omgeving 

Resultaten 

Mogelijkheden 

lndividuele 
variabelen 
(extra)* 
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Figuur: Aangepast model 
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manier om de individuele prestatie te meten. Aangezien er in dit onderzoek 
veiligheidstrainingen worden geanalyseerd, is er voor gekozen om veiligheidsgedrag te 
kiezen als individuele prestatie. Veiligheidstrainingen proberen dit gedrag namelijk te 
creeren . 

Method en 

Aan de hand van dit model is er een enquete gemaakt. Door middel van de afname van 
vragenlijsten ender medewerkers die verschillende soorten veiligheidstrainingen hebben 
gevolgd, moet er inzicht verkrijgen worden in de effectiviteit van de veiligheidstrainingen bij 
Fujifilm Tilburg . Er wordt hierbij gekeken naar: 

• De scores op de verschillende effectiviteitvariabelen van het L TSl-meetinstrument. 
• De scores op de veiligheidsklimaten op twee verschillende niveaus. 
• De scores op veiligheidsgedrag . 
• De verschillen met betrekking tot de verschillende afdelingen en/of fabrieken (en 

eventueel andere groepen, bijvoorbeeld door te kijken naar de invloed van 
verschillende groepen leeftijden). 

• De verschillen tussen trainingen. Zo kan er gekeken worden water wel werkt in een 
training en wat niet. 

Door naar deze scores en verschillen te kijken , kan er inzicht verkregen worden in de 
trainingen en de transferomgeving . Focusgroepen kunnen vervolgens gebruikt worden om 
de gebieden te onderzoeken die door de L TSI als potentiele probleemgebieden zijn 
aangegeven en om meer specifieke informatie te verkrijgen over hoe problemen aangepakt 
moeten worden. Het uiteindelijke doel is dan om met deze gegevens de mindere aspecten in 
de veiligheidstrainingen te verbeteren . 

De respondenten in het gehouden enqueteonderzoek waren 132 werknemers van Fuji Photo 
Film Tilburg die deel hebben genomen aan een veiligheidstraining . Er zijn enquetes 
afgenomen bij drie grote groepen trainingen : 

1. Elektriciteitstrainingen. Het opleidingdoel: het veilig en verantwoord kunnen uitvoeren 
van een aantal nader omschreven en ge'lnstrueerde eenvoudige elektrotechnische en 
bedieningswerkzaamheden 

2. Reach- en heftrucktrainingen. Het opleidingsdoel: het veilig en verantwoord (kunnen) 
uitvoeren van bedieningswerkzaamheden met betrekking tot een reach- of heftruck. 

3. Arbeidshygiene. Het opleidingsdoel : bewust maken van de gevaren van het werken 
met chemische stoffen en hun eigen invloed daarop. 

Het grootste deel van de enquetes werd direct na de trainingen uitgedeeld en ingevuld. Het 
responspercentage was hier zeer hoog (97%). Daarnaast zijn er nog twee trainingen (SIP 
refresher en reachtruck refresher) uit januari meegenomen in het onderzoek door de 
vragenlijsten naar de werknemers op te sturen. Hier lag het responspercentage wat lager 
(45%). Nadat de resultaten van de enquetes binnen waren, is er per trainingsgroep nog een 
focusgroep gehouden. Dit is een discussiebijeenkomst met vier tot vijf personen. Hierin 
werden de resultaten van de enquetes besproken. 

Resultaten 

Na het enqueteonderzoek zijn de resultaten geanalyseerd. Eerst zijn er twee factoranalyses 
uitgevoerd en vervolgens is de betrouwbaarheid per factor onderzocht. De factoren 
persoonlijke uitkomsten positief en persoon/ijke capaciteit voor transfer scoren voor dit 
betrouwbaarheidsonderzoek aanzienlijk ender de norm van 0.7 Cronbach's Alphas en deze 
twee factoren zijn dan ook niet meegenomen in dit onderzoek. 
Vervolgens zijn de gemiddelde scores per factor bepaald. Uit deze gemiddelden blijkt dater 
vijf factoren zijn die laag scoren, vijf scoren er neutraal en zes scoren er goed. De 
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gemiddelde score voor de prestatiemaat veiligheidsgedrag is extreem hoog en dit versterkte 
het vermoeden dat deze factor sociaal wenselijk is ingevuld. Blijkbaar zijn de zelfrapportage 
vragen in dit onderzoek niet de juiste manier om veiligheidsgedrag te meten. Daarom heeft 
de onderzoeker besloten de factor te verwijderen uit het onderzoek. 

Hierna is een regressieanalyse uitgevoerd. Deze analyse wordt gebruikt' om te bepalen 
welke variabelen de afhankelijke variabele(n) be"invloeden. Veiligheidsgedrag zou in dit 
onderzoek de afhankelijke variabele zijn en via de regressieanalyse zouden dan de factoren 
bepaald kunnen worden die dit veiligheidsgedrag (en dus de effectiviteit van 
veiligheidstrainingen) het meeste be"invloeden. Er is echter voor gekozen om 
veiligheidsgedrag (zelfrapportage) niet meer mee te nemen in dit onderzoek, omdat deze 
variabele waarschijnlijk niet realistisch is ingevuld. Daarom moest de individuele prestatie op 
een andere manier gemeten worden . Veiligheidsgedrag laten beoordelen door collega's was 
geen optie, omdat er dan vermoedelijk tegen hetzelfde probleem werd aangelopen als bij de 
zelfrapportage (namelijk sociaal wenselijk invullen) . Het laten beoordelen van 
veiligheidsgedrag door leidinggevenden was lastig in dit onderzoek, omdat Fuji Tilburg in de 
periode van het onderzoek te maken had met een reorganisatie waardoor een flink aantal 
medewerkers boventallig was verklaard . Leidinggevenden zouden het beoordelen van 
veiligheidsgedrag van hun medewerkers op een verkeerde manier kunnen interpreteren. Om 
veiligheidsgedrag als onderzoeker zelf te beoordelen, zou te veel tijd in beslag nemen. 
Kortom , er moest een andere oplossing komen om te bepalen wat de belangrijkste factoren 
zijn die de effectiviteit van veiligheidstrainingen be·1nvloeden. 
Als er gekeken wordt naar de factoren die de effectiviteit van (veiligheids)trainingen 
be"invloeden, kan er opgemerkt worden dat de factor motivatie voor transfer een zeer 
belangrijke is. De omschrijving van de factor motivatie voor transfer is: "De richting, intensiteit 
en vastberadenheid van dee/nemers om de kennis en vaardigheden uit de training toe te 
passen in het werk". Als medewerkers namelijk niet gemotiveerd zijn om de kennis en 
vaardigheden van de training toe te passen in hun werk, zal het simpelweg niet gebeuren. 
Dit geldt uiteraard ook voor de veiligheidstrainingen. Als medewerkers niet gemotiveerd zijn 
om het geleerde veiligheidsgedrag toe te passen op de werkvloer, zal het (grotendeels) niet 
gebeuren. Daarom is er voor gekozen om deze factor als afhankelijke variabele te kiezen . 
Het is namelijk in de ogen van de onderzoeker de belangrijkste factor voor de individuele 
prestatie (veiligheidsgedrag) . 
Uit de regressieanalyse kwam naar voren dat de factoren support van collega 's, support van 
/eidinggevende , waargenomen inhoudsvaliditeit, transferontwerp en veiligheidsklimaat op 
groepsniveau de factor motivatie voor transfer voorspellen. Dit zijn dan dus ook de 
variabelen die de effectiviteit van trainingen het meeste be"invloeden. Veiligheidsklimaat op 
groepsniveau levert een negatieve bijdrage. Dit kan verklaard worden door een 
suppressoreffect dat bestaat tussen de factoren support van /eidinggevende en 
veiligheidsklimaat op groepsniveau. 

Via de ANOVA en Games-Howell methode is gekeken of er significante verschillen zijn op te 
merken tussen verschillende groepen. De meeste significante verschillen komen naar voren 
bij de zes verschillende afdelingen die deel hebben genomen aan het onderzoek. Een deel 
van deze verschillen is echter te verklaren door de verschillen in soort trainingen. Bij de 
andere groepen werden nauwelijks significante verschillen gevonden. 

Na het enquete onderzoek zijn er nog drie focusgroepen gehouden. Het houden van 
focusgroepen heeft meer inzicht gegeven in de gemiddelde scores en de verschillen tussen 
trainingen en afdelingen. Dieperliggende oorzaken en problemen zijn op deze manier naar 
voren gekomen. ledere trainingsgroep heeft zijn eigen specifieke problemen. Voor de groep 
van de elektriciteitstraining is het grootste probleem dat het merendeel van de deelnemers 
de kennis en de vaardigheden van de training niet toepast op de werkvloer (met als gevolg 
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dat de factor motivatie voor transfer zeer laag scoort) . Bij de reach- en heftruck is het 
grootste probleem dat de inhoud van de praktijktraining te weinig overeenkomt met de 
werkeisen en -situatie bij Fuji Tilburg (te lage score voor waargenomen inhoudsvaliditeit) . Bij 
de arbeidshygiene is het grootste probleem dat de focus vooral op productie ligt en niet op 
veiligheid (met als gevolg lage support van leidinggevende en lage feedback/prestatie
coaching) . 

Conclusies en aanbevelingen 

Om conclusies te trekken , moet er gekeken worden naar de onderzoeksvragen die in het 
begin van het project zijn opgesteld. Deze vragen kunnen achtereenvolgens als volgt 
beantwoord worden: 

• Het L TS I-model bevat zestien factoren die de effectiviteit van trainingen be"lnvloeden. 
• Dit model is uitgebreid met de variabelen veiligheidsklimaat op groepsniveau en 

vei/igheidsklimaat op organisatieniveau en met vei/igheidsgedrag als individuele 
prestatiemaat (zelf-rapportage) . 

• De invloed van het veiligheidsklimaat op de effectiviteit van veiligheidstrainingen is 
kleiner dan verwacht. 

• Tussen de verschillende afdelingen die in dit onderzoek zijn meegenomen, zijn veel 
significante verschillen naar voren gekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen op te 
merken in de factoren support van leidinggevende, sancties van leidinggevende, 
feedback en de twee veiligheidsklimaten. 

• Tussen de drie groepen veiligheidstrainingen zijn duidelijke verschillen in de scores 
van de factorgemiddelden op te merken. Ook tussen de zeven verschillende soorten 
trainingen zijn verschillen zichtbaar. In de focusgroepen zijn deze verschillen 
uitgebreid besproken. Bij de overige groepen werden nauwelijks significante 
verschillen gevonden. 

Dan volgt er nu nog een algemene conclusie. De vraag of de veiligheidstrainingen op dit 
moment bij Fuji Tilburg effectief zijn, moet beantwoord worden met matig . De beoogde 
doelstellingen (creeren van veiligheidsbewustzijn en aanleren van veiligheidsgedrag) worden 
lang niet altijd gerealiseerd en het personeel gebruikt de zaken die ze leren tijdens de 
training regelmatig niet op de werkvloer. De trainingen zijn over het algemeen goed (de 
factoren transferontwerp en waargenomen inhoudsvaliditeit scoren namelijk redelijk tot 
goed) , maar de organisatie op de werkvloer zal verbeterd moeten worden om ervoor te 
zorgen dat de transfer van kennis en vaardigheden ook werkelijk plaatsvindt. Training is 
slechts een onderdeel van de organisatie en als een deel van deze organisatie niet goed op 
de training is afgestemd, zal de effectiviteit van trainingen hier ender lijden. 
Veiligheidstraining is dus ook slechts een onderdeel voor het creeren van veiligheid en de 
organisatie moet er op afgestemd worden dat de kennis en vaardigheden van deze 
veiligheidstraining (lees veiligheidsgedrag) wordt toegepast. Training moet dus geen doel 
zijn , maar een middel! 

Er zijn meerdere aanbevelingen geformuleerd (zowel algemene als specifieke per 
trainingsgroep) . De algemene aanbevelingen worden kort besproken. De twee 
supportfactoren, de persoonlijke uitkomsten factor en de feedback factor zullen verbeterd 
moeten worden, omdat ze te laag scoren. Dit zal zeker niet gemakkelijk zijn, omdat 
leidinggevenden en medewerkers een nieuw soort gedrag aangeleerd moet worden om de 
veiligheidstrainingen belangrijker te maken op de werkvloer. De overige factoren die laag 
scoren (zeals prestatie-gevo/gen verwachtingen en het veiligheidsklimaat op 
organisatieniveau) hebben vooral te maken met het stellen van prioriteiten. Als Fuji Tilburg 
de veiligheid wil verbeteren , zal dit moeten gebeuren via het veiligheidsklimaat op 
organisatieniveau en de prestatie-indicatoren op beide niveaus. 
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1 lnleiding 

Trainingen dienen er voor om mensen kennis en/of vaardigheden bij te brengen over 
een bepaald onderwerp. Er komt echter heel wat bij kijken om een training effectief te 
maken. Zo zal er bijvoorbeeld aandacht moeten zijn voor de voorlichting rond 
trainingen . Harvey (2001) merkt op dat veel mensen die trainingen volgen, niet weten 
waarom ze daar zijn en hoe ze die kunnen benutten. Een ander opvallende bevinding 
rondom dit onderwerp is dat veel managers te weinig interesse tonen om hun staf te 
helpen of aan te moedigen om geleerd gedrag te implementeren (Harvey, 2001 ). Er 
zijn meerdere variabelen die de effectiviteit van trainingen be"lnvloeden en hierboven 
zijn er al twee genoemd. Dit onderzoek zal dieper ingaan op deze effectiviteit van 
trainingen. 

In figuur 1 is een opleidingsmodel te zien. Hier worden twee gebieden met elkaar in 
verband gebracht: het deel waarin het leren en opleiden plaatsvindt (het 
opleidingsveld) en het deel waarvoor het plaatsvindt (het maatschappelijke veld of 
werkgebied). In het figuur is te zien dat er vanuit de werksituatie onderzoek wordt 
gedaan naar opleidingsbehoeften. Hieruit volgen dan opleidingsdoelen , waardoor een 
opleidingsplan opgesteld kan worden. Via een leersituatie en een leerproces zullen 
dan leerresultaten behaald worden. Op het eind van het proces moeten deze 
leerresultaten ge"lntegreerd worden in de werksituatie. In praktijk blijkt dat dit de 
moeilijkste stap is. In dit onderzoek wordt deze transfer van kennis en vaardigheden 
naar de werkplek uitvoerig besproken (vandaar dat deze tekst rood is in het figuur) . 

Opleidingsplan 

Opleidingsdoelen 

Onderzoek 
Opleidings
behoeften 

Leersituatie 

Opleid i ngsveld 

opleidingsbeleid 

Maatschappelijk 
Ve Id 

Werksituatie 

figuur 1: Opleidingsmodel (NPI, jaartal onbekend) 

Leerproces 

Leerresultaten 

lntegratie 
van leer
resultaten 

Rik Goorman (2005) heeft vorig jaar een vergelijkbaar onderzoek gedaan bij 
Nashuatec in Den Bosch. Hij heeft zich beziggehouden met technische trainingen , 
terwijl dit onderzoek zich zal richten op veiligheidstrainingen. In dit rapport zal nog een 
paar keer naar zijn onderzoek verwezen worden om vergelijkingen te maken tussen 
beide onderzoeken. 
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Om een goed beeld van de situatie te kunnen schetsen waarin dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden, wordt er in dit hoofdstuk een algemene beschrijving gegeven van 
Fujifilm en van het Nederlandse bedrijf Fujifilm in Tilburg waar dit project is 
uitgevoerd. Deze informatie is verkregen via het Fujifilm Tilburg jaarverslag (2005) , de 
website van Fujifilm Tilburg en het intranet, genaamd Fujiplaza. In bijlage 1 is nog wat 
extra informatie over het bedrijf te vinden . Er zal ook alvast wat dieper warden 
ingegaan op bepaalde afdelingen en trainingen die aansluiten op het verdere 
onderzoek. In hoofdstuk 2 volgt een probleemstelling en dan zal ook de opzet van dit 
rapport weergegeven warden . 

1.1 Fujifilm 

1. 1. 1 Fuji Photo Film Co. Ltd. 

Fuji Photo Film Co. Ltd. is in 1934 opgericht in Japan en heeft sinds die tijd een 
vooraanstaande positie bereikt in de mondiale markt voor beeld- en 
informatiesystemen. De eerste fabriek is geopend aan de voet van de berg Fuji. Het 
bedrijf start met 340 medewerkers en in 1936 verkoopt Fuji de eerste rol negatieffilm 
in Japan. De letterlijke vertaling van het Japanse woord Fuji is "het hoogst haalbare". 
De onderneming is actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van een breed 
scala hoogwaardige producten voor zowel professionele toepassingen als 
consumentengebruik. De wereldwijde omzet van Fuji Photo Film Ltd. is ongeveer € 24 
miljard en het aantal medewerkers is ongeveer 72.000. De aandelen van het bedrijf 
zijn genoteerd op diverse beursen in Japan. 

1. 1. 2 Fuji Photo Film Ti/burg 

Het Nederlandse bedrijf Fuji Photo Film B.V. is op 25 augustus 1982 opgericht en is 
een dochteronderneming van Fuji Photo Film Holdings (UK) Limited. Fuji Tilburg is de 
eerste productielocatie buiten Ashigara in Japan. In 1989 wordt een derde 
productielocatie geopend in Greenwood USA. De drie fabrieken maken producten 
zoals fotografisch papier, kleurenfilm , offsetplaten, rontgenfilm en miniontwikkel
centrales. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Dusseldorf. Fuji Tilburg heeft 
twee productiefabrieken en een modern researchlaboratorium. Deze faciliteiten zijn te 
vinden op het terrein van 66 hectare grand. Fuji Tilburg is een van de grootste 
industriele werkgevers van Midden-Brabant. 

1. 1. 3 Producten 

Fuji Tilburg ontwikkelt, produceert en distribueert hoogwaardige fotoproducten vanuit 
twee ge"integreerde productiefabrieken. De eerste fabriek (P1) produceert 
kleurenfotopapier en de tweede (P3) lichtgevoelige platen voor de offsetindustrie. 
Deze producten zijn constant in ontwikkeling en warden aangepast naar smaak en 
nieuwe behoeften. 

1.2 Recente ontwikkelingen 

De laatste tijd heeft Fuji Tilburg met ontwikkelingen te maken die het waard zijn om te 
vermelden : 

• Er is besloten om vanaf de lente van 2006 te stoppen met het coaten van foto
en lithofilm en vanaf oktober 2006 met het finishen van deze producten en 
daarom zal er een fabriek (P2) van Fuji Tilburg gesloten warden. Dit besluit 
maakt deel uit van een wereldwijde herstructurering. Deze productie wordt 
verplaatst naar Fuji in Japan. De twee reorganisaties die hieruit volgden, 
hebben een flink verlies aan arbeidsplaatsen met zich meegebracht. Het 
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gemiddelde aantal arbeidskrachten van 1353 FTE is hierdoor al aanzienlijk 
teruggebracht en zal uiteindelijk uitkomen op ongeveer 1000 medewerkers. 

• Komend jaar zal Fuji Tilburg ook uitbreiden. Er wordt een tweede productielijn 
gebouwd voor digitale offsetplaten en deze zal in september 2006 
geoperationaliseerd worden. Deze uitbreiding heeft alles te maken met de 
groeiende vraag naar Fuji's digitale offsetplaten. 

1.3 Afdelingen 

In bijlage 2 zijn organogrammen te vinden met de organisatie van Fuji Tilburg waarin 
de verschillende afdelingen van de organisatie te vinden zijn. Dit project heeft 
plaatsgevonden op de afdeling PEA (Personnel and Environmental Affairs) oftewel 
personeelszaken. Deze afdeling bestaat uit de volgende secties: 

• PEA-WC Matters (Works Council Matters) 
• PEA-C&B (Compensation & Benefits) 
• PEA-H&LA (Human & Legal Affairs) 
• PEA-HR-Operations (Human Resource Management) 
• PEA-ESH (Environmental , Safety and Health) 
• PEA-PIA (Personnel Information and Administration) 

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de sectie Human & Legal Affairs. Deze sectie 
bestaat uit meerdere onderdelen , waaronder Human Development (HD) . De 
hoofdtaken van HD zijn : het ontwikkelen van het HRM beleid en instrumenten (zeals 
het beoordelingsbeleid), en het ontwikkelen en uitvoeren van het opleidingsbeleid . HD 
houdt zich dus bezig met de opleiding en ontwikkeling van het (volledige) personeel 
van Fuji Tilburg . Er wordt vanuit beleidsmatig perspectief gewerkt, maar de sectie 
werkt ook operationeel op het gebied van trainingen. Daarnaast is er in dit onderzoek 
nog het nodige contact geweest met sectie ESH. Deze sectie houdt zich bezig met 
zaken zoals ARBO, milieu, veiligheid en gezondheid binnen Fuji Tilburg . Het is het 
aanspreekpunt voor overheden en klanten voor eerdere genoemde gebieden. 

1.4 Trainingen 

1. 4. 1 Ontwikkelgesprekken en trainingsinventarisatie 

In oktober van elk jaar worden er bij Fuji Tilburg ontwikkelingsgesprekken gehouden 
tussen werknemers en managers/supervisors. Dit gesprek wordt gehouden aan de 
hand van de IDG (Individual Development Guide) . Op dit formulier vult de werknemer 
zijn benodigde en aanwezige competenties, ontwikkelperspectieven en ambities in. 
Deze worden vervolgens met de leidinggevende besproken. Fuji vindt het namelijk 
belangrijk dat werknemers zich voortdurend blijven ontwikkelen en hun kwaliteiten 
verbeteren, zodat ze hun taken goed kunnen vervullen of hun prestaties verbeteren in 
de toekomst. Daarnaast is het voor de werknemers ook belangrijk dat ze veelzijdig 
worden , zodat in het geval van veranderende omstandigheden, ze ook succesvol 
kunnen presteren in nieuwe taken en/of functies . De IDG is dus een handig 
instrument om te zorgen dat medewerkers nadenken over hun prestaties en 
ontwikkeling tot op heden en hoe ze via concrete acties deze in de toekomst nog 
(verder) kunnen verbeteren. Bij het ontwikkelgesprek wordt er ook gekeken of er 
trainingsbehoeften aanwezig zijn en, als dit het geval is, worden deze hierbij op een 
trainingsinventarisatie formulier geschreven. Dit formulier gaat vervolgens naar de 
Personnel Officer (P.O.) en hij/zij bekijkt of de training past in het ontwikkelingstraject 
van de werknemer, in welke categorie studie de training valt (wordt later nog op terug 
gekomen) en of de ingeschatte kosten redelijk zijn . Hierna gaat het 
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trainingsinventarisatie formulier naar de HD-sectie. De inhoud van dit formulier wordt 
hier in een database (Perman) geplaatst en aan de hand van deze database wordt er 
een jaarplan opgesteld voor de trainingen. Tenslotte wordt er feedback gegeven over 
de trainingsinventarisatie en het bijbehorende budget aan de P.O. 's en 
sectiemanagers die bij dit formulier betrokken waren. 

1. 4. 2 lndividue/e en groepstrainingen 

Bij Fuji Tilburg worden er individuele trainingen en groepstrainingen gegeven. 
lndividuele trainingen moeten werknemers zelf aanvragen. Er zijn bijvoorbeeld 
cursussen over milieu, computergebruik, technische of administratieve gebieden etc. 
lndividuele trainingen kunnen opgedeeld worden in : taakgerichte studie (bijv. Word), 
algemene bedrijfsstudie (bijv. HTS-opleiding) en persoonlijke studie (bijv. ltaliaans). 
Groepstrainingen kunnen worden opgedeeld in : taakgerichte studie (bijv. Excel basis), 
algemene bedrijfsstudie (bijv. mechanische operator) en verplichte trainingen (bijv. 
kleine blusmiddelen) . Er worden groepstrainingen gegeven op veel verschillende 
gebieden zeals informatica & automatisering, kwaliteit, management en commu
nicatie, omgeving en veiligheid , FTMS (Fuji Tilburg Management System) training 
productie, FTMS training algemeen, techniek en algemeen. HD geeft elk jaar een 
educatiegids uit waarin de verschillende groepstrainingen te vinden zijn. 

1. 4. 3 Vei/igheidstrainingen 

Tot de verplichte trainingen behoren de veiligheidstrainingen die worden opgelegd 
door Fuji of de overheid . Veiligheid kan in deze context omschreven worden als 
bescherming biedend tegen gevaar, ofwel het voorkomen van ongelukken en het 
garanderen van welzijn van personeel. De veiligheidstrainingen kunnen grofweg 
worden ingedeeld in de trainingen die voor iedereen gelden en de werkplekgerichte 
trainingen. Deze zijn beiden te vinden in de veiligheidsmatrix. Per veiligheidstraining 
wordt in deze matrix aangegeven wat het doel van de training is, hoe vaak de training 
gevolgd moet worden (frequentie), hoeveel tijd de training kost, wie de doelgroep is 
en of de training extern en/of intern gegeven wordt. De sectie ESH is verantwoordelijk 
voor de matrix. Ook de veiligheidstrainingen worden via de ontwikkelgesprekken 
aangevraagd. De veiligheidsmatrix wordt dan ook elk jaar als attachment toegevoegd 
bij de informatie voor de ontwikkelgesprekken. 
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2 Probleemstelling 

2.1 Aanleiding, focus en initiele probleemstelling 

2. 1. 1 Aanleiding 

Zeals al eerder vermeld is de sectie Human Development verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van personeel en de daar bijbehorende trainingen. Het is hierbij vaak 
moeilijk om aan te geven of deze trainingen de gewenste resultaten realiseren. 
Worden nieuwe vaardigheden en kennis op de juiste manier overgebracht en worden 
ze vervolgens wel gebruikt op de werkplek? Vooralsnog is er bij Fujifilm Tilburg volop 
ruimte en geld beschikbaar voor ontwikkeling en trainingen voor personeel. Het 
ontbreekt echter aan inzicht in de effectiviteit van trainingen. Het is voor het bedrijf 
dus nuttig om te onderzoeken hoe effectief trainingen nu werkelijk zijn . 

2.1.2 Focus 

Bij Fujifilm Tilburg worden veel trainingen en opleidingen gegeven aan het personeel. 
Zo worden er bijvoorbeeld, zeals al vermeld in paragraaf 1.4, trainingen gegeven op 
het gebied van communicatie, informatica en management. Een van de belangrijkste 
categorieen trainingen binnen Fujifilm zijn de veiligheidstrainingen . Veiligheid wordt 
grotendeels opgelegd door de overheid, maar ook door het bedrijf zelf. Het is de 
bedoeling om via deze trainingen veiligheidsbewustzijn bij het personeel te creeren en 
veiligheidsgedrag aan te leren. Op deze manier wordt getracht om ongevallen te 
voorkomen en het welzijn van medewerkers te garanderen. 

2. 1. 3 lnitiele probleemstel/ing 

Uit deze informatie is een initiele probleemdefinitie geformuleerd die gezien kan 
worden als reden voor dit onderzoek: 

Vooralsnog heeft Fujifilm Tilburg geen inzicht in de effectiviteit van veiligheids
trainingen. Het is niet duidelijk wat de waarde van deze trainingen is voor het bedrijf 
en of de beoogde doelstellingen (veiligheidsbewustzijn creeren en aanleren van 
veiligheidsgedrag) worden gerealiseerd. Een van de belangrijkste vragen hierbij is 
of het personeel de zaken die ze leren tijdens de training ook daadwerkelijk 
gebruiken op de werkvloer. 

2.2 Onderzoeksopdracht 

Om bovenstaand probleem op te kunnen lessen, zal er een model en meetinstrument 
gemaakt moeten worden waarmee de effectiviteit van veiligheidstrainingen onder
zocht kan worden . Hierna zullen enkele trainingen beoordeeld worden. Uit de meet
gegevens kunnen dan vergelijkingen (tussen bijvoorbeeld afdelingen of trainingen) 
volgen en voorstellen tot verbeteringen. Dit leidt tot de volgende onderzoeksopdracht: 

Kies een gevalideerd diagnostisch model en een hiervan afgeleid meetinstrument 
en vul aan/verbeter waar mogelijk om veiligheidstrainingen te kunnen beoordelen 
op effectiviteit. Analyseer vervolgens enkele veiligheidstrainingen en doe 
voorstellen tot verbeteringen. Een speciaal aandachtspunt hierbij is het vergelijken 
van de verschillende bedrijfsonderdelen om te kijken of er verschillen zichtbaar zijn 
in de metingen. 
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2.3 Verwachte resultaten, randvoorwaarden en onderzoeksvragen 

2. 3. 1 Onderzoeksvragen 

Voor het onderzoek zijn enkele onderzoeksvragen opgesteld. Deze moeten ervoor 
zorgen dat het projectresultaat behaald wordt. Deze onderzoeksvragen zijn : 

• Welke factoren be'invloeden de effectiviteit van trainingen? 
• Welke factoren moeten er extra meegenomen worden bij het beoordelen van 

de effectiviteit van veiligheidstrainingen? 
• Wat voor invloed heeft het veiligheidsklimaat op de effectiviteit van veiligheids

trainingen? 
• In welke mate zijn de eventuele verschillen tussen de afdelingen terug te 

voeren op veiligheidsklimaat op groepsniveau? In welke mate zijn deze 
verschillen gelegen in andere factoren die de effectiviteit van trainingen 
be·1nvloeden? 

• Zijn gevonden verschillen te relateren aan verschillen in trainingen , leeftijden, 
ervaring en opleidingsniveau? 

2.3.2 Verwachte resu/taten 

De onderzoeksopdracht is vertaald in de volgende projectresultaten: 
• Een model en meetinstrument om effectiviteit van (veiligheids)trainingen te 

beoordelen. 
• Uitvoeren van onderzoek bij significant (voldoende groot) aantal deelnemers 

van veiligheidstrainingen , verwerken van resultaten en hieruit conclusies 
trekken. 

• Voorstellen tot verbeteringen/aanbevelingen . 
• Onderzoek naar verschillen in fabrieken via follow-up focus groepen en 

interviews. 
• Onderzoek naar de verschillen tussen trainingen , leeftijden, ervaring en 

opleidingsniveau. 

2.4 Onderzoeksaanpak en projectplanning 

2.4. 1 Onderzoeksaanpak 

De onderzoeksopzet van dit project (figuur 2: op de volgende bladzijde) wordt 
beschreven volgends de methode van van Aken, van der Bij en Berends (2001) die 
speciaal bedoeld is voor probleemoplossend bedrijfskundig onderzoek. De manier om 
in een onderzoek tot resultaten te komen, is een confrontatie tussen de theorie uit de 
onderzoeksoptiek en de praktijk van het onderzoeksobject. Het resultaat van het 
onderzoek wordt behaald door het voldoen aan het onderzoeksdoel (de meest 
rechterkant van het figuur) : de diagnose van de huidige veiligheidstrainingen en een 
exploratie van verbeteringen en aanbevelingen. Voordat dit doel bereikt kan worden, 
wordt het onderzoeksobject (de huidige veiligheidstrainingen, midden van het figuur) 
geconfronteerd met twee invalshoeken. De eerste invalshoek "meetinstrument" is de 
onderzoeksoptiek (de linkerkolom). De verschillende (deel)theorieen (zeals 
trainingseffectiviteit en veiligheidsklimaat) en gesprekken (met medewerkers van Fuji 
Tilburg en TU/e-begeleiders) resulteren in een beoordelingsinstrument, waarmee de 
confrontatie met de praktijk (de huidige veiligheidstrainingen) plaatsvindt. De tweede 
invalshoek is een vergelijkbaar onderzoek dat gehouden is bij een ander bedrijf 
(Goorman (2005) bij Nashuatec). De confrontatie van het meetinstrument en het 
vergelijkbare onderzoek met de huidige veiligheidstrainingen moet leiden tot een 
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diagnose en verbeteringen en aanbevelingen. In de volgende twee paragrafen zullen 
de gevolgde planning voor het project en de opzet van dit rapport besproken worden . 

Theorie 
Trainings
effectiviteit 

Theorie 
Veiligheids

klimaat 

Interviews 
binnen HD 

en ESH 

Gesprekken 
TU/e

begeleiders 

Meet-
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figuur 2: Onderzoeksmodel (van Aken, van der Bij en Berends, 2001) 

2. 4. 2 Projectplanning 

In de eerste maanden van dit project (oktober t/m december 2005) hebben de 
orientatie en de literatuurstudie plaatsgevonden. Uit de literatuurstudie is een model 
naar voren gekomen om de effectiviteit van trainingen te kunnen meten. Na de 
goedkeuring van het tussentijdse rapport en presentatie Uanuari 2006) zijn er in de 
maanden februari t/m april bij verschillende veiligheidstrainingen enquetes 
afgenomen. Vanaf april tot het einde van het project zijn deze metingen geanalyseerd. 
In mei zijn er enkele focusgroepen gehouden om de resultaten beter te kunnen 
begrijpen en aanbevelingen en verbeteringen op te kunnen doen. Vanaf half mei zijn 
de resultaten vastgelegd in een rapport dat eind juni is afgerond. Het project zal 
worden afgesloten met een eindpresentatie. 

2.5 Opzet rapport 

Nu de projectomgeving, de probleemstelling en de gevolgde planning zijn 
beschreven, wordt de indeling van de komende hoofdstukken van dit rapport 
besproken. In hoofdstuk drie wordt het theoretisch kader besproken. Er wordt een 
model en meetinstrument gekozen dat wordt aangevuld met veiligheidsgedrag en 
veiligheidsklimaat om de effectiviteit van veiligheidstrainingen te kunnen beoordelen. 
In hoofdstuk vier worden de methoden behandeld die gebruikt zijn voor het 
enqueteonderzoek. Achtereenvolgens zullen de steekproef, de onderzochte 
trainingen , de gevolgde procedure, de vragenlijst en het gebruik van deze vragenlijst 
ter sprake komen. De laatste paragraaf van hoofdstuk vier gaat in op de aanpak van 
de focusgroepen . Hoofdstuk vijf geeft vervolgens de resultaten van dit onderzoek. 
Verschillende statische analyses zullen de revue passeren, voordat het laatste deel 
van het hoofdstuk in gaat op de resultaten van de gehouden focusgroepen . In het 
laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet en worden 
verscheidene aanbevelingen en verbeteringen gepresenteerd. Dit hoofdstuk sluit af 
met een reflectie op de theorie en het onderzoek. 
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3 Theoretisch Kader 

Dit hoofdstuk gaat eerst in op de functie van veiligheidstrainingen . Vervolgens worden 
de begrippen evaluatie en effectiviteit behandeld . In de derde paragraaf komt het 
IMTEE (Integrated Model of Training Evaluation and Effectiveness) model aan bod. 
De auteurs (Alvarez, Salas & Garofano, 2004) van dit model hebben de belangrijkste 
evaluatie- en effectiviteitmodellen van de laatste jaren ge·1ntegreerd in een nieuw 
model. Uit het model zijn vervolgens de belangrijkste variabelen bepaald die de 
effectiviteit van trainingen be"lnvloeden. De vierde paragraaf bespreekt het model van 
Holton (Learning Transfer System Inventory) (2002) . Dit model gebruikt bijna dezelfde 
variabelen , maar heeft bovendien een uitgebreid meetinstrument. In de vijfde 
paragraaf worden de begrippen veiligheidsklimaat en veiligheidsgedrag uitgediept. De 
laatste paragraaf behandelt tenslotte het model dat is gemaakt voor de beoordeling 
van veiligheidstrainingen. Voor meer informatie en diepgang wordt verwezen naar de 
literatuurstudie die gemaakt is tijdens dit onderzoek (Mutsters, 2005). 

3.1 Veiligheidstrainingen 

Voordat er ingegaan kan worden op de effectiviteit van veil igheidstrainingen, zal er 
gekeken moeten worden waarvoor deze trainingen dienen. Het van Dale 
woordenboek ( 1991) beschrijft het beg rip veilig als "beschermd tegen gevaar ". 
Veiligheidstrainingen kunnen dan ook gezien worden als trainingen om mensen te 
beschermen tegen gevaar. Veiligheidstrainingen proberen veiligheidsgedrag aan te 
leren en te verbeteren . Volgens Zacharatos et al. (2005) is beroepsveiligheidstraining 
waarschijnlijk het meest onderzochte onderwerp en de meest beoefende techniek in 
veiligheidsmanagement. Werknemers die deelnemen aan veiligheidstraining onder
gaan minder werkgerelateerde ongelukken dan hun ongetrainde collega 's. Bovendien 
geeft training werknemers de kans om betere competenties te verwerven om hun 
werk te beheersen, wat ertoe zal leiden dat ze hun werk veiliger kunnen uitvoeren 
(Zacharatos et al, 2005) . 
Aan te nemen valt dat bij Fuji Tilburg de veiligheidstrainingen hetzelfde doel dienen. 
Op deze manier wordt getracht om ongevallen te voorkomen en het welzijn van 
medewerkers te garanderen. Aan elk bedrijfsonderdeel is een E/A-engineer 
(environment/ARBO) van de sectie ESH gekoppeld die de leidinggevenden daar 
ondersteunt in hun doelstellingen op de gebieden veiligheid, milieu en gezondheid. 
Het is een logische stap om de effectiviteit van de trainingen te beoordelen en te 
bekijken of hier verbeteringen in aan te brengen zijn. Voordat de effectiviteit echter 
beoordeeld kan worden, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 
trainingsevaluatie en trainingseffectiviteit. 

3.2 Evaluatie en effectiviteit 

Trainingsevaluatie en trainingseffectiviteit hebben de laatste jaren veel aandacht 
gekregen in de literatuur. Er moet echter wel een duidelijk onderscheid gemaakt 
worden tussen deze twee begrippen. Trainingsevaluatie is een meettechniek die 
onderzoekt in welke mate de trainingsprogramma's voldoen aan de vooraf gestelde 
doelen (Alvarez et al , 2004). De gebruikte evaluatiemethoden hangen af van deze 
doelen en kunnen omvatten: evaluatie van trainingsinhoud en -ontwerp, 
veranderingen in leren en organisatorische resultaten. 
Trainingseffectiviteit is de studie van de variabelen die de trainingsresultaten 
be"lnvloeden op verschillende momenten (voor, tijdens en na) van het trainingsproces 
(Alvarez et al , 2004) . Deze variabelen kunnen worden onderverdeeld in drie 
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categorieen: individuele, trainings- en organisatorische. De eerste categorie , 
individuele factoren , bevat individuele verschillen tussen trainees. Hierbij kan gedacht 
worden aan demografische verschillen en verschillen die gekoppeld zijn aan de 
persoonlijkheid zeals karakter, houding, bekwaamheid, ervaring en verwachtingen. 
Ook individuele gedragsfactoren als zelfvertrouwen en motivatie die be"lnvloedbaar 
zijn door training behoren tot deze categorie . De tweede categorie, trainingsfactoren, 
zijn kenmerken van een trainingsprogramma die ervoor zorgen dat de kennis 
overgedragen wordt (bijvoorbeeld instructiestijl). De derde, en laatste categorie zijn 
organisatiefactoren. Deze factoren omvatten de context waarin de training wordt 
ge·implementeerd (bijvoorbeeld het beleid van een organisatie) . Kozlowski & Salas 
(1997) komen ook tot een vergelijkbare verdeling van variabelen. Zij onderscheiden 
de categorieen trainingsontwerp, karakteristieken van deelnemers van trainingen 
(zeals motivatie) en werkomgeving (zeals ondersteuning van een leidinggevende) . 
Om het nog eens kort samen te vatten: trainingsevaluatie is een methodologische 
benadering om leerresultaten te meten en trainingseffectiviteit is een theoretische 
benadering om deze resultaten te begrijpen. Evaluatie meet dus of bepaalde doelen 
gehaald zijn of niet en effectiviteit geeft dus aan waarom deze doelen wel of niet 
gehaald zijn. 

3.3 IMTEE 

Alvarez et al. (2004) hebben uit de belangrijkste evaluatie- en effectiviteitmodellen van 
de laatste jaren een nieuw model ontwikkeld : het IMTEE (Integrated Model of Training 
Evaluation and Effectiveness) model. Om tot een dergelijk ge·integreerd model te 
komen hebben Alvarez et al. (2004) resultaten ge·inventariseerd van onderzoek naar 
trainingseffectiviteit, gepubliceerd tussen 1993 en 2002. 

l 
Trainingsinhoud 
en ontwerp 

Reacties I 
A 

lndividuele 
variabelen 

I Behoefteanalyse I 

i 
Veranderingen bij leerlingen 

~ 
Zelfvertrouwen Cognitief Trainings-
na training 

.___. 
leren ___... prestatie -

lndividuele variabelen 
Trainingsvariabelen 

1 
Organisatieresultaten 

• 1r 

Transfer Resul-
>--- ... Prestatie ___. taten 

I 
lndividuele variabelen 
Trainingsvariabelen 
Organisatievariabelen 

figuur 3: Ge"integreerd model van trainingsevaluatie en -effectiviteit (Alvarez, Salas & Garofano, 
2004) pp 393 

Bovenstaand model (figuur 3) bestaat uit vier niveaus. Het eerste niveau is de 
behoefteanalyse. Deze grondige analyse houdt rekening met de individuele 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen 9 



TU/e ~ FUJIFILM 
verschillen tussen trainingsdeelnemers, organisatieklimaat en -doelen, en de 
karakteristieken van de taken die geleerd moeten worden. Deze analyse levert een 
belangrijke bijdrage aan trainingseffectiviteit (Alvarez et al, 2004). De behoefteanalyse 
is gerelateerd aan de drie targets van evaluatie (niveau 2): de resultaten van de 
behoefteanalyse worden gebruikt om trainingsinhoud en -ontwerp te ontwikkelen die 
vervolgens leiden tot veranderingen bij leerlingen en organisatieresultaten. Het derde 
niveau (van reacties Um resultaten) geeft de zes evaluatiematen en haar relaties 
gebaseerd op de vier evaluatiemodellen. Van links naar rechts , trainingsinhoud en 
ontwerp kan geevalueerd worden door reacties ten opzichte van training te meten. 
Veranderingen bij leerlingen kunnen vastgesteld worden door het meten van 
zelfvertrouwen na de training, cognitief /eren en trainingsprestatie (het omzetten van 
nieuwverworven kennis in vaardigheden (zowel mentaal als psychisch)). Tenslotte 
kunnen de organisatieresultaten bepaald worden door het meten van de 
transferprestatie (het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden uit de training 
naar de werkomgeving) en de resultaten (kwantificeerbare veranderingen in 
gerelateerde uitkomsten als resultaat van gedragsveranderingen bij trainees, 
bijvoorbeeld verhoogde veiligheidsvoorzorgsmaatregelen) . Het laatste en vierde 
niveau geeft de training effectiviteitvariabelen en de relaties van deze variabelen met 
de evaluatiematen. In het model is te zien dat individuele variabe/en gerelateerd zijn 
aan reacties, individue/e en trainingsvariabelen zijn gerelateerd aan de drie metingen 
van veranderingen bij /eerlingen en individuele, trainings- en organisatievariabelen 
zijn gerelateerd aan transferprestatie. 

Alvarez et al (2004) komen vervolgens tot tien effectiviteitvariabelen die trainings
resultaten be·invloeden. Ze onderscheiden zes individuele factoren, namelijk: 
zelfvertrouwen voor de training , motivatie voor de training, mastery orientation na de 
training, ervaring , intelligentie en leeftijd. Daarnaast worden drie trainingsfactoren 
onderkend, namelijk: kennisonderhoud na de training, hoge moeilijkheidsgraad en 
leerprincipes, en een organisatiefactor, namelijk: positief transferklimaat. In tabel 1 
zijn deze factoren te vinden. Voor een gedetailleerd schema van deze variabelen 
inclusief een uitgebreide omschrijving en literatuurvermelding zie bijlage 3: IMTEE 
factoren schema (Alvarez et al, 2004 ). 

lndividuele factoren (6) Zelfvertrouwen Motivatie Mastery orientation 
voor de training voor de training na de training 

Ervaring lntelligentie Leeftijd 

Trainingsfactoren (3) Kennisonderhoud Hoge moeilijkheidsgraad Leerprincipes 
na de training 

Organisatiefactoren (1) Positief 
transferklimaat 

tabel 1: effectiviteitvariabelen die trainingsresultaten be"invloeden (Alarez et al, 2004). 

Nu er bepaald is wat de belangrijke factoren zijn die de effectiviteit van een training 
be"invloeden, moet er gekeken worden of er meetinstrumenten zijn die deze factoren 
kunnen meten. Er zijn verschillende meetmethoden die hiervoor gebruikt kunnen 
worden, zeals bijvoorbeeld observaties op de werkplek, interviews of enquetes. Voor 
dit onderzoek heeft het afnemen van enquetes ender medewerkers de voorkeur om 
op die manier aan een significant (voldoende groot) aantal deelnemers van 
veiligheidstrainingen te kunnen komen (tweede projectresultaat, zie 2.3.2) . 
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3.4 LTSI 

Het L TSI (Learning Transfer System Inventory) model van Holton, Bates & Ruona 
(2000) model gebruikt bijna dezelfde factoren als het IMTEE. Het L TSl-model heeft 
bovendien als voordeel dat het geoperationaliseerd is tot een uitgebreid meetin
strument in de vorm van een vragenlijst die deze factoren weergeeft. Dit model wordt 
in deze paragraaf behandeld. 

De studie van Holton, Bates & Ruona (2000) zet het concept van het leer 
transfersysteem uiteen. Het transfersysteem staat voor alle factoren in de persoon, 
training en organisatie die de overdracht van leren naar werkprestatie be"lnvloeden. 
Daarnaast biedt de studie een instrument (L TSI) om factoren in dit systeem te meten 
die de transfer (overdracht) van leren be·1nvloeden. Transfer van leren bevat de 
toepassing , generaliseerbaarheid, en behoud van nieuwe kennis en vaardigheden . 
Door de zojuist genoemde factoren die de transfer van training be"lnvloeden, te 
definieren en meten, kan er dus gekeken worden waarom training werkt. 

In figuur 4 zijn alle transfer factoren te zien van het meetinstrument L TSI. De 
secundaire invloeden bestaan uit prestatie zelfvertrouwen (een trainee's algemeen 
geloof dat hij/zij in staat is om zijn/haar prestatie te veranderen als hij/zij wil) en 
deelnemer gereedheid (de mate waarin trainees voorbereid zijn om mee te doen aan 
een trainingsprogramma) . Deze twee "secundaire" factoren be·1nvloeden de motivatie 
van de trainee. Motivatie bestaat uit drie factoren: motivatie voor transfer (de richting, 
intensiteit , en vasthoudendheid van inspanning om vaardigheden en kennis die 
geleerd is in trainingen, te gebruiken in de werkomgeving) , transferinspanning-7 
prestatie (de verwachting dat inspanning toegewijd aan het overdragen van het ge-

Secundaire 
invloeden 

Motivatie 

Omgeving 

Resultaten 

Mogelijkheden 

Prestatie zelfvertrouwen 
Deelnemer gereedheid 

+ 
Motivatie voor transfer 
Transferinspanning-. Prestatie 
Prestatie -+ Gevolgen 

Feedback 
Support van collega's 
Support van leidinggevende 
Openheid voor verandering 

Persoonlijke uitkomsten-positief 
Persoonlijke uitkomsten-negatief 
Sancties van leidinggevende 

Leren 

i ,, 

1---~ lndividuele 
prestatie 

l 
1---~ Organisatie 

prestatie 

lnhoudsvaliditeit 
Transferontwerp 
Persoonlijke capaciteit voor transfer 
Mogelijkheid tot toepassen 

figuur 4: Leer Transfersysteem lnhoud (L TSI) (Holton, Bastes & Ruona, 2000), pp 339 
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leerde zal leiden tot verandering in werkprestaties) en prestatie -7 gevolgen (de 
verwachting dat veranderingen in werkprestaties zullen leiden tot uitkomsten die 
gewaardeerd worden door de trainee). 

De factoren die te maken hebben met omgeving (environment) zijn: feedback (formele 
en informele terugkoppelingen van een organisatie voor de werkprestatie van een 
individu) , support van collega 's (de mate waarin collega 's on-the-job learning 
versterken en ondersteunen), support van leidinggevende (de mate waarin managers 
on-the-job learning versterken en ondersteunen), openheid voor verandering of 
tegenstand (mate waarin heersende groepsnormen (waargenomen worden door de 
trainee) zich verzetten tegen het gebruik van vaardigheden en kennis verkregen in 
training) , persoonlijke uitkomsten-positief (de mate waarin het toepassen van training 
op het werk tot resultaten leidt die positief zijn voor de trainee), persoonlijke 
uitkomsten negatief (de mate waarin trainees geloven dat als ze nieuwe kennis en 
vaardigheden verworven bij training niet toepassen, dit zal leiden tot negatieve 
uitkomsten) en sancties van /eidinggevende (de mate waarin trainees negatieve 
reacties ontvangen van managers als ze nieuwe vaardigheden toepassen) . 
De uitkomsten bestaan uit leren , individuele prestatie en organisatieprestatie. Deze 
zijn respectievelijk gedefinieerd als resultaten van de leeruitkomsten; verandering in 
de individuele prestatie als resultaat van het toepassen van het geleerde op het werk; 
en organisatieprestaties als consequentie van de verandering in de individuele 
prestatie. 

De laatste vier factoren uit figuur 4 hebben te maken met de mogelijkheden die het 
individu krijgt om de transfer te realiseren : inhoudsvaliditeit (de mate waarin 
trainingsdeelnemers de trainingsinhoud nauwkeurig aan vinden sluiten bij hun 
werkeisen), transferontwerp ((1) de mate waarin training ontworpen is om trainers de 
kans te geven om het geleerde over te dragen naar de werksituatie en (2) de 
trainingsinstructies overeenkomen met de werkeisen) , persoonlijke capaciteit voor 
transfer (mate waarin individuen de tijd, energie en bereidheid hebben in hun werk om 
veranderingen te maken die nodig zijn om het geleerde over te dragen naar het werk) 
en mogelijkheid tot toepassen (mate waarin trainingsdeelnemers resources of taken 
krijgen op hun werk om de vaardigheden uit de training toe te passen). In bijlage 4 zijn 
de uitgebreide beschrijvingen van deze factoren te vinden en in bijlage 5 zijn de 
vragen per factor te vinden die gebruikt kunnen worden voor de enquetes. 

Het instrument is ingedeeld in twee secties: een voor training in het algemeen in de 
organisatie (5 variabelen: transferinspanning - prestatie, prestatie - gevolgen, 
openheid voor verandering, prestatie zelfvertrouwen en feedback/prestatiecoaching) 
en een voor het specifieke trainingsprogramma (11 overige variabelen) . De 
bijbehorende items zijn ontwikkeld om individue/e percepties van deze variabelen te 
meten. 
Het L TS I-model meet volgens de auteurs vooral gezien worden als diagnostische tool 
om probleemgebieden te ontdekken in het transfer systeem. Follow-up focus groepen 
en/of interviews kunnen vervolgens gehouden worden om resultaten beter te 
begrijpen. 

3.5 Veiligheidsgedrag en veiligheidsklimaat 

Nu er gekeken is wat de belangrijkste factoren zijn die trainingseffectiviteit bepalen en 
welk meetinstrument hiervoor gebruikt kan worden , moet er gekeken worden naar het 
aspect veiligheid . Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen over de invloed 
van veiligheidsklimaat op trainingseffectiviteit en in welke mate veiligheidsklimaat op 
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groepsniveau de verschillen tussen afdelingen kan verklaren , zal het begrip 
veiligheidsklimaat natuurlijk grondig in kaart gebracht moeten worden . 
In de eerste subparagraaf wordt er dieper ingegaan op het aspect veiligheid en 
bijbehorende begrippen met behulp van een model over veiligheidsgedrag. De 
tweede subparagraaf behandelt het begrip klimaat en met name veiligheidsklimaat. In 
de literatuurstudie (Mutsters, 2005) is namelijk al duidelijk geworden dat klimaat een 
belangrijke factor is bij de beoordeling van effectiviteit van trainingen. In de laatste 
subparagraaf zal een model worden behandeld waarmee veiligheidsklimaat op twee 
verschillende niveaus gemeten kan worden. 

3. 5. 1 Model van veiligheidsgedrag 

Neal & Griffin (2002) hebben een model ontwikkeld met factoren die bepalend zijn 
voor prestaties op het gebied van veiligheid en veiligheidsgedrag . Voordat er dieper 
op dit model wordt ingegaan, worden er eerst twee belangrijke begrippen uitgelegd. 
De term veiligheidsklimaat betekent "de percepties van beleid , procedures en 
gebruiken die te maken hebben met veiligheid op de werkplaats". Veiligheidscultuur is 
een breder begrip en kan worden omschreven als "de houdingen, overtuigingen en 
percepties die gedeeld worden door natuurlijke groepen als normen en waarden , die 
bepalen hoe er gereageerd wordt in relatie met risico 's en risico controlesystemen" 
(Neal & Griffin, 2002) . Uit deze uitleg kan opgemaakt worden dat klimaat en cultuur 
een aanzienlijke invloed hebben als er gekeken wordt naar veiligheid op de 
werkplaats. Veiligheidstrainingen hebben, zeals eerder vermeld, als doel 
veiligheidsgedrag te creeren . Vandaar dat het model van Neal & Griffin (2002) over 
veiligheidsgedrag en veiligheidsprestatie in figuur 5 een nuttig model is om de relaties 
tussen de verschillende factoren random dit begrip duidelijk te maken. De 
componenten in het model geven het werkgedrag van individuen weer en de factoren 
die dat werkgedrag bepalen. Veiligheidsgehoorzaamheid beschrijft de belangrijkste 
activiteiten die uitgevoerd moeten worden door individuen om werkplaatsveiligheid te 
behouden (bijv. het volgen van procedures en beschermingskleding dragen) en 
veiligheidsdeelname beschrijft gedrag dat niet direct bijdraagt aan een individu's 
veiligheid , maar dat helpt om een omgeving te ontwikkelen die veiligheid ondersteunt 
(bijv. deelnemen aan veiligheidsvergaderingen en collega 's helpen met 
veiligheidsgerelateerde zaken). 

Antecedenten van 
veiligheidsgedrag 

Veiligheidsklimaat 
subdimensies bijv. 

ondersteunend 
leiderschap 

Veiligheidsklimaat 
sub-dimensies 

bijv. 
gewetensvol zijn 

Veiligheids
klimaat 

Determinanten van 
veiligheidsgedrag 

Kennis & 
Vaardigheden 

+ Motivatie 

Componenten van 
veiligheidsgedrag 

Veiligheids
gehoorzaamheid 

Veiligheids
deelname 

figuur 5: Model van veiligheidsklimaat en veiligheidsgedrag (Neal & Griffin, 2002), pp 70 
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De determinanten in het model (figuur 5) geven de factoren weer die direct 
verantwoordelijk zijn voor individuele verschillen in gedrag. Deze individuele 
verschillen zijn volgens dit model in te delen in kennis, vaardigheden en motivatie. 
Zonder voldoende kennis, vaardigheden of motivatie zullen veiligheidsregels niet 
nageleefd worden . 
De antecedenten in het model geven de factoren weer die gedrag indirect 
be·invloeden door hun effecten op kennis, vaardigheden en motivatie. Er zijn veel 
individuele en omgevingsfactoren die werkgedrag be"invloeden, maar in dit model is 
gekozen voor veiligheidsklimaat. Twee belangrijke factoren die veiligheidsklimaat 
be·invloeden zijn ondersteunend leiderschap en gewetensvol of plichtsgetrouw zijn . 
Leiders spelen een belangrijke rol in het creeren van veiligheidsklimaat in een 
organisatie en in het motiveren van werknemers om hun taken veilig uit te voeren . 
Gewetensvolheid is ook een belangrijke factor in het voorspellen van veiligheids
gehoorzaamheid en veiligheidsdeelname, kortom veiligheidsgedrag . 

3. 5. 2 (Veiligheids)Klimaat 

Klimaat kan gedefinieerd worden als "de gedeelde percepties van medewerkers 
aangaande de gewoontes, procedures en gedragingen die beloond en ondersteund 
worden in een werksetting" (Tracey and Tews, 2005) . Klimaat kan voor het onderwerp 
van dit onderzoek gespecificeerd worden in trainingsklimaat. Onder trainingsklimaat 
wordt verstaan "de waargenomen support van management, werk, en de organisatie 
voor formele en voor informele training en ontwikkelactiviteiten" (Tracey and Tews 
2005). Maar waarom is trainingsklimaat belangrijk? In praktijk blijkt dat training 
nutteloos is als het klimaat vervolgens de transfer van het geleerde niet ondersteunt. 
De trainingen kunnen dus nog zo goed zijn, zonder support zal dit weinig opleveren. 
Het L TSl-model bevat factoren die het (trainings)klimaat meten (bijvoorbeeld support 
van leidinggevende, support van collega 's, etc) . 

Aangezien er in dit geval onderzoek wordt gedaan naar veiligheidstrainingen , zal er 
ook gekeken moeten worden naar het veiligheidsklimaat. In het model van 
veiligheidsprestaties is duidelijk geworden dat veiligheidsklimaat een erg belangrijke 
factor is voor veiligheidsgedrag . Zohar & Luria (2005) gaan dieper in op het 
onderwerp klimaat met als voorbeeld veiligheidsklimaat. Het organisatieklimaat 
construct heeft zich de laatste tijd ontwikkeld van een algemeen naar een specifiek 
concept, zoals bijvoorbeeld veiligheidsklimaat. Tot nu toe zijn organisatie- en subunit 
klimaten alleen los van elkaar onderzocht. De studie van Zohar & Luria (2005) 
onderzoekt daarom tussen-niveau (cross-level) relaties tussen klimaten op twee 
niveaus (levels) , met veiligheidsklimaat als voorbeeld. 

De kernbetekenis van klimaat verwijst naar sociaal geconstrueerde indicaties van 
gewenst werkgedrag (Zohar & Luria, 2005) . Dit werkgedrag ontstaat tegelijkertijd uit 
het beleid en procedurele acties van topmanagement (organisatieniveau) en van 
acties uitgevoerd door leidinggevenden van de werkvloer (groepsniveau) . Beleid 
definieert de strategische doelen en middelen, waar procedures tactische richtlijnen 
geven voor acties die te maken hebben met deze strategische doelen en middelen. 
Gewoontes, daarentegen, verwijzen naar de implementatie van beleid en procedures 
in elke subunit. Doordat beleid en procedures op verschillende manieren 
ge·implementeerd kunnen worden , mogen verschillen tussen groepen verwacht 
worden . Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen klimaatpercepties op 
organisatieniveau en op groepsniveau. Een specifiek voorbeeld voor 
veiligheidsklimaat is: een leidinggevende die werknemers opdracht geeft om bepaalde 
veiligheidsprocedures te negeren als de productie achter loopt op schema creeert een 
onderscheid tussen strategisch beleid en de uitwerking daarvan in technische 
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procedures aan de ene kant en subunit gewoontes aan de andere kant. Hierdoor 
creeert hij dus (de mogelijkheid tot verschillende) klimaten binnen een organisatie. 

3. 5. 3 Multi-level Model 

In de vorige alinea is duidelijk geworden dat er verschillen kunnen ontstaan tussen 
klimaten op groepsniveau en organisatieniveau. Zahar & Luria (2005) hebben een 
multi-level model ontwikkeld waarin de relaties tussen klimaten op organisatieniveaus 
en op groepsniveaus weergegeven warden. In figuur 6 is een deel van het model te 
zien . De relatie tussen veiligheidsklimaat op organisatieniveau en veiligheidsgedrag 
wordt overgebracht door het veiligheidsklimaat op groepsniveau. Routine versterkt de 
relatie tussen klimaten op organisatieniveaus en klimaten op groepsniveaus. Hiermee 
wordt bedoeld dat hoe meer routine er in een organisatie is, hoe sterker de positieve 
relatie tussen organisatieklimaat en groepsklimaat (d.w.z. dan zullen ze meer 
overeenstemmen). RF staat voor Routine-Formalisering en dit houdt in dat meer 
routine leidt tot meer formalisering (mate waarin werk is gespecificeerd) . 

Organisatie
klimaat niveau 

Groep 
RF 

Groeps
klimaat 
nivP~11 

Veiligheids
gedrag 

figuur 6: Klimaatniveau relaties, RF=Routine Formalisering (Zohar&Luria, 2005), pp 618 

Het multi-level perspectief suggereert dat er naast de groepering in termen van 
klimaat-niveau 's (figuur 6), er ook een groepering gemaakt kan warden van 
organisatie- en groepsklimaten in termen van klimaatsterkte (figuur 7) . De 
sterkteparameter geeft de mate aan waarin het management een intern consistent 
patroon van actie laat zien en op die manier een duidelijke indicatie van prioriteiten op 
de werkplaats biedt. De eensgezindheid van organisatieniveau ontstaat uit 
vastgestelde prioriteiten en procedures die ondubbelzinnig en stabiel zijn . De 
eensgezindheid op groepsniveau ontstaat uit gewoontes van een leidinggevende die 
op dezelfde manier ondubbelzinnig en stabiel zijn . Hoe duidelijker het patroon van 
management acties, hoe sterker het klimaat zal zijn . In figuur 7 is dan ook te zien dat 
de sterkte van organisatieklimaat positief gerelateerd is aan de sterkte van 
groepsklimaat. Routine zal , net als bij de vorige relatie, de relatie tussen de sterkte 
van organisatieklimaat en de sterkte van groepsklimaat versterken (d.w.z. sterkere 
positieve relaties bij hoge routine) . 

Organisatie 
klimaatsterkte 

Groep 
RF 

Groep 
klimaatsterkte 

figuur 7: Klimaatsterkte relaties, RF=Routine Formalisering (Zohar&Luria, 2005), pp 619 
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Het laatste deel van het model is te zien in figuur 8. Voordat de relaties uitgelegd 
worden , moet het begrip klimaatvariabiliteit uitgelegd worden . Klimaatvariabiliteit is 
een organisatieniveau variabele die wordt bepaald door de variatie in groepsklimaat 
niveaus in individuele bedrijven (Zohar & Luria, 2005) . Eerst zal de bovenste relatie 
uitgelegd worden. Zeals al is opgemerkt in de vorige paragraaf zorgt een sterk 
organisatieklimaat voor een sterk groepsklimaat. Een sterk organisatieklimaat zal er 
ook voor zorgen dat, dankzij een duidelijk patroon van beleid en procedures, dat de 
klimaatvariabiliteit tussen groepen zal afnemen. De sterkte van organisatieklimaat is 
dus negatief gerelateerd aan (tussen-groep) klimaatvariabiliteit. 

Organisatie 
klimaatsterkte 

Organisatie 
RF 

Organisatie 
klimaat x RF 

Klimaatvariabiliteit 
<tussen aroeoen) 

figuur 8: Klimaatvariabiliteit relaties, RF=Routine Formalisering (Zohar&Luria,2005), pp 620. 

De middelste relatie heeft te maken met routine en formalisering . Als op 
organisatieniveau procedures meer geformaliseerd zijn (dat wil zeggen een grotere 
hoeveelheid en specificiteit van regels en procedures), zal de beslissingsbreedte van 
het leidinggevende personeel kleiner worden . Het bereik van getolereerde variatie 
binnen de regels is namelijk verkleind. De formalisering op organisatieniveau is dus 
net als sterkte van organisatieklimaat negatief gerelateerd aan (tussen-groep) 
klimaatvariabiliteit. Als deze twee factoren (sterkte en formalisering) dus sterker/hoger 
zijn, zal de variabiliteit afnemen. 
De onderste en laatste relatie geeft aan dat een interactie van de sterkte van 
organisatieklimaat en organisatieniveau formalisering een voorspelling geeft van 
klimaatvariabiliteit . 

3.6 Aangepast model 

In deze paragraaf wordt het aangepast model besproken, dat is ontwikkeld om de 
effectiviteit van veiligheidstrainingen te kunnen beoordelen. Het nieuwe model is 
grotendeels gebaseerd op het L TSl-model, maar is uitgebreid, zodat het gebruikt kan 
gaan worden voor veiligheidstrainingen. Het 'nieuwe' model is te zien op de volgende 
pagina (figuur 9) . Voor een uitgebreide uitleg van het L TSl-model en bijbehorende 
factoren wordt verwezen naar 3.4. Er zijn echter wel wat factoren toegevoegd aan dit 
model die meegenomen moeten worden bij het beoordelen van veiligheidstrainingen . 
Zo gaven Holton et al. (2000) zelf al aan dat er weinig individuele variabelen in hun 
model voorkomen en dater waarschijnlijk meer zijn. Alvarez et al. (2004) kwamen tot 
zes individuele variabelen die trainingsresultaten be"lnvloeden (zie paragraaf 3.3). Orie 
van deze variabelen worden al min of meer gemeten door het LTSI , maar drie 
variabelen helemaal niet. Daarom is er voor gekozen om die drie individuele 
variabelen : intelligentie, leeftijd en ervaring mee te nemen in dit onderzoek. Deze zijn 
dan ook toegevoegd aan het model als individuele variabelen (zie figuur 9). Deze drie 
individuele variabelen hebben bovendien als voordeel dat ze op een eenvoudige· 
manier zijn te meten in een enquete. Zo zijn leeftijd en intelligentie (gemeten door te 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen 16 



TU/e ~ FUJIFILM 
vragen naar hoogst genoten opleiding, dit is natuurlijk niet precies hetzelfde, maar wel 
een goede indicatie) met slechts een vraag te achterhalen. Ervaring kan met een paar 
vragen over het aantal jaren in het bedrijf en de huidige functie , en met een vraag 
over de ervaring met de training , ook eenvoudig achterhaald worden . 

Secundaire 
invloeden 

Veiligheids
klimaat* 

Motivatie 

Omgeving 

Resultaten 

Mogelijkheden 

lndividuele 
variabelen * 

Prestatie zelfvertrouwen 
Deelnemer gereedheid 

+ Organisatieniveau VK* 

Motivatie voor transfer + 
Transferinspanning-+Prestatie Groepsniveau VK* 

Prestatie --+ Gevolge~n ______ _ I 

Feedback 
Support van collega's 
Support van leidinggevende 
Openheid voor verandering 

Persoonlijke uitkomsten-positief 
Persoonlijke uitkomsten-negatief 
Sancties van leidinggevende 

1 
Leren 

• 

i ,, 

lndividuele 
prestatie 

I nhoudsvaliditeit 
Transferontwerp 
Persoonlijke capaciteit voor transfer 
Mogelijkheid tot toepassen 

Leeftijd* 
Ervaring* 
I ntelligentie* 

figuur 9: Aangepast L TSl-model. De blauwe onderdelen* zijn toegevoegd. 

Daarnaast is het model uitgebreid met het veiligheidsklimaat. De factoren veiligheids
klimaat op organisatieniveau en veiligheidsklimaat op groepsniveau zijn toegevoegd 
(zie figuur 9) . Met de vragenlijsten van deze factoren kan er gemeten worden in welke 
mate veiligheidsklimaten op beide niveaus aanwezig zijn . In het multi-level model 
(Zohar & Luria, 2005) is namelijk duidelijk geworden dat veiligheidsgedrag wordt 
overgebracht door veiligheidsklimaat op groepsniveau en veiligheidsgedrag is nu juist 
hetgeen veiligheidstrainingen proberen te creeren . De metingen van 
veiligheidsklimaat zijn dus simpelweg nodig om de effectiviteit van veiligheids
trainingen goed te kunnen beoordelen. 
Bovendien kan er via het meten van het veiligheidsklimaat op groepsniveau 
onderscheid gemaakt worden in veiligheidsklimaat op verschillende afdelingen en/of 
fabrieken . Op deze manier kan er vervolgens een antwoord gevonden worden op de 
laatste onderzoeksvraag "In welke mate zijn de verschillen tussen de afdelingen terug 
te voeren op veiligheidsklimaat op groepsniveau?". In de vorige en deze paragraaf is 
duidelijk geworden dat de factoren die betrekking hebben op veiligheidsklimaten een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoek. 
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De laatste aanpassingen zijn gemaakt in de resultaten. Het L TSl-model geeft niet echt 
een specifieke manier om de individuele prestatie te meten. Aangezien er in dit 
onderzoek veiligheidstrainingen worden geanalyseerd, is er voor gekozen om 
veiligheidsgedrag te kiezen als individuele prestatie. Veiligheidstrainingen proberen dit 
gedrag namelijk te creeren . Daarnaast is organisatieprestatie uit het originele L TSl
model verwijderd . Bij deze prestatiemaat wordt er in het geval van veiligheid bij Fuji 
gekozen voor het aantal bijna-ongelukken en ongelukken per jaar. Ongelukken die tot 
gevolg hebben dat een medewerker een of meerdere dagen niet kan werken en 
ernstige incidenten worden bovendien besproken in het MT-overleg. 
Voor dit onderzoek zou de keuze gemaakt kunnen worden om te kijken of de 
veiligheidstrainingen ervoor hebben gezorgd dat bepaalde soorten bijna-ongelukken 
en ongelukken niet meer voorkomen. Dit is op zich een goede prestatiemaat, maar is 
niet haalbaar binnen dit afstudeerproject (door de beperkte tijdspanne) . Vandaar dat 
er voor gekozen is om de organisatieprestatie te verwijderen en het onderzoek te 
beperken tot de individuele prestatie. 
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4 Methoden 

Voordat er in wordt gegaan op de methoden van dit onderzoek, moeten de doelen 
van de metingen duidelijk zijn . Door middel van de afname van vragenlijsten ender 
medewerkers die verschillende soorten veiligheidstrainingen volgen , is het de 
bedoeling inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de veiligheidstrainingen bij Fujifilm 
Tilburg . Er wordt hierbij gekeken naar: 

• De scores op de verschillende effectiviteitvariabelen van het L TSl-
meetinstrument. 

• De scores op de veiligheidsklimaten op twee verschillende niveaus. 
• De scores op veiligheidsgedrag. 
• De verschillen met betrekking tot de verschillende afdelingen en/of fabrieken 

(en eventueel andere groepen, bijvoorbeeld door te kijken naar de invloed van 
verschillende groepen leeftijden). 

• De verschillen tussen trainingen . Zo kan er gekeken warden wat er wel werkt 
in een training en wat niet. 

Door naar deze scores en verschillen te kijken , kan er inzicht verkregen warden in de 
trainingen en de transferomgeving . Het uiteindelijke doel is dan om met deze 
gegevens de mindere aspecten in de veiligheidstrainingen te verbeteren . 
Zeals eerder vermeld wordt de L TSI toegepast om diagnostische data te verzamelen 
en daarna gebieden te identificeren voor verder onderzoek. Focusgroepen kunnen 
vervolgens gebruikt warden om de gebieden te onderzoeken die door de L TSI als 
potentiele probleemgebieden zijn aangegeven en om meer specifieke informatie te 
verkrijgen over hoe problemen aangepakt moeten warden . Oak in dit onderzoek 
zullen focusgroepen warden gehouden voor bovenstaande redenen . 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk behandelt de steekproef van het 
enqueteonderzoek. In de tweede paragraaf warden de onderzochte veiligheids
trainingen van dit project uitgelegd. Daarna volgen de gebruikte procedure en de 
vragenlijst die voor het enqueteonderzoek zijn gebruikt. In paragraaf vijf wordt het 
gebruik van het meetinstrument van dit onderzoek besproken dat is afgeleid van het 
L TSl -meetinstrument. De laatste paragraaf behandelt tenslotte de opzet voor de 
focusgroepen. 

4.1 Steekproef 

De respondenten in dit enqueteonderzoek waren 132 werknemers van Fuji Photo Film 
Tilburg die deel hebben genomen aan een veiligheidstraining. De werknemers zijn 
werkzaam in verschillende bedrijfsonderdelen. In tabel 2 op de volgende pagina zijn 
de werknemersaantallen per bedrijfsonderdeel te vinden. Fabriek 3 is verder 
opgesplitst, omdat het grootste aantal medewerkers van dit onderzoek (67 ,4 %) hier 
werkzaam is. Het opleidingniveau van de deelnemers is grotendeels middelbaar 
beroepsonderwijs (63, 1 %) en ze werken gemiddeld 11 ,9 jaar bij Fuji Photo Film 
Tilburg. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 39,4 jaar. 

4.2 Onderzochte veiligheidstrainingen 

De veiligheidstrainingen waar de enquetes zijn afgenomen, zijn te verdelen in drie 
grotere groepen: elektriciteit (aantal respondenten: 37) , reach/heftruck (aantal 
respondenten: 44) en hygiene (aantal respondenten : 51 ). In tabel 3 op de volgende 
bladzijde zijn de specifieke trainingen per groep te vinden en de bijbehorende 
respondentenaa ntallen. 
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Bedriifsonderdeel Aantal Percentage 

Fabriek 1 (P1) 28 21.2 

Fabriek 2 (P2) 2 1.5 

Fabriek 3 Process (P3P) 43 32.6 

Fabriek 3 Finishing (P3F) 13 9.8 

Fabriek 3 PSS (nieuwe productielijn) 22 16.7 

Fabriek 3 Overig 11 8.3 

TRL (technology research laboratory) 3 2.3 

PTS (production technology services) 8 6.1 

PEA (stat) 2 1.5 

Totaal 132 100.0 
.. 

tabel 2: aantal medewerkers per bedriJfsonderdeel en het percentage van die medewerkers op het 
totaal, die deel hebben genomen aan het onderzoek 

Elektriciteit Resp. Reach/Heftruck Resp. Hygiene Resp. Tota al 

QUAP refresher 4 Heftruck basis 9 Arbeidshygiene 51 

SIP basis 16 Heftruck refresher 15 

SIP refresher 17 Reachtruck basis 7 

Reachtruck refresher 13 

Totaal 37 44 51 132 
.. . . 

tabel 3: aantal respondenten per ve1hghe1dstrammg 

In de komende drie subparagrafen zal er per trainingsgroep meer informatie volgen 
over de inhoud, het opleidingsdoel en andere belangrijke zaken . 

4. 2. 1 Elektriciteitstrainingen 

De trainingen die onder de categorie elektriciteit vallen, zijn bedoeld om medewerkers 
op de hoogte te stellen van de belangrijkste voorschriften en definities van de NEN 
3140 en 50110. In deze Nederlandse normen (NEN) worden de basisveiligheids
voorschriften weergegeven voor een minimaal veiligheidsniveau met betrekking tot 
elektriciteit. Het opleidingsdoel van de SIP (sufficiently instructed person ofwel 
voldoende onderricht persoon) basis training is: het veilig en verantwoord kunnen 
uitvoeren van een aantal nader omschreven en ge"lnstrueerde eenvoudige 
elektrotechnische en bedieningswerkzaamheden. De training is bedoeld voor 
werknemers die deze werkzaamheden nodig hebben als ondersteunende activiteiten 
om de continu"iteit van het productieproces te garanderen. Na een theorietraining van 
een dag moet de medewerker nog een praktijktraining krijgen op de werkvloer van 
een QUAP-er (qualified person ofwel vakbekwaam persoon) . Dit zijn medewerkers die 
dagelijks met elektrotechnisch werk te maken hebben vanuit hun functie en een 
vooropleiding in elektrotechnisch werken hebben gevolgd. In deze praktijktraining 
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leert de medewerker, die de SIP training heeft gevolgd, de elektrotechnische 
handelingen die hij/zij op zijn werkplek uit moet kunnen voeren. 
Het SIP basis certificaat is drie jaar geldig , vandaar dat er ook refresher (opfris) 
trainingen zijn . Na drie jaar moet een medewerker weer een opfriscursus (SIP 
refresher) volgen van een halve dag. De QUAP certificaten zijn ook drie jaar geldig. 
De refresher training van QUAP duurt een dag . De trainingen van deze cursus zijn 
uitgebreider dan de SIP trainingen, omdat QUAP-ers meer moeten kunnen op 
elektrotechnisch gebied dan SIP-ers. De SIP en QUAP theorietrainingen warden 
verzorgd door een extern bedrijf (Kenteq), maar warden wel bij Fuji Photo Film Tilburg 
zelf gegeven. 

4.2.2 Reach- en heftrucktrainingen 

De tweede groep veiligheidstrainingen zijn de trainingen die te maken hebben met het 
bedienen van een reach- of heftruck. Deze trainingen zijn bedoeld om medewerkers 
inzicht en vaardigheden te geven voor het besturen van een reach- of heftruck en het 
op de hoogte brengen van de bijbehorende risico's. Het opleidingsdoel kan dan ook 
omschreven warden als: het veilig en verantwoord (kunnen) uitvoeren van 
bedieningswerkzaamheden met betrekking tot een reach- of heftruck. De basistraining 
wordt voor zowel de reach- als de heftruck in twee dagen gegeven, waarvan beide 
dagen bestaan uit een halve dag theorie en een halve dag praktijk. De certificaten zijn 
vijf jaar geldig en na deze periode moet een medewerker een refresher training van 
een dag volgen. De reach/heftrucktrainingen warden gegeven bij en door een extern 
bedrijf (The Knowledge) . 

4. 2. 3 Arbeidshygienetrainingen 

De laatste grate groep veiligheidstrainingen die zijn meegenomen in dit 
enqueteonderzoek zijn de arbeidshygiene trainingen. Deze trainingen werden 
gegeven aan de medewerkers van P3P, PSS en het deel van PTS dat gekoppeld is 
aan deze twee bedrijfsonderdelen. Het opleidingsdoel van deze training is: 
medewerkers bewust maken van de gevaren van het werken met chemische stoffen 
en hun eigen invloed daarop. Tijdens deze training wordt van medewerkers verwacht 
dat ze nadenken over de veiligheid (in het algemeen) random hun eigen werkplek. Na 
een theoriegedeelte in de ochtend moeten de deelnemers in de middag in 
groepsverband een risico van hun eigen werkplek beoordelen , rapporteren en met 
verbeteracties komen. Deze trainingen warden door Fuji Photo Film Tilburg zelf 
gegeven. 

4.3 Procedure 

De vragenlijsten zijn afgenomen bij trainingen in de maanden januari , februari , maart 
en april van 2006. In de periode februari t/m april zijn de vragenlijsten direct na de 
trainingen uitgedeeld en ingevuld. Per trainingsgroep is hiervoor een specifieke 
procedure gevolgd om draagvlak te creeren . De verschillende procedures zullen even 
kart besproken warden in deze paragraaf. 

4. 3. 1 Procedures trainingen februari tlm april 

Met de trainer die de QUAP refresher en SIP basis trainingen verzorgde, heeft vooraf 
een gesprek plaatsgevonden om het doel van het onderzoek uit te leggen en hij heeft 
een brief ontvangen met informatie over het onderzoek (zie bijlage 9.1 ). De 
deelnemers van deze trainingen hebben vooraf een e-mail (zie bijlage 10.1) 
ontvangen dat er na de trainingen een enquete uitgedeeld zou warden. De 
sectiemanagers van deze deelnemers hebben eveneens deze e-mail als kopie 
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ontvangen. Bij deze e-mail zat als bijlage een brief met meer informatie over het 
onderzoek (zie bijlage 9.2). Bij elke enquete die is uitgedeeld, werd deze brief 
overigens ook nog toegevoegd. De onderzoeker heeft de enquetes bij deze trainingen 
persoonlijk uitgedeeld en weer ingenomen. 
De reach- en heftrucktrainingen (zowel basis als refresher) worden gegeven bij The 
Knowledge. Bij dit bedrijf is er gesproken met de contactpersoon van Fuji Photo Film 
Tilburg en hij heeft ervoor gezorgd dat de enquetes na de trainingen werden 
uitgedeeld aan de deelnemers van Fuji. Deze medewerkers hebben ook vooraf een 
email ontvangen met een kopie naar de sectiemanager. 
Bij de trainingen arbeidshygiene is er wederom vooraf contact geweest met de 
trainers over dit onderzoek. De deelnemers van deze trainingen hebben vooraf geen 
email gehad, omdat niet altijd op tijd duidelijk was wie er allemaal mee zouden doen. 
Aan het begin van de trainingen werd medegedeeld dat er op het einde een enquete 
zou volgen en de onderzoeker heeft zelf de enquetes uitgedeeld met wat extra uitleg. 
Bij deze groepen trainingen, waar de vragenlijsten direct na de trainingen werden 
uitgedeeld, was het responspercentage erg hoog, namelijk 97 % (102 van de 105). 

4. 3. 2 Procedure trainingen uit januari 

Daarnaast zijn er nog twee trainingen (SIP refresher en reachtruck refresher) uit 
januari meegenomen in het onderzoek door de vragenlijsten naar de werknemers op 
te sturen . Het onderzoek is officieel begonnen in februari en door deze trainingen uit 
januari mee te nemen kon het aantal respondenten vergroot worden . Dit had ook nog 
als voordeel dat er specifieke vragen gesteld konden worden over de toepassing van 
het geleerde op de werkplek; hier wordt later nog op teruggekomen. Voor een 
arbeidshygiene training in april is er ook voor deze constructie gekozen, omdat de 
enquetes op die dag niet uitgedeeld konden worden . 
Voor de trainingen uit januari is er eerst toestemming gevraagd aan de direct 
leidinggevenden via email (zie bijlage 10.2). Daarna zijn de deelnemers gemaild (zie 
bijlage 10.3) met de mededeling dat er een enquete opgestuurd zou worden. 
Vervolgens is er via de interne post een brief met extra informatie van het onderzoek, 
een enquete en een blanco envelop opgestuurd. Aan medewerkers werd gevraagd de 
enquete in de envelop terug te sturen. 
Het responspercentage voor deze drie trainingen was beduidend lager. Voor de SIP 
refresher uit januari was dit percentage 42 ,5 % (17 van de 40) , voor de reachtruck 
refresher uit januari was dit percentage 50 % (9 van de 18) en voor de arbeidshygiene 
training uit april was dit percentage slechts 31 % (4 van de 13). 

4. 3. 3 Waarborging anonimiteit 

Om de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen , werd er voor gekozen om op 
de vragenlijsten nummers te zetten. Deze nummers werden gekoppeld aan de namen 
van de deelnemers, maar de onderzoeker was de enige die van deze koppeling van 
naam en nummer op de hoogte was . Er werd voor deze constructie gekozen, zodat 
later in het onderzoek een koppeling gemaakt zou kunnen worden tussen een 
individuele prestatie en de individuele antwoorden die een respondent had gegeven in 
een enquete. In hoofdstuk 5 wordt hier nog op teruggekomen. Bovendien had deze 
constructie nog als voordeel dat deelnemers benaderd konden worden als er 
onduidelijkheden waren bij de ingevulde enquetes. 

4.4 Vragenlijst 

Op het voorblad van de enquete is het doel van het onderzoek te vinden en daarnaast 
extra aandachtspunten en instructies voor het invullen van de enquete. De totale 
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enquete bestaat uit 117 vragen . De eerste acht vragen zijn algemene vragen zeals op 
welke afdeling medewerkers werkzaam zijn, wat hun leeftijd is, wat hun hoogst 
voltooide schoolopleiding is, hoeveel ervaring ze hebben, welke training ze hebben 
gevolgd en welke trainer ze hebben gehad. De overige vragen meten de verschillende 
factoren die in paragraaf 3.6 en figuur 9 gepresenteerd zijn. In de volgende 
subparagrafen worden de verschillende secties uit de vragenlijst behandeld . 

4. 4. 1 Vragen van de trainingsspecifieke factoren 

De vragen van de eerste sectie vertegenwoordigen elf trainingsspecifieke factoren uit 
de L TSI (Holton, Bates & Ruona, 2000). Deze vragen werden door de respondenten 
beantwoord door een 1, 2, 3, 4 of 5 te omcirkelen voor het antwoord dat het beste hun 
mening weergaf. Hierbij stond de 1 van deze vijf puntsschaal voor zeer oneens, 2 
voor oneens , 3 voor niet eens, niet oneens, 4 voor eens en 5 voor zeer eens. 
De eerste factor is deelnemer gereedheid en deze factor bevat vier vragen . Een 
voorbeeldvraag is: "Voorafgaand aan de training, wist ik hoe de training van invloed 
zou zijn op mijn prestaties" . De tweede factor is motivatie voor transfer en deze factor 
bevat ook vier vragen . Een voorbeeldvraag is: "lk denk de training me zal helpen om 
mijn huidige werk beter te doen. " De derde factor is persoonlijke uitkomsten positief. 
Deze factor bestaat uit drie vragen en een voorbeeldvraag is: "Als ik mijn training 
succesvol toepas, krijg ik een salarisverhoging" . De vierde factor is persoonlijke 
uitkomsten negatief en bestaat uit vier vragen . Een voorbeeldvraag is: "Als ik mijn 
training niet gebruik, zal me dat een waarschuwing opleveren". Persoonlijke capaciteit 
voor transfer is de vijfde factor en bevat vier vragen. "Mijn hoeveelheid werk biedt 
ruimte om de nieuwe dingen die geleerd heb, uit te proberen" is een voorbeeldvraag . 
De zesde factor is support van collega 's. Deze factor bestaat uit vier vragen , een 
voorbeeldvraag is: "Mijn collega 's moedigen me aan de vaardigheden te gebruiken 
die ik in de training geleerd heb". De zevende factor is support van /eidinggevende en 
bevat zes vragen . Een voorbeelditem is: "Mijn leidinggevende bespreekt manieren 
met me om de training in mijn werk toe te passen" . De achtste factor is sancties van 
leidinggevende. De factor bestaat uit drie vragen en een voorbeeldvraag is: "Mijn 
leidinggevende verzet zich tegen het gebruik van de technieken die ik in de training 
heb geleerd. " De negende factor is waargenomen inhoudsvaliditeit en deze factor 
bevat vijf vragen. Een voorbeelditem is: "lk vind het fijn dat de training zoveel op mijn 
echte werk lijkt." De tiende factor is mogelijkheid tot toepassen en bestaat uit vier 
vragen. "De middelen die ik nodig heb om te gebruiken wat ik heb geleerd, zullen 
beschikbaar zijn na de training" is een voorbeeldvraag bij deze factor. De laatste en 
elfde factor van de trainingsspecifieke factoren is transferontwerp. Deze factor bevat 
vier vragen en een voorbeelditem is: "Het is duidelijk dat degenen die de training 
geven, begrijpen hoe ik het geleerde in mijn werk kon toepassen". 
De elf factoren en de bijbehorende vragen zijn, zeals eerder vermeld , te vinden in 
bijlage 5. Een uitgebreide omschrijving van de factoren is te vinden in bijlage 11. 

4. 4. 2 Vragen van algemene trainingsfactoren 

De vragen van de tweede sectie vertegenwoordigen vijf factoren uit de L TSI (Holton, 
Bates & Ruona, 2000) die betrekking hebben op training in het algemeen in de 
organisatie. Deze vragen worden op dezelfde manier beantwoord als de vragen uit 
paragraaf 4.4.1. De eerste factor is transferinspanning - prestatie verwachtingen en 
deze factor bestaat uit vier vragen. Een voorbeeldvraag is: "Mijn werkprestaties 
verbeteren als ik de nieuwe dingen toepas die geleerd heb. " De tweede factor van de 
vijf factoren is prestatie - gevolgen verwachtingen. Deze factor bevat vijf vragen en 
een voorbeelditem is: "De mensen die hier beloond worden, zijn ook meestal degenen 
die het verdienen". Openheid voor verandering is de derde factor en deze bestaat uit 
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zes vragen. Een voorbeeldvraag is: "De groep waarin ik werk staat open voor 
verandering als het onze werkprestaties verbetert". De vierde factor is 
feedback/prestatiecoaching en bevat vier vragen. Een voorbeelditem is: "lk heb 
geregeld gesprekken met mensen over hoe ik mijn prestaties kan verbeteren ." De 
laatste en vijfde factor is prestatie zelfvertrouwen. Deze factor bestaat uit vier vragen 
en een voorbeeldvraag is: "lk twijfel nooit aan mijn vermogen om nieuw geleerde 
vaardigheden in mijn baan te gebruiken". 
Ook deze factoren en bijbehorende vragen zijn te vinden in bijlage 5 en een 
uitgebreidere omschrijving van de factoren is wederom te vinden in bijlage 11. 

4. 4. 3 Vragen over veiligheid 

De vragen van de derde sectie gaan over veiligheidsgedrag. Hiervoor is gebruikt 
gemaakt van de General Safety Behaviour Scale (Mearns et al. , 2000) die negen 
items bevat. Deelnemers geven hun eigen veiligheidsgedrag aan op een vijf 
puntschaal. 1 staat voor nooit, 2 voor zelden , 3 voor soms, 4 voor vaak en 5 voor erg 
vaak. Een voorbeeldvraag is: "lk werk beter als ik sommige regels negeer''. Deze zijn 
vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands door een beedigd vertaler. De vragen 
zijn te vinden in bijlage 6. 
De vragen van de laatste sectie gaan over veiligheidsklimaat op groepsniveau en 
veiligheidsklimaat op organisatieniveau. Zohar & Luria (2005) hebben vragenlijsten 
ontwikkeld om deze twee veiligheidsklimaten te kunnen meten. Deze vragen worden 
op dezelfde schaal beantwoord als de vragen van paragraaf 4.4.1. Een voorbeelditem 
van veiligheidsklimaat op groepsniveau is "Mijn direct leidinggevende controleert 
regelmatig of we allemaal de veiligheidsregels naleven". Een voorbeelditem van 
veiligheidsklimaat op organisatieniveau is "Topmanagement dringt aan op grondige 
en regelmatige veiligheidscontroles en inspecties". In bijlage 7 en 8 zijn de volledige 
vragenlijsten (zestien items elk) te vinden . Ook de vragen van de veiligheidsklimaten 
zijn vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands door een beedigd vertaler. 

4. 4. 4 Specifieke vragen 

Voor de trainingen uit januari van de SIP refresher en van de reachtruck refresher zijn 
nog specifieke vragen gemaakt over gedrag op de werkvloer om extra informatie te 
verzamelen met het oog op de focusgroepen (zie resultaten focusgroepen , 5.7 en 
verder). De onderzoeker heeft beide trainingen gevolgd en aan de hand hiervan deze 
specifieke vragen opgesteld . Hierna is er nog overleg geweest met de trainers om te 
kijken of de vragen representatief waren . Een voorbeeldvraag voor de SIP refresher 
is: "Als ik twijfel aan veiligheid rondom een elektrotechnische installatie of hulpmiddel 
benader ik een QUAP-er". Een voorbeeldvraag voor de reachtruck refresher is: "lk hef 
mijn lading tijdens het rijden". Deze vragen werden ook beantwoord met behulp van 
een vijf puntschaal. De totale enquete en de specifieke toevoegingen zijn te vinden in 
bijlage 12. 

4.5 Gebruik van meetinstrument 

Aangezien het 'nieuwe' model (zie paragraaf 3.6) grotendeels gebaseerd is op het 
L TS I-model, zal het meetinstrument op dezelfde manier gebruikt worden als het L TSl
meetinstrument. In deze paragraaf worden wat belangrijke zaken van dit 
meetinstrument besproken. 

4. 5. 1 68-item versie vs. 89-item versie 

Van het L TS I-instrument zijn twee versies beschikbaar, namelijk een versie met 68 
vragen en een versie met 89 vragen. In overleg met een van de auteurs van het L TSI-
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meetinstrument (Bates) is er voor gekozen om gebruik te maken van de 68-item 
versie. Door het toevoegen van de vragen over veiligheid zou de enquete met de 89-
item versie namelijk wel erg groot worden . 

4. 5. 2 Tijdstip afname 

Het L TSl-meetinstrument (lees enquete) kan volgens Holton (2004) op verschillende 
tijdstippen afgenomen worden. Meestal wordt dit gedaan aan het eind van een 
training en op die manier biedt het diagnostische informatie over hoe de 
transferomgeving versterkt kan worden. Dit is ook de meest praktische manier 
gebleken om data te verzamelen, omdat de trainingsdeelnemers op dat moment 
ge"lnteresseerd zijn. De data die op dat moment verkregen worden , geven de 
verwachtingen van de deelnemers weer over hetgeen wat zij zullen meemaken als ze 
weer aan het werk gaan. Sommige mensen zouden ·het argument aan kunnen dragen 
dat dit alleen een voorspelling is, maar volgens Holton (2004) is het ook erg 
waarschijnlijk dat de deelnemers' eerste pogingen van transfer {het overbrengen van 
het geleerde naar de werksituatie) gevormd zijn door deze overtuigingen. Een enkele 
training is eigenlijk een onderdeel van een serie van trainingen die trainings
deelnemers volgen. Hun gedrag zal dus gevormd worden door hun overtuigingen 
gebaseerd op eerdere ervaringen. Bij Fuji zullen de enquetes zoveel mogelijk direct 
na de trainingen afgenomen worden om bovenstaande en natuurlijk ook praktische 
redenen . 

4. 5. 3 Trainingsspecifiek vs. training in het algemeen 

Zeals al opgemerkt in 3.4 en de vorige paragraaf, wordt er bij de factoren en vragen 
van de L TSI onderscheid gemaakt tussen een specifieke training en training in het 
algemeen in de organisatie (zie bijlage 5) . In het eerste geval worden trainings
deelnemers gevraagd om te denken aan het specifieke trainingsprogramma. Deze 
sectie is programmaspecifiek, omdat de transfersysteem factoren varieren afhankelijk 
van het trainingsprogramma. Holton (2004) geeft als voorbeeld dat het in een 
bepaalde organisatie voor een technisch trainingsprogramma wel mogelijk is om een 
sterke transfer te hebben, maar voor een communicatietraining niet. De andere 23 
vragen meten vijf factoren die niet programmaspecifiek zijn , maar algemene factoren 
weergeven die invloed kunnen hebben op elk trainingsprogramma. Hier krijgen de 
trainingsdeelnemers de instructie om aan leren in het algemeen in de organisatie te 
den ken. 

4. 5. 4 Normering voor veranderingen 

Onderzoek heeft niet vastgesteld of er een optimaal normniveau is voor de 16 L TSl 
factoren (Holton , 2004) . De theorie beweert dat de meest krachtige leertransfer
systemen die systemen zijn met hoge niveaus op alle factoren. Culturele versch illen 
tussen organisaties doen echter vermoeden dat niet alle organisaties dezelfde typen 
transfersystemen moeten nastreven. Bij bepaalde bedrijfsculturen zullen bepaalde 
elementen van het transfersysteem sterker moeten zijn dan bij andere (Holton , 2004). 
Het is dus te simpel gedacht om aan elke factor de norm 3.01 te hangen. De 
denkwijze (van culturele verschillen) impliceert dus dat er een optimaal niveau per 
construct/factor vastgesteld kan worden voor een organisatie met een bepaalde 
cultuur. Het L TSl-meetinstrument kan dan het beste worden gebruikt door te zoeken 
naar 'optimale niveaus' voor factoren . Als een bepaalde factor ender zijn optimale 

1 Trainingsdeelnemers geven een antwoord op elke vraag door een cijfer te omcirkelen van 1 
t/m 5, waarbij 1 zeer oneens en 5 zeer eens aangeeft. Het gemiddelde van deze 5 cijfers is 
dus 3, vandaar de norm 3.0. 
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niveau zit, dan moet die verbeterd worden . Holton (2004) raadt aan om een kwalitatief 
proces te gebruiken om de resultaten te analyseren. Kortom, het L TSl-meetinstrument 
geeft hier mogelijkheden voor eigen interpretatie om het op een optimale manier te 
kunnen gebruiken. 

In dit onderzoek moeten lagere scores gezien worden als kandidaten om in te grijpen, 
maar niet voordat er gekeken is welke factoren het meest voorspellend zijn voor de 
individuele prestatie. Lage scores op deze factoren (die het meest voorspellend zijn 
voor de individuele prestatie) zijn dus redenen voor verandering . 

4.6 Onderzoeksopzet focusgroepen 

Om de uitkomsten van de enquetes beter te kunnen begrijpen, is het nuttig om 
focusgroepen te organiseren. Zodra het merendeel van de resultaten was verzameld, 
werd er daarom per trainingsgroep een focusgroep georganiseerd om de uitkomsten 
uit de enquete en andere opvallende bevindingen te bespreken. In de volgende 
subparagrafen worden de functie en de aanpak van focusgroepen besproken. 

4. 6. 1 Wat is een focusgroep? 

Een focusgroep is een interactieve methode om antwoorden te krijgen op 
ingewikkelde problemen. Bovendien is een focusgroep geschikt voor 
trainingsevaluatie (O'Donnell , 1988). Een focusgroep is een discussiebijeenkomst met 
vier tot vijf personen. Een grotere groep is hiervoor minder geschikt omdat het dan 
moeilijker is om de deelnemers voldoende aandacht te geven. 
De discussies in focusgroepen geven vaak informatie van deelnemers die niet via 
andere evaluatietechnieken naar boven komt. Focusgroep interviews zijn diepgaand, 
interactief en leveren kwalitatieve data. Van de deelnemers aan de discussie
bijeenkomst wordt een actieve en creatieve inbreng verwacht. Deelnemers 
bediscussieren een onderwerp ender begeleiding van een moderator, waarbij ze hun 
gedachten , houdingen en meningen delen (O'Donnell , 1988). 

Volgens McClelland & Samuel (1994) kunnen focusgroepen het best gebruikt worden 
in combinatie met een andere, meer kwantitatief gerichte dataverzamelingsmethode. 
De gebruikte onderzoeksopzet om de belangrijkste resultaten uit de enquetes te 
bespreken in focusgroepen , zal volgens deze auteurs dus goed werken. Bovendien 
kan er via focusgroepen gekeken worden of training ook werkelijk effect heeft op de 
werkplek (O'Donnell , 1988) en dit is natuurlijk een belangrijk aspect in dit onderzoek. 
McClelland & Samuel (1994) geven nog aan dat de focusgroep techniek een van de 
meest gebruikte technieken blijft om zowel organisatorische als individuele 
trainingsbehoeften te verzamelen. 

4. 6. 2 Focusgroep aanpak 

De focusgroep techniek heeft volgens O'Donnell (1988) drie fases : een planningsfase, 
een besturende fase en een analyserende fase . 
In de planningsfase wordt een probleemstelling gedefinieerd, een deelnemers
populatie bepaald en een interviewleidraad opgesteld om de discussie te leiden. De 
deelnemers van de focusgroep kunnen gekozen worden omdat ze veel van het 
onderwerp afweten of omdat ze een bepaalde functie uitoefenen. De interviewleidraad 
of checklist hoeft niet in detail uitgewerkt te worden wat de formulering betreft en ook 
de volgorde mag worden losgelaten wanneer de ontwikkeling in een gesprek daar 
aanleiding toe geeft. 
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De besturende fase is de discussiebijeenkomst zelf. Hier wordt naar meer uitgebreide 
en persoonlijk informatie gezocht dan in de enquetes. Deelnemers kunnen vaak het 
beste aangeven hoe een probleem is ontstaan en kunnen aangeven waarom en hoe 
de situatie hen persoonlijk be"lnvloedt. De focusgroep probeert ware motieven en 
reacties naar het oppervlak te brengen. De moderator leidt de discussie en houdt de 
focus vast , maar doet zelf inhoudelijk amper mee. De moderator moet een goede 
verstandhouding met de groep creeren door het doel van de bijeenkomst uit te leggen 
en duidelijk te maken hoe de resultaten gebruikt zullen warden . De deelnemers 
moeten begrijpen dat de informatie als groepsdata gebruikt zal warden en tevens is 
het handig om het gesprek op te nemen op een bandrecorder. Volgens McClelland & 
Samuel (1994) moet de moderator wel oppassen dat er geen ruis ontstaat in de 
gegevens. De volgende zaken kunnen de gegevens van de focusgroep negatief 
be"lnvloeden: 
- het op zo'n manier stellen van vragen dat ze maar tot een conclusie kunnen leiden. 
- de groep laten domineren door een of twee deelnemers, waardoor de data op weinig 
meningen is gebaseerd. 
- de discussie laten afglijden in onderwerpen die er in het onderzoek niet toe doen. 
- geen heldere doelen hebben om als groep te bereiken. 
In de laatste fase warden de data uit de discussiebijeenkomst geanalyseerd 
(O'Donnell , 1988). Nadat de gespreksopname volledig is uitgeschreven, kunnen de 
citaten geselecteerd warden die het beste de inhoudsthema's reflecteren en 
beschrijven . Uiteraard hoeven niet alle citaten gebruikt te warden . Tenslotte kunnen 
deze resultaten geanalyseerd warden en in een rapport verwerkt warden . 
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5 Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het enqueteonderzoek en de focusgroepen 
gepresenteerd worden . Voor de analyse van de data van de enquete is er gebruikt 
gemaakt van het statistische computerprogramma SPSS. In de eer:ste paragrafen 
(5.1, 5.2, 5.4 en 5.5) zijn achtereenvolgens een factoranalyse, een betrouwbaarheids
analyse, een correlatieanalyse en een regressieanalyse uitgevoerd. In paragraaf 5.3 
worden de gemiddelden en standaarddeviaties per factor bepaald en in een paragraaf 
5.6 wordt er gekeken of er significante verschillen zijn op te merken tussen bepaalde 
groepen. Vanaf paragraaf 5.7 worden de resultaten per focusgroep gepresenteerd. 

5.1 Factoranalyse 

Bij elke factor horen een aantal vragen in de enquete die deze factor representeren. 
Via een factoranalyse kan er gekeken worden of de vragen inderdaad de juiste 
factoren vertegenwoordigen. Er moet hier echter wel een kanttekening bij geplaatst 
worden. De betrouwbaarheid van een factoranalyse is afhankelijk van de 
steekproefgrootte (Field 2000) . Hoe meer respondenten , hoe betrouwbaarder de 
resultaten van een factoranalyse worden. Aangezien er in dit onderzoek niet tien keer 
zoveel respondenten als vragen zijn of meer dan 300 respondenten (zeals bij 
factoranalyses vaak geadviseerd wordt (Field 2000)), zullen de resultaten van de 
factoranalyse niet voldoende betrouwbaar zijn . Aangezien de vragen uit de L TSI 
(Holton , Bates & Ruona, 2000) al voldoende onderzocht en getest zijn in ander 
wetenschappelijk onderzoek en hierin al bewezen is dat de verschillende vragen 
"laden" op de bijbehorende factoren, is er voor gekozen om deze vragen niet meer via 
een factoranalyse te beoordelen. Deze vragen zullen wel op betrouwbaarheid 
(paragraaf 5.2) getest worden en in de correlatieanalyse (paragraaf 5.4) zal er 
gekeken worden of er hoge correlaties (groter dan 0.850) tussen de factoren 
aanwezig zijn . Dit zou er namelijk op kunnen duiden dat twee factoren eigenlijk een 
factor zijn . De factoranalyses voor veiligheidsgedrag en de twee veiligheidsklimaten 
(groeps- en organisatieniveau) zijn wel uitgevoerd. Deze factoren zijn namelijk aan 
het L TSl-model toegevoegd. Er moet daarom onderzocht worden of de vragen van 
veiligheidsgedrag ook op deze factor laden en er moet onderzocht worden of de 
vragen van de veiligheidsklimaten werkelijk in twee aparte factoren uiteenvallen. In de 
volgende twee subparagrafen zullen deze twee factoranalyses besproken worden. 

5. 1. 1 Factor veiligheidsgedrag 

De factoranalyse haalt ook inderdaad een factor uit de negen vragen van veiligheids
gedrag. Deze factor verklaart 50.5 procent van de variantie van deze negen vragen. 
In tabel 4 zijn de gegevens te vinden van deze factoranalyse . 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 
Factor Total % of Cumulative Total % of Cumulative 

Variance % Variance % 
1 5.000 55.559 55.559 4.546 50.506 50.506 

tabel 4: "total variance explamed"-tabel (met extraction method: principal axis factoring) 

Vervolgens moet er gekeken worden of de negen vragen op de factor 
veiligheidsgedrag laden. De factorladingen van de negen vragen varieren van 0.47 tot 
0.81 . Aangezien een factorlading als voldoende gezien kan worden als deze groter is 
dan 0.35, laden dus alle negen vragen op de factor veiligheidsgedrag. De tabel is te 
vinden in bij lage 13. 
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5. 1. 2 Twee factoren van veiligheidsklimaat 

De tweede factoranalyse is uitgevoerd voor de vragen die horen bij het veiligheids
klimaat op groepsniveau en op organisatieniveau. Deze analyse haalt hieruit twee 
factoren die bijna 50 procent van de variantie verklaren. In onderstaande tabel 5 zijn 
deze gegevens te vinden. 

Initial Eioenvalues Rotation Sums of Squared Loadinqs 
Factor Total % of Cumulative Total % of Cumulative 

Variance % Variance % 

1 13.301 41 .566 41.566 12.834 40.105 40.105 
2 3.601 11.252 52.818 3.150 9.845 49.950 

tabel 5: "total variance explained"-tabel (met extraction method: principal axis factoring) 

In tabel 6 op de volgende bladzijde is vet gedrukt aangegeven welke vragen op 
welke factor laden. Zeals duidelijk te zien is in de tabel , laden de vragen die horen bij 
veiligheidsklimaat op groepsniveau op factor twee en de vragen die horen bij 
veiligheidsklimaat op organisatieniveau op factor een. Er is dus een duidelijk 
onderscheid tussen de twee veiligheidsklimaten op te merken. De factorladingen van 
de vragen 86 en 92 scoren echter ender de norm van 0.35. De vragen 97 , 108 en 110 
geven geen verschillen tussen de factorenladingen (op factor een en twee) die groter 
zijn dan 0.3 (Dit is de norm die gehanteerd wordt voor onderlinge verschillen in 
factorladingen) . Ondanks dat deze vragen niet aan de normen voldoen , zijn er 
voldoende aanwijzingen gevonden dat deze schalen bruikbaar zijn . 
In deze paragraaf is ondersteuning gevonden voor het feit dat de vragen die horen bij 
de factoren veiligheidsgedrag en de twee veiligheidsklimaten (groeps- en 
organisatieniveau) goed op deze factoren laden. Dit ondersteunt de validiteit van dit 
onderzoek. In de volgende paragraaf zal er gekeken worden hoe groot de 
betrouwbaarheid per factor is. 

5.2 Betrouwbaarheid per factor (alpha) 

De betrouwbaarheid van vragen die in onderzoek worden toegepast kan worden 
gemeten door de maat Cronbach's alpha. Het geeft een indicatie van de mate waarin 
een aantal items in een test hetzelfde concept meten. Cronbach's alpha geeft aan in 
hoeverre die items inderdaad hetzelfde concept meten, door te berekenen in welke 
mate de antwoorden van een grote groep respondenten op deze items consistent zijn . 
In tabel 7 op de volgende pagina zijn de betrouwbaarheden per factor te vinden . Ook 
is in de tabel te vinden of de betrouwbaarheid vergroot kan worden door een vraag te 
verwijderen uit het onderzoek. Betrouwbaarheden kunnen als voldoende worden 
gezien als ze aan de norm 0.7 Cronbach's Alpha voldoen (bij voorkeur 0.80, absolute 
minimumprestatie is 0.6). 
In tabel 7 is te zien dat de factoren persoon/ijke uitkomsten positief en persoonlijke 
capaciteit voor transfer aanzienlijk ender de norm van 0.7 Cronbach's Alphas scoren 
(oranje in de tabel) . Deze twee factoren zullen dan ook niet meegenomen worden in 
dit onderzoek. De andere factoren scoren allemaal boven de 0.7 op sancties van 
/eidinggevende en mogelijkheid tot toepassen na. De betrouwbaarheden van deze 
twee factoren kunnen echter wel verbeterd worden door een vraag uit de analyses te 
verwijderen . Hierdoor voldoen deze factoren wel aan de norm (0.696 wordt hier als 
voldoende gezien door het minimale verschil met 0.7) . Als er een vergelijking wordt 
gemaakt met de betrouwbaarheden die Goorman (2005) in zijn onderzoek heeft 
gevonden (zie bijlage 14), kan de conclusie getrokken worden dat deze vergelijkbaar 
zijn met de betrouwbaarheden van dit onderzoek (uitgaande van de 68-item versie). 
De ene factor scoort bij het onderzoek van Goorman (2005) wat hoger en de andere 
factor scoort bij dit onderzoek hoger. De betrouwbaarheden van de 89- items versie 
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Factor Factor 

Vraqen 86 Um 101 1 2 Vraqen 102 Um 117 1 2 
VK groepsniveau vraag 86 0.225 0.330 VK organisatieniveau vraag 102 0.826 -0.148 
VK groepsniveau vraag 87 -0.012 0.774 VK organisatieniveau vraag 103 0.678 0.108 
VK groepsniveau vraag 88 0.017 0.808 VK organisatieniveau vraag 104 0.808 -0.037 
VK groepsniveau vraag 89 0.074 0.756 VK organisatieniveau vraag 105 0.693 -0.051 
VK groepsniveau vraag 90 0.048 0.766 VK organisatieniveau vraag 106 0.636 0.044 
VK groepsniveau vraag 91 0.218 0.629 VK organisatieniveau vraag 107 0.840 -0.130 
VK groepsniveau vraag 92 -0.056 0.261 VK organisatieniveau vraag 108 0.421 0.197 
VK groepsniveau vraag 93 -0.065 0.606 VK organisatieniveau vraag 109 0.524 0.128 
VK groepsniveau vraag 94 -0.157 0.740 VK organisatieniveau vraag 110 0.422 0.260 
VK groepsniveau vraag 95 0.048 0.789 VK organisatieniveau vraag 111 0.717 0.034 
VK groepsniveau vraag 96 0.016 0.793 VK organisatieniveau vraag 112 0.710 0.116 
VK groepsniveau vraag 97 0.182 0.468 VK organisatieniveau vraag 113 0.788 -0.040 
VK groepsniveau vraag 98 0.216 0.525 VK organisatieniveau vraag 114 0.714 -0.017 
VK groepsniveau vraag 99 0.134 0.635 VK organisatieniveau vraag 115 0.608 0.179 
VK groepsniveau vraag 100 0.055 0.742 VK organisatieniveau vraag 116 0.667 0.066 
VK groepsniveau vraag 101 0.096 0.689 VK organisatieniveau vraag 117 0.731 0.011 

tabel 6: pattern matrix van vragen 86 t/m 117 (met extraction method: principal axis factoring; 
rotation method: oblimin with Kaiser Normalization), VK=veiligheidsklimaat 

scoren echter een stuk hoger. 
Van de negentien factoren zullen er dus slechts twee niet worden meegenomen in de 
rest van het onderzoek. De andere zeventien factoren scoren hoge Cronbach's 
Alphas en kunnen dus gebruikt worden voor de verdere analyses. 

Factor 
Deelnemer gereedheid 

Support van collega's 

Support van leidinggevende 

Sancties van leidinggevende 

Waargenomen inhoudsvaliditeit 

Mogelijkheid tot toepassen 

Transferontwerp 

Prestatie-gevolgen verwachtingen 

Transferinspanning-prestatie verwachtingen 

Openheid voor verandering 

Feedback/prestatiecoaching 

Prestatie zelfvertrouwen 

Veiligheidsgedrag 

Veiligheidsklimaat op groepsniveau 

Betrouwbaarheid 

0.708 

0.825 

0.888 

0.634 

0.831 

0.647 

0.763 

0.789 

0.723 

0.733 

0.718 

0.767 

0.895 

0.930 

Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 0.939 

De 1 e vraag eruit: 0.696 

De 2e vraag eruit: 0.701 

De 1 e vraag eruit: 0.808 

De 1 e vraag eruit: 0.808 

tabel 7: betrouwbaarheid ( Cronbach Alpha) per factor en een eventuele verbetering hiervan door 
verwijdering van een vraag 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen 30 



TU/e ~ FUJIFILM 
5.3 Gemiddelden en standaarddeviaties per factor 

In tabel 8 zijn de gemiddelden, standaarddeviaties en de standaardpopulaties (N) te 
vinden van de zeventien factoren . Hierin is te zien dat de gemiddelden varieren van 
2.8295 (persoonlijke uitkomsten negatief) tot 3.6117 (prestatie zelfvertrouwen) . De 
4.10522 van veiligheidsgedrag is een flinke uitschieter. Het vermoeden bestond al dat 
de vragen van deze factor sociaal wenselijk zijn ingevuld. Veel deelnemers gaven 
namelijk aan dat ze zelden of nooit veiligheidsregels overtraden en dus zeer veilig 
werkten. Zo gaf 81 % (65 van de 80) van de deelnemers bij de elektriciteits- en 
reach/heftrucktrainingen een score van boven de 4 voor veiligheidsgedrag en 40 % 
(32 van de 80) zelfs een score van boven de 4.5. Bij de training arbeidshygiene werd 
het veiligheidsgedrag (waarschijnlijk door het bewustwordingsproces in de training) 
lager i ngeschaald; 41 % (21 van de 51) boven de 4 en 16 % (8 van de 51) boven de 
4.5. In de focusgroepen is echter duidelijk naar voren gekomen dat er lang niet altijd 
veilig wordt gewerkt (zie 5.7 t/m 5.9). De extreem hoge score van het gemiddelde van 
veiligheidsgedrag versterkt het vermoeden dat deze factor sociaal wenselijk is 
ingevuld. Blijkbaar zijn deze zelfrapportage vragen in dit onderzoek niet de juiste 
manier om veiligheidsgedrag te meten (in 5.5 wordt hier op teruggekomen) . Daarom 
heeft de onderzoeker besloten de factor te verwijderen uit het onderzoek (vandaar dat 
deze score grijs is in tabel 8) . 

Factoren N Std . Deviatie 
Deelnemer gereedheid 132 .67235 

Motivatie voor transfer 132 .73232 

Persoonlijke uitkomsten negatief 132 .79197 
Support van collega's 132 .66251 

Support van leidinggevende 132 .70182 

Sancties van leidinggevende 132 .70202 

Waargenomen inhoudsvaliditeit 132 .70872 

Transferontwerp 132 .57943 
Mogelijkheid tot toepassen 132 .66191 

Prestatie-gevolgen verwachtingen 132 .61040 

Transferinspanning-prestatie verwachtingen 132 .50194 

Openheid voor verandering 132 .47972 

Feedback/prestatiecoaching 132 .55347 
Prestatie zelfvertrouwen 132 .53620 

Veiligheidsgedrag 131 .62601 

Veiligheidsklimaat op groepsniveau 131 .57747 

Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 131 .60285 

Valid N (listwise) 131 

tabel 8: deelnemersaantal, gemiddelde en standaarddeviatie per factor 

De uitkomsten van tabel 8 vragen om een nauwkeurige normering om te bepalen 
we Ike factoren laag , neutraal en hoog scoren door de kleine verschillen tussen de 
scores (het verschil tussen de hoogste en laagste score is namelijk 0.7822). In 
paragraaf 4.5.4 is duidelijk geworden dat onderzoekers vrij zijn om een normering te 
bepalen , omdat hier geen grenzen voor zijn vastgelegd. Goorman (2005) gebruikte in 

2 De scores uit de enquetes zijn voor de factoren sancties van leidinggevende en veiligheids
gedrag opnieuw gecodeerd (1=5, 2=4 etc.) om ze op dezelfde manier te kunnen beoordelen 
als de andere factoren. 
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zijn onderzoek een normering van 3.0 voor minder belangrijke factoren en een 
normering van 3.5 voor belangrijke factoren . Een normering van 3.0 of 3.5 om te 
bepalen hoe factoren scoren, is voor dit onderzoek iets te extreem bij deze 'kleine' 
verschillen tussen de gemiddelden. Er is daarom besloten om de zestien factoren te 
verdelen in drie ongeveer even grote groepen. De vijf laagste factoren worden 
geclassificeerd als lage scores (rood in tabel) en de zes hoogste factoren als hoog 
(green in tabel) . De vijf factoren die hier tussen scoren kunnen als neutraal (oranje in 
tabel) worden bestempeld. Er meet hierbij wel onderzocht worden of de scores van de 
vijf factoren uit de lage groep significant verschillen van de scores van de zes factoren 
uit de hoge groep. Hiervoor moeten paired sample t-tests gebruikt worden (zie bijlage 
15 voor de resultaten) . Deze tests hebben uitgewezen dat de gemiddelden van de zes 
variabelen in de categorie hoog significant hoger zijn dan de gemiddelden van alle vijf 
variabelen in de categorie laag (p<.001 ). Dit geeft de garantie dat de scores uit de 
twee groepen als verschillend gezien mogen worden . Het komt er hier op neer dat 
scores ender de 3.2 als laag gezien mogen worden en scores boven de 3.4 als hoog. 
De scores die hier tussen vallen zijn gemiddeld. 
In paragraaf 4.5.4 is ook naar voren gekomen dat lagere scores gezien moeten 
worden als kandidaten om in te grijpen. De kanttekening die hierbij geplaatst wordt, is 
dat er eerst nagegaan meet worden of de factor een belangrijke is voor de 
organisatie. Anders heeft het namelijk weinig nut om de factor aan te pakken. Het kan 
ook zo zijn, dat een factor die neutraal scoort zo belangrijk is, dat deze ook beter 
aangepakt kan worden. Er zal dus eerst bepaald moeten worden welke factoren het 
meest voorspellend zijn voor de individuele prestatie, voordat er conclusies kunnen 
volgen over waar ingegrepen dient te worden . In de volgende twee paragrafen 
worden een correlatieanalyse en enkele regressieanalyses uitgevoerd om te 
beoordelen wat de belangrijke factoren zijn voor deze organisatie. Zodra bepaald is 
welke factoren aangepakt moeten worden , is het nuttig om van deze factoren de 
gemiddelden van individuele vragen te bekijken. Door te kijken naar de individuele 
vragen van een factor kan er beoordeeld worden welke specifieke facetten van een 
factor verbeterd moeten worden . 

5.4 Correlatieanalyse 

In tabel 9 op de volgende bladzijde is een correlatietabel te vinden , waarin de sterktes 
van de onderlinge relaties tussen de factoren zijn weergegeven. Voordat er naar de 
onderlinge verbanden wordt gekeken, is in de tabel al te zien dat er geen correlaties 
te vinden zijn die groter zijn dan 0.850. Er is dus geen indicatie dat er twee factoren 
zijn die hetzelfde meten (in paragraaf 5.1 is hierop gewezen). 
In de tabel zijn de volgende opvallende en hoge correlaties (green en paars in tabel) 
te vinden (in bijlage 11 zijn de betekenissen van de factoren te vinden): 

• Motivatie voor transfer correleert significant en hoog met support van 
collega 's, support van leidinggevende, waargenomen inhoudsvaliditeit en 
transferontwerp. Daarnaast correleert deze factor ook significant met zes 
andere factoren zeals prestatie-gevolgen verwachtingen, transferinspanning
prestatie verwachtingen en prestatie zelfvertrouwen. 

• Support van collega's correleert significant en hoog met motivatie voor 
transfer, support van leidinggevende, waargenomen inhoudsvaliditeit en 
transferontwerp. Daarnaast correleert deze factor nog significant met zeven 
andere factoren . 

• Support van leidinggevende correleert significant en hoog met deelnemer 
gereedheid, motivatie voor transfer, support van collega's en feedback. 
Daarnaast correleert deze factor nog significant met acht andere factoren. 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
St Deel Mot San Waa Tra Mog Pre Tra Oph Fee Pre VK VK 

Factoren Gem Dev Ger Tra Lei lnh Ont Toe Gev Pre Ver Pre Zel Gro Or 
1 Deelnemer gereedheid 3.23 .67 .223 -.054 .220 .086 .185 .071 .124 .143 .161 .203 
2 Motivatie voor transfer 3.03 .73 -.210 .131 .062 .181 .014 -.007 

3 Persoonlijke uitkomsten negatief 2.83 .79 -.197 -.062 .044 .101 .126 .181 .224 

4 Support van collega's 3.25 .66 -.142 .114 .200 .158 .208 .168 

5 Support van leidinggevende 2.87 .70 -.194 .039 .106 .113 .175 

6 Sancties van leidinggevende 3.59 .70 .009 -.103 .161 -.141 .152 -.002 

7 Waargenomen inhoudsvaliditeit 3.30 .71 .095 .004 .101 .087 .004 

8 Transferontwerp 3.44 .58 .119 .035 .071 .112 .002 

9 Mogelijkheid tot toepassen 3.55 .66 .173 -.142 .148 .158 
10 Prestatie-gevolg verwachtingen 3.15 .61 

11 Transferinspanning- prestatie 3.48 .50 .152 

12 Openheid voor verandering 3.35 .48 
13 Feedback/ Prestatiecoaching 3.05 .55 
14 Prestatie zelfvertrouwen 3.61 .54 
15 Veiligheidsklimaat groepsniveau 3.47 .58 
16 Veiligheidsklimaat organisatie 3.29 .60 

tabel 9: correlatietabel 
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• Waargenomen inhoudsvaliditeit correleert significant en hoog met transfer

ontwerp, support van collega's en motivatie voor transfer. 
• Prestatie-gevolgen verwachtingen correleert significant met maar liefst twaalf 

factoren en transferinspanning-prestatie verwachtingen met acht. 
• Prestatie zelfvertrouwen correleert significant met veel factoren . 
• Veiligheidsklimaat op organisatieniveau correleert significant en hoog met 

veiligheidsklimaat op groepsniveau en correleert significant met zes factoren 
zoals prestatie-gevolgen verwachting, transferinspanning-prestatie verwach
tingen en feedback. 

• Veiligheidsklimaat op groepsniveau correleert significant met acht factoren . 

5.5 Regressieanalyse 

De regressieanalyse wordt gebruikt om te bepalen welke variabelen de afhankelijke 
variabele(n) be·1nvloeden. In paragraaf 3.6 is er voor gekozen om de individuele 
prestatie (en dus de afhankelijke variabele) in dit onderzoek te meten als veiligheids
gedrag. In paragraaf 5.3 is echter besloten om deze variabele te verwijderen uit het 
onderzoek. De eerste subparagraaf van deze paragraaf zal dieper op dit probleem 
ingaan. In de twee subparagraaf wordt een oplossing geboden voor dit probleem. 

5. 5. 1 Probleem met variabe/e vei/igheidsgedrag 

Veiligheidsgedrag zou in dit onderzoek de afhankelijke variabele zijn en via de regres
sieanalyse zouden dan de factoren bepaald kunnen worden die dit veiligheidsgedrag 
(en dus de effectiviteit van veiligheidstrainingen) het meeste be"lnvloeden. Er is echter 
voor gekozen om veiligheidsgedrag (zelfrapportage) niet meer mee te nemen in dit 
onderzoek, omdat deze variabele waarschijnlijk niet realistisch is ingevuld. Daarom 
moest de individuele prestatie op een andere manier gemeten worden. 
Veiligheidsgedrag laten beoordelen door collega's was geen optie, omdat er dan 
vermoedelijk tegen hetzelfde probleem werd aangelopen als bij de zelfrapportage 
(namelijk sociaal wenselijk invullen) . Het laten beoordelen van veiligheidsgedrag door 
leidinggevenden was lastig in dit onderzoek, omdat Fuji Tilburg in de periode van het 
onderzoek te maken had met een reorganisatie waardoor een flink aantal 
medewerkers boventallig was verklaard . Leidinggevenden zouden het beoordelen van 
veiligheidsgedrag van hun medewerkers op een verkeerde manier kunnen inter
preteren. Om veiligheidsgedrag als onderzoeker zelf te beoordelen , zou te veel tijd in 
beslag nemen. Kortom, er moest een andere oplossing komen om te bepalen wat de 
belangrijkste factoren zijn die de effectiviteit van veiligheidstrainingen be·1nvloeden. 

5. 5. 2 Motivatie voor transfer als afhankelijke variabele 

Als er gekeken wordt naar de factoren die de effectiviteit van (veiligheids)trainingen 
be"lnvloeden, kan er opgemerkt worden dat de factor motivatie voor transfer een zeer 
belangrijke is. De omschrijving van de factor motivatie voor transfer is: "De richting, 
intensiteit en vastberadenheid van deelnemers om de kennis en vaardigheden uit de 
training toe te passen in het werk". Als medewerkers namelijk niet gemotiveerd zijn 
om de kennis en vaardigheden van de training toe te passen in hun werk, zal het 
simpelweg niet gebeuren. Dit geldt uiteraard ook voor de veiligheidstrainingen. Als 
medewerkers niet gemotiveerd zijn om het geleerde veiligheidsgedrag toe te passen 
op de werkvloer, zal het (grotendeels) niet gebeuren. Daarom is er voor gekozen om 
deze factor als afhankelijke variabele te kiezen . Het is namelijk in de ogen van de 
onderzoeker de belangrijkste factor voor de individuele prestatie (veiligheidsgedrag) . 
In het onderzoek van Goorman (2005) werden naast de variabele motivatie voor 
transfer, ook de variabelen transfer-inspanning verwachtingen en prestatie-gevolgen 
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verwachtingen gekozen als afhankelijke variabelen. Deze keuze was gebaseerd op 
de "expectancy theory" van Vroom (1964) . Deze theorie veronderstelt dat motivatie 
wordt bepaald door de mate waarin inspanningen van mensen leiden tot prestaties en 
de mate waarin prestaties leiden tot gevolgen. In tabel 10 zal echter duidelijk worden 
dat de variabelen transfer-inspanning verwachtingen en prestatie-gevolgen ver
wachtingen geen significante invloed hebben op motivatie voor transfer. Daarom is er 
besloten om deze twee variabelen niet als afhankelijke variabelen te kiezen . De 
onafhankelijke variabelen (of voorspellers) die de factor motivatie voor transfer 
(grotendeels) bepalen , zijn dan dus ook de variabelen die de effectiviteit van 
trainingen het meeste be·1nvloeden. 
In tabel 1 O zijn de factoren weergegeven die de afhankelijke variabele motivatie voor 
transfer kunnen voorspellen. In eerste instantie werden alle factoren meegenomen. In 
de kolommen 2 en 3 zijn de resultaten weergegeven . De factoren die in deze 
kolommen green zijn , hebben een significantie van p<.10 (eenzijdig getoetst) en zijn 
voorspellers van de afhankelijke variabele motivatie voor transfer. Deze factoren 
leveren allen een positieve bijdrage (~) aan motivatie voor transfer op sancties van 
/eidinggevende en veiligheidsklimaat op groepsniveau na. Van sancties van 
leidinggevende was dit resultaat te verwachten , maar van veiligheidsklimaat op 
groepsniveau niet. Hier wordt later op teruggekomen. Voor deze twee kolommen 
geldt: F (15, 115)=7.66 bij een p<.001 en R2=0.50 (50 procent van de variantie in 
motivatie voor transfer wordt door dit model verklaard) . Deze volledige 
regressieanalyse is overigens te vinden bijlage 16.1. 

Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 
Gestandaar- Gestandaar-

diseerde Significantie diseerde Significantie 
Coefficienten p Coefficienten p 

r., r., 
(Contstant) 0.502 0.098 
Deelnemer gereedheid -0.045 0.562 
Persoonlijke uitkomsten negatief -0.028 0.700 
Support van collega's 

Support van leidinggevende 

Sancties van leidinggevende 

Waargenomen inhoudsvaliditeit 

Transferontwerp 

Mogelijkheid tot toepassen 0.096 0.218 
Prestatie-gevolg verwachtingen 0.081 0.343 
Transferinspanning-prestatie verw 0.035 0.665 
Openheid voor verandering 0.013 0.876 
Feedback/prestatiecoaching -0.031 0.735 
Prestatie zelfvertrouwen 0.079 0.350 
Veiligheidsklimaat op groepsniveau -0.167 0.023 
Veil igheidskl imaat op organisatieniv 

tabel 10: regressietabel metals afhankelijke variabele motivatie van transfer 

In de kolommen vier en vijf is er nogmaals een regressieanalyse uitgevoerd, maar 
ditmaal met alleen de factoren die in eerste instantie significant scoorden. In deze 
kolommen is te zien dat de factor sancties van leidinggevende nu niet meer significant 
is en daarom valt deze factor af. De andere factoren zijn allen significant (p<0.05, 
eenzijdig getoetst) . Voor deze twee kolommen geldt: F (6, 124)=18.40 bij een p<.001 
en R2=0.47 (47 procent van de variantie in motivatie voor transfer wordt door dit 
model verklaard) . 
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De factoren support van col/ega 's, support van /eidinggevende , waargenomen 
inhoudsvaliditeit, transferontwerp en veiligheidsklimaat op groepsniveau voorspellen 
de factor motivatie voor transfer. Ze leveren alien een positieve bijdrage (bijv. een f1 
van 0.190 betekent dat wanneer deze factor met 1.0 punt toeneemt, de afhankelijke 
variabele met 0.190 toeneemt), maar vei/igheidsklimaat op groepsniveau blijft een 
negatieve bijdrage leveren. Dit kan verklaard warden door een suppressoreffect dat 
bestaat tussen de factoren support van leidinggevende en veiligheidsklimaat op 
groepsniveau. Een suppressoreffect houdt in dat een voorspeller alleen een 
significant resultaat heeft als een andere variabele constant wordt gehouden (Field, 
2000) . Zodra de factor support van leidinggevende uit het model wordt gehaald, levert 
veiligheidsklimaat op groepsniveau geen significant resultaat meer. Bij beide factoren 
staat de leidinggevende centraal. De factor support van leidinggevende zal dan 
waarschijnlijk de positieve kanten voor motivatie opeisen (bijv. het tonen van interesse 
voor werk van medewerkers of aanmoedigen van medewerkers). Voor veiligheids
klimaat op groepsniveau blijven dan alleen de negatieve kanten voor motivatie (bijv. 
het controleren van regels voor medewerkers, benadrukken regels; kortom het idee 
dat medewerkers op de vingers wordt gekeken) over, terwijl deze factor ook veel 
positieve support omvat. Zadra support van /eidinggevende wordt verwijderd uit het 
model , heffen de positieve en negatieve kanten van vei/igheidsklimaat op 
groepsniveau elkaar op. Dan levert deze factor geen significant resultaat meer aan 
motivatie voor transfer. In bijlage 17 zijn de gemiddelde scores van de individuele 
vragen te vinden van deze belangrijke factoren . 

5.6 Verschillen tussen groepen 

Via de oneway ANOVA (analysis of variance) kunnen de gemiddelden van groepen 
met elkaar warden vergeleken (Montgomery & Runger, 1999). Via de Games-Howell 
methode (Post-Hoc analyse) kan er vervolgens gekeken warden of er significante 
versch illen zijn aan te merken (p<0.05). Er moet gebruik warden gemaakt van de 
Games-Howell methode, omdat in dit onderzoek de varianties van variabelen 
verschillen en populatiegroottes ongelijk zijn (Field, 2000) . In de komende 
subparagrafen zullen verschillende soorten groepen met elkaar vergeleken warden. 

5. 6. 1 Verschillen tussen afdelingen 

In de orienterende gesprekken met de E/A-engineers is naar voren gekomen, dater 
verschillen in veiligheid tussen de fabrieken/afdelingen aanwezig zijn . De E/A
engineers hebben uiteenlopende verklaringen voor deze verschillen in veiligheid . Zo 
warden verschillen in opleidingsniveaus, verschillen in cultuur en verschillen in 
managementstijl als mogelijke oorzaken genoemd. In tabel 11 op de volgende pagina 
warden de verschillen tussen zes afdelingen (P1 , P3P, P3A, P3F, PS8 en PTS) , die 
gevonden zijn op basis van de enquetes, weergegeven. De afdelingen P2, TRL en 
PEA zijn door het kleine aantal deelnemers uit deze afdelingen niet meegenomen in 
dit deze ANOVA. 

De significante opvallende verschillen uit de tabel op een rij : 
• In fabriek 1 ligt de motivatie voor transfer lager dan in de secties P3P (fabriek 

3, proces) en PS8 (nieuwe lijn). Dit verschil kan voor een deel verklaard 
warden door het verschil in training . De motivatie voor de training 
arbeidshygiene die alleen in P3 werd gegeven, lag namelijk een stuk hoger 
(zie bijlage 18). 

• De support van leidinggevende is erg laag in P3A (deel van medewerkers van 
fabriek 3 dat niet in P3F, P3P of PS8 valt) . Aangezien deze factor laag scoort 
voor alle trainingen, heeft de soort training hier geen invloed. 
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Verschillen Verschillen tussen F Significantie 

Factor tussen: gemiddelden (p<.05): p 
Motivatie voor transfer P1 < P3P 2.65 en 3.20 

3.68 0.004 
P1 < PS8 2.65 en 3.33 

Support van leidinggevende P3P > P3A 3.08 en 2.33 3.52 0.005 
Sancties van leidinggevende PTS > PS8 4.19 en 3.23 2.96 0.015 
Waargenomen inhoudsvaliditeit P1 < P3P 2.98 en 3.54 

3.35 0.007 
P1 < PTS 2.98 en 3.75 

Transferontwerp P3F < P3A 3.12 en 3.80 2.66 0.026 
Mogelijkheden van gebruik P3P < PTS 3.40 en 4.25 

P3F < PTS 3.12 en 4.25 3.66 0.004 
PS8 < PTS 3.53 en 4.25 

Feedback/prestatiecoaching P3P > PTS 3.28 en 2.47 
P3P > P3A 3.28 en 2.80 5.21 0.000 
P3F > PTS 3.31 en 2.47 

Veiligheidsklimaat op groepsniv. P1 > P3A 3.69 en 2.92 
P3F > P3P 3.86 en 3.40 5.67 0.000 
P3F > PS8 3.86 en 3.35 
P3F > P3A 3.86 en 2.92 

Veil igheidsklimaat op P1 > P3P 3.64 en 3.11 
organisatieniv. P1 > PS8 3.64 en 3.13 

P1 > P3A 3.64 en 2.88 6.44 0.000 
P3F > P3P 3.72en3.11 
P3F > PS8 3.72 en 3.13 
P3F > P3A 3.72 en 2.88 .. 

tabel 11: Significante versch1llen tussen afdehngen (met b11behorende gem1ddelden) per factor 
gevonden met de Games-Howell methode 

• Sancties van leidinggevende scoort een stuk lager voor PS8 dan voor PTS. 
De soort training heeft hier geen invloed. Alleen de training reachtruck basis 
scoort voor deze factor laag, maar dat is te verklaren door het feit dat de 
deelnemers van deze training voornamelijk medewerkers van PS8 waren. 

• In fabriek 1 wordt de waargenomen inhoudsvaliditeit een stuk lager 
gewaardeerd dan in P3P en PTS. Het verschil tussen P1 en P3P kan 
grotendeels verklaard worden doordat de deelnemers van P3P voornamelijk 
de arbeidshygiene training hebben gevolgd (en hier scoort deze factor hoger). 

• De factor transferontwerp scoort een stuk lager in P3F in vergelijking met P3A. 
Dit verschil kan verklaard worden doordat de deelnemers van P3F vooral de 
training Reachtruck refresher hebben bijgewoond (en hier scoort 
transferontwerp een stuk lager). 

• De moge/ijkheden voor gebruik worden door de afdeling PTS beter 
gewaardeerd dan door de afdelingen P3P, P3F en PS8. Dit kan grotendeels 
verklaard worden doordat PTS een onderhoudsafdeling is en daarom 
materialen en middelen (sneller) tot haar beschikking zal hebben. De soort 
training heeft hier geen invloed. 

• Feedback scoort lager voor PTS in vergel ijking met P3P en P3F. In P3A scoort 
de feedback ook lager in vergelijking met P3P. Deze factor scoort voor bijna 
elke training laag , dus het soort training heeft hier geen invloed. 

• Veiligheidsklimaat op groepsniveau scoort een stuk hoger voor P3F dan voor 
P3P, PS8 en P3A. Tussen fabriek 1 en P3A is ook een groot verschil op te 
merken. Deze verschillen zijn deels te verklaren door de training 
arbeidshygiene (die alleen aan P3P, PS8 en P3A zijn gegeven) waar de 
veiligheidsklimaten een stuk lager scoren. 

• Veiligheidsklimaat op organisatieniveau scoort een stuk hoger voor fabriek 1 
en P3F in vergelijking met P3P, PSS en P3A. Hier geldt hetzelfde wat betreft 
trainingsinvloed als veiligheidsklimaat op groepsniveau. 
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5. 6. 2 lnv/oed van aantal dienstjaren bij Fuji Ti/burg 

De groepen zijn in deze en de komende subparagrafen zo ingedeeld dater ongeveer 
vier a vijf groepen worden gecreeerd die qua grootte enigszins op elkaar lijken. Er is 
bij het aantal dienstjaren bij Fuji gekozen voor de volgende vier groepen: 0-5 jaar (18 
deelnemers) , 5-10 jaar (37), 11-15 jaar ( 48) en > 15 jaar (29) . In ta be I 12 zijn de 
resultaten weergegeven. 

Verschillen Verschillen tussen F Significantie 
Factor tussen: gemiddelden (p<.05): p 
Deelnemer gereedheid 0-5 < 11 -15 3.11en3.52 

5.58 0.001 6-10 < 11 -15 2.97 en 3.52 
.. . . .. .. 

tabel 12: Factoren (met b1Jbehorende gem1ddelden) waarop versch1I in d1enst1aren b1J FUJI T1lburg 
een significante invloed heeft, gevonden met Games-Howell 

Het enige significante verschil dat gevonden is tussen deze groepen is bij de factor 
deelnemer gereedheid. Medewerkers die langer bij Fuji Tilburg werken , zijn beter 
voorbereid om deel te nemen aan de training . Het is wel opvallend dat medewerkers 
die langer dan vijftien jaar bij Fuji werken de factor deelnemer gereedheid lager 
waarderen (3.17) dan de medewerkers uit de derde groep ( 11-15 jaar) en daarom 
geen significant verschil geven met de eerste twee groepen (0-5 jaar en 6-10 jaar) . 

5. 6. 3 lnvloed van ervaring in trainingsstof 

Bij de ervaring met trainingsstof zijn er drie groepen: geen ervaring (16 deelnemers), 
enigszins ervaring (39) en wel ervaring (77). De tabel 13 geeft de resultaten . In 
bijlage 16.2 is overigens een voorbeeld te vinden van de volledige analyse van deze 
ANOVA en Games-Howell. 

Verschillen Verschillen tussen F Significantie 
Factor tussen: gemiddelden (p<.05): p 
Deelnemer gereedheid Nee< ja 2.84 en 3.41 7.41 0.001 

Enioszins < ia 3.05 en 3.41 
tabel 13: Factoren (met bijbehorende gemiddelden) waarop verschil in ervaring met trainingsstof 
een significante invloed heeft, gevonden met Games-Howell 

Het enige significante verschil dat gevonden is, was ook te verwachten . Medewerkers 
die ervaring hebben met de trainingsstof zijn beter voorbereid voor de training. 

5. 6. 4 lnv/oed van leeftijd, aantal jaar in functie en op/eidingsniveau 

Bij de leeftijdsgroepen: <36 jaar (30 deelnemers) , 36-40 jaar (48), 41-45 jaar (29) , >45 
jaar (25) en aantal jaar in functie : 0-2 jaar (41 deelnemers), 2-4 jaar (11 ), 4-6 jaar (24 ), 
6-8 jaar (18), >8 jaar (38) werden geen significante verschillen gevonden via de 
Games-Howell methode. Bij de acht groepen van de opleidingsniveaus kwam maar 
een significant verschil naar voren . Er is echter voor gekozen om hier niet dieper op in 
te gaan door de grote verschillen in de groepsgroottes. 82 van de 132 deelnemers 
vielen namelijk in opleidingsgroep niveau vier en de overige deelnemers waren ook 
nog eens scheef verdeeld over de andere zeven niveaus. 

5.7 Focusgroep elektriciteitstraining 

De focusgroepen werden gehouden om de resultaten van de enquetes en andere 
bevindingen te bespreken. Aan de deelnemers van de focusgroepen werd gevraagd 
of ze de resultaten van de enquetes en de bevindingen herkenden, of ze deze konden 
verklaren en of ze eventuele verbeteracties zagen. De eerste focusgroep die is 
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gehouden, was de groep van de elektriciteitstraining . In deze paragraaf zullen de 
resultaten van deze bijeenkomst warden besproken. De belangrijkste uitkomsten 
zullen warden weergegeven met hier en daar een "citaat". 
Zoals te zien is in tabel 3 hebben zestien medewerkers de enquete na de SIP basis 
training ingevuld en zeventien zo'n twee a drie maanden na de refresher training. In 
subparagraaf 5.7.1 warden de deelnemers genoemd van deze focusgroep. In 5.7.2 
warden de factoren besproken die laag scoorden in de enquetes van deze 
elektriciteitstrainingen (deze scores zijn te vinden in bijlagen 18.1en18.2). In 5.7 .3 
warden de opvallendste zaken uit de specifieke vragen van de SIP refresher training 
behandeld . In de laatste subparagraaf (5.7.4) zullen tenslotte andere opvallende 
bevindingen random deze training warden besproken. 

5. 7. 1 Deelnemers 

Vijf medewerkers van Fuji Photo Film Tilburg hebben meegedaan aan deze 
focusgroep: een SIP-er, een QUAP-er, een LVIR-er (zie glossarium), een medewerker 
van PTS die zich bezighoudt met de organisatie random elektriciteit en een auditor die 
zich oak bezig heeft gehouden met deze organisatie. 

5. 7. 2 Factoren die /aag scoorden in de enquetes voor deze training 

Er is niet alleen gekeken naar de factoren die laag scoorden, maar oak of er 
verschillen waren op te merken tussen de scores voor de basis training en de 
refresher training . 

Motivatie voor transfer 

De factor motivatie voor transfer (de richting , intensiteit en vastberadenheid van 
deelnemers om de kennis en vaardigheden uit de training toe te passen in het werk) 
scoorde laag voor de basis training (3.09) en zelfs nag lager voor de refresher training 
(2 .50) . Deze scores waren herkenbaar voor de deelnemers. De verklaring voor deze 
scores moet gezocht warden in meerdere oorzaken: 

• Het kan zijn dat het voor deelnemers gedwongen taken zijn ; "het moet van 
mijn baas, maar ik doe er niets mee". 

• Er is vaak geen werk op dit gebied. Kennis en vaardigheden warden niet echt 
toegepast; ''vee/ jongens werken in een productieteam, zij komen zelden in 
aanraking met hetgeen ze in de cursus geleerd hebben". 

• De cultuur in fabriek 3 omschrijft duidelijke taakafspraken . Productie houdt 
zich bezig met produceren. Onderhoudspersoneel (maintenance) met de 
ondersteuning van de productie (waaronder elektrotechnisch werk valt) en dus 
niet de SIP-ers. 

• In fabriek 1 zitten in productieteams technische specialisten (inmiddels 
allemaal QUAP-ers) die de elektrotechnische handelingen doen als 
maintenance er niet is en dus niet de SIP-ers. 

De belangrijkste verklaring voor het feit dat de motivatie voor de refresher training 
lager is, is dus dat SIP-ers dan de ervaring hebben dat ze weinig met deze kennis en 
vaardigheden op de werkplek doen. 

Persoonlijke uitkomsten negatief 

Deze factor houdt in: de mate waarin medewerkers geloven dat wanneer ze de kennis 
en vaardigheden niet toepassen, dit zal leiden tot negatieve gevolgen zoals 
waarschuwingen, berispingen etc. Deze factor scoorde laag voor de basis (2.91) en 
refresher (2.96) training. Dit is herkenbaar voor de deelnemers. Als medewerkers de 
kennis en vaardigheden van deze training niet toepassen, krijgen ze geen 
berispingen; "/k heb nag nooit van iemand gehoord dat die op zijn dander heeft gehad 
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als hij de vaardigheden niet toepast." SIP-ers krijgen dus geen waarschuwingen als 
ze niets doen met de kennis en vaardigheden op de werkplek. 

Support van /eidinggevende 

Deze factor betekent: de mate waarin leidinggevenden het gebruik van learning-on
the-job ondersteunen en versterken. Deze factor scoorde ook laag voor de basis 
(2.76) en refresher (2.52) training . Ook dit is herkenbaar. Het belangrijkste doel voor 
leidinggevenden is om SIP-ers te hebben, zodat de werkzaamheden gedaan kunnen 
worden . Maar een leidinggevende zal niet pro-actief een SIP-er aanwijzen als er 
ergens een probleem is, maar eerst een technisch specialist. Als die er niet is een 
QUAP-er en dan pas een SIP-er. De SIP-ers krijgen dus bijna geen kans om het 
geleerde in de praktijk te brengen. Volgens de focusgroep zijn er (bijna) geen 
leidinggevenden die iets aansturen op SIP-gebied. Ze weten vaak niet eens wat voor 
werkzaamheden SIP-ers mogen uitvoeren of waar een SIP-er ervaring op heeft 
kunnen doen. 

Support van col/ega 's 

Deze factor wil zeggen: de mate waarin collega's het gebruik van learning-on-the-job 
ondersteunen en versterken. Deze factor scoorde goed voor de basis (3.52), maar 
voor de refresher een stuk lager (3.09). Dit is volgens de focusgroep deelnemers te 
verklaren door het feit dat de deelnemers van de refresher training op de werkvloer 
ervaren hebben dat hun collega's niet op de hoogte zijn van de kennis en 
vaardigheden die de getrainde na de training bezitten. Ze kunnen hun collega's dus 
niet goed ondersteunen. 

Feedback/prestatiecoaching 

Deze factor houdt in : mate waarin medewerkers assistentie, feedback en input krijgen 
van mensen in hun werkomgeving als ze nieuwe vaardigheden willen gebruiken. 
Deze 'training in het algemeen'-factor scoorde laag. In de focusgroep werd er een 
verklaring voor gegeven voor de SIP-training . Medewerkers werken hier, zeals eerder 
vermeld , weinig mee. Als ze er echter een keer iets mee doen, wordt het als normaal 
gezien. Ze krijgen geen feedback over hoe goed ze het gedaan hebben. 

Veiligheidsklimaten 

Het veiligheidsklimaat op groepsniveau/afdelingsniveau scoorde enigzins beter dan 
op beleidsniveau/MT-niveau (3. 70 en 3.49 met p<.10). De focusgroep deelnemers 
konden dit niet helemaal verklaren . Bij productie- en tijdsdruk worden 
veiligheidsregels nogal eens genegeerd, maar er heerst bij de deelnemers het gevoel 
dat dit te maken heeft met het klimaat op beide niveaus. Een verklaring zou kunnen 
zijn: "medewerkers zien we/ de sectiemanager praten, maar niet de department 
manager". Een opmerking die nog uit de enquetes kwam: "Productiepersoneel heeft 
weinig zicht op het management team, het zou positiever kunnen zijn als we daar iets 
vaker over zouden lezen. lk denk dat het MT er we/ veel aan doet, maar dit voor ans 
niet zo merkbaar is door verschillende lagen in onze organisatie." De focusgroep 
benadrukt dat de lagen bij Fuji een probleem zijn . 

5. 7.3 Opval/ende zaken uit specifieke vragen van de SIP refresher training 

Zeals al vermeld in paragraaf 4.4.4 zijn er voor de SIP refresher training nog wat 
specifieke vragen gemaakt over gedrag op de werkvloer. De meest opvallende 
uitkomsten van deze vragen zijn ook behandeld in de focusgroep. De belangrijkste 
bevindingen zullen in deze subparagraaf besproken worden . 
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Praktijktraining 

Zoals beschreven in paragraaf 4.2.1 moeten de deelnemers van de SIP refresher 
training na de theorietraining nog een praktijktraining krijgen van een QUAP-er (de 
basistraining overigens ook). Het certificaat is pas geldig na deze praktijktraining. Uit 
de specifieke vragen bleek dat negen van de zeventien deelnemers nog geen 
praktijktraining hadden gehad. Het grootste deel van de SIP-ers die deze 
praktijktraining wel had gehad, was niet of matig tevreden over de tijd en aandacht die 
ze van de QUAP-er kregen om de SIP vaardigheden te leren. Deze uitslag is niet 
verrassend voor de deelnemers van de focusgroep. Dit probleem heeft volgens de 
groep meerdere oorzaken: 

• Er worden geen goede prioriteiten gesteld; problemen gaan voor trainingen. 
• QUAP-ers hebben eigen werkzaamheden en hebben door tijdsdruk weinig tijd 

voor praktijkinstructies. 
• SIP-ers van een team/afdeling gaan niet allemaal tegelijk op theorietraining en 

hierdoor ontstaan (te) kleine groepjes voor praktijktraining. 
• Deelnemers van een SIP refresher training weten vaak niet dat ze nog een 

praktijktraining moeten doen. 
• Bij de refresher training ligt de voorwaarde dat SIP-ers de praktijktraining 

moeten volgen niet goed vast (bij de basis moet dit afgetekend worden, maar 
bij refresher niet). 

• De verantwoordelijkheid voor SIP-ers en training ligt bij de leidinggevende/ 
sectiemanager. In praktijk blijkt dit niet altijd goed te werken . "Leidinggevenden 
wisten soms zelfs niet dat medewerkers op theorietraining waren geweest". 

Gebruik van kennis en vaardigheden 

Het gebruik van kennis en vaardigheden van de SIP training scoorde laag (3.18). 
Hierdoor bouwen SIP-ers weinig routine op en dit komt de kwaliteit niet ten goede als 
ze wel een SIP activiteit moeten vervullen . In de focusgroep is daarom voorgesteld 
om het aantal SIP-ers terug te brengen. De deelnemers van deze focusgroep lijkt dat 
een goed idee. Er zijn te veel SIP-ers in de organisatie (schatting 300 a 400) . Door dit 
aantal terug te brengen (60 a 70 SIP-ers kan volgens de groep genoeg zijn) kunnen 
veel kosten bespaard worden (in theorietraining , praktijktraining en natuurlijk tijd). Een 
probleem is dat 'SIP-er zijn ' als statussymbool wordt gezien en dat sectiemanagers 
mede hierdoor niet tegen medewerkers willen zeggen dat ze met de trainingen 
moeten stoppen. "Degenen die SIP gekwalificeerd zijn, blijven automatisch om de drie 
jaar naar de refresher training gaan". Het is volgens de focusgroep een stuk beter een 
paar goed gemotiveerde SIP-ers te hebben i.p.v. een hele grote groep waarvan het 
grootste deel de kennis en vaardigheden niet gebruikt. 
Daarnaast lopen er ook veel QUAP-ers (50 a 60) rond bij Fuji. Dit aantal zou ook 
teruggebracht kunnen worden . Er zijn geen QUAP-ers nodig op productieniveau, want 
ze gebruiken die kennis/vaardigheden niet. Bij maintenance komen QUAP-ers elke 
dag in aanraking met werkzaamheden, maar bij productie is dat niet zo. Alleen de 
technische specialisten die er vaker mee werken, hebben deze kennis nodig. 
Het aantal SIP-ers en QUAP-ers is gebaseerd op een inventarisatie van 1996. Er zijn 
toen veel medewerkers aangesteld, maar in praktijk blijkt dat maar ongeveer 20 
procent ermee werkt. Sinds 1996 is het productieproces bovendien veel stabieler 
geworden. Er springt bijvoorbeeld nog maar zelden een zekering en veel productie
lijnen lopen inmiddels stabiel. 
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5. 7. 4 Andere opval/ende bevindingen 

In deze subparagraaf worden nog een paar opvallende bevindingen besproken die 
geconstateerd zijn tijdens verschillende gesprekken in de organisatie en daarom 
behandeld zijn in de focusgroep. 

SIP-ers volgen vaak niet op tijd de refresher training 

SIP-ers worden vaak niet op tijd gerefreshed en certificaten van SIP-ers zijn vaak 
verlopen . Daarnaast is er soms onbekendheid met vervaldatums van de SIP 
certificaten . De sectiemanagers zijn volgens de focusgroep verantwoordelijk voor 
trainingen van hun medewerkers. Zij hebben overzichten van de trainingen en moeten 
op de hoogte zijn van vervaldatums. In praktijk blijkt het dus niet altijd het geval te zijn. 
Als er iets fout gaat met een SIP-er waarvan het certificaat is verlopen , loopt Fuji een 
groot risico om verantwoordelijk gesteld te worden . En bij ESH is bekend dat er nog 
wel eens wat zaken fout lopen op SIP gebied. 

Overzicht trainingsbehoeften 

Leidinggevenden/managers hebben lang niet altijd een overzicht van trainings
behoeften. Ze weten niet altijd waar risico 's liggen en wie geschikt is voor welke 
(veiligheids)training. De focusgroep kon deze stelling voor de SIP-training in ieder 
geval bevestigen. 

5.8 Focusgroep reach- en heftruck 

De tweede focusgroep die is gehouden, was de groep van de reach- en 
heftrucktraining. In deze paragraaf zullen de resultaten van deze bijeenkomst 
besproken worden . De belangrijkste uitkomsten zullen op dezelfde manier worden 
weergegeven als de vorige paragraaf. Dit betekent ook dat de factoren die in de 
vorige paragraaf ter sprake zijn gekomen, niet opnieuw worden omschreven. 
In tabel 3 is te zien dat negen medewerkers de enquete na de heftruck basis training 
hebben gevolgd, vijftien na de heftruck refresher training, zeven na de reachtruck 
basis training en dertien na de reachtruck refresher training. Van deze dertien 
medewerkers hebben negen medewerkers de enquete ongeveer drie maanden na de 
training ingevuld. De subparagrafen zijn in deze paragraaf op dezelfde manier 
opgebouwd als in de vorige paragraaf (en de scores van de vier trainingen zijn te 
vinden in bijlagen 18.3 t/m 18.6) 

5. 8. 1 Deelnemers 

Vijf medewerkers van Fuji Photo Film Tilburg hebben meegedaan aan deze 
focusgroep: een lead technician van de nieuwe lijn (PSS), een lead technician van 
fabriek 3, een werknemer van fabriek 3, een werknemer van fabriek 1 en een 
medewerker van the Knowledge (de contactpersoon van Fuji) die deze trainingen 
voor Fuji verzorgen. 

5. 8. 2 Factoren die laag scoorden in de enquetes voor deze training 

Er is niet alleen gekeken naar de factoren die laag scoorden, maar ook of er 
verschillen waren op te merken tussen enerzijds de reach- (aangeduid als R) en 
heftrucktraining (aangeduid als H) en anderzijds de scores voor de basis training 
(aangeduid als B) en de refresher (aangeduid als Rf) training. 

Motivatie voor transfer 

Deze factor scoorde redelijk voor de basis trainingen (H=3.25 en R=3.29), maar in de 
refresher trainingen werd hier een stuk lager op gescoord (H=2.65 en R=2.60) . Deze 
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scores waren herkenbaar voor de deelnemers van deze focusgroep. De verklaring is 
te vinden in het feit dat de deelnemers van de refresher trainingen vaak dagelijks met 
een reach- en heftruck werken . Ze halen voor hun gevoel vaak niets nieuws uit de 
training , maar ze moeten het certificaat halen. Een deelnemer van de focusgroep 
omschreef het als volgt: "Je ontwikkelt een eigen rijstijl, vervolgens neem je dee/ aan 
de training, maar na een paar uur rijd je weer op je eigen manier, omdat het sneller 
gaat en je dat gewend bent." De contactpersoon van the Knowledge kon beamen dat 
dit vaak gebeurt, maar benadrukte het belang van de training : "Gedrag dat in je zit is 
heel moeilijk te veranderen onder werkdruk. Als je iets aangereikt krijgt wat veiligheid 
verbetert en je moet dat toepassen, dan ben je in eerste instantie /angzamer (zeker 
voor je gevoe/) . Door het te blijven doen, komt die sne/heid oak daarin en het 
veiligheidsniveau groeit". Het gevaar is dat men in routinewerk niet scherp (genoeg) is 
en daarom meet het normale rijgedrag veilig zijn . Als werknemer neem je een risico 
als dit rijgedrag niet volgens de regels is. 
De basis training is nieuw en volgens de deelnemers is de motivatie daarom daar wel 
redelijk aanwezig . 

Persoonlijke uitkomsten negatief 

Deze factor scoorde laag voor drie van de vier trainingen (HB=2.58, HRf=2.88 en 
RRf=2.88) . Dit was enigszins herkenbaar voor de deelnemers. Op bepaalde 
momenten worden vaardigheden die je in de training leert (zeals de controle van de 
reach- en heftruck) door de werkdruk niet zo vaak toegepast als je zou willen. Een 
lead technician van de focusgroep: "Daarvoor geef ik ze niet op de dander, want ik 
heb /iever dat ze het werk afmaken". Als er iemand onveilig rijdt, wordt er wel iets van 
gezegd. Maar het is in de focusgroep niet helemaal duidelijk wat als onveilig gedrag 
wordt gezien. Bij the Knowledge wordt bijvoorbeeld aangeleerd dat je de lading eerst 
meet laten zakken , voordat je wegrijdt. Als dit niet gebeurt, kan dit namelijk tot 
onveilige situaties leiden. Bij Fuji wordt hier echter niet op gelet. "De meeste 
werknemers ha/en de pallet eruit en er wordt al weggedraaid en weggereden terwijl 
de Jading nag aan het zakken is (drie handelingen ineen dus) . Daar wordt niets van 
gezegd, omdat je dan des te sneller weer terug bent bij de machine en de werkdruk is 
er nu eenmaal". Medewerkers ervaren werkdruk volgens de deelnemers van de 
focusgroep. Het aantal handelingen dat medewerkers binnen Fuji uit moeten voeren , 
neemt toe, maar het aantal medewerkers niet. "De intensiteit neemt toe en dit gaat ten 
koste van vei/igheid". 
Sancties kunnen uiteraard ook alleen volgen als er regels zijn waar mensen van op de 
hoogte zijn. Een deel van de medewerkers is bijvoorbeeld niet op de hoogte dat er bij 
Fuji een beleid is van verkeersregels voor de reach- en heftruck. 

Support van de leidinggevende 

Deze variabele scoorde laag voor alle vier de trainingen (HB=2.65, HRf=2.80, 
RB=3.19 en Rrf=2.88). In de focusgroep kwam inderdaad naar voren dat er op de 
werkvloer weinig wordt teruggekomen op de kennis en vaardigheden van deze 
training . Er wordt alleen op teruggekomen als een leidinggevende iemand ziet 
'stuntelen met een truck ', maar er wordt dus weinig teruggekomen op de 
veiligheidsaspecten . De vraag 'zou een leidinggevende hier niet meer mee bezig 
moeten zijn' werd beantwoord met: "niet meer dan de rest van de werkzaamheden". 
Dit zegt misschien wel genoeg. Een medewerker verwoordde het als volgt: 
"Leidinggevenden zouden een punt moeten stellen: je hebt het zo geleerd en doe je 
het zo niet, dan neem ik het mee in je beoordeling. Er wordt in je beoordeling alleen 
vermeld dat je geen schade en geen ongelukken moet rijden. Opmerkingen zoals "ik 
heb je zien rijden met hooggeheven lading, terwijl die aan het zakken was" warden 
eigenlijk niet gemaakt!" 
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Support van col/ega 's 

Deze factor scoorde opvallend genoeg heel laag voor de reachtruck refresher training 
(2.77), maar ook laag voor de heftruck refresher (3.07). Volgens de deelnemers van 
de focusgroep is dit verschil te verklaren door het feit dat medewerkers die een 
reachtruck refresher volgen vaker op een reachtruck rijden (dagelijks) dan 
medewerkers die een heftruck refresher training volgen. Zij rijden slechts incidenteel 
op een heftruck en zullen dan waarschijnlijk ook wat eerder ondersteuning ontvangen 
van collega 's. Medewerkers die dagelijks werken met een reachtruck zullen niet zo 
snel ondersteuning van collega's krijgen voor de toepassing van kennis en 
vaardigheden. Na de basis trainingen zullen medewerkers nog wel tips krijgen van 
collega's. 

Mogelijkheden van gebruik 

Deze factor betekent: de mate waarin trainingsdeelnemers de mogelijkheid en 
middelen geboden wordt om de training in het werk toe te passen. De score was 
alleen laag voor de reachtruck refresher training (3.11 ). De verklaring hiervoor kan 
waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat medewerkers op de praktijktraining bij the 
Knowledge gebruik maken van reachtrucks waarin ze kunnen zitten. Bij Fuji hebben 
ze te maken met reachtrucks waarin ze moeten staan. Dit zou geen verschil moeten 
maken voor de trainingsleerdoelen (veilig rijden), maar blijkbaar wordt het rijden bij 
the Knowledge wel als iets anders ervaren dan het rijden bij Fuji en dat lijkt geen 
goede zaak. 

Waargenomen inhoudsvaliditeit 

Deze factor wil zeggen: de mate waarin trainingsdeelnemers de trainingsinhoud 
nauwkeurig aan vinden sluiten bij hun werkeisen. De scores voor de basis trainingen 
waren matig (HB=3.09 en RB=3.00) en voor de refresher trainingen (HRf=2.88 en 
Rrf=2.87) nog iets lager. Dit was herkenbaar voor de focusgroep. Bij the Knowledge 
rijden de medewerkers met andere ladingen (zoals biervaten) dan bij Fuji waar 
voornamelijk met duur materiaal (papier of offsetplaten) wordt gereden. Daarnaast 
hebben medewerkers bij the Knowledge te maken met andere stellingen, andere 
trucks (zie vorige alinea) en moeten ze over een balk manoeuvreren. "De dingen die 
medewerkers gewend zijn, warden weggehaald en dat maakt de praktijktraining 
moeilijk''. Zodra de werknemer weer op zijn werkplek terug is, pakt hij zijn eigen 
rijgedrag weer op, omdat het een andere werksituatie is. Werknemer: "De meesten 
vinden dat ze veilig bezig zijn (bijvoorbee/d het achteruitrijden en zakken tegelijk) . Je 
bent zo gewend op je eigen werkplek dat je je niet bewust bent dat je niet meer kijkt. 
Het wordt door de leiding oak geaccepteerd als gewoon rijgedrag". 

Transferontwerp 

Deze factor houdt in : de mate waarin de training ontworpen en gehouden is om 
deelnemers de mogelijkheid te geven voor transfer van nieuwe kennis en 
vaardigheden in het werk en de mate waarop trainingsinstructies aansluiten bij de 
doelstellingen in het werk. Deze scoorde goed voor de basis (HB=3.83 en RB=3.71), 
maar daalde flink voor de refresher trainingen (HRf=3.20 en Rrf=3.06). Volgens de 
deelnemers van de focusgroep missen medewerkers de invulling van het hoe ze het 
kunnen passen op de werkplek. Een deelnemer: "Waarom ben ik op mijn werk 
onveilig bezig? Ben ik onveilig bezig? Die bevestiging zoek je eigenlijk". Een andere 
deelnemer: "Tijdens de refresher wordt bijvoorbee/d niet verteld waarom ik de lading 
niet mag laten zakken tijdens het rijden. Waarom zou ik mijn rijstijl dan veranderen?" 
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Veiligheidsk/imaten 

De veiligheidsklimaten voor de nieuwe PSS lijn scoorden lager (G3=3,29 en 0=3.09) 
dan voor de andere bedrijfsonderdelen (gemiddelden andere bedrijfsonderdelen 
G=3.73 en 0=3.71). Volgens de focusgroep is dit te wijten aan de werksituatie buiten 
de fabriek. Deze lijn wordt, zeals vermeld in hoofdstuk 1, nog gebouwd. Een 
leidinggevende van een team van de nieuwe lijn: "De contractors die op het terrein 
werken hebben geen training gehad. Ze rijden (met eigen trucks) al/es kapot, kijken 
nergens naar en zetten niets af Qua veiligheid is het een ramp. Het is erg druk op het 
terrein, al/es rijdt door e/kaar heen. Dit is gevaarlijk voor Fuji-medewerkers ''. 
In de nieuwe lijn werken vooral medewerkers die in fabriek 2 overtallig waren . Deze 
medewerkers hebben een betere mentaliteit qua veiligheid. De werknemers van 
fabriek 3 zullen in dit milieu ingepast moeten worden . 

5. 8. 3 Opvallende zaken uit specifieke vragen van de reach truck refresher training 

Zeals al vermeld in paragraaf 4.4.4 zijn er voor de reachtruck refresher training nog 
wat specifieke vragen gemaakt over gedrag op de werkvloer. De opvallendste 
uitkomsten van deze vragen zijn ook behandeld in de focusgroep. De belangrijkste 
bevindingen zullen in deze subparagraaf besproken worden . 

Medewerkers heffen regelmatig lading tijdens het rijden 

Deze uitkomst is al enigszins ter sprake gekomen. Hierbij moet nog wel een 
opmerking gemaakt worden. Soms moet een werknemer deze actie uitvoeren om te 
voorkomen dat een machine wordt beschadigd. Het is echter niet zonder risico's. "Als 
je dan plotseling moet stoppen, merk je we/ dat je lading gaat schuiven". 

Aanrijdbeveiligingen warden soms gebruikt om te kijken hoe ver iemand kan rijden 

In de focusgroep was enige onenigheid over wat als aanrijdbeveiliging gezien moet 
worden. Aanrijdbeveiligingen (soort bumpers) zijn in het verleden geplaatst als 
beschermingen voor machines en stellingen, omdat stellingen en machines 
beschadigd raakten door aanrijdingen. Bij een onderzoek in P3F in 2002 is echter 
naar voren gekomen dat er veel kosten worden gemaakt door o.a . het verkeerd 
gebruiken van deze beveiligingen (machines, stellingen en batterijen krijgen namelijk 
onnodige klappen als er tegen deze beveiligingen wordt aangereden). 

Medewerkers controleren ze/den de toestand van hun truck 

Dit is echter wel een leerdoel van de training en bovendien staat in de ARBO-wet dat 
dit moet. Dit was herkenbaar in de focusgroep. Door de tijdsdruk komt men niet aan 
de controles toe. Een controle duurt echter nog geen twee minuten; het lijkt dus vooral 
een mentaliteitskwestie. Medewerkers zien niet het nut van deze controles. Ze zijn 
echter wel verantwoordelijk als er iets gebeurt en de controle niet is uitgevoerd. 

5. 8. 4 Andere opvallende bevindingen 

Tot slot wordt nog een andere opvallende bevinding besproken, namelijk het 
(ontbreken van het) bedrijfsreglement m.b.t. reach/heftrucks. Volgens de medewerker 
van The Knowlegde en enkele medewerkers van Fuji zou dit aanwezig moeten zijn 
binnen Fuji. Het is echter nergens te vinden. Regels worden volgens de lead 
technicians mondeling doorgegeven aan de werknemers. 

3 G=veiligheidsklimaat op groepsniveau en O=veiligheidsklimaat op organisatieniveau , de 
scores zijn gebaseerd op de resultaten van de enquetes van deze vier trainingen 
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5.9 Focusgroep arbeidshygiene 

Door de drukte in fabriek drie (o.a. door het opzetten van de nieuwe productielijn) was 
het moeilijk om deze focusgroep in te plannen met medewerkers of lead technicians 
van deze fabriek. Daarom is er voor gekozen om de resultaten van de enquetes te 
bespreken met een kleinere groep. De resultaten zijn grotendeels vergelijkbaar met 
die uit de vorige trainingen , vandaar dater in deze paragraaf iets minder uitgebreid op 
de scores wordt ingegaan. 
Zeals te zien is in tabel 3 hebben 51 medewerkers uit fabriek drie de enquete na de 
arbeidshygienetraining ingevuld. 

5. 9. 1 Oee/nemers 

Er is gesproken met de trainers die de training van arbeidshygiene verzorgen. Zij 
werken op de afdeling ESH en zijn redelijk goed op de hoogte van de 
veiligheidssituaties in fabriek drie. Bovendien zijn de trainers in staat om verklaringen 
te geven voor de resultaten, omdat ze weten water leeft bij de medewerkers door de 
discussies die er tijdens de trainingen zijn gevoerd (o.a. over de veiligheid rondom de 
eigen werkplek) . 

5. 9. 2 Factoren die laag scoorden in de enquetes voor deze training 

Er is niet alleen gekeken naar de factoren die laag scoorden, maar ook of er 
verschillen waren op te merken tussen de andere trainingen en deze training. 

Deelnemer gereedheid 

Deze factor houdt in : de mate waarin deelnemers voorbereid zijn om deel te nemen 
aan een training . Deze factor scoorde voor deze training laag (3.16). Volgens de 
deelnemers van deze focusgroep is het doel van de training waarschijnlijk niet 
duidelijk gecommuniceerd naar de medewerkers van fabriek drie. De leidinggevende 
van ESH heeft een kick-off meeting gehouden voor het management en de lead 
technicians van fabriek drie over het nut en het doel van de arbeidshygienetraining. 
De medewerkers hebben daarentegen waarschijnlijk alleen te horen gekregen 
wanneer een training is en dat ze verplicht aanwezig moeten zijn . 

Persoon/ijke uitkomsten negatief 

Deze factor scoorde erg laag (2 .73). Deze trend was ook al in andere trainingen te 
zien. Blijkbaar heerst bij Fuji niet het klimaat dat medewerkers waarschuwingen of 
berispingen krijgen als ze de kennis en vaardigheden uit de training niet toepassen. 
Deze score was herkenbaar voor de deelnemers. Leidinggevenden zijn vaak niet alert 
op het onjuist inzetten van beschermingsmiddelen en/of spreken medewerkers niet 
hierop aan. Zo gaf een van de deelnemers een voorbeeld over medewerkers die aan 
het werken waren met natronloog . Ze gebruikten hierbij geen veiligheidsbrillen en 
geen juiste handschoenen (hetgeen in de arbeidshygiene geleerd wordt) . De lead 
technician was hierbij aanwezig en zei er niets van ondanks dat hij en de betrokken 
medewerkers de arbeidshygienetraining hebben gevolgd en zij allen beter zouden 
moeten weten . 

Support van de /eidinggevende 

Deze factor was net als bij de andere trainingen laag (3.01 ). Leidinggevenden geven 
te weinig ondersteuning bij het gebruik van (nieuwe) kennis en vaardigheden op de 
werkvloer. Ook hier is het grootste probleem dat de focus op productie ligt en daarom 
de kennis en vaardigheden van de training te weinig ter sprake komen op de werk
vloer. 
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Openheid voor verandering 

Deze factor wil zeggen: de mate waarin geldende groepsnormen worden ervaren als 
een belemmering of bedreiging voor het toepassen van kennis en vaardigheden uit de 
training . Deze factor scoorde matig (3.26). Volgens de deelnemers van de focusgroep 
heerst in de fabriek de sfeer van "als ik het niet doe, doet iemand anders het we/". Dit 
zorgt ervoor dat er geen tijd wordt gestoken in het verbeteren van de 
werkomstandigheden en -methoden. Medewerkers gaan door met het werken zeals 
ze gewend zijn , zelfs in de wetenschap dat het veiliger zou moeten en kunnen. 
Wederom is de focus op productie hier ook een probleem. Als een team een lagere 
productie haalt dan een ander team, maar wel veiliger werkt, zal het team hier toch op 
aangesproken worden. Door deze verschillende oorzaken zal een groep niet snel 
open staan voor een andere manier van werken. 

Feedback/prestatiecoaching 

Bij de andere trainingen was zichtbaar dat deze factor laag scoorde (zie bijlage 18). 
Ook voor deze training scoorde deze factor laag (3.15). Dit heeft er volgens de 
deelnemers van deze focusgroep vooral mee te maken dat de prestatie-indicatoren 
binnen Fuji voornamelijk zijn gericht op productie (zeals de stoptijd van een machine) . 
Medewerkers zullen niet beloond worden voor veilig gedrag. "Er zal geen taart 
gebracht warden als medewerkers veilig werken". De werkdruk ligt voor het gevoel 
van werknemers erg hoog. De nadruk ligt op productie en er is te weinig focus op 
veiligheid. In de trainingen was te merken dat medewerkers vaak het gevoel hebben 
dat ze in hun dagelijks werk weinig tijd hebben om de kennis en vaardigheden van 
deze training toe te passen. Veiligheidsregels worden daarom nogal eens verbroken 
om sneller te kunnen werken. Medewerkers zullen ook niet gauw positieve feedback 
krijgen als ze bijvoorbeeld veiligheidshandschoenen dragen bij een gevaarlijke klus. 

Veiligheidsklimaten 

De veiligheidsklimaten scoren op beide niveaus een stuk lager (G=3.25 en 0=2.98) 
dan in de vorige trainingen (gemiddelden vorige trainingen G=3.61 en 0=3.48). Het is 
opvallend dat medewerkers na deze training bewuster zijn over de veiligheid op de 
werkplek en deze lager inschalen. Het idee heerst dat het veiligheidsklimaat in fabriek 
drie lager is. Vooral het veiligheidsklimaat op organisatieniveau scoort slecht bij de 
medewerkers die de enquete van deze training hebben ingevuld. De veiligheid in de 
nieuwe productielijn is volgens de deelnemers van de focusgroep wel verbeterd door 
het toevoegen van veel medewerkers van fabriek twee, maar bij de oude lijn van 
fabriek drie blijft de veiligheid ender niveau. 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen 47 



TU/e ~ FUJIFILM 

6 Conclusies, aanbevelingen en discussie 

In dit laatste hoofdstuk zullen in de volgende paragrafen achtereenvolgens de 
conclusies, aanbevelingen en discussiepunten van dit onderzoek op een rijtje worden 
gezet. 

6.1 Conclusies 

Om conclusies te trekken, moet er gekeken worden naar de onderzoeksvragen die in 
het begin van het project zijn opgesteld . Deze vragen kunnen nu namelijk beantwoord 
worden. Daarna zal er nog een algemene conclusie volgen . 

6. 1. 1 Onderzoeksvragen 

Welke factoren bei"nvloeden de effectiviteit van trainingen? 

In dit onderzoek zijn verschillende modellen de revue gepasseerd die de effectiviteit 
van trainingen kunnen beoordelen. Al snel kwam het Integrated Model of Training 
Evaluation and Effectiveness (Alvarez et al., 2004) naar voren , omdat dit model de 
belangrijkste modellen van dit laatste jaren ge"integreerd heeft in een nieuw model. Uit 
dit nieuwe model volgden vervolgens factoren die de effectiviteit van trainingen 
be"invloeden. Uiteindelijk is er in dit onderzoek gekozen voor het Learning Transfer 
System Inventory (Holton et al., 2000), omdat dit model gebruik maakt van bijna 
dezelfde factoren als het IMTEE-model en een uitgebreide vragenlijst bevat die deze 
factoren kan meten . Het L TSl-model bevat zestien factoren die de effectiviteit van 
trainingen be"invloeden. Deze factoren zijn uitgebreid behandeld in paragraaf 3.4. 

Welke factoren moeten er extra meegenomen warden bij het beoordelen van de 
effectiviteit van veiligheidstrainingen? 

Het L TSl-model is uitgebreid met veiligheidsvariabelen . In paragraaf 3.5 is namelijk 
duidelijk geworden dat veiligheidsklimaat een belangrijke factor/variabele is, omdat 
veiligheidsgedrag wordt overgebracht via dit klimaat. Veiligheidstrainingen proberen 
dit veiligheidsgedrag nu juist te creeren. Het model is daarom uitgebreid met de 
variabelen veiligheidsklimaat op groepsniveau en veiligheidsklimaat op organisatie
niveau en met veiligheidsgedrag als individuele prestatiemaat (zelf-rapportage). Het 
veiligheidsklimaat op groepsniveau heeft als bijkomend voordeel dat er onderzocht 
kan worden of deze variabele verschillen in afdelingen kan verklaren . 

Wat voor invloed heeft het veiligheidsklimaat op de effectiviteit van veiligheids
trainingen? 

De invloed van het veiligheidsklimaat op de effectiviteit van veiligheidstrainingen is 
kleiner dan verwacht. Veiligheidsklimaat op organisatieniveau heeft geen invloed op 
de factor motivatie voor transfer en veiligheidsklimaat op groepsniveau heeft zelfs een 
negatieve invloed (zie paragraaf 5.5). Dit is te verklaren door een suppressoreffect. 
Als de factor support van leidinggevende uit het regressiemodel gehaald wordt, blijkt 
namelijk dat veiligheidsklimaat op groepsniveau geen significante bijdrage aan 
motivatie voor transfer levert. Deze resultaten willen echter niet zeggen dat de 
veiligheidsklimaten geen belangrijke factoren zijn voor Fuji Tilburg (zie alinea met 
volgende onderzoeksvraag) . 
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In welke mate zijn de verschillen tussen de afdelingen terug te voeren op 
veiligheidsklimaat op groepsniveau? In welke mate zijn deze verschillen gelegen in 
andere factoren die de effectiviteit van trainingen belnvloeden? 

Tussen de verschillende afdelingen die in dit onderzoek zijn meegenomen, zijn veel 
significante verschillen naar voren gekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen op te 
merken in support van leidinggevende, sancties van leidinggevende, feedback en de 
twee vei/igheidsklimaten (zie paragraaf 5.6.1 ). De veiligheidsklimaten op groeps
niveau scoren lager voor de afdelingen P3P, PSS en P3A in vergelijking met P3F en 
fabriek 1. Het opvallende is dat dezelfde verschillen ook in veiligheidsklimaat op 
organisatieniveau aanwezig zijn. Blijkbaar ervaren medewerkers van verschillende 
afdelingen/bedrijfsonderdelen niet hetzelfde beleid en procedures vanuit het 
Management Team. De veiligheidsklimaten op groepsniveau scoren over het 
algemeen iets hoger dan de veiligheidsklimaten op organisatieniveau. De verschillen 
tussen de afdelingen zijn grotendeels terug te voeren op deze verschillen in 
veiligheidsklimaten. 
In de orienterende gesprekken met de E/A-engineers werd het belang van de factor 
klimaat overigens al onderstreept. Volgens de engineers is deze factor niet altijd op 
de juiste manier aanwezig in de fabrieken . Zo ontbreekt het wel eens aan 
betrokkenheid bij het management en middenkader, krijgen werknemers soms te 
maken met verkeerd voorbeeldgedrag en worden niet altijd de goede zaken beloond. 

Zijn er duidelijke verschillen op te merken tussen verschi/len in trainingen, leeftijden, 
ervaring en opleidingsniveau? 

Tussen de drie groepen veiligheidstrainingen zijn duidelijke verschillen in de scores 
van de factorgemiddelden op te merken. Ook tussen de zeven verschillende soorten 
trainingen zijn verschillen zichtbaar. In de focusgroepen zijn deze verschillen 
uitgebreid besproken (zie paragraaf 5.7 t/m 5.9). Door deze verschillen zullen er in de 
volgende paragraaf ook verschillende aanbevelingen volgen voor de drie groepen 
trainingen . Tussen de leeftijden en opleidingsniveaus zijn geen significante verschillen 
in scores op te merken. Bij de ervaring met trainingsstof en dienstjaren bij Fuji zijn 
alleen verschillen op te merken in de mate waarin deelnemers voorbereid zijn op de 
training. Deze laatste bevinding is uiteraard niet verrassend te noemen. 

6. 1. 2 Algemene conclusie 

Na de aanpassing van het L TSl-model zijn 132 enquetes afgenomen bij de 
deelnemers van veiligheidstrainingen. Bij de beoordeling van de resultaten vielen er 
twee factoren af wegens te lage betrouwbaarheid en er is uiteindelijk voor gekozen 
om de individuele prestatie veiligheidsgedrag te verwijderen wegens het vermoeden 
van sociaal wenselijk invullen. Vervolgens is er gekozen om de factor motivatie voor 
transfer te promoveren tot belangrijkste factor. Motivatie voor transfer (bereidheid om 
tijd en energie te steken in toepassen van kennis en vaardigheden van de training op 
de werkplek) is namelijk de eerste stap die nodig is om de kennis en vaardigheden 
van de training op de werkvloer toe te passen. 
De factoren support van col/ega's, support van de leidinggevende, waargenomen 
inhoudsvaliditeit, transferontwerp en veiligheidsklimaat op groepsniveau bepalen de 
motivatie voor transfer. Dit zijn dan ook de vijf belangrijkste factoren (samen met 
motivatie voor transfer) die de effectiviteit van veiligheidstrainingen bepalen. 
In paragraaf 5.3 is duidelijk geworden dat twee van deze vijf factoren laag scoren, 
namelijk motivatie voor transfer* en support van leidinggevende*. De factoren 
waargenomen inhoudsvaliditeit* en support van col/ega 's* scoren neutraal (en 
transferontwerp en veiligheidsklimaat op groepsniveau positief) . De overige drie 
factoren die laag scoren zijn persoonlijke uitkomsten negatief*, prestatie-gevolgen 
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verwachtingen* en feedback*. Daarnaast scoort de factor veiligheidsklimaat op 
organisatieniveau* niet overal goed. Hiermee zijn de acht factoren* benoemd die 
aangepakt moeten worden om zaken rondom veiligheidstrainingen binnen Fuji Tilburg 
te verbeteren . 
Deze acht factoren* zijn in een matrix geplaatst om ze te vergelijken met de resultaten 
uit de focusgroepen (zie tabel 14). 

Focusgroep SIP Focusgroep Reach- en Focusgroep 
Heftruck Arbeidshygiene 

Motivatie voor • Geen werk op dit 
transfer gebied • Werknemers halen 

• Duidelijke taakaf- voor hun gevoel 
spraken in P3 niets nieuws uit 
(productie doet geen training Scoorde neutraal voor 
onderhoud) • "Eigen rijstijl is deze training . 

• In P1 doen tech- sneller en ben je 
nische specialisten gewend" 
elektrotechnisch 
werk 

Support van 
Collega's bezitten de • Collega's zullen niet 

collega's • snel ondersteuning SIP-kennis vaak niet Scoorde neutraal voor 
en kunnen dus geen geven aan mede- deze training. 

werkers die dagelijks 
support geven 

met een truck riiden 
Support van • "Leidinggevende zal 
leidinggevende Leidinggevende ... niets zeggen als je 

• Focus ligt op • Zal SIP-er niet rijdt en tegelijk 
proactief aanwijzen lading laat zakken" productie en kennis 

(geen aansturing) • "In je beoordeling 
en vaardigheden 
van training komen 

• Is niet op hoogte van wordt al/een vermeld weinig ter sprake op 
werkzaamheden en dat je geen schade werkvloer 
ervaring van SIP-ers en ongelukken moet 

rijden" 
Waargenomen • In praktijktraining 
inhoudsvaliditeit andere lading, 

andere trucks en 

Scoorde neutraal voor 
andere stellingen 

Scoorde goed voor deze 
deze training . • Medewerkers training . 

missen de invulling 
van hoe het toe te 
passen op eigen 
werkplek 

Persoonlijke • Geen sancties bij • Leidinggevenden 
uitkomsten • SIP-er krijgt geen rijden en lading zijn vaak niet alert 
negatief waarschuwing als de zakken tegelijk op het juist inzetten 

kennis en vaardig- • Een deel van mede- van beschermings-
heden niet werkers is niet op middelen en spreken 
gebruiken hoogte van beleid medewerkers er niet 

van verkeersreqels op aan 
Prestatie-gevolgen Niet besproken in focus- Niet besproken in focus- Niet besproken in focus-
verwachti ngen groep. groep. groep. 
Feedback • Geen feedback over Niet besproken in focus- • Prestatie-indicatoren 

hoe goed ze het binnen Fuji zijn 
qedaan hebben 

groep. 
qericht op productie 

Veiligheidsklimaat • "Productiepersoneel 
VK-Klimaten van • VK-Klimaten scoren • op heeft weinig zicht 
PS8 scoren lager lager voor deze 

organisatieniveau opt het MT door de 
door werksituatie 

training door meer 
verschillende lagen 

buiten fabriek 
bewustheid van 

bij Fujt" veilioheid 
tabel 14: vergelijking acht belangrijkste factoren die aangepakt moeten worden met resultaten 
van de focusgroepen 
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De resultaten van de enquetes en van de focusgroepen zijn niet op een 
onafhankelijke manier van elkaar bepaald (de lage scores op gemiddelden waren 
namelijk input voor de enquetes), maar het is toch nuttig om een vergelijking te maken 
om te kijken of de resultaten elkaar versterken. De regressieanalyse is na de 
focusgroepen uitgevoerd, dus toen deze focusgroepen werden gehouden, was nog 
niet duidelijk wat de belangrijkste factoren bij Fuji waren. Uit deze tabel kan 
opgemaakt worden dat de eerste vier factoren (en volgens de regressieanalyse de 
belangrijkste) inderdaad een zeer grote invloed hebben op de effectiviteit van deze 
drie trainingsgroepen. ledere trainingsgroep heeft zijn eigen specifieke problemen. 
Voor de groep van de elektriciteitstraining is het grootste probleem dat het merendeel 
van de deelnemers de kennis en de vaardigheden van de training niet toepast op de 
werkvloer (metals gevolg dat de factor motivatie voor transfer zeer laag scoort) . Bij de 
reach- en heftruck is het grootste probleem dat de inhoud van de praktijktraining te 
weinig overeenkomt met de werkeisen en -situatie bij Fuji Tilburg (te lage score voor 
waargenomen inhoudsvaliditeit). Bij de arbeidshygiene is het grootste probleem dat 
de focus vooral op productie ligt en niet op veiligheid (met als gevolg lage support van 
leidinggevende en lage feedback/prestatiecoaching) . De resultaten van de focus
groepen versterken dus de resultaten uit de enquete (maar nogmaals, deze resultaten 
kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden gezien) . 

De vraag of de veiligheidstrainingen op dit moment bij Fuji Tilburg effectief zijn, moet 
door bovenstaande uitkomsten beantwoord worden met matig. De beoogde 
doelstellingen (creeren van veiligheidsbewustzijn en aanleren van veiligheidsgedrag) 
worden lang niet altijd gerealiseerd en het personeel gebruikt de zaken die ze leren 
tijdens de training regelmatig niet op de werkvloer. De trainingen zijn over het 
algemeen goed (transferontwerp en waargenomen inhoudsvaliditeit scoren namelijk 
redelijk tot goed), maar de organisatie op de werkvloer zal verbeterd moeten worden 
om ervoor te zorgen dat de transfer van kennis en vaardigheden ook werkelijk 
plaatsvindt. Training is slechts een onderdeel van de organisatie en als een deel van 
deze organisatie niet goed op de training is afgestemd, zal de effectiviteit van 
trainingen hier ender lijden. Veiligheidstraining is dus ook slechts een onderdeel voor 
het creeren van veiligheid en de organisatie moet er op afgestemd worden dat de 
kennis en vaardigheden van deze veiligheidstraining (lees veiligheidsgedrag) wordt 
toegepast. Training moet dus geen doel zijn, maar een middel! 

6.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen eerst algemene aanbevelingen en verbeteringsvoorstellen 
gegeven worden. Vervolgens zullen er enkele aanbevelingen en verbeteringen per 
trainingsgroep volgen . Hierbij is ervoor gekozen om de belangrijkste problemen aan te 
pakken. 

6. 2. 1 Algemeen 

Om de factor motivatie voor transfer te verbeteren en dus ook de effectiviteit van de 
veiligheidstrainingen te verbeteren , zullen in eerste instantie de volgende factoren 
aangepakt moeten worden (die laag en neutraal scoren): 

• Support van de leidinggevende: deze factor scoort laag. Leidinggevenden 
versterken en ondersteunen het gebruik van leren tijdens het werk 
onvoldoende. Leidinggevenden zullen op de werkvloer bezig moeten zijn met 
de trainingen die medewerkers gevolgd hebben. Ze moeten met de 
medewerkers manieren bespreken hoe zij de training op hun werk toe kunnen 
passen. Ze moeten interesse tonen voor de trainingen die medewerkers 
hebben gevolgd. Daarnaast moeten de medewerkers doelen krijgen van hun 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen 51 



--------- ---------------------------------

TU/e ~ FUJIFILM 
leidinggevenden, zodat ze de trainingen gaan toepassen op de werkvloer en 
de leidinggevenden moeten medewerkers complimenteren als ze de kennis en 
vaardigheden van de training goed toepassen. 

• Support van collega 's: deze factor scoort neutraal. Ook collega's onder
steunen en versterken het gebruik van leren tijdens het werk te weinig. 
Collega's moeten elkaar hierbij aanmoedigen, geduld tonen als collega 's 
kennis en vaardigheden uit de trainingen toepassen en ook van elkaar 
verwachten dat de kennis en vaardigheden uit de training toegepast worden 
om het werk zo veilig mogelijk te maken. 

• Waargenomen inhoudsvaliditeit: deze factor scoort neutraal. Het feit dat deze 
factor neutraal scoort , is volledig te wijten aan de reach- en heftrucktrainingen. 
Daarom wordt er in paragraaf 6.2.3 op teruggekomen. 

Daarnaast zijn er nog de factoren die geen invloed hebben op de factor motivatie voor 
transfer, maar wel dermate laag scoren dat ze verbeterd moeten worden: 

• Persoonlijke uitkomsten negatief: Medewerkers hebben blijkbaar niet het 
gevoel dat wanneer ze de kennis en vaardigheden van de training niet 
toepassen , dit zal leiden tot negatieve gevolgen. Leidinggevenden moeten 
medewerkers waarschuwingen of berispingen geven als ze de kennis en 
vaardigheden van de trainingen niet toepassen . 

• Prestatie-gevolgen verwachtingen. Medewerkers bij Fuji Tilburg hebben 
onvoldoende het gevoel dat een betere prestatie zal leiden tot positieve 
gevolgen. Ze moeten beloningen krijgen als ze iets goed doen en het gevoel 
krijgen dat de organisatie prestaties op waarde schat. Als er gekeken wordt 
naar veiligheid, dan kan dit inderdaad verbeterd worden. De prestatie
indicatoren binnen Fuji Tilburg zijn vooral gericht op productie en prestatie en 
veel minder op veiligheid. Prestatie-indicatoren voor veiligheid creeren , is dus 
een belangrijke eerste stap. Werkdruk en het halen van een hoge productie 
zijn namelijk vaak een excuus om niet veilig te werken. Leidinggevenden 
moeten meer ge'lnstrueerd worden voor veiligheid . 

• Feedbacklprestatiecoaching: Medewerkers ervaren onvoldoende feedback 
vanuit de organisatie. Er zullen (meer) gesprekken moeten plaatsvinden om 
prestaties te verbeteren. Daarnaast moet medewerkers feedback en hulp 
krijgen over trainingen voor het toepassen van (nieuwe) kennis en 
vaardigheden . 

• Veiligheidsklimaat op organisatieniveau scoort voor bepaalde afdelingen (P3P, 
PS8 en P3 rest) slecht. Het is opvallend te noemen dat bepaalde afdelingen 
het gevoel hebben dat het Management Team te weinig doet aan veiligheid. 
Dit veiligheidsklimaat op organisatieniveau kan verbeterd worden door voor 
deze afdelingen de controle rondom veiligheidsregels te verhogen en 
medewerkers en leidinggevenden meer uitleg en informatie te geven rondom 
veiligheidsaspecten . 

Het veranderen van de twee supportfactoren, de persoonlijke uitkomsten factor en de 
feedback factor zal zeker niet gemakkelijk zijn, omdat leidinggevenden en 
medewerkers een nieuw soort gedrag aangeleerd moet worden om de 
veiligheidstrainingen belangrijker te maken op de werkvloer. Regelmatige 
bijeenkomsten om de trainingen (hoe passen we kennis en vaardigheden nu toe, hoe 
kan het beter etc.) te bespreken kunnen hier een belangrijke eerste stap zijn. 
De overige factoren hebben vooral te maken met het stellen van prioriteiten. Als Fuji 
Tilburg de veiligheid wil verbeteren, zal dit moeten gebeuren via het veiligheidsklimaat 
op organisatieniveau en de prestatie-indicatoren op beide niveaus. 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen 52 



TU/e ~ FUJIFILM 
De laatste algemene aanbeveling die voor Fuji Tilburg opgesteld kan worden, is dat 
veiligheidsgedrag vastgelegd moet worden . Op dit moment is het niet duidelijk wat 
hier precies ender wordt verstaan. Om veiligheidsgedrag verder te kunnen verbeteren 
zal hier een referentiepunt voor vastgelegd moeten worden, zodat leidinggevenden en 
medewerkers weten wat er van hen verwacht mag worden. 

6.2.2 SIP trainingen 

De belangrijkste en eerste stap bij het verbeteren van de effectiviteit van deze training 
is het aantal SIP-ers terugbrengen. Zeals naar voren is gekomen in de focusgroep 
(5.7) , gebruiken veel SIP-ers de kennis en vaardigheden nooit. Er moet daarom een 
herinventarisatie komen voor het aantal SIP-ers dat werkelijk nodig is in de 
organisatie. De sectiemanagers moeten bepalen hoeveel SIP-ers zij werkelijk nodig 
hebben voor hun sectie/afdeling. Per afdeling moet er gekeken worden wat voor 
elektrische werkzaamheden er zijn en daar moet het aantal SIP-ers op afgesteld 
worden. Hierbij kan een sectiemanager advies krijgen van een LVIR-er. Het aantal 
QUAP-ers kan waarschijnlijk ook teruggebracht worden. Deze acties zullen Fuji 
Tilburg flinke besparingen opleveren. 
Een tweede verbeterstap is het aanpakken van de slecht geregelde SIP
praktijktraining . De organisatie rondom deze SIP-praktijktraining moet verbeterd 
worden om ervoor te zorgen dat iedere SIP-er deze praktijktraining binnen enkele 
weken na de theoriettraining heeft gevolgd. Het terugbrengen van het aantal SIP-ers 
zal in ieder geval al helpen om de grootte van het probleem te verminderen. Enkele 
verbeter-suggesties zijn : 

• Om te beginnen een centralere benadering (bijvoorbeeld per sectie of per 
fabriek) en niet per afdeling om het efficienter aan te pakken. 

• Het gebruiken van terugkomdagen om theorie en praktijk op een dag te 
volgen. 

• Per team/afdeling op theorietraining gaan en daarna ook voor heel het team 
praktijktraining geven. Dit zou gecombineerd kunnen worden met de 
terugkomdagen. 

• Bij de afdeling training ook de praktijktrainingen gaan registreren om ervoor te 
zorgen dat ze ook werkelijk gevolgd worden. 

6. 2. 3 Reach/Heftruck trainingen 

In de focusgroep kwam naar voren dat de training niet goed aansluit op de 
werkzaamheden bij Fuji Tilburg . Er zijn verschillende verbeteracties mogelijk: 

• Het binnenbrengen van eigen lading en eigen trucks bij the Knowledge om de 
waargenomen inhoudsvaliditeit te vergroten . Het nadeel is dat er dan met 
grotere groepen getraind moet worden en er geen gebruik meer gemaakt kan 
worden van individuele inschrijvingen. 

• Training geven op de eigen werkplek bij Fuji Tilburg , zodat een instructeur 
gelijk kan ingrijpen als iemand een onveilige (routinematige) handeling 
verricht. De meeste medewerkers vinden namelijk dat ze veilig bezig zijn en 
zijn zich niet bewust van hun fouten. 

• Om de cursus interessanter te maken, moet er eerst gekeken worden wat er 
fout gaat op de eigen werkplek en welke gevaren aanwezig zijn. The 
Knowledge zou deze inventarisatie kunnen maken. Dit kan door te filmen of 
foto's te maken. Medewerkers kunnen dan geconfronteerd worden met eigen 
fouten. Nadeel is dater wederom in groepen getraind moet worden . 

• Groepstrainingen (een hele afdeling) moeten mogelijk zijn via terugkomdagen. 
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Een tweede probleem dat naar voren kwam bij de focusgroep is dat de toestand van 
hef- en reachtrucks zelden worden gecontroleerd. Dit kan leiden tot onveilige 
situaties. Verbeteracties rondom dit onderwerp zijn : 

• Leidinggevenden en medewerkers in laten zien dat de controle nut heeft. Er 
moet in ieder geval kenbaar gemaakt moeten worden dat personeel 
individueel aansprakelijk gesteld kan worden als er iets misgaat met een hef
of reachtruck en ze deze niet gecontroleerd blijken te hebben. 

• Het afspreken van vaste tijdstippen/momenten waarop de controles 
plaatsvinden. Daarnaast aan de hand van de werkzaamheden en risico's 
bepalen wat een goede frequentie is om de technische staat van hef- en 
reachtrucks te controleren. 

6. 2. 4 Arbeidshygiene 

De problemen die in deze training naar voren kwamen, komen overeen met de 
factoren die laag scoren in het stuk over de algemene aanbevelingen. Het is voor 
deze training (net als voor de andere trainingen) van belang dat op de werkplek de 
kennis en vaardigheden van de trainingen toegepast kunnen worden. Een specifieke 
verbeterslag die voor deze training is te real iseren, heeft te maken met deelnemer 
gereedheid. Deze factor scoort namelijk laag voor deze training. Het doel van de 
training is vooraf niet goed overgebracht aan de medewerkers. Het management 
moet laten blijken dat het achter de training staat en daarom het doel en het nut van 
deze training goed communiceren naar de werknemers om het effect van de training 
te vergroten . 

6.3 Discussie 

In deze paragraaf zullen het theoretische kader en de sterkten en zwakten van het 
onderzoek bediscussieerd worden. 

6. 3. 1 Theoretische ref/ectie 

In de theorie is een model en meetinstrument gevonden dat in staat is de effectiviteit 
van trainingen te meten. Voor het beoordelen van veiligheidstrainingen zijn bijna geen 
wetenschappelijke artikelen te vinden . Daarom is het model uitgebreid met theorie 
over veiligheidsklimaat, omdat dit een belangrijke factor blijkt te zijn voor 
veiligheidsgedrag . In de regressieanalyse is gebleken dat de veiligheidsklimaten niet 
veel hebben toegevoegd aan het onderzoek. Ze be"lnvloeden de factor motivatie voor 
transfer namelijk niet significant. De toevoeging van veiligheidsgedrag heeft uiteinde
lijk niets extras gebracht, omdat deze zelf-rapportage vragen sociaal wenselijk zijn 
ingevuld. De conclusie in dit onderzoek mag dan ook zijn dat het L TSl-model (vrij) 
compleet is en de belangrijkste factoren omvat. Het is alleen voor toekomstig 
onderzoek wel raadzaam om de individuele - en organisatieprestatie te meten om te 
bepalen welke factoren de meeste invloed hebben op deze prestatiematen en daarom 
dus het belangrijkste zijn. 

6. 3. 2 Ref/ectie op onderzoek 

De sterkten en zwakten van dit onderzoek worden op een rij gezet. 

Sterkten 

• Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een geval ideerde vragenlijst. 
• Er is draagvlak gecreeerd voor het onderzoek door leidinggevenden en 

deelnemers op de hoogte te stellen van het onderzoek via brieven en e-mails. 
Dit vergroot de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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• De populatie van dit onderzoek is tamelijk groat (N=132) en dit vergroot de 

betrouwbaarheid van de conclusies. 
• Elke aparte trainingsgroep heeft een redelijk grate populatie (N was minstens 

35) waardoor ook voor de aparte groepen betrouwbare uitspraken gedaan 
konden warden . 

• Het houden van focusgroepen heeft meer inzicht gegeven in de gemiddelde 
scores en de verschillen tussen trainingen en afdelingen. Dieperliggende 
oorzaken en problemen zijn op deze manier naar voren gekomen. 

Zwakten 

• De betrouwbaarheden voor de factoren persoonlijke uitkomsten positief en 
persoonlijke capaciteit voor transfer bleken onvoldoende (Cronbach's Alphas 
<0.7) waardoor de gemiddelde scores van deze factoren niet meegenomen 
kunnen warden in het onderzoek. In de volgende subparagraaf wordt hier op 
teruggekomen. 

• De enquete bleek erg lang te zijn, waardoor er enkele klachten zijn 
binnengekomen bij de onderzoeker. De enquete werd daarom richting het 
einde niet altijd nauwkeurig ingevuld. Dit heeft negatieve gevolgen voor de 
betrouwbaarheid. 

• De individuele prestatie veiligheidsgedrag kon helaas niet warden gebruikt in 
het onderzoek door het sociaal wenselijk invullen hiervan. In toekomstig 
onderzoek zal deze individuele prestatie op een andere manier gemeten 
moeten warden (zie volgende subparagraaf) . 

• De tweede reorganisatie in korte tijd maakte het onmogelijk om 
leidinggevenden rapportcijfers te laten geven aan medewerkers voor 
veiligheidsgedrag. 

6.3.3 Vergelijking onderzoek van Goorman (2005) en dit onderzoek 

Goorman (2005) heeft in zijn onderzoek een goed model en meetinstrument (L TSI) 
gevonden om de effectiviteit van trainingen te kunnen beoordelen. Vervolgens heeft 
hij in samenwerking met Ad Kleingeld en de auteurs van het instrument via een 
vertalingproces een Nederlandse versie gecreeerd. Zijn aanbevelingen waren 
gebaseerd op de gemiddelde scores van factoren van dit meetinstrument. 

Dit onderzoek heeft een snelle start kunnen maken dankzij het eerdere onderzoek 
van Goorman (2005). In de literatuurstudie bleek al snel dat Goorman de belangrijkste 
artikelen over effectiviteit van trainingen had gevonden en een goed instrument had 
gekozen om deze effectiviteit te meten. Het oorspronkelijke model moest in dit project 
wel uitgebreid warden met het aspect veiligheid. Later in het onderzoek zou echter 
blijken dat deze toevoeging niet nodig was, omdat het instrument al vrij compleet is. 
In de resultaten bleek dat er twee factoren niet aan de betrouwbaarheid voldeden . In 
het onderzoek van Goorman is gebleken dat deze factoren met de uitgebreide versie 
(89-items) waarschijnlijk wel voldoende betrouwbaar geweest zouden zijn. 
Aan de hand van de resultaten van de enquetes zijn er focusgroepen gehouden. 
Deze focusgroepen hebben inzicht gegeven in dieperliggende oorzaken en 
problemen en zijn dus zeker van toegevoegde waarde bij dit soort onderzoek. Oat de 
individuele prestatie (en organisatieprestatie) uiteindelijk niet gemeten kon warden in 
dit onderzoek is spijtig . Het zou de waarde van het onderzoek vergroot hebben. 

Een volgende afstudeerder op dit onderwerp zou er verstandig aan doen om 
hetzelfde model/meetinstrument te gebruiken. Mijn adviezen zouden zijn : veel focus
groepen houden om de resultaten van de enquetes verder te analyseren, de presta
ties (individuele en organisatie) proberen te meten en de 89-items versie gebruiken. 
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Glossarium 

ARBO-wet: Deze wet beoogt een betere afstemming van de arbeidsomstandigheden op de 
mens. Dit betekent concreet dat de zorg voor veiligheid , gezondheid en welzijn een 
verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers samen. 

Department manager: leidinggevende van een department (bijvoorbeeld PEA). Onder een 
department vallen een aantal secties. 

Lead technician : leidinggevende van een ploeg in een fabriek. 

LVIR (Low voltage installation responsible = laagspannings installatie verant-woordelijke): 
Medewerker die tenminste een middelbare elektrotechnische opleiding voltooid moet hebben 
en/of voldoende ervaring heeft op elektrotechnisch vakgebied. Deze medewerker mag 
bijzondere bedienings-werkzaamheden en elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren. 
Bovendien moet deze medewerker leidinggevende capaciteiten hebben, omdat hij 
verantwoordelijk is voor een deel van de organisatie. 

PTS: production technology services en bestaat uit maintenance (onderhoud), IT, 
engineering en industrial engineering 

QUAP (qualified person = vakbekwaam persoon): Medewerker die tenminste een lagere 
elektrotechnische opleiding voltooid moet hebben en/of voldoende ervaring heeft op 
elektrotechnisch vakgebied . Deze medewerker mag bijzondere bedieningswerkzaamheden 
en elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren. 

Sectiemanager: leidinggevende van een sectie (bijvoorbeeld P3P of P3F) in een fabriek. 

SIP (sufficiently instructed person = voldoende onderricht persoon) : Medewerker die 
bijzondere bedieningswerkzaamheden en eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden 
mag uitvoeren. Deze werkzaamheden moeten geschieden onder regelmatig toezicht van een 
bevoegd persoon (QUAP). 
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