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1 

1.1 

Extra informatie bedrijf 

Fuji Photo Film Tilburg 

Fuji Tilburg is een van de grootste productielocaties van Fujifilm . Vanuit deze 
vestiging vindt onderzoek, productie en distributie plaats van fotografische materialen 
voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De marketing en verkoop vinden centraal 
plaats vanuit het kantoor van Fujifilm in Düsseldorf, Duitsland. De verkoop komt tot 
stand via gelieerde bedrijven en onafhankelijke verkoop organisaties. Fuji Tilburg 
werkt samen met andere Fujifilm bedrijven om de centrale missie van Fujifilm te 
bereiken. Het bedrijf streeft actief naar een sterkere positie binnen Europa en 
ontwikkelt initiatieven samen met andere Europese dochterondernemingen van 
Fujifilm. Het streeft ernaar altijd op een maatschappelijk verantwoorde wijze te 
handelen, vooral op het gebied van milieu en veiligheid. 

1.2 Producten 

1. 2. 1 Productieproces 

Het productieproces bestaat uit vier fases: 
• 

• 

• 

• 

Elk proces begint met het basismateriaal. Een synthetische basis voor films; 
papier voor het maken van fotopapier en aluminium voor de basis van 
offsetplaten. 
Emulsies maken de dragers lichtgevoelig . Schoon water, gelatine, olie, 
chemicaliën en zilverhalide zijn de belangrijkste ingrediënten. De verschillende 
samenstellingen van de emulsies bepalen de eigenschappen van het 
product. 
De derde stap is het coaten . De dragers worden lichtgevoelig gemaakt in het 
donker. Aluminium wordt eerst opgeruwd om de emulsie te laten hechten. 
Daarna wordt een coatinglaag aangebracht en wordt het product in 
mastersheets gesneden. Dit proces vindt plaats in lichtarme omstandigheden 
(geel licht). 
Als laatste stap volgt de eindbewerking. De producten worden lichtdicht 
verpakt na het coatingproces. Het product is dan klaar voor distributie. 

1. 2. 2 Fotopapier 

Het eerste product dat Fuji in Tilburg maakte was het fotopapier en op dit moment 
wordt het nog steeds met succes geproduceerd. Het papier wordt gebruikt in de 
fotografische sector voor het afdrukken van foto's bij ontwikkelcentrales. Er worden 
ook rollen papier op groter formaat geproduceerd die gebruikt worden in de grafische 
industrie voor bijvoorbeeld billboardtoepassingen. 

1. 2. 3 Offsetplaten 

Sinds augustus 1991 maakt Fuji Tilburg offsetplaten voor de grafische industrie. Toen 
werd er gestart met het produceren van analoge platen, maar de laatste jaren is de 
digitale Computer-to-Plate methode toonaangevend . Dit betekent dat de plaat direct 
wordt belicht zonder tussenkomst van lithofilm zoals dat voorheen het geval was. De 
platen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het drukken van dagbladen (zoals de 
Telegraaf en de New York Times) , tijdschriften, boeken en reclame-uitingen . 
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1. 2. 4 TRL en distributiecentrum 

Naast de productiefabrieken is er het Tilburg Research Laboratory (TRL) waar 
onderzoek en ontwikkeling plaatsvinden. Dit laboratorium is een wereldwijde speler in 
nieuwe nanoschaal materialen. Research en ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij 
Fuji Tilburg. Vanuit haar technologieën blijft deze afdeling zoeken naar nieuwe 
toepassingen buiten de fotografische industrie. Tot slot is er het internationaal 
distributiecentrum dat in handen is van derden en dat exclusief samenwerkt met Fuji 
Tilburg . 

1.3 Jaarcijfers 2005 

De netto omzet van de productgroep kleurennegatieffilm (die in fabriek P2 werd 
geproduceerd) is de afgelopen jaren meer en meer onder druk komen te staan. Door 
de komst van de digitale fotografie en de hevige concurrentie daalt de omzet voor 
conventionele analoge film vrij snel. De netto-omzet (1 april 2004 t/m 31 maart 2005, 
conform het boekjaar van het Japanse moederbedrijf) is hierdoor gedaald met € 34 
miljoen tot€ 510, 1 miljoen. De nettowinst komt uit op€ 30,7 miljoen en het rendement 
op omzet op 7,2%. De jaarcijfers van vorig jaar (1 april 2005 t/m 31 maart 2006) zijn 
nog niet beschikbaar voor dit rapport. 
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2 

2.1 

Organogrammen 

Topstructuur 

- - -
__,' ,' ~ - ~ / / ( _,/ ~ • '; _,) _: '_, ' j dj 

, C / 

figuur 1: Topstructuur Fuji Photo Film B.V. De pilaar "colour film factory" (P2F) zal per 1 oktober 
2006 te komen vervallen. 

2.2 Oude situatie 

~ -
Production P1 

P1 EOP 

P1 L 

P1 F 

P1FMT 

Production P2 

P3 F _j 
~-P- 3_Q_A _ l 

P3 T ! 
_ _j 

PS 8 

,---- --, 
President J 

TRL 

TRL LT ADM 

TRL QM 

TRL SQA/ASD 

ADMCL
7 

TRL PS 
PEAPI__] AOM PROC 

ADM FIN 

figuur 2: Organogram van de oude situatie. De rode onderdelen komen te vervallen en de gele 
onderdelen krijgen een andere positie, zie volgend figuur. 
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2.3 Nieuwe situatie: 

President 

Production P1 Production P3 PTS TRL PEA ADM 

Production Staff PTSIE TRL QAC PEA C&B ADM CP 

P3 P PTS E PEA wc Matters ADM LOG CLP 
Paper 

PTS IT PEA ESH ADM LOG PS 
PS 6 Plates 

PTS PM PEA H&LA ADM CL 
PS 8 TRL MST 

PTS CM PEA HR OPER ADM PROC 
P3 F TRL ASD 

PEA PIA ADM FIN 
P3 T TRL PI 

TRL LS 
P3 PE 

DIP group 
P1 LT P3 PRES 

P1 PE 

P1 PRES 

figuur 3: Organogram van de nieuwe situatie. De gele onderdelen zijn de veranderingen ten 
opzichte van de oude situatie, zie vorig figuur. 
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3 IMTEE Factorenschema (Alvarez et al, 2004) 
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4 Beschrijving LTSI factoren (Holton et al, 2000) 

Scale Name Scale Definition Scale Description # of a 
Items 

TRAINEE CHARACTERISTIC SCALES 
Learner Readiness The extent to which This factor addresses the degree to which the 4 .73 

individuals are prepared to individual had the opportunity to provide input 
enter and participate in a prior to the training, knew what to expect 
training program. during the training , and understood how 

training was related to job-related development 
and work performance. 

Performance Self- An individual's general The extent to which individuals feel confident 4 .76 
Efficacy belief that they are able to and self-assured about applying new abilities 

change their performance in their jobs, and can overcome obstacles that 
when they want to . hinder the use of new knowledge and skills . 

MOT/VAT/ON SCALES 
Motivation to The direction , intensity and The extent to which individuals are motivated 4 .83 
Transfer Learning. persistence of effort to utilize learning in their work. This includes 

toward utilizing in a work the degree to wh ich individuals feel better able 
setting skills and to perform, plan to use new skills and 
knowledge learned in knowledge, and believe new skills will help 
training . them to more effectively perform on-the-job 

Transfer Effort- The expectation that effort The extent to which individuals believe that 4 .81 
Performance devoted to transferring applying skills and knowledge learned in 
Expectations learning will lead to training will improve their performance. This 

changes in job includes whether an individual believes that 
performance. investing effort to util ize new skills has made a 

difference in the past or will affect future 
productivity and effectiveness. 

Performance--- The expectation that The extent to which individuals believe the 5 .83 
Outcomes changes in job application of skills and knowledge learned in 
Expectations performance will lead to training will lead to recognition they value. 

outcomes valued by the This includes the extent to which organizations 
individual. demonstrate the link between development, 

performance, and recognition , clearly articulate 
performance expectations, recognize 
individuals when they do well , reward 
individuals for effective and improved 
performance, and create an environment in 
which individuals feel good about performing 
well. 

WORK ENVIRONMENT SCALES 
Feedback/Perfor- Formal and informal The extent to which individuals receive 4 .70 
mance Coaching indicators trom an constructive input, assistance, and feedback 

organization about an trom people in their work environment (peers, 
individual's job employees, colleagues, managers, etc .. ) when 
performance applying new abilities or attempting to improve 

work performance. Feedback may be formal 
or informal cues trom the workplace. 

Supervisor/Manager The extent to which This includes managers' involvement in 6 .91 
Support managers support and clarifying performance expectations after 

reinforce the use of training , identifying opportunities to apply new 
learning on-the-job. skills and knowledge, setting realistic goals 

based on training, working with individuals on 
problems encountered while applying new 
skills, and providing feedback when individuals 
successfullv aoolv new abilities. 

Supervisor/Manager The extent to which This includes when managers oppose the use 3 .63 
Sanctions individuals perceive of new skills and knowledge, use techniques 

negative responses trom different trom those taught in training , do not 
managers when applying assist individuals in identifying opportunities to 
skills learned in training . aooly new skills and knowledge, or provide 

Effectiviteit van veiligheidstrain ingen 8 
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inadequate or negative feedback when 
individuals successfully apply learning on-the-
iob. 

Peer Support The extent to which peers This includes the degree to which peers 4 .83 
reinforce and support use mutually identify and implement opportunities 
of learning on-the-job. to apply skills and knowledge learned in 

training , encourage the use of or expect the 
application of new skills , display patience with 
difficulties associated with applying new skills, 
or demonstrate appreciation tor the use of new 
skills 

Resistancelopennes The extent to which This includes the work groups' resistance to 6 .85 
s to Change prevailing group norms are change, willingness to invest energy to 

perceived by individuals to change, and degree of support provided to 
resist or discourage the individuals who use techniques learned in 
use of skills and training . 
knowledge acquired in 
traininQ . 

Personal Outcomes- The degree to which Positive outcomes include: increased 3 .69 
Positive applying training on the job productivity and work effectiveness, increased 

leads to outcomes that are personal satisfaction , additional respect , a 
positive tor the individual. salary increase or reward , the opportunity to 

further career development plans, or the 
opportunity to advance in the organization. 

Personal The extent to which Negative outcomes include: reprimands, 4 .76 
Outcomes- individuals believe that if penalties, peer resentment, too much new 
Negative they do not apply new work, or the likelihood of not getting a raise if 

skills and knowledge newly acquired skills are utilized 
learned in training that it 
will lead to outcomes that 
are neçiative. 

ABILITY SCALES 
Opportunity to Use The extent to which This includes an organization providing 4 .70 
Learning trainees are provided with individuals with opportunities to apply new 

or obtain resources and skills, resources needed to use new skills 
tasks on the job enabling (equipment, information , materials, supplies), 
them to use the skills and adequate financial and human resources. 
taught in traininQ. 

Personal Capacity The extent to which This factor addresses the extent to which 4 .68 
for Transfer individuals have the time, individuals ' work load, schedule, personal 

energy and mental space energy, and stress-level facilitate or inhibit the 
in their work lives to make application of new learning on-the-job. 
changes required to 
transfer learninQ to the iob. 

Perceived Content The extent to which the This factor addresses the degree to which 5 .84 
Validity trainees judge the training skills and knowledge taught are similar to 

content to accurately performance expectations as well as what the 
reflect job requirements . individual needed to perform more effectively. 

lt also addresses the extent to which 
instructional methods, aids, and equipment 
used in training are similar to these used in an 
individual's work environment. 

Transfer Design. The extent to which The extent to which the training program is 4 .85 
training has been designed to clearly link learning with on-the-job 
designed to give trainees performance through the use of clear 
the ability to transfer examples, methods similar to the work 
learning to job application environment, and activities and exercises that 
and the training clearly demonstrate how to apply new 
instructions match the job knowledge and skills . 
requirements 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen 9 
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5 Vragen per factor LTSI (Holten, Bates & Ruona, 2000) 

Vragen voor specifiek trainingsprogramma: 

Learner readiness = Deelnemer gereedheid (4) 
1. Voorafgaand aan de training , wist ik hoe de training van invloed zou zijn op mijn prestaties. 
2. Voorafgaand aan de training , begreep ik goed hoe deze zou aansluiten bij mijn ontwikkeling in 

mijn werk. 
3. Ik wist wat ik van de training kon verwachten , voordat ik eraan begon. 
4. De verwachte resultaten van deze training waren duidelijk bij aanvang van de training . 

Motivation to transfer= Motivatie voor transfer (4) 
1. Training zal leiden tot hogere persoonlijke productiviteit. 
2. Na afloop van de training , sta ik te popelen om in mijn werk uit te proberen wat ik heb geleerd . 
3. Ik denk dat de training me zal helpen om mijn huidige werk beter te doen. 
4. Ik word enthousiast als ik eraan denk om mijn nieuwe kennis te gaan proberen in mijn werk. 

Positive personal outcomes = Persoonlijke uitkomsten positief (3) 
1. Als ik mijn training succesvol toepas, krijg ik een salarisverhoging . 
2. Medewerkers in deze organisatie krijgen geregeld een 'extraatje' als ze hun nieuwe 

vaardigheden in het werk gebruiken. 
3. Als ik mijn training niet gebruik is het onwaarschijnlijk dat ik een salarisverhoging krijg. 

Negative personal outcomes = Persoonlijke uitkomsten negatief (4) 
1. Werknemers in deze organisatie worden bestraft als ze niet toepassen wat ze geleerd hebben 

in de training . 
2. Als ik geen gebruik maak van de nieuwe technieken die ik in de training geleerd, word ik 

berispt. 
3. Als ik mijn training niet gebruik, zal me dat een waarschuwing opleveren. 
4. Als medewerkers in deze organisatie hun training niet gebruiken, dan valt dat op. 

Personal capacity for transfer= Persoonlijke capaciteit voor transfer (4) 
1. Mijn hoeveelheid werk biedt ruimte om de nieuwe dingen die ik heb geleerd , uit te proberen. 
2. Ik heb tijd in mijn dagelijkse schema om mijn nieuw geleerde dingen in te passen in mijn 

manier van werken. 
3. Iemand zal mijn prioriteiten aan moeten passen, voordat ik mijn nieuwe kennis kan toepassen 

(R)*. 
4. Ik zou willen dat ik tijd had om de dingen te doen zoals ik weet dat ze gedaan zouden moeten 

worden (R)*. 

Peer support = Support van collega's (4) 
1. Mijn collega's stellen het op prijs als ik mijn nieuwe vaardigheden gebruik die ik in de training 

geleerd heb. 
2. Mijn collega's moedigen me aan de vaardigheden te gebruiken die ik in de training geleerd 

heb. 
3. Op mijn werk verwachten mijn collega's dat ik ook gebruik maak van wat ik leer in training . 
4. Mijn collega's hebben geduld met me als ik nieuwe vaardigheden of technieken in mijn werk 

uitprobeer. 

Supervisor/Coach support= Support van leidinggevende (6) 
1. Mijn leidinggevende en ik komen geregeld bij elkaar om problemen aan te pakken die ik zou 

kunnen hebben bij het toepassen van mijn training . 
2. Mijn leidinggevende bespreekt manieren met me om de training in mijn werk toe te passen . 
3. Mijn leidinggevende toont interesse in wat ik leer in een training . 
4. Mijn leidinggevende stelt doelen voor me die me aanmoedigen de training in mijn werk toe te 

passen . 
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5. Wanneer ik mijn training gebruik, laat mijn leidinggevende me weten dat ik mijn werk goed 

doe. 
6. Mijn leidinggevende helpt me om realistische doelen te stellen voor mijn werkprestaties 

gebaseerd op deze training . 

Supervisor/Coach sanctions = Sancties van leidinggevende (3) 
1. Mijn leidinggevende verzet zich tegen het gebruik van de technieken die ik in de training heb 

geleerd. 
2. Mijn leidinggevende zou andere technieken gebruiken dan ik zou gebruiken, als ik mijn 

training zou toepassen . 
3. Mijn leidinggevende denkt dat ik niet effectief ben als ik de technieken gebruik die ik in de 

training geleerd heb. 

Perceived content validity = Waargenomen inhoudsvaliditeit (5) 
1. De hulpmiddelen die in de training worden gebruikt (benodigdheden, afbeeldingen , etc.), lijken 

veel op echte dingen die ik gebruik in mijn werk. 
2. De methodes die bij de training worden gebruikt, lijken erg op de aanpak die we in het werk 

volgen. 
3. Ik vind het fijn dat training zoveel op mijn echte werk lijkt. 
4. Wat is behandeld in de training sluit nauw aan bij mijn functie-eisen . 
5. De situaties die in de training geschetst worden , lijken veel op de situaties die ik tegenkom in 

mijn werk. 

Opportunity to use = Mogelijkheid tot toepassen (4) 
1. De middelen die ik nodig heb om te gebruiken wat ik heb geleerd , zullen beschikbaar zijn na 

de training . 
2. Er is genoeg ondersteunend personeel aanwezig zodat het voor mij mogelijk is de in de 

training opgedane vaardigheden toe te passen. 
3. Op mijn werk zijn er budgetbeperkingen die me ervan weerhouden om nieuwe vaardigheden 

uit de training te gebruiken (R)*. 
4. Het zal moeilijk worden om materialen en middelen te krijgen die nodig zijn om de kennis en 

vaardigheden te gebruiken die ik in de training heb geleerd (R)*. 

Transfer design = Transferontwerp (4) 
1. De activiteiten en oefeningen die de trainer(s) heeft (hebben) gebruikt, hebben eraan 

bijgedragen dat ik wist hoe ik het geleerde in mijn werk kan toepassen . 
2. Het is duidelijk dat degenen die de training geven, begrijpen hoe ik ga gebruiken wat ik leer. 
3. De trainer(s) gebruikte(n) veel voorbeelden die me lieten zien hoe ik het geleerde in mijn werk 

kon toepassen . 
4. Door de manier waarop de trainer(s) de stof behandelde(n) kreeg ik meer vertrouwen dat ik 

het zou kunnen toepassen. 

Vragen voor training in het algemeen in de organisatie: 

Transfer effort-performance expectations = Transferinspanning-prestatie verwachtin
gen (4) 

1. Mijn werkprestaties verbeteren als ik de nieuwe dingen toepas die ik geleerd heb. 
2. Hoe meer ik mijn best doe om te leren, des te beter presteer ik in mijn werk. 
3. Training helpt me gewoonlijk om mijn productiviteit te verbeteren . 
4. Hoe meer ik trainingen toepas in mijn werk, des te beter doe ik mijn werk. 

Performance-outcomes expectations = prestatie-gevolgen verwachtingen (5) 
1. De organisatie schat mijn prestaties niet echt op waarde (R)*. 
2. De mensen die hier beloond worden , zijn ook meestal degenen die het verdienen . 
3. Als ik dingen doe om mijn prestaties te verbeteren , heeft dat zeker positieve gevolgen voor 

me. 
4. Mensen hebben het hier in de gaten als je iets goed doet. 
5. Mijn baan is ideaal voor iemand die graag beloond wordt als hij iets heel goed doet. 
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Openness to change = Openheid voor verandering (6) 
1. Mensen in mijn groep geven over het algemeen de voorkeur aan het gebruik van bestaande 

methodes boven het proberen van nieuwe methodes uit een training (R)*. 
2. Ervaren werknemers in mijn groep houden anderen voor de gek als ze nieuwe technieken 

gebruiken die ze in een training hebben geleerd (R)*. 
3. Mensen in mijn groep staan ervoor open om hun manier van werken aan te passen. 
4. Mensen in mijn groep zijn niet bereid zich in te spannen om hun manier van werken te 

veranderen (R)*. 
5. De groep waarin ik werk probeert niet graag nieuwe manieren van werken uit (R)*. 
6. De groep waarin ik werk staat open voor verandering als het onze werkprestaties verbetert. 

Feedback/performance coaching = Feedback/prestatiecoaching (4) 
1. Na een training krijg ik feedback van anderen over hoe goed ik toepas wat ik heb geleerd. 
2. Mensen vertellen me vaak dingen om me te helpen mijn werkprestaties te verbeteren . 
3. Als ik nieuwe dingen probeer die ik geleerd heb, weet ik wie me zal helpen. 
4. Ik heb geregeld gesprekken met mensen over hoe ik mijn prestaties kan verbeteren. 

Performance self-efficacy = Prestatie zelfvertrouwen (4) 
1. Ik heb veel vertrouwen in mijn bekwaamheid om nieuwe vaardigheden te gebruiken in mijn 

werk. 
2. Ik twijfel nooit aan mijn vermogen om nieuw geleerde vaardigheden in mijn baan te gebruiken. 
3. Ik weet zeker dat ik belemmeringen op mijn werk kan overwinnen, die me hinderen in het 

gebruik van mijn nieuwe vaardigheden of kennis. 
4. Op mijn werk heb ik veel vertrouwen dat ik dingen die ik in de training heb geleerd , toe kan 

passen, zelfs in moeilijke of belastende situaties. 

(R) staat voor reverse (tegenovergestelde) . Dit houdt in dat de vraag op een manier is gesteld 
dat ze tegengesteld is aan de factor. 
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6 General safety behaviour scale (Mearns et al, 2000) 

1 Ik negeer veiligheidsregels om het werk af te krijgen . 
2 Ik houd niet vast aan praktijkvoorschriften als ik onder druk sta. 
3 Ik houd me niet aan werkprocedures. 
4 Ik neem risico 's om het werk af te krijgen . 
5 Ik zet de regels naar mijn hand om een doel te bereiken. 
6 Ik werk beter als ik sommige regels negeer. 
7 Omstandigheden op de werkplaats verhinderen dat ik volgens de regels werk. 
8 Ik omzeil regels als dat geen of weinig risico met zich meebrengt. 
9 Ik houd me niet aan regels vanwege druk van het management. 

Deze vragen zijn vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands door een beëdigd 
vertaler. 
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7 Vragen veiligheidsklimaat op organisatieniveau 
{Zohar & Luria, 2005) 

Beleidsniveau: 

Het Management Team bij Fujifilm Tilburg ... 

1. reageert snel om het probleem op te lossen als ze geïnformeerd wordt over 
veiligheidsgevaar. 

2. dringt aan op grondige en regelmatige veiligheidscontroles en inspecties. 
3. probeert voortdurend veiligheidsniveaus op elke afdeling te verbeteren . 
4. verschaft alle middelen die nodig zijn om het werk veilig uit te voeren. 
5. staat erop dat we veilig werken als het werk achter raakt op schema. 
6. corrigeert elk veiligheidsgevaar snel (ook als het duur is). 
7. geeft werknemers gedetailleerde veiligheidsrapporten (bijv. over verwondingen , 

over bijna-ongelukken 
8. neemt iemands veiligheidsgedrag in overweging als mensen overgeplaatst/ 

gepromoveerd worden. 
9. verlangt van elke manager dat hij/zij de veiligheid in zijn/haar afdeling verbetert. 
10. investeert veel tijd en geld in veiligheidstraining voor werknemers. 
11 . gebruikt alle beschikbare informatie om bestaande veiligheidsregels te verbeteren. 
12. luistert zorgvuldig naar de ideeën van werknemers over het verbeteren van de 

veiligheid . 
13. neemt veiligheid in beschouwing als de productiesnelheid en -schema's worden 

opgesteld . 
14. geeft werknemers veel informatie over veiligheidsonderwerpen. 
15. houdt regelmatig bijeenkomsten om veiligheidsbewustzijn te verhogen (bijv. 

presentaties, formele bijeenkomsten) . 
16. geeft veiligheidspersoneel de bevoegdheden die ze nodig hebben om hun werk te 

doen. 

Items omvatten drie thema's: actieve gebruiken (controleren, op naleving toezien) , 
pro-actieve gebruiken (leren en ontwikkeling promoten) , en verklarende gebruiken 
(uitleggen, informeren) . 

Deze vragen zijn vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands door een beëdigd 
vertaler. 
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8 Vragen veiligheidsklimaat op groepsniveau 
(Zohar & Luria, 2005) 

Werkplekniveau: 

Mijn directe leidinggevende .. . 
1. zorgt ervoor dat we alle middelen krijgen die nodig zijn om het werk veilig uit te 

voeren . 
2. controleert regelmatig of we allemaal de veiligheidsregels naleven. 
3. bespreekt met ons hoe de veiligheid verbeterd kan worden . 
4. komt met toelichtingen/uitleg (en zorgt niet alleen voor naleving) om ervoor te 

zorgen dat we veilig werken. 
5. benadrukt de veiligheidsprocedures als we onder druk werken. 
6. vertelt ons regelmatig over de gevaren die met ons werk gepaard (kunnen) gaan. 
7. weigert veiligheidsregels te negeren als het werk achter raakt op schema. 
8. staat erop dat we veilig werken als we vermoeid of gestresst zijn . 
9. herinnert werknemers die dat nodig hebben dat er veilig gewerkt moet worden. 
10. zorgt ervoor dat alle veiligheidsregels worden nageleefd (en niet alleen de 

belangrijkste). 
11 . dringt erop aan dat we de veiligheidsregels naleven als we apparatuur en 

machines repareren. 
12. complimenteert werknemers die speciaal op veiligheid letten. 
13. let op de veiligheid aan het eind van een ploeg als we naar huis willen. 
14. spendeert tijd om ons te helpen leren problemen te zien voordat ze ontstaan. 
15. praat tijdens de werkweek regelmatig over veiligheidsonderwerpen. 
16. dringt er op aan dat we een veiligheidsuitrusting dragen ook/zelfs als deze 

oncomfortabel zit. 

Items omvatten drie thema's: actieve gebruiken (toezicht houden, controleren) , pro
actieve gebruiken (instrueren, begeleiden) , en verklarende gebruiken (uitleggen, 
informeren). 

Deze vragen zijn vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands door een beëdigd 
vertaler. 
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9 

9.1 

Brieven 

Brief voor trainer 

Geachte trainer, 

Fuji Photo Film Tilburg houdt in samenwerking met de TU Eindhoven een onderzoek naar 
veiligheidstrainingen. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de effectiviteit 
van de veiligheidstrainingen. Via de ontwikkeling van een model zijn de relevante factoren 
bepaald die de effectiviteit van veiligheidstrainingen beïnvloeden. Deze factoren zullen in de 
komende maanden worden gemeten en gewaardeerd . 

Doelstellingen van het onderzoek 
Door middel van het afnemen van een vragenlijst is het de bedoeling om de kwaliteit van de 
veiligheidstrainingen, de training in het algemeen in de organisatie en het veiligheidsklimaat te 
beoordelen. Door te kijken naar verschillende factoren die de effectiviteit van deze trainingen 
beïnvloeden, kan er bepaald worden welke van deze factoren voor verbetering in aanmerking 
komen. In de vragenlijst wordt er gekeken naar factoren zoals motivatie, support van collega's, 
support van leidinggevenden, zelfvertrouwen, feedback, veiligheidsklimaat etc. In de 
vragenlijst worden er ook gegevens over jullie als trainers ingevuld. Dit wordt alleen gedaan 
om een beter inzicht te krijgen in de variatie van de kwaliteit om hierop te kunnen sturen. Deze 
enquête wordt dus NIET gebruikt om personen als individu te beoordelen! 

Vragenlijst 
De vragenlijst bevat vragen/stellingen om eerder genoemde doelstellingen te realiseren . Deze 
vragenlijst wordt direct na de training uitgedeeld. De deelnemers zullen hier ongeveer een half 
uur voor nodig hebben. 

Enkele weken na de training zullen nog korte vragenlijsten opgestuurd worden naar de 
deelnemers, als zij de nieuwe kennis uit de training in praktijk hebben kunnen brengen. Deze 
vragenlijst zal stellingen bevatten over gedrag dat samenhangt met de specifieke 
veiligheidstraining die de deelnemers hebben gevolgd . 

Vertrouwelijkheid 
Al de gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. Alleen de onderzoekers van de 
TU Eindhoven krijgen inzage in de ingevulde vragenlijsten . In de rapportage zullen de 
gegevens niet herleidbaar zijn tot personen in de organisatie. Niet van de deelnemers die de 
enquête invullen en ook niet van de trainers of leidinggevenden. 

Op de voorbladen van de enquêtes zijn nummers geschreven. Deze nummers zijn gekoppeld 
aan de namen van de deelnemers. De onderzoeker is als enige op de hoogte van deze 
koppeling . De ingevulde gegevens zijn dus anoniem. 

Resultaten 
De resultaten van deze enquête en eventuele verbeteringen zullen in juni aan de organisatie 
teruggekoppeld worden. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze enquête dan kan u bellen naar (013-
579)1955 of mailen naar frmu@fuj i-ef.nl. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Frank-Jan Mutsters 
Afstudeerder TU Eindhoven 

Loes de Boer 
HRD Manager 
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9.2 Brief voor trainingsdeelnemers 

Geachte (trainings-)deelnemer, 

Fuji Photo Film Tilburg vindt de veiligheid van haar medewerkers erg belangrijk. Fujifilm Tilburg probeert 
deze veiligheid op meerdere manieren te realiseren. Één van deze manieren is het geven van 
veiligheidstrainingen. Op dit moment wordt er in samenwerking met de TU Eindhoven een onderzoek 
gehouden naar de effectiviteit van veiligheidstrainingen . Via de ontwikkeling van een model zijn de 
relevante factoren bepaald die de effectiviteit van veiligheidstrainingen beïnvloeden. Deze factoren zullen 
in de komende maanden worden gemeten en gewaardeerd. 

Doelstelling enquête 
Door middel van het afnemen van een vragenlijst is het de bedoeling om de kwaliteit van de 
veiligheidstrainingen , de training in het algemeen in de organisatie en het veiligheidsklimaat te 
beoordelen . Door te kijken naar verschillende factoren die de effectiviteit van de trainingen beïnvloeden, 
kan er bepaald worden welke van deze factoren voor verbetering in aanmerking komen . Deze enquête 
wordt dus NIET gebruikt om personen te beoordelen! 

Vragenlijst 
De vragenlijst bevat vragen/stellingen om eerder genoemde doelstellingen te realiseren . U wordt 
gevraagd de vragenlijst volledig in te vullen. Hiervoor zult u ongeveer een half uur nodig hebben. De 
vragenlijst wordt direct na de training uitgedeeld. Probeer niet te lang stil te staan bij een antwoord, het 
eerste antwoord is vaak het beste. 

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Er wordt daarom gevraagd de vragenlijst alleen en zelfstandig in te 
vullen zonder te overleggen met andere deelnemers. Er zijn geen goede of foute antwoorden mogelijk bij 
het beantwoorden van deze vragenlijst. Bepaalde vragen zullen nogal op elkaar lijken. Laat u hier niet 
door afleiden. Op deze manier wordt er namelijk geprobeerd een onderwerp (waar de vragen betrekking 
op hebben) genuanceerd in beeld te brengen. 

Lees de instructies in de enquête a.u.b. goed door. Vooral de grijze balken in de enquête geven 
belangrijke informatie. 

Vervolg onderzoek 
Enkele weken na de training zal nog een korte vragenlijst opgestuurd worden, als u de nieuwe kennis in 
praktijk hebt kunnen brengen. Hiervoor zult u slechts vijf minuten nodig hebben. Deze vragenlijst zal 
stellingen bevatten over gedrag dat samenhangt met de specifieke veiligheidstraining die u heeft 
gevolgd. U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst ook in te vullen in het belang van het onderzoek. 

Vertrouwelijkheid 
Al uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden . Alleen de onderzoekers van de TU 
Eindhoven krijgen inzage in de ingevulde vragenlijsten . In de rapportage zullen de gegevens niet 
herleidbaar zijn tot personen in de organisatie. Niet van de deelnemers die de enquête invullen en ook 
niet van de trainers of leidinggevenden. 

Op de voorbladen van de enquêtes zijn nummers geschreven. Deze nummers zijn gekoppeld aan de 
namen van de deelnemers. De onderzoeker is als enige op de hoogte van deze koppeling. De ingevulde 
gegevens zijn dus anoniem. 

Resultaten 
De resultaten van deze enquête en eventuele verbeteringen zullen in juni aan de organisatie 
teruggekoppeld worden . 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze enquête dan kan u bellen naar (013-579)1955 of 
mailen naar frmu@fuji-ef.nl. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Frank-Jan Mutsters 
Afstudeerder TU Eindhoven 
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10 E-mails 

10.1 E-mail voor deelnemers "gewone" trainingen 

Geachte Fuji-medewerker, 

Graag wil ik me even voorstellen . Ik ben Frank-Jan Mutsters, student Technische 
Bedrijfskunde aan de Universiteit Eindhoven. Ik ben sinds begin oktober werkzaam als stagiair 
bij de afdeling PEA-HD. In het kader hiervan ben ik bezig met een onderzoek naar de 
effectiviteit van veiligheidstrainingen. 

Voor dit onderzoek richt ik mij op deelnemers van veiligheidstrainingen . Volgens mijn 
informatie volgt u volgende week een veiligheidstraining (Reach-/HefTruck) . Na deze training 
zal een vragenlijst uitgedeeld worden en ik wil u vriendelijk verzoeken deze in te vullen . 

In de bijlage vindt u een brief met meer informatie over dit onderzoek. Als u nog vragen heeft, 
kunt u altijd contact met mij opnemen via mail (frmu@fuji-ef.nl) of telefoon ( 1955). 

MVG, 

Frank-Jan Mutsters 
Stagiair afdeling PEA-HD 
Ext. 013-5791955 
frmu@fuji-ef.nl 

10.2 E-mail voor leidinggevenden van trainingen uit januari 

Geachte ..... , 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Frank-Jan Mutsters en studeer Technische 
Bedrijfskunde aan de Universiteit Eindhoven. Ik ben sinds begin oktober werkzaam als stagiair 
bij de afdeling PEA-HD. In het kader hiervan ben ik bezig met een onderzoek naar de 
effectiviteit van veiligheidstrainingen. 

Voor dit onderzoek richt ik mij op deelnemers van veiligheidstrainingen . Volgens mijn 
informatie heeft/hebben de volgende werknemer(s) uit uw ploeg in januari een SIP Refresher
training gevolgd : 

Ik wil deze medewerker(s) benaderen voor een enquête en ik hoop dat u hier uw medewerking 
aan wil verlenen. Zodra uw toestemming verleent, zal ik de vragenlijst naar de medewerker(s) 
opsturen (met een begeleidende e-mail) . Ik wil u verzoeken om uw medewerker(s) te vragen 
of ze deze vragenlijst willen invullen en naar mij op te sturen. 

In de bijlage vindt u een brief met meer informatie over dit onderzoek. Als u nog vragen heeft, 
kunt u altijd contact met mij opnemen via mail (frmu@fuji-ef.nl) of telefoon (1955) . 

Wil u een reply-mail sturen als u toestemming geeft voor dit onderzoek? 

Alvast bedankt voor uw medewerking , 

MVG, 

Frank-Jan Mutsters 
Stagiair afdeling PEA-HD 
Ext. 013-5791955 of frmu@fuji-ef.nl 
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10.3 E-mail voor deelnemers van trainingen uit januari, tevens introductiebrief 

Geachte Fuji-medewerker, 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Frank-Jan Mutsters, student Technische 
Bedrijfskunde aan de Universiteit Eindhoven. Ik ben sinds begin oktober werkzaam 
als stagiair bij de afdeling PEA-HD. In het kader hiervan ben ik bezig met een 
onderzoek naar de effectiviteit van veiligheidstrainingen. 

Voor dit onderzoek richt ik mij op deelnemers van veiligheidstrainingen . Volgens mijn 
informatie heeft u in januari een veil igheidstraining (SIP Refresher) gevolgd. Ik wil 
deze training graag in mijn onderzoek meenemen. Daarom zal ik een vragenlijst naar 
u opsturen via een interne post envelop en ik wil u vriendelijk verzoeken deze in te 
vullen . 

In de interne post envelop vindt u naast deze introductiebrief/mail: 
• een brief met meer informatie over dit onderzoek 
• een envelop waarin de ingevulde enquête gestopt kan worden (voor 

waarborging anonimiteit) 
• de enquête zelf. 

Ik wil u verzoeken de enquête binnen twee weken in te vullen en terug te sturen via 
de interne post naar Frank-Jan Mutsters, MO-9. 

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen via mail (frmu@fuji
ef.nl) of telefoon (1955). 

Alvast bedankt voor uw medewerking , 

MVG, 

Frank-Jan Mutsters 
Stagiair afdeling PEA-HD 
Ext. 013-5791955 
frmu@fuji-ef.nl 
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11 Betekenissen LTSl-factoren 

Deelnemer gereedheid (Learner readiness) : De mate waarin deelnemers voorbereid 
zijn om deel te nemen aan een training . 

Mogelijkheid tot toepassen (Opportunity to use): De mate waarin 
trainingsdeelnemers de mogelijkheid en middelen geboden wordt in het werk om de 
training in het werk toe te passen. 

Motivatie voor transfer (Motivation to transfer) : De richting , intensiteit en 
vastberadenheid van deelnemers om de kennis en vaardigheden uit de training toe te 
passen in het werk. 

Openheid voor verandering (Openness to change): De mate waarin geldende 
groepsnormen worden ervaren als een belemmering of bedreiging voor het toepassen 
van kennis en vaardigheden uit de training . 

Persoonlijke capaciteit voor transfer (Personal capacity for transfer): De mate 
waarin de deelnemers de tijd , energie en ruimte hebben in hun werkomgeving om 
veranderingen door te voeren die nodig zijn voor het uitvoeren van de nieuwe kennis 
en vaardigheden uit de training . 

Persoonlijke uitkomsten negatief (Negative personal outcomes) : De mate waarin 
individuen geloven dat het niet toepassen van kennis en vaardigheden uit de training 
leidt tot negatieve gevolgen voor ze. 

Persoonlijke uitkomsten positief (Positive personal outcomes): De mate waarin 
individuen geloven dat het toepassen van kennis en vaardigheden leidt tot positieve 
gevolgen voor ze. 

Prestatie zelfvertrouwen (Performance self-efficacy) : Het algemene geloof van 
iemand dat hij/zij in staat is om zijn/haar prestaties te veranderen op de manier 
waarop iemand dat wil. 

Prestatiecoaching (Feedback/performance coaching) : Formele en informele 
indicaties vanuit de organisatie over het presteren van de werknemers in het werk. 

Prestatie-gevolgen verwachtingen (Performance-outcomes expectations) : De 
verwachting dat veranderingen in werkprestaties leiden tot gevalideerde gevolgen. 

Sancties van leidinggevende (Supervisor sanctions) : De mate waarin individuen 
negatieve respons krijgen van leidinggevenden bij het toepassen van nieuwe kennis 
en vaardigheden uit de training tijdens het werk. 

Support van collega's (Peer support) : De mate waarin collega's het leren tijdens 
werk versterken en ondersteunen. 

Support van leidinggevende (Supervisor support): De mate waarin leiding
gevenden het gebruik van leren tijdens het werk versterken en ondersteunen. 
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TU/e ~ FUJIFILM 
Transferinspanning-prestatie verwachtingen (Transfer effort-performance 
expectations): De verwachting dat inspanningen om de nieuwe kennis en 
vaardigheden zullen leiden tot veranderingen in werkprestaties. 

Transferontwerp (Transfer design): De mate waarin de training ontworpen en 
gehouden is waardoor deelnemers de mogelijkheid krijgen voor de transfer van 
nieuwe kennis en vaardigheden in het werk en de mate waarop trainingsinstructies 
aansluiten bij de doelstellingen in het werk. 

Waargenomen inhoudsvaliditeit (Perceived content validity) : De mate waarin de 
deelnemers vinden dat de inhoud van de training een goede reflectie is van de eisen 
die eraan gesteld worden . 
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TU/e ~ FUJIFILM 
12 Enquête 

12.1 Voorblad van de enquête 

Nr: ..... . 

Enquête 

Onderzoek naar de effectiviteit van 
veiligheidstrainingen 

Hieronder volgen enkele aandachtspunten en instructies voor het invullen van 
deze enquête. Deze vragenlijst dient direct na de veiligheidstraining te worden 
ingevuld. Het doel van deze enquête is de effectiviteit van veiligheids
trainingen te onderzoeken. Voor meer specifieke informatie verwijs ik u naar 
de begeleidende brief. 

Let op: 
1. Uw vragenlijst zal persoonlijk behandeld worden en niet door iemand 

van Fuji Photo Film ingezien worden. 
2. Al uw antwoorden zullen als vertrouwelijk worden behandeld door de 

onderzoeker en de TU Eindhoven. 
3. Rechtsboven op dit voorblad staat een nummer vermeld . Dit nummer is 

gekoppeld aan uw naam. De onderzoeker is de enige die van de 
'koppeling ' tussen naam en nummer op de hoogte is. 

Instructies: 
1. Beantwoord elke vraag door het antwoord in te vullen dat het beste uw 

mening weergeeft. 
2. Er zijn géén goede of foute antwoorden. 
3. Lees de instructies in deze enquête goed door. Let op de grijze balken! 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Datum: ..... -... .. -2006 
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TU/e ~ FUJIFILM 
12.2 De enquête 

Zie de hierna volgende pagina's (1 t/m 8) voor de enquête. 

12.3 Specifieke vragen van trainingen uit januari 

Zie de hierna volgende pagina's (9 t/m 11) voor de specifieke gedeeltes van de 
enquête. 
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U wordt verzocht een kruisje te zetten in het vakje dat op u van toepassing is of in te vullen 
wat van u gevraagd wordt. 

1. Op welke afdeling bent u werkzaam? Afdeling/sectie: 

2. Wat is uw leeftijd? ...... Jaar 

( ) lagere school 
( ) lager beroepsonderwijs (bijv. LTS, LEAO) 

3. Wat is uw 
hoogst 
voltooide 
school-

( ) middelbaar algemeen onderwijs (bijv. MAVO, MULO, ULO) 
( ) middelbaar beroepsonderwijs (bijv.MTS, MEAO) 

opleiding? ( ) voorgezet algemeen onderwijs (bij v. HAVO, VWO, HBS) 
( ) hoger beroepsonderwijs (bijv. HTS, HEAO, PABO) 
( ) academisch onderwijs (bijv. universiteit) 
( ) anders, namelij__k_ ._ . .. . .. . .. . ..... . .. . .. . ... ..... . 

4. Hoeveel jaar werkt u bij Fujifilm Tilburg? . . .. . . Jaar 
5. Hoeveel jaar werkt u in uw huidige functie? ...... Jaar 
6. Had u ervaring met hetgeen dat in de nee enigszins 

training behandeld is? ( ) ( ) 
,__ ~ Wat is de naam van de gevolgde training? 

8. Wat is de naam van de trainer? 

ja 
( ) 

Omcirkel bij elke vraag het cijfer (1, 2, 3, 4 of 5) dat het beste uw mening over deze 
training weergeeft. 

1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4- Eens 5 - Zeer eens 

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan DEZE SPECIFIEKE TRAINING: 

9. Voorafgaand aan de training, wist ik hoe de training van invloed 
zou zijn op mijn prestaties. 

10. Training zal leiden tot hogere persoonlijke productiviteit. 

11. a afloop van de training, sta ik te popelen om in mijn werk uit 
te proberen wat ik heb ge leerd. 

12. Ik denk dat de training me zal helpen om mijn huidige werk 
beter te doen . 

13. Ik word enthousiast als ik eraan denk om mijn nieuwe kennis te 
gaan proberen in mijn werk. 

14. Als ik mijn training succesvol toepas, krijg ik een 
salarisverhoging. 

15. Voorafgaand aan de training, begreep ik goed hoe deze zou 
aansluiten bij mijn ontwikkeling in mijn werk. 

16 . Ik wist wat ik van de training kon verwachten , voordat ik eraan 
begon. 

17. De verwachte resultaten van deze training waren duidelijk bij 
aanvang van de training. 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

_____ _ _Q_a door o de v _o_l~en_d_e~ a~g~i_n_a ___________ _ 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5- Zeer eens 

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan DEZE SPECIFIEKE TRAINING: 

18. Werknemers in deze organisatie worden bestraft als ze niet 1 2 3 4 5 
toepassen wat ze geleerd hebben in de training. 

19. Medewerkers in deze organisatie krijgen geregeld een 'extraatje ' 
als ze hun nieuwe vaardigheden in het werk gebruiken. 

20. Als ik mijn training niet gebruik is het onwaarschijnlijk dat ik 
een salarisverhoging krij g. 

21. Mijn hoeveelheid werk biedt ruimte om de nieuwe dingen die ik 
heb geleerd, uit te proberen. 

22. Als ik geen gebruik maak van de nieuwe technieken die ik in de 
training geleerd , word ik berispt. 

23. Als ik mijn training niet gebruik, zal me dat een waarschuwing 
opleveren. 

24. Als medewerkers in deze organisatie hun training niet gebruiken , 
dan valt dat op. 

25. Ik heb tijd in mijn dagelijkse schema om mijn nieuw geleerde 
dingen in te passen in mijn manier van werken. 

26. Iemand zal mijn prioriteiten aan moeten passen, voordat ik mijn 
nieuwe kennis kan toepassen. 

27. Ik zou willen dat ik tijd had om de dingen te doen zoals ik weet 
dat ze gedaan zouden moeten worden. 

28. Mijn collega' s stellen het op prijs a ls ik mijn nieuwe 
vaardigheden gebruik die ik in de training geleerd heb. 

29. Mijn collega's moedigen me aan de vaardigheden te gebruiken 
die ik in de training geleerd heb. 

30. Op mijn werk verwachten mijn collega's dat ik ook gebruik. 
maak van wat ik leer in training. 

3 1. Mijn collega's hebben geduld met me als ik nieuwe 
vaardigheden of technieken in mijn werk uitprobeer. 

32. Mijn leidinggevende en ik komen geregeld bij elkaar om 
problemen aan te pakken die ik zou kunnen hebben bij het 
toepassen van mijn training. 

33 . Mijn leidinggevende bespreekt manieren met me om de training 
in mijn werk toe te passen. 

34. Mijn leidinggevende toont interesse in wat ik leer in een 
training. 

Ga door op de vol en_!i<!..P_agina 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 
,., 

4 5 ., 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 



-I - Zeer oneens 2 -Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4- Eens 5-Zeer eens 

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan DEZE SPECIFIEKE TRAINING: 

35 . Mijn leidinggevende verzet zich tegen het gebruik van de 2 3 4 5 
technieken die ik in de training heb geleerd. 

36. Mijn leidinggevende stelt doelen voor me die me aanmoedigen 2 3 4 5 
de training in mijn werk toe te passen. 

37. Wanneer ik mijn training gebruik, laat mijn leidinggevende me 2 3 4 5 
weten dat ik mijn werk goed doe. 

38. Mijn leidinggevende helpt me om realistische doelen te stellen 2 3 4 5 
voor mijn werkprestaties gebaseerd op deze training. 

39. Mijn leidinggevende zou andere technieken gebruiken dan ik 2 
,., 

4 5 .) 

zou gebruiken, als ik mijn training zou toepassen . 

40. Mijn leidinggevende denkt dat ik niet effectief ben als ik de 2 3 4 5 
technieken gebruik die ik in de training geleerd heb. 

41. De hulpmiddelen die in de training worden gebruikt 2 3 4 5 
(benodigdheden, afbeeldingen, etc.), lijken veel op echte dingen 
die ik gebruik in mijn werk. 

42. De methodes die bij de training worden gebruikt, lijken erg op 2 3 4 5 
de aanpak die we in het werk vo lgen. 

43 . Ik vind het fijn dat train ing zoveel op mijn echte werk lijkt. 2 3 4 5 

44. De activiteiten en oefeningen die de trainer(s) heeft (hebben) 2 3 4 5 
gebruikt, hebben eraan bijgedragen dat ik wist hoe ik het 
geleerde in mijn werk kan toepassen. 

45 . Het is duidelijk dat degenen die de training geven, begrijpen hoe 2 3 4 5 
ik ga gebruiken wat ik leer. 

46 . De trainer(s) gebruikte(n) veel voorbee lden die me lieten zien 2 
,., 

4 5 .) 

hoe ik het geleerde in mijn werk kon toepassen . 

47 . Door de manier waarop de trainer(s) de stofbehandelde(n) kreeg 2 3 4 5 
ik meer vertrouwen dat ik het zou kunnen toepassen. 

48. De middelen die ik nodig heb om te gebruiken wat ik heb 2 
,., 

4 5 .) 

geleerd, zullen beschikbaar zijn na de training. 

49. Wat is behandeld in de training sluit nauw aan bij mijn functie- 2 3 4 5 
eisen. 

50. De situaties die in de training geschetst worden, lijken veel op de 2 3 4 5 
situaties die ik tegenkom in mijn werk. 

Ga door (!JJ qe vol~ nde_J!EgÏ!!_a 
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-
1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5- Zeer eens 

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan DEZE SPECIFIEKE TRAINING: 

51. Er is genoeg ondersteunend personeel aanwezig zodat het voor 
mij mogelijk is de in de training opgedane vaardigheden toe te 
passen. 

2 3 4 5 

52. Op mijn werk zijn er budgetbeperkingen die me ervan 
weerhouden om nieuwe vaardigheden uit de training te 
gebruiken. 

2 3 4 5 

53 . Het zal moeilijk worden om materialen en middelen te krijgen 
die nodig zijn om de kennis en vaardigheden te gebruiken die ik 
in de training heb geleerd. 

2 3 4 5 

Beantwoord nu de vragen 54 t/m 76. Deze vragen hebben betrekking op: 
!!TRAINING IN HET ALGEMEEN IN DE ORGANISATIE!! 

Omcirkel bij elke vraag het cijfer (1, 2, 3, 4 of 5) dat het beste uw mening over de 
training weergeeft. 

1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5 - Zeer eens 
Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan TRAINING IN HET ALGEMEEN: 

54. De organisatie schat mijn prestaties niet echt op waarde. 2 3 4 5 

55. Mijn werkprestaties verbeteren als ik de nieuwe dingen toepas 2 3 4 5 
die ik geleerd heb. 

56. Hoe meer ik mijn best doe om te leren, des te beter presteer ik in 2 3 4 5 
mijn werk. 

57. De mensen die hier beloond worden, zijn ook meestal degenen 2 
,., 

4 5 .) 

die het verdienen. 

58. Als ik dingen doe om mijn prestaties te verbeteren, heeft dat 2 3 4 5 
zeker positieve gevolgen voor me. 

59. Training helpt me gewoonlijk om mijn productiviteit te 2 3 4 5 
verbeteren. 

60 . Mensen hebben het hier in de gaten als je iets goed doet. 2 3 4 5 

61 . Hoe meer ik trainingen toepas in mijn werk, des te beter doe ik 2 3 4 5 
mijn werk. 

62. Mijn baan is ideaal voor iemand die graag beloond wordt als hij 2 3 4 5 
iets heel goed doet. 

Ga door op de volgende pagina 
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1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5 - Zeer eens 

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan TRAINING IN HET ALGEMEEN: 

63 . Mensen in mijn groep geven over het algemeen de voorkeur aan 
het gebruik van bestaande methodes boven het proberen van 
nieuwe methodes uit een training. 

64. Ervaren werknemers in mijn groep houden anderen voor de gek 
a ls ze nieuwe technieken gebruiken die ze in een training hebben 
geleerd. 

65. Mensen in mijn groep staan ervoor open om hun manier van 
werken aan te passen. 

66 . Mensen in mijn groep zijn niet bereid zich in te spannen om hun 
manier van werken te veranderen. 

67. De groep waarin ik werk probeert niet graag nieuwe manieren 
van werken uit. 

68. De groep waarin ik werk staat open voor verandering als het 
onze werkprestaties verbetert. 

69. Na een training krijg ik feedback van anderen over hoe goed ik 
toepas wat ik heb geleerd . 

70. Ik heb veel vertrouwen in mijn bekwaamheid om nieuwe 
vaardigheden te gebruiken in mijn werk. 

71 . lk twijfel nooit aan mijn vermogen om nieuw ge leerde 
vaardigheden in mijn baan te gebruiken. 

72. Ik weet zeker dat ik belemmeringen op mijn werk kan 
overwinnen, die me hinderen in het gebruik van mijn nieuwe 
vaardigheden of kennis . 

73. Op mijn werk heb ik veel vertrouwen dat ik dingen die ik in de 
training heb geleerd, toe kan passen, zelfs in moeilijke of 
belastende situaties . 

74. Mensen vertellen me vaak dingen om me te helpen mijn 
werkprestaties te verbeteren. 

75 . Als ik nieuwe dingen probeer die ik geleerd heb, weet ik wie me 
zal helpen. 

76. Ik heb geregeld gesprekken met mensen over hoe ik mijn 
prestaties kan verbeteren. 

Ga doo!._ !!I!. de voj~nde PE_gjna 
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De volgende 9 vragen 77 t/m 85 gaan over VEILIGHEIDSGEDRAG. 
Omcirkel bij het elke vraag het cijfer (1, 2, 3, 4 of 5) dat uw veiligheidsgedrag het beste 

weergeeft. 

1 - Nooit 2 - Zelden 3 - Soms 4- Vaak 5- Erg_v_a_a_k ____ ___,, 
Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan uw EIGEN 
VEILIGHEIDSGEDRAG: 

77. Ik negeer veiligheidsregels om het werk afte krijgen. 2 3 4 5 

78. Ik houd niet vast aan praktijkvoorschriften als ik onder druk sta. 2 3 4 5 

79. Ik houd me niet aan werkprocedures. 2 3 4 5 

80. Ik neem risico ' s om het werk afte krijgen. 2 3 4 5 

8 I. Ik zet de regels naar mijn hand om een doel te bereiken. 2 3 4 5 

82. Ik werk beter als ik sommige regels negeer. 2 3 4 5 

83. Omstandigheden op de werkplaats verhinderen dat ik volgens de 2 3 4 5 
regels werk. 

84. Ik omzeil regels als dat geen of weinig risico met zich 2 3 4 5 
meebrengt. 

85. Ik houd me niet aan regels vanwege druk van het management. 2 3 4 5 

---- - ---
De laatste 32 vragen (86 t/m 117) gaan over VEILIGHEIDSKLIMAAT. 

De eerste 16 vragen (86 t/m 101) gaan over klimaat op groepsniveau (werkplek). 
De tweede 16 vragen ( 102t/m 117) gaan over klimaat op organisatieniveau (beleid). 

Omcirkel bij het elke vraag het cijfer (1, 2, 3, 4 of 5) dat uw mening het beste weergeeft. 

1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet oneens, niet eens 4 - Eens 5 - Zeer eens 
Denk bij het beantwoorden van de volgende vra en aan uw DIRECT LEIDINGGEVENDE: 

86 . Mijn direct leidinggevende zorgt ervoor dat we alle middelen 
krijgen die nodig zijn om het werk veilig uit te voeren. 

87. Mijn direct leidinggevende controleert regelmatig ofwe allemaal 
de vei ligheidsregels naleven . 

88. Mijn direct leidinggevende bespreekt met ons hoe de veiligheid 
verbeterd kan worden. 

89. Mijn direct leidinggevende komt met toelichtingen/uitleg (en 
zorgt niet alleen voor naleving) om ervoor te zorgen dat we 
veilig werken . 

90. Mijn direct leidinggevende benadrukt de veiligheidsprocedures 
als we onder druk werken. 

Ga door op de volgende pagina 
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1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5 - Zeer eens 

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan uw DIRECT LEIDINGGEVENDE: 

91. Mijn direct leidinggevende vertelt ons regelmatig over de 1 1 2 3 4 5 
gevaren die met ons werk gepaard (kunnen) gaan. 

92. Mijn direct leidinggevende weigert vei ligheidsregels te negeren 
als het werk achter raakt op schema. 

93. Mijn direct leidinggevende staat erop dat we veilig werken als 
we vermoeid of gestresst zijn . 

94. Mijn direct leidinggevende herinnert werknemers die dat nodig 
hebben dat er veilig gewerkt moet worden. 

95. Mijn direct leidinggevende zorgt ervoor dat alle veiligheids
regels worden nageleefd (en niet alleen de belangrijkste). 

96. Mijn direct leidinggevende dringt erop aan dat we de 
veiligheidsregels naleven als we apparatuur en machines 
repareren. 

97. Mijn direct leidinggevende complimenteert werknemers die 
speciaal op veiligheid letten . 

98. Mijn direct leidinggevende let op de veiligheid aan het eind van 
een ploeg als we naar huis willen. 

99. Mijn direct leidinggevende spendeert tijd om ons te helpen leren 
problemen te zien voordat ze ontstaan. 

100. Mijn direct leidinggevende praat tijdens de werkweek 
regelmatig over vei ligheidsonderwerpen. 

101 . Mijn direct leidinggevende dringt er op aan dat we een 
veiligheidsuitrusting dragen ook/zelfs als deze oncomfortabel 
zit. 

·-
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Deze laatste 16 vragen gaan over veiligheidsklimaat op beleidsniveau. 
1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5 - Zeer eens 
Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan het MANAGEMENT TEAM: 

102. Het MT reageert snel om het probleem op te lossen als ze 1 2 3 4 5 
geïnformeerd wordt over veiligheidsgevaar. 

103 . Het MT dringt aan op grondige en regelmatige 2 3 4 5 
veiligheidscontroles en inspecties. 

104. Het MT probeert voortdurend veiligheidsniveaus op elke 2 3 4 5 
afdeling te verbeteren . 

105. Het MT verschaft a lle middelen die nodig zijn om het werk 2 3 4 5 
veilig uit te voeren. 

Ga door op de volgende pagina 
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1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5 - Zeer eens 

Denk bij het beantwoorden van de volgende vragen aan het MANAGEMENT TEAM: 

106. Het MT staat erop dat we veilig werken als het werk achter raakt i 1 2 3 4 5 
op schema. 

107. Het MT corrigeert elk veiligheidsgevaar snel (ook als het duur 
is). 

108. Het MT geeft werknemers gedetailleerde veiligheidsrapporten 
(bijv. over verwondingen, over bijna-ongelukken). 

109. Het MT neemt iemands veiligheidsgedrag in overweging als 
mensen overgeplaatst/ gepromoveerd worden . 

110. Het MT verlangt van elke manager dat hij/zij de veiligheid in 
zijn/haar afde ling verbetert. 

111 . Het MT investeert veel tijd en geld in veiligheidstraining voor 
werknemers. 

1 12. Het MT gebruikt alle beschikbare informatie om bestaande 
veiligheidsregels te verbeteren . 

113 . Het MT luistert zorgvuldig naar de ideeën van werknemers over 
het verbeteren van de veiligheid . 

114. Het MT neemt veiligheid in beschouwing als de 
productiesnelheid en -schema's worden opgesteld. 

115 . Het MT geeft werknemers veel informatie over 
veiligheidsonderwerpen. 

116. Het MT houdt regelmatig bijeenkomsten om 
veiligheidsbewustzijn te verhogen (bijv. presentaties, formele 
bijeenkomsten). 

117. Het MT geeft veiligheidspersoneel de bevoegdheden die ze 
nodig hebben om hun werk te doen. 

Heeft u nog op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze training? 

BEDANKT VOOR UW TIJD EN MOEITE! 
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Specifieke vragen reachtruck refresher 

-----
1 De laatste vragen 118 t/m 131 gaan over specifieke Reachtruck kennis en vaardigheden. 

1 
Omcirkel bij het elke vraag het cijfer (1 , 2, 3, 4 of 5) dat uw mening het beste weergeeft. 

1 

1 

1 

L 

I - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5 - Zeer eens 

118. Ik ben op de hoogte van het bedrijfs reglement van Fuji omtrent 
reachtrucks. 

2 3 4 5 

11 9. Ik ben op de hoogte van de gevaren van een reachtruck. 
1 

2 

120. Ik kan goed overweg met een reachtruck. 1 2 

Ga door op de volgende pagina 1 

1 - Nooit 2- Zelden 3 - Soms 4- Vaak 5-Erg vaak 

12 1. Ik gebru ik de kennis en vaardigheden van de reachtruck
training. 

122. Tijdens het rijden met de reachtruck houd ik mijn lading laag. 

123. Ik claxonneer en verminder vaart op gevaarlijke punten. 

124. Ik hef mij n lading tijdens het rijden. 

125. Ik kijk goed om mij heen als ik ga rij den met de reachtruck. 

126. Ik schuif de lading tot aan de hiel van de vork van de 
reachtruck. 

127. Bumpers gebruik ik om te kijken hoe ver ik kan rijden met de 
reachtruck. 

128. Ik vervoer passagiers met een reachtruck. 

129 . Ik houd mijn handen en voeten binnen de reachtruck. 

130. Ik contro leer de toestand van de reachtruck aan het einde van 
mijn dagtaak. 

13 1. Bij het laden/ lossen van een vrachtwagen met een reachtruck 
worden de wie len van de vrachtwagen geblokkeerd . 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 
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Specifieke vragen SIP refresher 

- - ------· -·-
Er volgen nu 2 algemene vragen over de SIP-praktijktraining. 

Daarna volgen de laatste 14 vragen (op de volgende bladzijde) over specifieke SIP
kennis en vaardigheden. 

U wordt verzocht een kruisje te zetten in het vakje dat op u van toepassing is. 

118. Heeft u de praktijktraining van SIP (al) nee ( ) ja ( ) 
gevolgd? 

' Bij nee, a door naar 120. 
119. Heeft de Quap-er voldoende tijd en nee enigszins Ja 

aandacht aan u geschonken om de SIP-vaardigheden 
in de praktijktraining bij te brengen? 

() () () 

De vragen 120 t/m 133 gaan over specifieke SIP-kennis en vaardigheden. 

Omcirkel bij het elke vraag het cijfer (1, 2, 3, 4 of 5) dat uw mening het beste weergeeft. 
1 - Zeer oneens 2 - Oneens 3 - Niet eens, niet oneens 4 - Eens 5 - Zeer eens 

120. [k ben op de hoogte van gevaren rondom elektriciteit. 

121. Ik weet wat van mij verwacht mag worden op het gebied van 
elektrotechnische werkzaamheden door het aanwijsbeleid. 

122. Ik kan goed overweg met de hulpmiddelen die ik nodig heb 
voor elektrotechnische werkzaamheden. 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

1 -Nooit 2- Zelden 3 - Soms 4- Vaak 5 -Erg vaak 

123. Ik gebruik de kennis en vaardigheden van de SIP-training. 1 2 3 4 5 

124. Ik breng agendapunten over elektrotechnische onderwerpen in 
bij het werkoverleg. 

125. Als ik twijfel aan veiligheid rondom een elektrotechnische 
installatie of hulpmiddel benader ik een Quap-er. 

126. Voordat ik me bezig ga houden met elektrotechnische 
werkzaamheden, meet ik of er geen spanning meer op staat. 

127. Als ik ga meten of er ergens geen spanning meer op staat 
controleer ik vooraf en achteraf of mijn meter goed werkt. 

128. Als ik een paneel sluit, zorg ik ervoor dat alle vergrendelingen 
gesloten zijn. 

129. Als ik een deel van een kast of paneel veilig moet stellen, 
gebruik ik een slot en een label. 

130. Als ik over iets twijfel als ik bezig ben met elektrotechnische 
werkzaamheden, stop ik met deze werkzaamheden en roep ik er 
een Quap-er bij. 

------

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 
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-----
131 . Onder tijdsdruk volg ik ook de veiligheidsprocedures die ik bij 2 3 4 5 

SIP geleerd heb. 

132. Als ik verzoeken krijg voor elektrotechnische werkzaamheden 1 1 2 3 4 5 
die buiten het aanwijsbeleid vallen, maak ik dit kenbaar. 

133. Zodra ik een gevaarlijke situatie rondom een elektrotechnische 
installatie opmerk, meld ik dit bij een Quap-er of 
leidinggevende. 

2 3 4 5 
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13 Factormatrix veiligheidsgedrag 

Factor 

Vragen 77 Urn 85 1 
Veiligheidsgedrag vraag 77 0.744 
Veiligheidsgedrag vraag 78 0.780 
Veiligheidsgedrag vraag 79 0.473 
Veiligheidsgedrag vraag 80 0.726 
Veiligheidsgedrag vraag 81 0.539 
Veiligheidsgedrag vraag 82 0.797 
Veiligheidsgedrag vraag 83 0.654 
Veiligheidsgedrag vraag 84 0.791 
Veiligheidsgedrag vraag 85 0.809 

. . 
tabel 1: factor matrix van ve1hghe1dsgedrag (met extraction method: principal axis factoring) . 
Vetgedrukte getallen laden op de factor veiligheidsgedrag. 
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14 Vergelijking betrouwbaarheid 

Goorman (2005) 

L TSI-Factor Cronbach's 
Alpha 68 items 

Deelnemer gereedheid .795 
Motivatie voor transfer .714 
Persoonlijke uitkomsten positief .681 
Persoonlijke uitkomsten negatief .788 
Persoonlijke capaciteit voor transfer .423 
Support van collega's .790 
Support van leidinggevende .750 
Sancties van leidinggevende .661 
Waargenomen inhoudsvaliditeit .765 
Mogelijkheid tot toepassen .578 
Transferontwerp .805 
Transferinspanning-prestatie verw. .838 
Prestatie-gevolgen verwachtingen .790 
Openheid voor verandering .743 
F eed back/prestatiecoaching .554 
Prestatie zelfvertrouwen .758 

met onderzoek van 

Cronbach's 
Alpha 89 items 

X 

X 

.872 
X 

.640 
X 

X 

.883 
X 

.785 
X 

X 

X 

X 

.772 
X 

tabel 2: vergelijking betrouwbaarheden van L TSl-factoren van dit onderzoek met het onderzoek 
van Goorman (2005), de vetgedrukte Cronbach's Alpha's scoren hoger in zijn onderzoek. 
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15 Paired sample T-tests 

Fact Motivatie PersNeg Suplei PresGev Feedb 
Gem 3.03 2.83 2.87 3.15 3.05 

Factor Gem t p t p t p t p t p 

Sancties 3.59 5.81 .000 7.60 .000 7.72 .000 5.65 .000 6.53 .000 
Traünt 3.44 6.76 .000 7.29 .000 7.99 .000 4.01 .000 5.78 .000 
Mogelijk 3.55 6.43 .000 7.74 .000 8.25 .000 5.94 .000 6.14 .000 
Tralnsp 3.48 6.71 .000 8.12 .000 8.60 .000 5.78 .000 7.53 .000 
Zelfvertr 3.61 8.65 .000 9.85 .000 10.62 .000 7.64 .000 9.46 .000 
VKgroep 3.47 5.34 .000 8.34 .000 9.42 .000 5.01 .000 7.40 .000 

.. .. 
tabel 3: vergehJking van zes hoogste gemiddelden met v1Jf laagste gemiddelden met pa1red t-tests 

Effectiviteit van veiligheidstrainingen 26 



TU/e ~ FUJIFILM 
16 Voorbeelden uitkomsten SPSS 

16.1 Voorbeeld regressie-analyse 

Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate Chançie Statistics 

1 

R Square 
Chançie F Chançie df1 df2 SiQ . F Chançie 

.707(a) .500 .435 .55039 .500 7.659 15 115 .000 

a Voorspellers: (Constant) , Veiligheidsklimaat op organisatieniveau, Sancties van leidinggevende, Waargenomen 
inhoudsvaliditeit, Deelnemer gereedheid, Persoonlijke uitkomsten negatief, Openheid voor verandering, 
Mogelijkheid tot toepassen , Transferinspanning-prestatie verwachtingen , Feedback/ Prestatiecoaching , 
Transferontwerp, Prestatie zelfvertrouwen, Support van collega's, Veiligheidsklimaat op groepsniveau, Prestatie
gevolgen verwachtingen , Support van leidinggevende 

Coefficients(a) 

Unstandardized Standardized 
Model Coefficients Coefficients t Sio . 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) .417 .619 .673 .502 

Deelnemer gereedheid -.049 .085 -.045 -.581 .562 
Persoonlijke uitkomsten 

-.026 .068 -.028 -.387 .700 negatief 

Support van collega's .197 .100 .179 1.961 .052 
Support van 

.322 .107 .310 3.009 .003 
leidinggevende 
Sancties van 
leidinggevende -.140 .080 -. 135 -1.757 .082 

Waargenomen 
.200 .087 .194 2.293 .024 

inhoudsvaliditeit 
Transferontwerp .257 .108 .203 2.367 .020 
Mogelijkheid tot toepassen .106 .086 .096 1.238 .218 
Prestatie-gevolgen 

.097 .102 .081 .951 .343 verwachtingen 

Transferinspanning-
prestatie verwachtingen .051 .117 .035 .434 .665 

Openheid voor 
.019 .124 .013 .156 .876 

verandering 
Feedback/ 
Prestatiecoaching -.041 .120 -.031 -.339 .735 

Prestatie zelfvertrouwen .107 .114 .079 .938 .350 
Veiligheidsklimaat op 

-.224 .112 -.177 -2.010 .047 groepsniveau 

Veiligheidsklimaat op 
-.047 .104 -.039 -.454 .651 organisatieniveau 

a Afhankelijke variabele: Motivatie voor transfer 
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16.2 Voorbeeld ANOVA 

ANOVA 

1 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig . 
Deelnemer gereedheid Tussen groepen 6.099 2 3.050 7.406 .001 

Binnen groepen 53.120 129 .412 
Totaal 59.220 131 

Motivatie voor transfer Tussen groepen 2.245 2 1.123 2.129 .123 
Binnen groepen 68.009 129 .527 
Totaal 70.254 131 

Transferinspanning- Tussen groepen .856 2 .428 1.717 .184 
prestatie Binnen groepen 32 .150 129 .249 
verwachtingen 

Totaal 

33.005 131 

Multiple Comparisons met Games Howell 

Mean 
(1) Ervaring met (J) Ervaring met Difference Std. 95% Confidence 

Afhankelijke variabele traininqsstof traininqsstof (I-J) Error Siq. Interval 

Lower Upper 
Bound Bound 

Deelnemer gereedheid Nee Enigszins -.20753 .19694 .550 -.6957 .2807 
Ja - .56534(*) .18240 .014 -1 .0252 -.1055 

Enigszins Nee .20753 .19694 .550 -.2807 .6957 
Ja -.35781 (*) .12624 .016 -.6597 -.0560 

Ja Nee .56534(*) .18240 .014 .1055 1.0252 
Enigszins .35781 (*) .12624 .016 .0560 .6597 

Motivatie voor transfer Nee Enigszins .44271 .19784 .081 -.0451 .9305 
Ja .33989 .18409 .176 -.1197 .7995 

Enigszins Nee -.44271 .19784 .081 -.9305 .0451 
Ja -. 10281 .14120 .748 -.4399 .2343 

Ja Nee -.33989 .18409 .176 -.7995 .1197 
Enigszins .10281 .14120 .748 -.2343 .4399 

Transferinspanning- Nee Enigszins 
.05168 .11540 .896 -.2302 .3336 

prestatie verwachtingen 
Ja .19704 .10757 .176 -.0675 .4616 

Enigszins Nee -.05168 .11540 .896 -.3336 .2302 
Ja .14535 .09642 .292 -.0845 .3753 

Ja Nee -.19704 .10757 .176 -.4616 .0675 
Enigszins -.14535 .09642 .292 -.3753 .0845 

* The mean difference is significant at the .05 level. 
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17 Gemiddelden per vraag van belangrijke factoren 

Factor en vraaçi in enquête N Gemiddelde Std . Deviatie 
Training zal leiden tot hogere persoonlijke productiviteit. (10) 132 2.89 .970 
Na afloop van de training, sta ik te popelen om mijn werk uit te 

132 2.83 .824 proberen wat ik heb geleerd . ( 11) 
Ik denk dat de training me zal helpen om mijn huidige werk beter 

132 3.48 .984 te doen. (12) 
Ik word enthousiast als ik eraan denk om mijn nieuwe kennis te 

132 2.92 .853 çiaan proberen in mijn werk. (13) 
Mijn collega's stellen het op prijs als ik mijn nieuwe vaardigheden 

132 3.33 .816 gebruik die ik in de training geleerd heb. (28) 
Mijn collega's moedigen me aan de vaardigheden te gebruiken 

132 2.96 .851 die ik in de training geleerd heb. (29) 
Op mijn werk verwachten mijn collega's dat ik ook gebruik maak 

132 3.48 .796 van wat leer in training . (30) 
Mijn collega's hebben geduld met me als ik nieuwe vaardigheden 

132 3.23 .809 of technieken in miin werk uitprobeer. (31) 
Mijn leidinggevende en ik komen geregeld bij elkaar om 
problemen aan te pakken die ik zou kunnen hebben bij het 132 2.61 .914 
toepassen van mijn training. (32) 
Mijn leidinggevende bespreekt manieren met me om de training 

132 2.68 .832 in mijn werk toe te passen. (33) 
Mijn leidinggevende toont interesse in wat ik leer in een training . 

132 3.11 .905 (34) 
Mijn leidinggevende stelt doelen voor me die me aanmoedigen 

132 2.89 .853 de training in mijn werk toe te passen . (36) 
Wanneer ik mijn training gebruik, laat mijn leidinggevende me 

132 3.00 .900 weten dat ik mijn werk goed doe. (37) 
Mijn leidinggevende helpt me om realistische doelen te stellen 

132 2.91 .851 voor mijn werkprestaties gebaseerd op deze training. (38) 
De activiteiten en oefeningen die de trainer(s) heeft (hebben) 
gebruikt, hebben eraan bijgedragen dat ik wist hoe ik het 132 3.51 .757 
geleerde in mijn werk kan toepassen . (44) 
Het is duidelijk dat degenen die de training geven, begrijpen hoe 

132 3.39 .827 ik ga gebruiken wat ik leer. (45) 
De trainer(s) gebruikte(n) veel voorbeelden die me lieten zien 

132 3.56 .680 hoe ik het geleerde in mijn werk kon toepassen. (46) 
Door de manier waarop de trainer(s) de stof behandelde(n) 

132 3.30 .761 kreeg ik meer vertrouwen dat ik het zou kunnen toepassen . (47) 
De hulpmiddelen die in de training worden gebruikt 
(benodigdheden , afbeeldingen , etc.), lijken veel op echte dingen 131 3.54 .914 
die ik gebruik in mijn werk. (41) 
De methodes die bij de training worden gebruikt, lijken erg op de 

132 3.33 .826 aanpak die we in het werk volgen . (42) 
Ik vind het fijn dat training zoveel op mijn echte werk lijkt. (43) 132 3.16 .972 
Wat is behandeld in de training sluit nauw aan bij mijn functie-

132 3.08 .965 eisen. (49) 
De situaties die in de training geschetst worden , lijken veel op de 

132 3.37 .920 situaties die ik teçienkom in mijn werk. (50) 
. . .. 

tabel 4: gemiddelden per 1nd1v1duele vraag van belangriJkste factoren volgens regressieanalyse 
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18 Gemiddelden en standaarddeviaties per soort training 

18.1 SIP Basis 

N Gemiddelde Std . Deviatie 
Deelnemer gereedheid 16 3.3281 .58251 
Motivatie voor transfer 16 .51539 
Persoonlijke uitkomsten negatief 16 .87500 
Support van collega's 16 .73863 
Support van leidinggevende 16 .59307 
Sancties van leidinggevende 16 3.7813 .94813 
Waargenomen inhoudsvaliditeit 16 3.3625 .62062 
Transferontwerp 16 3.5469 .43030 
Mogelijkheid tot toepassen 16 3.8750 .73912 
Prestatie - gevolg verwachtingen 16 .85781 
Transferinspanning - prestatie verwachting 16 .48493 
Openheid voor verandering 16 .59696 
Feedback/prestatiecoaching 16 .59665 
Prestatie zelfvertrouwen 16 3.6250 .63246 
Veiligheidsklimaat op groepsniveau 16 3.8188 .58799 
Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 16 3.5391 .65307 
Valide N (listwise) 16 

tabel 5: Gemiddelden en standaarddeviaties van factoren voor SIP Basis training. Rode 
gemiddelden zijn onder de norm en worden besproken in 5.7. 

18.2 SIP Refresher 

N Gemiddelde Std. Deviatie 
Deelnemer gereedheid 17 3.2500 .70156 
Motivatie voor transfer 17 .72887 
Persoonlijke uitkomsten negatief 17 .95294 
Support van collega 's 17 .64917 
Support van leidinggevende 17 .83725 
Sancties van leidinggevende 17 3.6176 .71871 
Waargenomen inhoudsvaliditeit 17 3.2706 .56983 
Transferontwerp 17 3.3235 .53593 
Mogelijkheid tot toepassen 17 3.3922 .60364 
Prestatie - gevolg verwachtingen 17 .47989 
Transferinspanning - prestatie verwachting 17 .37377 
Openheid voor verandering 17 .43607 
Feedback/prestatiecoaching 17 .56066 
Prestatie zelfvertrouwen 17 3.7059 .38765 
Veiligheidsklimaat op groepsniveau 17 3.5833 .26465 
Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 17 3.4412 .28681 
Valide N (listwise) 17 

tabel 6: Gemiddelden en standaarddeviaties van factoren voor SIP Refresher training. Rode 
gemiddelden zijn onder de norm en worden besproken in 5.7. 
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18.3 

18.4 

Heftruck Basis 

N Gemiddelde Std . Deviatie 
Deelnemer gereedheid 9 3.2500 .86603 

Motivatie voor transfer 9 3.3889 .89365 
Persoonlijke uitkomsten negatief 9 .90139 

Support van collega's 9 .44683 
Support van leidinggevende 9 .59187 

Sancties van leidinggevende 9 .75000 

Waargenomen inhoudsvaliditeit 9 .90062 
Transferontwerp 9 .57282 
Mogelijkheid tot toepassen 9 .82402 
Prestatie - gevolg verwachtingen 9 .68394 
Transferinspanning - prestatie verwachting 9 .37731 
Openheid voor verandering 9 .43921 

Feedback/prestatiecoaching 9 .55120 

Prestatie zelfvertrouwen 9 .58333 

Veiligheidsklimaat op groepsniveau 9 .49750 

Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 9 .74397 

Valide N (listwise) 9 

tabel 7: Gemiddelden en standaarddeviaties van factoren voor Heftruck Basis training. Rode 
gemiddelden zijn onder de norm en worden besproken in 5.8. 

Heftruck Refresher 

N Gemiddelde Std. Deviatie 
Deelnemer gereedheid 15 3.2167 .87048 
Motivatie voor transfer 15 .83879 

Persoonlijke uitkomsten negatief 15 .77267 

Support van collega's 15 .81540 
Support van leidinggevende 15 .64303 

Sancties van leidinggevende 15 .72703 
Waargenomen inhoudsvaliditeit 15 .83083 
Transferontwerp 15 .46483 

Mogelijkheid tot toepassen 15 .58824 
Prestatie - gevolg verwachtingen 15 .53345 
Transferinspanning - prestatie verwachting 15 .48795 

Openheid voor verandering 15 .54141 
F eed back/prestatiecoaching 15 .41904 
Prestatie zelfvertrouwen 15 3.4667 .61140 
Veiligheidsklimaat op groepsniveau 14 3.6920 .63381 
Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 14 3.6741 .52873 
Valid N (listwise) 14 
tabel 8: Gemiddelden en standaarddeviaties van factoren voor Heftruck Refresher training. Rode 
gemiddelden zijn onder de norm en worden besproken in 5.8. 
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18.5 

18.6 

Reachtruck Basis 

N Gemiddelde Std. Deviatie 
Deelnemer gereedheid 7 3.2857 .78300 
Motivatie voor transfer 7 3.5000 .79057 
Persoonlijke uitkomsten negatief 7 3.2143 .68357 
Support van collega's 7 3.6429 .24398 
Support van leidinggevende 7 .44544 
Sancties van leidinggevende 7 .60749 
Waargenomen inhoudsvaliditeit 7 .57735 
Transferontwerp 7 .36596 
Mogelijkheid tot toepassen 7 .48795 
Prestatie - gevolg verwachtingen 7 .68313 
Transferinspanning - prestatie verwachting 7 .74602 
Openheid voor verandering 7 .42879 
F eed back/prestatiecoaching 7 .61237 
Prestatie zelfvertrouwen 7 .40089 
Veiligheidsklimaat op groepsniveau 7 .50739 
Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 7 .71995 
Valid N (listwise) 7 

tabel 9: Gemiddelden en standaarddeviaties van factoren voor Reachtruck Basis training. Rode 
gemiddelden zijn onder de norm en worden besproken in 5.8. 

Reachtruck Refresher 

N Gemiddelde Std. Deviatie 
Deelnemer gereedheid 13 3.3125 .35556 
Motivatie voor transfer 13 .87554 
Persoonlijke uitkomsten negatief 13 .77971 
Support van collega's 13 .82887 
Support van leidinggevende 13 .51798 
Sancties van leidinggevende 13 .46872 
Waargenomen inhoudsvaliditeit 13 .95853 
Transferontwerp 13 .57530 
Mogelijkheid tot toepassen 13 .53811 
Prestatie - gevolg verwachtingen 13 3.4500 .59772 
Transferinspanning - prestatie verwachting 13 3.3125 .56533 
Openheid voor verandering 13 3.4444 .62090 
Feedback/prestatiecoaching 13 3.2708 .71873 
Prestatie zelfvertrouwen 13 3.7083 .66430 
Veiligheidsklimaat op groepsniveau 13 3.7448 .72763 
Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 13 3.7031 .52840 
Valid N (listwise) 13 

tabel 10: Gemiddelden en standaarddeviaties van factoren voor Reachtruck Refresher training. 
Rode gemiddelden zijn onder de norm en worden besproken in 5.8. 
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18. 7 Arbeidshygiëne 

Deelnemer gereedheid 

Motivatie voor transfer 

Persoonlijke uitkomsten negatief 

Support van collega's 

Support van leidinggevende 

Sancties van leidinggevende 

Waargenomen inhoudsvaliditeit 

Transferontwerp 

Mogelijkheid tot toepassen 

Prestatie - gevolg verwachtingen 

Transferinspanning - prestatie verwachting 

Openheid voor verandering 

Feedback/prestatiecoaching 

Prestatie zelfvertrouwen 

Veiligheidsklimaat op groepsniveau 

Veiligheidsklimaat op organisatieniveau 

Valid N (listwise) 

N 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 
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Gemiddelde Std . Deviatie 

.67075 

3.2598 .51469 

.71212 

3.3529 .53660 

.74864 

3.5294 .64352 

3.5725 .53219 

3.5245 .62900 

3.4379 .63767 

.57700 

.41839 

.39344 

.52720 

.52482 

.53042 

.52943 

tabel 11: Gemiddelden en standaarddeviaties van factoren voor arbeidshygiëne training. Rode 
gemiddelden zijn onder de norm en worden besproken in 5.9. 
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