
 

De gordiaanse knoop van organisatie- en veiligheidscultuur

Citation for published version (APA):
Meijer, S. D. (1999). De gordiaanse knoop van organisatie- en veiligheidscultuur. [Dissertatie 1 (Onderzoek TU/e
/ Promotie TU/e), Built Environment]. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR526293

DOI:
10.6100/IR526293

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1999

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://doi.org/10.6100/IR526293
https://doi.org/10.6100/IR526293
https://research.tue.nl/nl/publications/ef53851c-b129-4622-af0b-f3493a8ea337


De gordiaanse knoop van 
organisatie- en veiligheidscultuur 

Sjirk Meijer 



De gordiaanse knoop van 
organisatie- en veiligheidscultuur 

Sjirk Meijer 



De gordiaanse knoop van 

organisatie- en veiligheidscultuur 

PROEFSCHRIFT 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de 

Rector Magnificus, prof.dr. M. Rem, voor een 
commissle aangewezen door het College voor 

Promotles in het openbaar te verdedigen 
op woensdag 8 september 1999 om 16.00 uur 

door 

Sjirk Doeke Meijer 

geboren te Dirksland 



Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: 

prof.ir. G.J. Maas 
en 
prof.dr. G.J.E.M. Sanders 

Copromotor: 
dr.ir. W.F. Schaefer 

ISBN 90-6814-098-1 

Druk: Universiteitsdrukkerlj TU Eindhoven 

© 1999 S.D. Meijer 
Niets ult deze ultgave mag worden vermenigvuldlgd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, cd·rom, Internet, of welke andere wljze dan ook zonder voorafgaande schrifte· 
lijke toestemming van de auteur. 



We talked a little about how and when we might get together. Then he asked me a 

question. "You want to write something about this?" 

"Yes, eventually." 

"Do you want to change things?" 

"Well-yes. I don't see how anybody could come down here where it is so crowded, 

people haven't got any money or any work to do, and not want to have some 

things changed. But I think a fellow should do the thing he is best fitted for. I don't 

want to be a reformer, and I'm not cut out to be a politician. I just want to under

stand these things as best I can and write. them up, and if that has any influ

ence ... " 

"I think you can change things that way. Mostly that is the way thing are changed, 

by writing about them." 

W.F. Whyte 'Street Corner Society' 
University of Chicago press, Chicago, 1955 
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1. INLEIDING 

Over arbeidsomstandigheden is er in de samenleving veel te doen geweest. In de 
afgelopen eeuw en zeker ook de laatste decennia heeft de overheid diverse wijzi
gingen in haar beleid aangebracht en getracht veiligheid, gezondheid en ook wel
zijn van werknemers te verbeteren. Beclrijven worden door de samenleving, maar 
ook vanwege economische redenen steeds verder doordrongen van de noodzaak 
om te zorgen voor goede arbeidSOmstandigheden. Een van de elementen van goe
de arbeidsomstandigheden is dat een werknemer slechts een kleine kans loopt een 
bedrijfsongeval te krijgen. Goede veiligheid voor eigen personeel en derden is een 
belangrijk onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Of bedrijven het nu willen 
of niet: de omgeving noopt hen tot het voeren van een beleid ten aanzien van vei
ligheid. 

Voor de bouw geldt · dit eveneens. De noodzaak tot verbetering van arbeldsom
standigheden en veiligheid is bij veel bedrijven en zeker bij de grotere doorge
drongen. Een voorman zegt het als volgt: 

"Bjj de laatste bouwwerken is het verbeterd. Bjj mjjn laatste bouwwerk 

in Den Haag was het heel goed geregeld. Veiligheid wordt steeds beter. 

Bjj kleine aannemers is het minder vanzelfsprekend. Daar is het minder 

veilig. Het is te duur, maar het is over het algemeen ontzettend verbe

terd." 

Deze uitspraak van een, al wat oudere, voorman geeft aan dat er, volgens hem, al 
veel ten goede is gekeerd. De statistieken wijzen echter nog steeds uit dat de 
bouw in Nederland een van de gevaarlijkste bedrijfstakken is om in te werken 
[Schaefer en Meijer, 1994]. Ondanks de gevoelde verbetering is de laatste jaren 
het aantal dodelijke ongelukken per jaar in de bouw zelfs sterk gestegen. Een 
workshop opgezet door de Technische Universiteit Eindhoven metals ondeiWerp 
het vinden van de achtergrond van de hoge ongevalcijfers bracht naar voren dat 
de veiligheidscultuur in de bouw een probleem zou zljn [Schaefer & Maas, 1996]. 
Ook Dester en Blockley [1995] vinden dat de veiligheidscultuur in de bouw het 
probleem is. 

"... in order to improve the safety record of the construction industry it 

would be better to characterize the industry as one with a poor safety 

culture rather than one which is inherently dangerous. " 
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Veiligheidscultuur ontpopt zich als datgene dat ervoor zorgt dat de bouw niet veili
ger wordt. De maatregelen die genomen zijn en de oplossingen die beclacht zijn in 
de praktijk, leveren niet het effect op dat men ervan verwachtte. Het is de glazen 
muur die veranderingen en verbeteringen tegenhoudt. Terecht vraagt Guldenmund 
[1999] zich af of veiligheidscultuur niet als een soort wonderwoord wordt gebruikt. 
Men kan er alles wat men niet begrijpt in kwijt. Om te voorkomen dat het begrip 
steeds vager wordt, omdat men het overal en nergens voor gebruikt, is het nodig 
dat er een solide theoretische basis wordt gevormd voor zowel veiligheidscultuur in 
de bouw als voor veiligheidscultuur in het algemeen. Dit onderzoek is een van de 
eerste stappen om de hierboven genoemde solide basis te vormen. 

1.1 Doel van het onderzoek 

Geconstateerd wordt dat er problemen zijn met veiligheid in de bouw. Die zijn 
tenminste voor een deel te wijten aan de veiligheidscultuur in de bouw. Deze con
statering leldt tot het doel van deze studie. Het doel is om te komen tot een ver
beterlng van de veiligheld in de bouw door het veranderen van de heersende vei
ligheidscultuur. Een vereiste om dit doel te bereiken is, dat er tot een beter begrip 
van veiligheidscultuur gekomen moet worden door deze een theoretische grond
slag te geven. Dit beter begrip moet leiden tot mogelijkheden om de veiligheid te 
verbeteren. Het doel kan bereikt worden door hefbomen te vinden die direct of in
direct veranderingen in een organisatie bewerkstelligen. Deze dieneh een positief 
effect te hebben op de veiligheid van de mensen die in de organisatie werken en 
op die van derden. 

1.2 Vragen in het onderzoek 

Het doel van deze studie, het verbeteren van de velligheid door de veiligheidscul
tuur in de bouw te veranderen, werpt globaal drie vragen op. De vragen waarop 
dit proefschrift zich richt, zijn: 
1. Wat is veiligheidscultuur? 
2. Hoe onderzoek je veiligheidscultuur? 
3. Hoe zou je de veiligheidscultuur kunnen veranderen? 
De eerste twee vragen zijn een uiting van de behoefte aan een verder theoretisch 
inzicht in het begrip. De laatste vraag is een vraag naar oplossingen die in de 
praktijk toegepast moeten kunnen worden. 



----inleiding --------------------3 
1.3 Leeswijzer 

Dit proefschrift bestaat ult tlen hoofdstukken. In de eerste hiemavolgende hoofd
stukken (2, 3 en 4) onderneem ik een theoretische speurtocht en daarbij kom ik 
tot conclusies die het verdere verloop van het onderzoek bepalen. De kernvraag 
die aan deze hoofdstukken ten grondslag ligt, Is de eerste vraag: 'Wat is veilig
heldscultuur?' Eerst verken ik in dit gedeelte de wetenschapsdlscipline die Veillg
heidskunde heet. In dit wetenschapsveld is er In de loop der jaren een verschui
ving van aandacht gaande. Daarna komt het begrip veiligheidscultuur aan bod. Dit 
is een logisch vervolg op de verschuiving van aandacht in de veiligheidskundige 
wetenschap. Het laatste hoofdstuk van dit theoretisch deel behandelt het begrip 
organisatiecultuur. Organisatiecultuur als concept vormt de basis van velligheids-
cultuur. 

In hoofdstuk 5 wordt er een nieuwe rnanier van het benaderen van veiligheidscul
tuur gepresenteerd. In wezen wordt er In dit hoofdstuk de probleemstelllng van dit 
onderzoek geformuleerd. Ik definieer veiligheidscultuur en geef deze een andere 
plaats ten opzichte van organisatiecultuur. In hoofdstuk 6 staat hoe ik het onder
zoek heb opgezet en ultgevoerd. In dit gedeelte (hoofdstuk 5 en 6) is de centrale 
vraag: 'Hoe onderzoek je veillgheidscultuur?' 

De hoofdstukken 7,8 en 9 behanclelen de ultkomsten van het onderzoek. Eerst In 
een beschrijving van twee organisatieculturen, daarna in een analyse en interpre
tatie van deze culturen en als laatste in een typering door middel van enkele nieu
we concepten voor veiligheidscultuur. De achterliggende vraag in dit gedeelte is: 
'Wat is veiligheidscultuur, indien de nieuwe benadering wordt gekozen?' Dit is een 
vervolgvraag op de eerste vraag in het onderzoek. In hoofdstuk 10 worden er con
clusies getrokken en twee typen van aanbevelingen gedaan, namelijk: verbeterin
gen voor de velligheid in de case-bedrijven en adviezen voor een vervolgonderzoek 
van veiligheidscultuur. 



----inleiding -------------------4 



----'veiligheid --------------------5 

2. VEILIGHEID 

In dit hoofdstuk komen enkele belangrijke theoretische concepten uit de Veilig
heidskunde naar voren die in een kader gezet warden. De verschillende theorieen 
en concepten hebben geleid tot maatregelen die de veiligheid in vele bedrijven en 
bedrijfstakken (misschien zelfs wel in alle) drastisch hebben verbeterd. Naar voren 
komt hoe de Veiligheidskunde zich heeft ontwikkeld. De achtergrond van Veilig
heidskunde staat hierbij centraal. Daar wordt niet mee bedoeld dat de Veiligheids
kunde voor een groat deel zijn werkterrein heeft gevonden in die industrietakken 
waar het risico van grootschalige ongelukken groat is. Het gaat hier om de meer 
abstracte aannames van de Veiligheidskunde: het paradigma. 

2.1 Het begin van de Veiligheidskunde 

Hoewel de Veiligheidskunde als wetenschap nog betrekkelijk jong is, heeft veilig
heid als begrip een lange geschiedenis. Dit is niet verwonderlijk als men bedenkt 
dat voor vele bedreigende situaties de mens instinctieve veiligheidsreacties heeft. 
Een voorbeeld hiervan is het dichtknijpen van het oog als lets het oog snel nadert. 
Niet alleen de instlnctieve reacties maar ook andere acties van mensen zijn door
spekt met risicovermijding en risicoreductie. Zo moest het bouwen van burchten1 

dljken en stenen huizen het risico van overvallen, overstromingen en grootschalige 
branden verminderen. Met de komst in de negentiende eeuw van de indusmele 
samenleving, waarin techniek een belangrijke plaats had1 was de behoefte om de 
risico's te beheersen niet zozeer grater geworden, maar wel om die beter te leren. 
De nieuwe techniek maakte de onveillge situatles moeilijker zichtbaar en daardoor 
lastiger te bevatten. De gevolgen van de techniekvoor de veiligheid waren on
doorzichtig geworden. 

In de loop van de industriele revolutie ontstond het besef dat de technologische 
stroomversnelling grate consequenties had voor de samenleving. De relaties tus
sen mensen veranderden. De mens werd steeds meer als productiefactor be
schouwd met onder meer het gevolg, dat de eigen vrije wil van werknemers als 
beperkt werd. De maatschappij vond dat de mens beschermd hoorde te warden 
tegen de boze, technische werkomgeving [Pieterson, 1987]. Uit de aanname dat 
de mens beschermd. moest warden tegen de complexe en moeilijk te doordringen 
technologie, is de Veiligheidskunde als wetenschap geboren. De grondslag hiervan 
tag in de gedachte dat sommige veiligheidsproblemen alleen op te lessen zijn als 
daar op een grondige, 'wetenschappelijke' manier onderzoek naar gedaan zou 
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worden. Hieruit zouden dan verbeteringen moeten voortkomen. Deze grondge
dachte komt naar voren in de definitie die Hale geeft van het vakgebied: 

"Veiligheidskunde gaat in essentie over ... het ontwikkelen van betere 

methodes voor het voorspellen en bel" nvloeden van technische syste

men en het (nog) beter beheersen van organisatorische systemen." 

[Hale e.a., 1994, blz. 1.9] 

De definltie geeft aan dat de Veillgheidskunde zich bezighoudt met zowel het tech
nische als het organisatorische systeem. Dit is een modern standpunt, want in het 
begin richtte Veiligheidskunde zich voomamelijk op technische systemen. Hale en 
Hovden [1998] onderscheiden drie fasen in de geschiedenis van Veiligheidskunde •. 
De eerste fase richt zich op de techniek. Constructiesterkte, faalgedrag van techni
sche elementen en dergelijke vormen het focuspunt. De tweede fase betrekt de 
mens bij veiligheid. Het belang van menselijk gedrag op veiligheid 

1 

wordt onder
kend en onderzocht. De derde fase in de Veiligheidskunde haalt ook tie organlsatie 
als omgeving van de werkende mens erbij als onderzoeksobject. 

Veiligheidskunde is als wetenschap op de grens van de tweede naar de derde fase, 
in een stroomversnelling geraakt na een aantal grote ongelukken, dat door we
reldwijde nieuwsverspreiding de hele wereld wist te bereiken. De ramp met dioxine 
in het Italiaanse plaatsje Seveso was daar een van de eerste voorbeelden van. 
Daama volgden nog een aantal roemruchte incidenten, onder andere Three Mile 
Island, Tenerife, Chernobyl, Piper-Aifa, Bhopal, Zeebrugge en niet te vergeten in 
Nederland Bijlmermeervliegramp bij gekomen. Na deze grote ongelukken komt de 
vraag: 'Hoe heeft dit kunnen gebeuren?', sterk naar voren. Vaak wordt er gezocht 
naar een schuldige. Meestal vindt men ook dat het nooit meer mag gebeuren en 
dat er lering uit getrokken moet worden. Dit is het punt waar de Veiligheidskunde 
een groot deel van zijn bestaansrecht aan ontleent. Allerlei methodes en concep
ten in de Veiligheidskunde trachten namelijk een bijdrage te leveren aan de vraag 
wat we van ongelukken kunnen leren en hoe we ze kunnen voorkomen. 

2.2 De belangrijkste theoretlsche concepten 

centraal in de tegenwoordige Veiligheidskunde staat de analyse van het systeem 
waarin de mens werkt. Een mens werkt in en met een technologie' die beheerst 
moet worden. De grote rampen hebben aangetoond welke consequenties het niet 
beheersen van de technologie kan hebben. Tientallen of zelfs honderden doden 
en/of duizenden gewonden in een klap. Het gaat echter niet alleen om de grote 
ongelukken. De draaibanken, zaagtafels, pneumatische persen en steigers hebben 
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eveneens vele slachtoffers gemaakt. Hier geldt, evenals in de zogenoemde high
risk industries, dat de gevolgen van het gebruik van technologie groot zijn voor de 
mens. De aandacht die in de veiligheidskundige literatuur gegeven wordt aan de 
grote ongelukken heeft veel te maken met de enorme psychologische impact van 
een ongeluk en de daaruit voortvloeiende bereidheid om grondig onderzoek te la
ten verrichten. Een omvangrijk ongeluk levert een stroom aan publicaties op. 

Ook zogenoemde low-risk industries, zoals bijvoorbeeld de bouw, waarin de con
sequentie van een ongeval beperkt is, kunnen zich verheugen in de aandacht van 
de Velligheidskunde. Dit komt omdat in deze branches ongevallen een veel hogere 
frequentie hebben en de gevolgen van een enkel ongeluk dodelijk kunnen zijn. 
Toch komen de belangrijkste theoretische concepten voomamelijk voort uit de 
high-risk industries. Deze concepten worden in de volgende paragrafen behandeld 
om de ontwikkelingen in het vakgebied weer te geven. 

2.2.1 Uitgangspunten van veiligheldskundig onderzoek 

De moderne Veiligheidskunde gaat uit van een aantal basisvooronderstellingen. Dit 
volgt uit een bestudering van de literatuur. De onderliggende aannames zijn: 
1. Veiligheid is het beheersen van energie door deze in goede banen te leiden. 

Een ongeval is het ongecohtroleerd vrijkomen van energie op een mens. 
2. Een onge/uk heeft meerdere oorzaken. 

Als bronnen van oorzaken worden drie categorieen onderscheiden. Ze kunnen 
liggen in de techniek, in de mens en in de organisatie. Een ongeval is het ge
volg van een samenspel van deze verschillende oorzaken. 

3. De meeste oorzaken zjjn niet direct zichtbaar. 
Ongelukken zijn nooit simpel, veel van de oorzaken ervan liggen dieper verbor
gen. 

4. Het voorkomen van ongelukken moet bjj de dieperliggende oorzaken gezocht 
word en. 
Voor high-risk industries geldt dat de zogenoemde trigger -events, de oorzaken 
die direct tot een ongevalleiden, vrijwel nooit dezelfde zijn en daarom niet te 
voorspellen. De trigger-events zijn daardoor moeilijk te vermijden, dit in tegen
stelllng tot de oorzaken die dieper liggen. 

5. Dieperliggende oorzaken kunnen weggenomen warden door te leren van inci
denten. 
Incidenten, situaties die een ongeval hadden kunnen worden, zijn uitingen van 
gevaarlljke oorzaken. Door deze te onderkennen kunnen de mogelijke oorzaken 
voor ongevallen in de toekomst weggenomen worden. 
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6. Een gevaar kan op drie hierarchisch verschillende manieren beheerst warden. 

Het beste is de bron van het gevaar weg te halen of.- lets minder effectief- af 
te schermen voor de mens. Het laatste mlddel is de mens zelf te beschermen 
tegen het gevaar, bijvoorbeeld met een helm of (hand)schoenen. 

Naast deze zes uitgangspunten zijn er in de Veiligheldskunde nog twee die welis
waar formeel zijn verworpen maar toch nog steeds van invloed zljn. Deze zijn: 
7. Het beeld van de mens is technocratisch. 

De mens is een component, waarbij voorkomen moet warden dat deze fouten 
maakt. Zodra mensen geen fouten meer maken Is er geen probleem meer. 

8. Men kan a/le ongelukken voorkomen, als men de dieperliggende oorzaken van 
tevoren weet. 
Een van de eerste baslsvooronderstellingen die in de Veiligheidskunde zijn ge
maakt, Is dat alle ongelukken zijn te voorkomen als men van tevoren de rislco's 
(dat wil zeggen de oorzaken) heeft onderkend. 

Bainbridge [1987] laat in haar artikel Ironies of automation zien dat in een geau
tomatiseerd systeem de mens in een positie wordt gemanoeuvreerd, waarbinnen 
het maken van goede beslissingen ondoenlijk is. Rasmussen [1993] komt ender 
andere naar aanleiding hiervan tot de conclusie dat men moet overgaan op een 
systeem waarin mensen fouten kunnen maken, daarvan kunnen leren en de ver
worven kennis weer kunnen toepassen. Deze tactiek gaat in tegen het eerste, ver
ouderde axiorna (numrner 7). Ook Wilde [1984] weerlegt dit axioma. Zijn theorie 
dat de mens altijd op zoek is naar een gelijk niveau van risico's, heeft als conse
quentie dat de mens altijd bereid is tot het nernen van risico's met de kans dat het 
fout gaat. Deze theorie, risico-horneostase genaamd, heeft tot grote discussies 
geleid. De argumenten van de tegenstanders van deze theorie laten zlen dat het 
oude uitgangspunt nog steeds veel aanhangers kent [McKenna, 1987]. 

Het tweede verouderde axioma (nummer 8) wordt ender meer door Groeneweg 
[1995] verworpen. Hiervoor maakt hij gebruik van de term impossible accident om 
een ramp te karakteriseren. Het blijkt dat het onmogelijk is om te anticiperen op 
de eindeloze hoeveelheid combinaties van kleine en grote afwijkingen die uiteinde
lijk tot een ongeluk kunnen leiden. Toch blijkt deze basisvooronderstelling tot op 
heden een belangrijk uitgangspunt van veel veiligheidskundig onderzoek te zijn. 
De hierboven genoemde uitgangspunten hebben geleid tot verschillende theorleen 
en methodes die, doordat de Veiligheidskunde een relatief jonge, toegepaste we
tenschap is, vaak door elkaar lopen. In de volgende paragrafen zal ik enkele be-
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langrijke methodes en hun bijbehorende theoretische concepten behandelen. De 
keuze van de te behandelen methodes en concepten is ingegeven door hun belang 
in de Veiligheidskunde. Immers de achterliggende theorievorming vormt een ster
ke basis in het vakgebied. 

2.3 Foutenboom 

De foutenboom (fault tree) is behalve een instrument om dieperllggende oorzaken 
te vinden, ook een theoretisch concept, zie bijvoorbeeld Vesely e.a. [1981]. Bij een 
foutenboom analyseert men een ongeval door systematisch te kijken wat de oor· 
zaken zijn. Dit doet men door bij elke gevonden oorzaak na te gaan wat daar weer· 
de reden van is. De stopregel is dat men een oorzaak vindt die cijfermatig bekend 
is of die men kan afschatten. Dit is dan de worteloorzaak (root cause). De kracht 
van de fault tree zit in de graftsche weergave. Door gebruik te maken van de and

en or-gates en de Jogische weergave daarvan, kan een overzichtelijke voorstelling 
van zaken worden gemaakt. In f~guur 1 is weergegeven hoe dit er uit ziet bij een 
bijna-ongeval ( een ongeluk waarbij grote gevolgen op het laatste moment verme· 

Flguur 1: Een voorbeeld van een (prlmltieve) niet complete oorzaakboom van 
een bljna--ongeluk. Op de plek waar het kruis staat wlst de voorman de man 
te waarschuwen en kon deze nog net op tljd wegsprlngen. 

den konden worden). Dit voorbeeld is opgesteld naar aanleiding van een incident 
dat ik zelf heb meegemaakt. Een prefab-trap die in een trappenhuis werd gehesen, 
botste tegen een balustrade waardoor deze viel. Een van de timmerlieden met wie 
ik samenwerkte, kon nog net op tijd wegspringen. 
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Het theoretische concept achter de fault tree is dat men door logisch terug te re
deneren, de oorzaak van een ongeluk kan vinden. Deze oorzaak, meestal multi
causaal, kan daarna een aangrijpingspunt voor verbeteringen zijn. Door ver ge
noeg terug te gaan, kan men de oorzaken vinden die niet alleen het gebeurde on
geval tot gevolg hebben gehad, maar ook andere ongelukken kunnen veroorzaken. 
Het is dan een common mode. Hoewel dit concept enkele problernen kent bij de 
uitvoering, heeft het een basis gelegd voor vele andere methodes en ~hnieken. 
Het is problematisch om volledige oorzaakbornen te construeren. Dit heeft meerde
re redenen. Zo is het moeilijk te bepalen hoe ver men moet gaan met het graven 
naar de worteloorzaken. Rasmussen vindt de stopregel arbltrair, omdat deze een 
externe regel is. Een ander punt van kritiek is dat het maken van een fault tree 

subjectief is. Het wordt sterk gestuurd door de belangstelling en kennis van de 
maker [Groeneweg, 1995]. 

Het concept van de fault tree is later verder uitgebouwd door de mogelijke wortel
oorzaken te categoriseren. Als men tijdens het onderzoek naar een oorzaak bij een 
oorzaak komt die in een bepaalde klasse valt, een zogenoemde worteloorzaak, dan 
hoeft men niet meer verder te zoeken. Door deze verfijning (beter: een vergro
ving} is het eerste probleem van fault trees verholpen. Men weet nu waar men 
moet stoppen. Ook het tweede probleem (subjectiviteit} komt dichter bij een op
lossing. Immers de verschillende klassen van oorzaken dienen als checklists om te 
controleren of het gehele spectrum van mogelijke oorzaken is behandeld. 

2.4 Foutmechanismen 

Het maken van de categorieen waarin een oorzaak geplaatst kan worden, zoals bij 
fault trees, heeft geleid tot het ontwikkelen van het foutmechanisrne-concept. Een 
foutmechanisme is een reeks van senele of parallelle stappen die doorlopen wordt 
als er iets fout gaat. De uitingsvorm van een foutmechanisme is een ongeluk of 
een incident. Door te kijken naar de manier waarop een fout doorwerkt tot aan het 
gebeuren van een ongeluk, wordt er inzicht verkregen in verschillende typen van 
fouten. Een basaal model van hoe een fout doorwerkt tot een ongeval, is weerge
geven in figuur 2. In deze figuur is te zien hoe een samenstel van worteloorzaken 
leidt tot een gevaarlgke situatie die bij het ontbreken van een adequate bescher
mlng kan leiden tot een incident. Dit soort incidenten kan, als er niet goed wordt 
ingegrepen, leiden tot een ongeluk. In dit model is het mogelijk om verschillende 
foutmechanismen in te vullen die volgens de stappen van het model werkzaam 
zijn. Het invullen van dit basale model met verschillende, meer concrete, situaties 
leidt tot diverse mechanismen. Elk van deze mechanismen start bij een of meer 
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Flguur 2: Een eenvoudig model van een foutmechanisme [Van der SChaaf, 
1992]. 

worteloorzaken die in klassen zijn onderverdeeld. De drie klassen van worteloorza
ken worden door Van Vuuren [1998, blz. 9] gedefinieerd als: 

• Technical failure: refers to failing or sub-optimal performance of technical 
equipment used prior to or during the incident, or failure related to the physical 
setting in which the Incident occurred. 

• Human failure: refers to errors made by those at the sharp end of incident cau
sation that have directly triggered the incident. 

• Organisational failure: refers to errors made by those at the blunt end of inci
dent causation which in itself have not caused Incidents directly but which trig
gered other failures leading to incidents. 

De fouten die mensen maken (human failure) blijken een bijzondere plaats in te 
nemen, omdat veel ongelukken een menselijke fout in de oorzaakketen hebben. 
De aanname dat de meeste ongelukken direct en/of indirect door mensen worden 
veroorzaakt, is de basis van Reasons model van een foutmechanisme voor mense
lijke falen. Dit model vindt zijn wortels in de cognitieve psychologie. In het Generic 
Error-Modeling System (GEMS) [Reason, 1990] gebruikt hij de theorie van Ras
mussen dat de mens drie typen van fouten kan maken: 

• skill based (slips and lapses), 
• rule based (mistakes), 
• knowledge based (mistakes). 

Door te weten hoe een mens fouten maakt, is het bijvoorbeeld mogelijk beter naar 
de taken van de mens te kijken en daar veranderingen in aan te brengen .. Het mo
del is gericht op het foutgedrag van de individuele mens. De mens kan bijvoor-
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beeld in zijn of haar bezigheden een handellng vergeten uit te voeren (skill based 

lapse), een taak uitvoeren ondanks dat er tekenen zijn dat er lets niet goed is (rule 

based mistake) of denken dat hij of zij het allemaal goed kan en alles onder con
trole heeft terwijl dit niet zo is (knowledge based mistake). Dit model voor het ma
ken van fouten door mensen wordt door Reason verder uitgebouwd tot een fout
mechanisme, waarin de organisatie als plaats van oorzaak wordt belicht. 

2.5 Actieve en latente fouten 

Het foutmechanisme van Reason, dat nlet alleen op het individu maar ook op de 
organisatie achter een individu gericht is, maakt gebruik van de begrippen actieve 
en latente fouten en de uitingsvormen van deze fouten. Een actieve fout is een 
handeling waarvan de gevolgen direct zichtbaar zijn. De gevolgen van een latente 
fout blijven vaak verborgen doordat er een verschil is in tijd en ruimte tussen de 
latente fout en het effect daarvan. Latente fouten scheppen condities waarin actie
ve fouten gemaakt kunnen warden. Het model dat laat zien hoe dlt gebeurt, is af
gebeeld in figuur 3. De verschlllende vlakken stellen de plaatsen voor waar fouten 

,-···-~-.' INADEQUATE I 
J."S /' -1 DEFENCES 

='i ! ~,~- l.""""" 
'..:::~ ~J 
r~ I U:. ·-,~::of 
1 OF 1 accident 

l_
l UNSAFE ACTS . opportunity 

r MA~i:rures rl J 
1 DEFICIENCIES 

_ I latentrailures r-_j 
I FAlUBLE I 
I DECISIONS ,____ __ ! 

i latent failures 
flguur 3: The human elements of accident causation [Reason, 1990]. 

gemaakt kunnen warden. In de figuur is oak te zien dat de latente fouten verder 
verwijderd zijn van het ongeval en de 'unsafe act' ( actieve fout) die daar meestal 
direct toe leidt. Het model van Reason geeft geen uitsluitsel of een latente fout de 
oorzaak is van een actieve fout die daardoor leidt tot een rnogelljk ongeluk, of dat 
de latente fout samen met een actieve een gevaarlijke sltuatie schept. 
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2.6 De Tripod-methode 

In de Tripod-methode wordt gebruik gemaakt van het foutmechanisme van Rea

son en dat wordt dan verder uitgebouwd. Het basismechanisme van het Tripod

model is te zien in figuur 4. In dit model wordt de onveilige handeling onlosmake

lijk verbonden met de situatie waarin die onveilige actie geschiedt. Deze situatie 

wordt, zoals in het model van Reason (zie figuur 3), veroorzaakt door fouten die 

Figuur 4: Basismodel van Tripod. 

dieper en in tijd eerder in een organisatie warden gemaakt. In het Tripod-model 

richt men zich op dit type van fouten, de latente fouten. Ze warden door een clas

sificatie in elf verschillende soorten opgedeeld, de zogenoemde General Failure 

Types (GFr's). In tabel 1 warden deze weergegeven. Het Tripod-model is vooral 

belangrijk in die industrietakken waar de actieve fouten niet meer eenvoudig ver

mijdbaar zijn [Wagenaar e.a., 1994]. 

Tabell: De elf verschillende typen van General Failure Types. 

1. Hardware 7. Incompatible goals 

2. Design 8. Communication 

3. Maintenance management 9. Organization 

4. Operating procedures 10. Training 

5. Error-enforcing conditions 11. Defense planning 

6. Housekeeping 

Het Tripod-model wordt niet alleen gebruikt om er ongelukken mee te analyseren, 

maar ook om er een organisatie mee door te lichten en daarbij inzicht te krijgen in 

gebieden die mogelijkerwijs tot een ongeluk kunnen leiden. De GFr's geven aan 

waar er zwaktes in de organisatie zijn die de condities kunnen scheppen waarbin

nen onveilige handelingen zouden kunnen optreden. Groeneweg heeft in zijn 

proefschrift het Tripod-model trachten te verduidelijken door een systeem waarin 

ongelukken kunnen gebeuren voor te stellen als een knikker op een plateau met 

daaromheen een bak, zie figuur 5. Als het systeem in een veilige toestand is dan 

ligt de knikker midden op het plateau. Als er een handeling plaatsvindt die de vei

ligheid be'i nvloedt, zal de knikker een zetje krijgen. De knikker kan dan door de 
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Figuur 5: Model van invloed van General Failure Types; de knlkker stelt de 
toestand van het systeem voor. Het plateau waarop de knikker ligt, is de , 
veilige situatie. Als de knikker er af rolt dan raakt het systeem in een 

1 

i ongeluk of incident betrokken. 

wrijving op tijd tot stilstand komen of over het randje gaan, dan is er een incident 
of een ongeluk. De grootte van het plateau wordt bepaald door hoe de organisatie 
is ingericht en functioneert. Niet goed omgaan met de aandachtsgebieden die de 
GFT's eigenlijk vormen, betekent dat het plateau kleiner wordt of dat de ronding 
aan de zijkant eerder begint. Rasmussen [1997] beweert dat een bedrijf ter wille 
van efficienc.y en vermindering van werkdruk zich niet midden op het plateau posi
tloneert. Aan de rand is het voor een bedrijf voordeliger. 

Het vooraf vinden van de General Failure Types geschiedt door middel van vragen
lijsten die op een bepaalde afdeling, werkmaatschappij of in het hele bedrijf wor
den verstrekt. Het doorlopen van deze vragenlijsten levert een reeks van antwoor
den op die statistisch worden verwerkt. Dit resulteert uiteindelijk in een aantal 
profielen. De profielen zijn staafdiagrammen waarin de elf GFT's onderling kwan
titatief worden vergeleken. Ook profielen onderling (bijvoorbeeld tussen twee af
delingen) kunnen worden vergeleken. De grafische representatie van de veilig
heidstoestand van een bedrijf of bedrijfsonderdeel levert het management houvast 
voor maatregelen ter verbetering. 

2.7 Het veiligheidskundig paradigma 

De hler vermelde concepten van de Veiligheidskunde tonen aan dat de Veiligheids
kunde haar werkterrein steeds verder uitbreidt in de richting van het organisatie
management en het functioneren van de organlsatie In een breder verband. De 
eerste methodes en technieken richten zich enkel op ongelukken en hadden direct 
betrekking op de werkplekomstandlgheden. In loop der tijd, met het voortschrijden 
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van zowel de technologie als het vakgebied Veiligheidskunde, werden er steeds 
vaker theoretische concepten ontwikkeld die zich meer en meer van het 'ongeluk' 
verwijderden. In figuur 6 stel ik de ontwikkeling van de Veiligheidskunde voor als 
een beweging die steeds verder van het ongeluk afgaat. De concepten richten zich 

Figuur 6: Ontwlkkeling van de Veillgheidskunde. 

daarbij steeds meer op allerlel factoren die voor een organisatie in zijn geheel gel· 
den. Bijvoorbeeld in het laatste concept dat is behandeld, het Tripod·model, wor· 
den GFT's als incompatible goals en organization genoemd. 

De uitgangspunten van de Veiligheidskunde kunnen gezien worden als de axioma's 
van een paradigma. Dit is een stap die Uory [1997] maakt. Volgens hem kan men 
de onderzoeken en theoretische concepten in de Veillgheidskunde zien in het licht 
van de wetenschapsfilosofle van Kuhn [1970]. Deze beschrijft de ontwikkelingen in 
de wetenschap aan de hand van paradigma's die het onderzoek overheersen en 
sturen. Het dominante paradigma in de Velligheidskunde wordt volgens Uory geka
rakteriseerd door hoe men in de Veitigheidskunde naar het begrip veiligheid kijkt. 
De vijf kenmerken van deze zienswijze zijn: 

1. Velllgheid is te onderzoeken door methodes en technieken van modelleren en 
evalueren ult de natuurwetenschappen te gebruiken. Dit geeft een positivist!· 
sche en objectivlstische kijk op de zaken vanuit de betawetenschappen. 

2. Veiligheid gaat over individueel gedrag. 
3. Veiligheid is gevat in procedures en geschreven instructies. 
4. Veiligheid is een afzonderlljk specialisme en werkt in essentie top-down. 
5. Veiligheid is te beheersen door te werken met plannen van aanpak en andere 

rationele beheersmethodes. 
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De vijf kenmerken die Llory beschrijft in 1997 schetsen een beeld van de Veilig
heidskunde van de jaren zeventig. Dit komt waarschljnlljk door de andere positie 
die Veillgheidskunde In Frankrijk, het werkterrein van Llory, heeft. Ondertussen is 
de Veiligheidskunde wereldwijd ook andere disciplines gaan raadplegen. Er wordt 
niet meer alleen naar het individueel gedrag gekeken; de verantwoordelijkheid 
voor veiligheid wordt via de lijnfunctionarissen bij de top van een organisatie ge
legd. Deze verandering is wat Hale en Hovden [1998] de derde generatie van Vei
ligheidskunde noemen. De verandering die samenhangt met de in figuur 6 getoon~ 
de beweging maakt, dat de kenmerken die Llory schetst, misschien achterhaald 
lijken. Dit is niet geheel terecht. Een belangrijk punt in het paradigma, zoals Llory 
dat beschrijft, is dat Veiligheidskunde steunt op de natuurwetenschappen (en 
technische wetenschappen). De meetbaarheid en de objectiviteit staan hoog in het 
vaandel. Deze karaktertrek komt onder meer tot uiting in de foutenboommethode. 
De grafische presentatie van deze methode laat zien dat de uitkomsten eenduidig 
en objectief zijn. Ook in de meer recente studies naar de organisatorische aspec
ten in de Velligheidskunde worden de eenduidigheid, de objectieve kijk en het rati
oneel denken cruciaal gevonden. 

2.8 Samenvatting 

De methodes, concepten en theorieen in de Veiligheidskunde zijn vl'ijwel allemaal 
gebaseerd op het paradigma zoals dat hierboven is beschreven. Het is de vraag of 
dit paradigma in de verdere ontwikkeling van theorieen de goede basis is om ver
der te komen. De eerder genoemde trend, de verbreding van het vakgebied naar 
de organisatie als context voor ongelukken en incidenten, is nu gekornen tot het 
betrekken van het cultuurbegrip in de Veiligheidskunde. Veiligheidscultuur is het 
nieuwe onderzoeksveld en dit vereist een andere, meer holistische insteek. Het 
gebruik van methodes en technieken die traditioneel op de natuurwetenschappen 
gebaseerd zijn, lijkt niet de geeigende wijze om een cultuur te beschouwen. De 
vraag: 'Hoe moet een veiligheidscultuur dan we/ onderzocht warden?' kan pas be
antwoord worden als de vraag: 'Wat is veiligheidscultuur?' aan de orde is geweest. 
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3. VEILIGHEIDSCUL TUUR 

De hogere niveaus in een organisatie hebben invloed op de handelingen van men
sen op de werk.vloer. Dit besef is de basis van de derde generatie in de Veilig
heidskunde. Het managen van veiligheid is het onderwerp van studie geworden. 
Hoewel deze generatie nog jong is, beschikt ze al over 34 onderzoekslijnen [Hale 
en Hovden, 1998]. In deze lijnen zijn maar een beperkt aantal theoneen vanuit de 
organisatietheorie te onderscheiden, namelijk: sociotechniek, classificatie van or
ganisatletypen, organisatiecultuur en als laatste: de lerende organisatie. Kenmer
kend voor de verbintenis tussen deze organisatietheorieen en Veiligheldskunde is 
de geringe onderbouwing die ze hebben. Dit kan verklaard worden uit het korte 
bestaan van de verbintenissen. Velligheidscultuur is de verbintenis tussen de theo
rie van organisatiecultuur en Veiligheidskunde en zal hier nader verklaard worden. 

3.1 Het ontstaan van het begrip veiligheidscultuur 

Na de ramp met de kerncentrale In Chernobyl werd voor het eerst het begrip vei
ligheldscultuur breed gel ntroduceerd. Het rapport van het internationale atoom
agentschap bestempelde de veiligheldscultuur in de organisatie van de SoVjet 
centrale als slecht. De gemaakte fouten en overtredingen van de regels werden 
daarbij gezien als het resultaat van de cultuur die er in de kerncentrale heerste ten 
tijde van het ongeluk [INSAG\ 1986]. Naast het onderzoek naar het ongeluk in de 
kerncentrale hadden verschillende onderzoekers geconstateerd dat wat zij de klas
sieke methode noemden om het gedrag van mensen te veranderen, door training 
en selectie, niet meer tot een verdere verbeterlng van de veiligheid leidde. Er trad 
een plafond op. [Ray, 1993 en Groeneweg, 1996]. Er waren dus andere, nieuwe 
methodes nodig om de veiligheld te verbeteren. De nadruk van onderzoek is toen 
'dieper' in een organisatie gelegd. Pidgeon en O'leary [1994] verwoorden dit door 
te zeggen dat er gezocht moest worden naar de meer 'subtle organisational pre
conditions to failure'. Het begrip velllgheidscultuur werd gezien als een concept om 
deze 'pre-conditions' tevangen en vatbaar te maken [Kennedy, 1995]. 

Veiligheidscultuur richt zich naast openheid, toegang tot relevante informatie, par
tlclpatie en dergelijke ook op het gebied van overtredingen. Parker e.a. [1995] la
ten zien dat onveilige handelingen gesplitst kunnen worden in fouten ten gevolge 
van problemen met het verwerken van informatie op de goede manier en in over-

1 International Nuclear Safety Advisory Group 
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tredingen. Overtredingen kunnen ook weer gesplitst warden In 'bedoelde' en in 

'onbedoelde' overtredlngen. Motivatie speelt bij deze overtredingen mee als een 

belangrijke component. In flguur 7 is de hiervoor geschetste hierarchle van onvei

lige handelingen graflsch uitgebeeld. De hier getoonde hierarchle van overtredin-

~----~--- - information-
_j slips and ,, ,., processing 

___ I L lapses ~ problems 
[unsafe acts~ 

W violat~-:-LS;;;;int~-social 
~ ::::.::_j I L__~ phenomenon: 

I ··~·- ... 'organizational 
L{ intend~~lisnotLJ._an.d societal. 

I L.Ji.II~LS"-context . 

LC~a_~~outof scope 

Flguur 7: Verschil tussen overtredingen en fouten [Parker e.a., 1995]. 

gen laat zien dat de reden waarom er overtredingen warden gemaakt een sociaal 

fenomeen is. 

Reason onderkende dit al eerder: 

"While errors may be defined in relation to the cognitive processes of the 

individual, violations can be only described with regard to a social con

text in which behaviour is governed by operating procedures, proce

dures, codes of practice, rules and the like." [Reason 1990, blz. 200] 

De sociale context die onder andere het gedrag stuurt met betrekking tot overtre

dingen wordt 'de veiligheidscultuur' genoemd [Donald, canter & Chalk, 1991]. De 

veiligheidscultuur geeft aan welk gedrag gewenst wordt, bijvoorbeeld of een be

paalde overtrading is toegestaan. Een voorbeeld hiervan kan men :vinden in het 

verkeer. Door fietsers in Nederland wordt een stoplicht gezien als een indicator 

voor wat er aan de hand is. Een rood fietserslicht geeft aan dat men moet uitkij

ken. Oversteken bij een rood licht is, ondanks een verbod, gewoon. Het 'mag'. 

3.2 Gebruikte definities 

In het onderzoek dat tot nu toe naar veiligheidscultuur is verricht, vallen twee za

ken op: welke deflnities er voor veiligheldscultuur worden gebrulkt en hoe er on

derzoek wordt verricht. Op belde aspecten wordt ingegaan in deze en de volgende 

paragrafen. 
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De INSAG had naar aanleiding van de onderzoeken naar de ramp in Chemobyl ge
constateerd dat het ongeluk te wijten was aan een slechte veiligheidscultuur. De 
eerste definitie van veiligheidscultuurwerd daarop gegeven door de INSAG [1988]. 
Deze beschreef veiligheidscultuur als: 

" ... that assembly of characteristics and attitudes in organisations and in
dividuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant 
safety issues receive the attention warranted by their significance . ... A 
second proposition then follows, namely that such matters are generally 
intangible: that nevertheless such qualities lead to tangible manifesta
tions; and that a principal requirement is the development of means to 
use the tangible manifestation to test what is underlying." [INSAG, 
1988} 

Booth en Lee [1995] constateren dat deze definitle niet bruikbaar is, omdat er een 
beschrijving wordt gegeven van hoe een ideale veiligheidscultuur eruit zou moeten 
zien. De beschrijvlng geeft geen ruimte om aan te geven hoe een slechte, of nog 
moeilijker, een middelmatige veiligheidscultuur eruit ziet. Toch zitten er in deze 
INSAG beschrijving enkele belangrijke elementen: 
• veiligheidscultuur komt voort uit een samenstel van indlviduen, 
• de elementen zijn nlet uit elkaar te krijgen, 
• de uitingen van een veiligheidscultuur zijn wel duidelijk. 

In de deftnitie van veiligheidscultuur van de Confederation of British Industry [CBI] 
worden de onlosmaakbare elementen verduidelijkt: 

"The safety culture of an organisation should be described as the ideas 
and beliefs that all members of the organisation share about risk, acci
dents and ill health." 

Het CBI gebruikt hierbij als basis het begrip organisatiecultuur dat zij als volgt de
ftnieert: 

"... the mix of shared values, attitudes and patterns of behaviour that 
give the organisation its particular character. Put simply it is 'the way we 
do things round here'." [CBI, 1990] 

Er wordt hier een duidelijk verband gelegd met de organisatiecultuur. Hoe dit ver
band tussen veiligheids- en organisatiecultuur is vormgegeven, wordt echter niet 
duidelijk gemaakt. Opvallend is het verschil in invulling van de dieperliggende ele
menten in de deftnitie. Bij organisatiecultuur wordt het gedrag meegenomen. 
Daarnaast treedt er in deze definitie van veiligheidscultuur nog een vernauwing op. 
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De IN SAG stelde dat ( alleen) de uitingsvormen van de cultuur te maken hebben 
met de veiligheid. De CBI zegt dat ook de onlosrnakelijke elementen zoals veron
derstellingen in de veiligheidscultuur gerelateerd zijn aan veiligheid. De definitie 
van Turner sluit meer aan op de definitie van de INSAG op dit gebied: 

" 'Safety culture' is the specific set of norms, beliefs, roles, attitudes and 

practices within an organisation which is concerned with minimising the 

exposure of employees, managers, customers, suppliers and members 

of the general public to conditions considered to be dangerous or iryuri

ous." [Turner, 1991} 

Een nieuw element komt nu naar voren. Veiligheidscultuur heeft als uitingsvorm 
een activiteit, namelijk het minimaliseren van de blootstelling van mensen aan ge
varen. Het minimaliseren is het probleem. Het stoppen van de bedrijfsactiviteit is 
immers de beste minimalisatie voor gevaren. Dlt is niet de bedoeling van een or
ganisatie en van het managen van veiligheid. Er is blijkbaar een relatie tussen de 
veiligheidscultuur en de organisatorische omgeving waarin deze functioneert. De 
definitie van Booth en Lee is genuanceerder in dit opzicht: 

"The safety culture of an organisation is the product of individual and 

group values, attitudes, competencies, and patterns of behaviour that 

determine the commitment to, and the style and proficiency of, an or

ganisation's health and safety programmes. .. . Organisations with a 

positive safety culture are characterised by communications founded on 

mutual trust, by shared perceptions of the importance of safety, and by 

confidence in the efficacy of preventive measures." [Booth & Lee, 1995} 

Booth en Lee beschrijven verder dat veiligheidscultuur een construct is dat men 
moet zien als een 'Gestalt'. Kennedy [1995] verduidelijkt dit door te stellen dat een 
cultuur meer is dan een product of een optelsom van de individuele attitudes en 
zienswijzen ten aanzien van velligheid en risico's. Hij rnaakt hier een dubbelslag. 
Enerzijds benadrukt hij dat veiligheidscultuur meer is dan alleen het samenstel van 
een groep indlviduen. Anderzijds maakt hij een beperking, net als het CBI, door te 
suggereren dat veiligheidscultuur zou moeten gaan over de houding van een groep 
ten opzichte van veiligheid en rislco. 

Een andere wijze om naar de kern van een cultuur te kijken, namelijk door cultuur 
te zien als een product van een stelsel van betekenisgevingen, wordt door Pidgeon 
gebruikt: 

"Safety culture can be conceived of as the constructed system of mean

ings through which a given group of people understands the hazards of 
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the world. Such a constructed meaning system specifies what is impor-

tant and legitimate to them, and explains their relationship to matters of 

life and death work and danger." [Pidgeon, 1991) 

Een belangrijk aspect dat in deze deflnitie wordt genoemd, is dat een cultuur de 
omgeving begriJpbaar moet maken. Een cultuur verklaart hoe de wereld in elkaar 
steekt. Deze 'wereldvisie' moet geleerd warden aan iedereen binnen de groep 
waarin de cultuur gedeeld wordt. Hierop kom ik later terug als de deflnitie van 
Schein voor organisatiecultuur wordt gebrulkt om een nieuw inzicht te verwerven 
in veiligheidscultuur. Zie hoofdstuk 4 en 5. 

De bovenstaande deflnities onderscheiden zich op drie kenrnerken: de uitingsvor
rnen, de onderliggende veronderstellingen2 (waarden, normen, overtuigingen, be
tekenisgeving, percepties en dergelijke) en de richting. De uitingsvormen Zijn Of 
actlef doordat het handelingen zijn die de veiligheid verbeteren (Turner) of ze ge
ven juist alles weer wat er In een organisatie gebeurt op veiligheidsgebied. De on
derliggende veronderstellingen gaan of direct over veiligheid en ze doen uitspraken 
over veiligheidszaken (CBI, Kennedy) of ze hebben uitingsvormen tot gevolg die 
betrekking hebben op veiligheid. Het derde kenrnerk werkt onderscheidend door
dat de ene deflnitie uitspraken doet over wat een goede veiligheidscultuur is (IN
SAG, Booth) en de andere neutraal zijn. 

3.3 Plaats van velligheidscultuur 

Uit onder meer de deflnities volgt, dat organisatiecultuur en veiligheidscultuur be
grippen zijn die met elkaar te maken hebben. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in 
de definitie van veiligheidscultuur van het CBI, waarin organisatiecultuur explidet 
wordt genoemd. Ik onderscheid drie visies op hoe organisatie- en veiligheidscul
tuur samenhangen. Deze zijn weergegeven in figuur 8. In de eerste visie (zienswij
ze A) wordt er geen relatie benoemd. Dit is bijvoorbeeld de zienswijze van Kenne
dy of het CBI. Zij zien veiligheidscultuur niet zozeer als een apart construct. Zij be
trekken organisatiecultuur met veronderstellingen over andere zaken dan veiligheid 
niet in de scope van velligheidscultuur. Organisatiecultuur is het begrip waarvan 
slechts de theorie wordt gebruikt. Dit komt tot uiting in het onderzoek en de me
thodes van veiligheidscultuurverandering. Deze zijn afgebakend tot die aspecten 
die alleen een direct verband hebben met veiligheid. 

2 In het vervolg. van dit hoofdstuk gebrulk ik voor de zogenaamde diepere laag het begrlp 'dieper
liggende veronderstellingen'. Dit kunnen waarden, normen, betekenisgevingen, percepties en der
gelijke zun. 
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Veiligheidscultuur kan ook worden gezien als een onderdeel van organisatiecultuur 

(zienswijze B). De veiligheidscultuur is dan een aspectcultuur die is geent op een 

bepaald thema. In deze zienswijze hebben de dieperliggende veronderstellingen 

voor veiligheid samen met de uitingen van deze veronderstellingen een eigen, 

aparte plaats binnen de organisatiecultuur. De grenzen zijn meestal niet scherp. 

De relatie is onlosmakelijk maar beide culturen zijn van elkaar te onderscheiden. 

Om de veiligheidscultuur te onderzoeken en te veranderen moet er rekening wor

den gehouden met de organisatiecultuur. 

In een derde zienswijze (C) zijn de twee culturen met elkaar verweven. De veilig

heidscultuur is in deze visie onderdeel van de organisatiecultuur en de verschillen

de aspecten van de organisatiecultuur hebben zowel betrekking op het functione-

A 

veiligheidscultuur~ 

I "" ---...._, 

/ 
organisatiecultuur- -.-----

B c 

Figuur 8: A: veiligheidscultuur en organisatiecultuur zijn verschillende enti
teiten; 8: veiligheidscultuur is een deel van organisatiecultuur en heeft een 
afzonderlijke plaats en C: veiligheidscultuur en organisatiecultuur zijn met 
elkaar verweven. 

ren van de organisatie in zijn algemeenheid als op de veiligheid. Dit is de zienswij

ze die in dit proefschrift als uitgangspunt wordt genomen. De veiligheidscultuur 

onderzoeken en veranderen kan in deze zienswijze alleen door daarbij ook de or

ganisatiecultuur te betrekken. Deze holistische visie komt voort uit een model voor 

de organisatiecultuur waarbij niet de dieperliggende veronderstellingen als diepste 

laag van een cultuur worden gezien maar de grondbeginselen. Een voorbeeld van 

een grondbeginsel is dat de mens een sociaal wezen is. Een veronderstelling die 

van dit grondbeginsel afgeleid kan worden, is dat problemen alleen in teamver

band opgelost kunnen worden. 
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De verschillen tussen de zienswijzen Ben C zijn nuances. En er zijn kruisbestuivin
gen tussen deze twee mogelijk. Booth en lee en Turner hebben een zienswijze die 
dicht bij zienswijze B ligt. Zienswijze C wordt door bijvoorbeeld de INSAG bena
derd. 

3.4 Concepten van veiligheidscultuur 

Na het geven van de deflnities en de plaats van veiligheidscultuur is het interes
sant om te weten hoe de veiligheidscultuur verwerkt is tot een theoretisch concept 
en hoe dit concept onderzocht dlent te worden. De literatuur geeft hierover geen 
uitsluitsel. Dit is verklaarbaar ult het relatief korte bestaan van het begrip veilig
heidscultuur. Het duidt echter ook op de problemen die ontstaan als men de defl
nitie wil gebrulken. Als er al een invulling is dan merkt Kennedy [1995] terecht op, 
dat de onderbouwlng meestal mager is. Kennedy verdeelt de onderzoeken naar 
veillgheidscultuur in drie categorieen, namelijk: 

1. frameworks for organisational safety perfonnance, 
2. audit tools for organisational safety perfonnance, 
3. safety culture prompt lists. 

In de eerste categorie wordt gebruik gemaakt van technieken zoals Tripod en 
MORT. Het concept hierachter is gebaseerd op de gedachte dat veiligheidscultuur 
vergeleken meet worden met de gezondheid van een mens. Men meet dan ook net 
zo over de veiligheidsgezondheid van een organisatie spreken als over de gezond
heid van de mens. Aangezien de gezondheld van een mens niet meetbaar is meet 
men zoeken naar indicatoren [bloeddruk, temperatuur, kleur van de tong]. Bij de 
veiligheidsgezondheid zou dit ook moeten gebeuren. De in deze categorie ge
bruikte technieken geven de veiligheidsgezondheid van een organlsatie aan [Re
ason, 1990]. 

De tweede categorie is gebaseerd op het concept van de audit, waarvan het Inter
national Safety Rating System (ISRS) de bekendste is [Det Norske Veritas, 1994]. 
Een audit bestaat ult een lijst van meetbare criteria. Aan de hand van deze lijst 
vindt er een audit In een organisatie plaats. De criteria zijn slechts ultingsvormen 
van een cultuur en gaan uit van een flctieve, goede veiligheidscultuur of veilig
heidsorganisatie. Deze insteek maakt dat bijvoorbeeld de ISRS prescriptief is ten 
opzlchte van veiligheldscultuur. Een audit is geen cultuurmeting -het meet slechts 
uitingen- en werkt naar een beeld van een positieve veiligheidscultuur toe [Gaunt, 
1989]. Het VeiligheidsCertificaat voor Aannemers (VCA) dat de laatste jaren in de 
Nederlandse bouw een grote vlucht heeft genomen, behoort eveneens tot deze 
categorie. 
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In de derde categorie die Kennedy noemt, "safety culture prompt lists", wordt de 
cultuur gemeten aan de hand van een lijst van indicatoren die een goede veilig
heidscultuur representeren. Een lijst die hier een voorbeeld van is, heeft de Confe
deration of British Industry (CBI) opgesteld. De achterliggende positieve veilig
heidscultuur bezit volgens het CBI [1990] vijf kenmerken, namelijk: 

1. the crucial importance of leadership and the commitment of the chief execu-
tive, 

2. the executive safety role of line management, 
3. involvement of all employees, 
4. openness of communication, 
5. demonstration of care and concern for all those affected by the business. 

Booth meent met deze safety prompt list de veiligheidscultuur te kunnen vaststel
len. De staat van de veiligheidscultuur wordt bepaald door middel van de eerder 
genoemde punten. 

De beschrijving van de indicatoren is bij Booth en Lee uitgewerkt in een vragen
lijst. Het conceptuele 'framework' hierachter ontbreekt echter. De vragenlijst gaat 
uit van een beeld van hoe een positieve veiligheidscultuur eruit zou moeten zien 
zonder dit verder te onderbouwen. Dit beeld van een positieve veiligheidscultuur is 
utopisch en bovendien rijst de vraag of er niet meerdere positieve culturen zouden 
kunnen zijn. Daarnaast is er geen feitelijke ondersteuning waaruit blijkt dat deze 
utopische veiligheidscultuur ook daadwerkelijk positief is. Hetzelfde is het geval bij 
Van Vuuren [1998] die in zijn onderzoek naar het falen van een organisatie, de 
worteloorzaken in het domein van de veiligheidscultuur beschrijft aan de hand van 
de kenmerken van een positieve cultuur. De kenmerken die Van Vuuren gebruikt, 
zijn afgeleid van Pidgeon. De kenmerken zijn [Pidgeon, 1991]: 

• "Norms and rules for handling hazards: the norms and rules govern

ing safety within an organisation, whether explicit or tacit, are the 

heart of safety culture. As corporate guidelines for action, these will 

shape the perceptions and actions of the individuals in the organisa

tion in particular ways, defining what is and is not to be regarded as 

a significant risk, and what will represent an appropriate response. 

• Attitudes toward safety: safety attitudes refer to individual and col

lective beliefs about hazards and the importance of safety, together 

with the motivation to act on those beliefs. 

• Reflexivity on safety practice: a good safety culture can be charac

terised by an ongoing reflexivity over current safety practices and be

liefs. This can be seen as a learning process and as such is a search 
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for new meanings in the face of uncertainty and ambiguity about risk. 

Reflexivity acts as a precaution against the over-rigid application of 

existing rules to the neglect of unanticipated hazards." 

De kenmerken zijn door Pidgeon niet veel verder onderbouwd en ze zijn door hem 

bedoeld als een eerste aanzet waar nog over gediscussieerd moet warden. Deze 

discussie wordt echter niet gevoerd in de literatuur. Een mogelijke aanzet voor de

ze discussie is het onderzoek naar de High Reliability Organizations [Rochlin, 1989; 

Weick, 1989]. Dit zijn organisaties die zich hebben aangepast aan een omgeving 

die een hoge betrouwbaarheid vraagt van de interactie tussen mens en technolo

gie. Deze aanpassing treedt op in het informele vlak en de organisaties onder

scheiden zich door een specifieke cultuur. Een voorbeeld hiervan is hoe met veilig

heid wordt omgegaan op Amerikaanse vliegdekschepen. Hoewel de US NAVY ge

kenmerkt wordt door een steile hierarchie, warden problemen juist in informele 

netwerken opgelost, vooral als het moeilijk gaat, bijvoorbeeld in crisissituaties. 

Opvallend in de verschillende concepten die hierboven zijn beschreven, is dat er 

nauwelijks getracht wordt om tot een onderbouwing van het begrip veiligheids

cultuur te komen. De kern van de cultuur, die de meeste definities als een set van 

veronderstellingen presenteren, wordt niet geoperationaliseerd aan de hand van 

een theoretisch raamwerk. Er wordt eerder gezocht naar de factoren binnen een 

organisatie die direct invloed hebben op de veiligheid. Deze benaderingswijze heeft 

als risico dat er te oppervlakkig naar een cultuur wordt gekeken. Het wezen, de 

kern van de cultuur, wordt niet expliciet gemaakt. De dieperliggende structuur van 

veronderstellingen komt slechts indirect door de indicatoren naar voren. In figuur 9 

is dit schetsmatig aangegeven. In die figuur wordt de veiligheidscultuur voorge-

() 
Figuur 9: De indringing van huidige concepten op veiligheidscultuur. 
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steld als een cirkel met een kern, die de dieperliggende veronderstellingen voor
stelt. Slechts de periferie van de kern wordt betrokken in de onderzoeken naar vei
ligheidscultuur. De dieperliggende veronderstellingen worden niet bereikt of ze 
worden niet expliciet gemaakt. 

Dit probleem wordt ook geconstateerd door onder anderen Kennedy [1995], Llory 
[1997]. Als reden wordt aangegeven dat het concept velligheidscultuur nog maar 
in de kinderschoenen staat. Er moet nog een lange weg worden afgelegd. 

"We are doubtless very far today from being able to analyse or under

stand the different dimensions of safety culture, be they formal, infor

mal, theoretical, heuristic, cognitive or perceptive, emotional, mental or 

symbolic, ... " [Liory, 1997] 

Llory [1997] en Kennedy [1995] hebben beiden verschillende vervolgtrajecten in 
geclachten om tot volwaardiger concepten te komen. Kennedy stelt voor om op 
zoek te gaan naar · mechanismen die beschrijven hoe een veiligheidscultuur faalt. 
Hij gaat hierblj wel weer uit van een meetbare cultuur. 

"Such an approach is considered necessary if the phenomena of Safety 

Culture is to lose its intangibility and become a more measurable con

cept." [Kennedy, 1995] 

De meetbare veiligheidscultuur van Kennedy valt binnen de velllgheidskundige on
derzoekstraditie, zoals ik in het vorig hoofdstuk beschreven heb. Deze zit volgens 
mij op dit moment op een dood spoor. Door op zoek te gaan naar een meetbare 
veiligheidscultuur worden de dieperliggende veronderstellingen veronachtzaamd. 
Het zijn juist de diepere veronderstelllngen die de reclen zijn waarom de veilig
heidscultuur belangrijk wordt geacht. De cultuur is een sociaal fenomeen dat zeer 
complex is en een holistisch karakter heeft. Het objectiveren en operationaliseren 
is voor een onderzoeker als mens een moeilijke, zo niet onmogelijke opgave. Men 
moet er rekening mee houden dat het overzien van het geheel van een cultuur (en 
ook een veiligheidscultuur) voor een mens onmogelijk is [Hofstede, 1980, blz. 14-
15]. Llory verwoordt dit als volgt: 

"Here is a radical change of perspective once we give primacy to social 

and cultural phenomena over individual behaviour, in that it leads to a 

search for different data and information, different analysis and proc

essing of these data and information, and a different articulation and 

interpretation of these data and information as well." [Liory, 1997] 
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3.5 samenvatting 

Het concept van veiligheldscultuur blijkt moeilijk hanteerbaar. In dit hoofdstuk zijn 
verschillende definities en wijzen van onderzoek beschreven. De kritiek die lk ten 
aanzien van deze concepten heb, Is dat ze te oppervlakkig zijn. Het wezen van de 
veiligheidscultuur of de organisatiecultuur wordt onberoerd gelaten. Met opper
vlakkig bedoel ik hier dat er ten eerste naar een te specifieke set van cultuuras
pecten wordt gekeken. In enkele van de besproken concepten worden volgens de 
definities alleen veronderstellingen toegelaten die direct met veiligheid verband 
houden. Dieperliggende grondbeginselen achter de veronderstelllngen worden 
grotendeels veronachtzaamd. Ten tweede bedoel ik met oppervlakkig dat er nor
matieve concepten gehanteerd worden die een goede veiligheidscultuur presente-
ren zonder deze te onderbouwen. 

Ik constateer dat er meer naar de kern van de veiligheidscultuur gezocht meet 
worden. Als basis van deze zoektocht Is de theorie van Schein over organisatie
cultuur erg belangrijk. Het onderzoek naar veiligheidscultuur zou zich meer moeten 
richten op de grondbeginselen van een organisatiecultuur die dieper verscholen 
liggen binnen een cultuur. Daarom wil ik in dit proefschrift op een andere manier 
naar velligheidscultuur kijken. De organlsatlecultuur stel ik wordt hierbij centraal, 
omdat de organisatiecultuur het wezen is waar veiligheldscultuur mee verweven is. 
Ook het type van onderzoek is gebaseerd op de methodes die in het onderzoek 
naar organisatiecultuur gebruikt worden. De vraag die nu beantwoord dient te 
worden Is: wat is organisatiecultuur? 
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4. ORGANISATIECULTUUR 

In het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd dat de veiligheidscultuur verweven is 
met de organisatiecultuur. Het is een logisch vervolg op deze conclusie om de or
ganisatiecultuur als uitgangspunt te nemen. Dit is wat er in dit onderzoek naar vei
ligheidscultuur gebeurt. Om het verdere verloop van het onderzoek te kunnen 
plaatsen, is het noodzakelijk dat de theorie over organisatiecultuur wordt verduide
lijkt. Door het speuren naar nieuwe, meer succesvolle managementmethodes is 
het onderzoek naar organisatiecultuur en het maken van theoretische concepten in 
een stroomversnelling geraakt. Dit hoofdstuk bespreekt wat dit heeft opgeleverd 
en wat dit betekent voor het onderzoek. Dit wordt toegelicht aan de hand van de 
theorieen van Schein en Hofstede. Deze theorieen vormen de leidraad door dit 
hoofdstuk. 

4.1 Korte historie van organisatiecultuur 

Hoewel daarvoor het begrip or:ganisatiecultuur al werd gebruikt, werd het eigenlijk 
voor het eerst echt goed gelanceerd door Deal en Kennedy [Corporate culture, 

1982] en Peters en Waterman (In search of excellence, 1982]. Zij noemden het 
'corporate culture'. In hun ogen was 'corporate culture' een belangrijke onder
scheidende factor die het succes van een bedrijf bepaalde. In beide boeken wordt 
cultuur behandeld alsof het een rnanagementmlddel Is. Organisatiecultuur is lets 
wat te veranderen is door gerichte maatregelen ult de leiding van het bedrijf [Van 
Hoewijk, 1988; Pedersen en Sfztensen, 1989]. Goed beschouwd is de term 'cultuur' 
een vervolg op de term 'klimaat', die al in de jaren zestig werd gebruikt om be
paalde processen in een bedrijf te kunnen verklaren. Organisatieklimaat is de 
werkatmosfeer zoals die door individuele werknemers wordt beleefd. Het cultuur
begrip houdt zich niet zo zeer bezig met individuen als wel met de organisatie als 
entiteit [Denison, 1996; Koene, 1996]. 

Na de lancering van organisatiecultuur als een nieuw concept werd het begrip een 
hype. Zoals wel met meer nieuwe begrippen in de bedrijfskunde ontstond er een 
explosie van aandacht. De twee eerder genoemde boeken werden bestsellers en er 
werd veel onderzoek gedaan. Deze studies leidden er toe, dat er theoretische con-. 
cepten voor organisatiecultuur ontwikkeld werden. In eerste instantie waren ze 
kwalitatief van aard [Schein, 1992; Pedersen en 5fztensen, 1989], daarna kwamen 
er ook onderzoeken die meer kwantitatief van opzet waren. In deze kwantitatieve 
studies wordt er met name naar onafhankelljke dimensies gezocht waarmee een 
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bedrijfscultuur gekarakteriseerd kan worden. Koene geeft in zijn proefschrift: een 
breed overzicht van deze kwantitatieve onderzoeken [Koene, 1996]. 

Volgens het overzicht van Koene bUjken er zes aspecten van cultuur in de onder
zoeken naar voren te komen. Deze zijn [Koene, 1996, blz. 28]: 
1. administrative efficiency, 
2. communication I cooperation, 
3. organizational innovativeness, 
4. employee orientation, 
5. openness, 
6. results orientation. 
Koene heeft de grote gemene delers in de verschillende kwantitatieve onderzoeken 
naast elkaar gezet. Dit is zeker nuttig, want er wordt nu aangegeven welke facto
ren in ieder geval belangrijk zijn. Dit doet echter wel onrecht aan de individuele 
onderzoeken, die ieder een eigen conceptueel raamwerk hebben ~aarin de as
pecten geplaatst worden. De zes aspecten van Koene zon niet in zo'n raamwerk te 
plaatsen. Ze vormen slechts algemene noemers. Oat de verschillende onderzoeken 
niet allemaal dezelfde aspecten vinden, komt niet alleen door het verschil in con
ceptuele kader van de onderzoeken, maar ook door de gedachte dat de organisa
tiecultuur een 'Gestalt' is die een graad van complexiteit bezit die groter is dan de 
onderzoeker kan bevatten [Boulding, 1956; Hofstede, 1980]. 

Volgens Schein is het meten van cultuur vooral gevaarlijk omdat de theoretische 
onderbouwing nog niet sterk genoeg is. Bovendien is een cultuur dynamisch en 
niet statisch. Het meten van een cultuur is daardoor een hachelijke zaak: 

"/ think it is a difficult process, and our theories are weak because we 

have not practiced it enough. Particularly in relation to culture , when I 

see my colleagues inventing questionnaires to 'measure' culture, I feel 

that they are simply not seeing what is there, and this is particularly 

dangerous when one is dealing with a social force that is invisible yet 

very powerful." [Schein, 1996] 

De kritiek van Schein is niet geheel terecht. Door triangulatie, het gebruiken van 
meerdere onderzoekstypen zowel kwantitatief en kwalitatief, kan men ook tot in
zichten in de bedrijfscultuur kornen. In een beginstadium is kwalitatief onderzoek 
meer vanzelfsprekend, later hoeft: dit zeker niet het geval te zijn. 

In het domein van de bedrijfskunde heeft de organisatiecultuur een, vaste plaats 
verworven. Veelal wordt de organisatiecultuur hierbij gekoppeld aan andere be-
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drijfskundige elementen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de invloed 

van organisatiecultuur op quality management [Van Donk en Sanders, 1993]. Om

dat ik organisatiecultuur koppel aan veiligheid, kan mijn onderzoek verwant gezien 

worden aan dit soort van onderzoeken. 

4.2 Landscultuur, organisatiecultuur, sectorcultuur en beroepscultuur 

Voor de studies die zich rechtstreeks richten op organisatiecultuur, vond er eind 

jaren zeventig, begin jaren tachtig ook baanbrekend onderzoek op het gebied van 

landsculturen plaats. Hofstecle schiep met de IBM-studie een belangrijk kader 

waarin organisaties en organisatieculturen gezien moeten worden [Hofstecle, 

1980]. De meeste waarden en normen binnen een beclrijf bleken bepaald te zijn 

door het land van herkomst van de organisatieleclen. Volgens Hofstede is de 

landscultuur waar een bedrijf toe behoort, sterk bepalend voor de structuur en 

cultuur van een bedrijf. Dit komt omdat de waarden voor het grootste deel worden 

'geprogrammeerd' tijdens de vorming van de werknemer in zijn of haar opvoecling. 

Dit is door Hofstecle geschematiseerd in figuur 10. In de figuur is te zien dat de 

gezin 

school 

werk 

Figuur 10: De aard van cultuurverschillen: de nationale, 
beroeps- en organisatiecultuur [Hofstede, 1991, blz. 227]. 

meeste waarden in een gezin door het land worden bepaald en dat de meeste 

praktijken in een organisatie door het werk worden bepaald. 

Naast organisatie- en landscultuur kan men ook nog spreken van sectorcultuur en 

beroepscultuur. Een beroepscultuur heeft betrekking op een bepaalde beroeps

groep. Een beroepscultuur kan in enkele gevallen sterker zijn dan een landscul

tuur. Dit komt uit internationale onderhandelingen en workshops naar voren [Uiijn, 

1999]. Een sectorcultuur is een cultuur die aanwezig is in een groep van bedrijven 

met soortgelijke activiteiten. De bouw (onderwerp van deze studie) is een voor

beeld van een branche met een eigen cultuur. Volgens Tijhuis [1996] kan men de 

Nederlandse bouwcultuur karakteriseren als ad hoc, samenwerkend op basis van 
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vertrouwen en een ongedwongen·houding ten opzichte van regels. De bevindingen 
van Tijhuis komen voort uit een vergelijking tussen de Nederlandse en Duitse 
bouwnijverheid. Landscultuur heeft hierop een grote invloed en de karakterisering 
van hem is daarom mogeiUkerwijs geen exacte beschrijving van de bouwcultuur. 
Bovendien zit er een risico in het beschrijven van een sectorcultuur. Door generali
saties kunnen individuele bedrijven onterecht negatief of positief bestempeld wor
den. 

4.3 Definities 

Er zijn vele definities voor organisatiecultuur. Ik beperk me hier tot drie belangrijke 
definities die de niet genoemde goed afdekken. De eerste definitie die ik gebruik is 
die van Hofstede. Hij definieert allereerst wat een cultuur in zijn algemeenheid is. 
Volgens Hofstede moet cultuur gezien worden als de software die mensen in zich 
hebben en die nodig is om als groep mensen in een organisatie of een ander soci
aal verband te functioneren. Cultuur is 

"de colfectieve mentale programmering die de /eden van een groep of 

categorie mensen onderscheidt van die van andere." [Hofstede 1991, 

blz. 16] 

In deze definitie zijn enkele belangrijke kenmerken te herkennen. Een cultuur is 
iets wat collectief is; het is gemeenschappelijk. Daarnaast is een cultuur lets dat in 
de hoofden van mensen zit. Het is aangeleerd en niet door erfelijke eigenschappen 
ingegeven. Hofstede gebruikt hier de analogie van de computerwereld. De hard
ware is de fysieke computer met zijn printplaten1 chips en kaarten1 die hun moge
lijkheden en onmogelijkheden hebben. De cultuur is dat deel van de software dat 
alle computers in een groep gemeenschappelijk hebben, bijvoorbee!d het bestu
ringsprogramma. Een ander aspect dat uit deze definitie blijkt1 is dat cultuur een 
relatief begrip is. De ene groep met een eigen mentale programmering moet zich 
onderscheiden van een andere groep. 

In figuur 11 worden de verschlllende niveaus van programmering ultgelegd aan de 
hand van een piramide. De aangeboren menselijke natuur is volgens Hofstede uni
verseel en vormt de brede basis. De cultuur is specifiek voor een groep mensen en 
is aangeleerd. De persoonUjkheid van een indivldu is zowel aangeboren als aange
leerd en is in principe uniek. Op het gebied van de organisatiecultuur constateert 
Hofstede dat er geen eensluidende definitie van organisatiecultuur bestaat, maar 
dat er wet veel gemeenschappelijke kenmerken zijn te bespeuren. Een organisatie
cultuur is: 
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specifiek 
voor 

het individu 

specifiek 
voor groep 
of categorie 

universeel 

aangeleerd 

aangeboren 

Figuur 11: Drie niveaus van mentale programmering [Hofstede, 
1991, blz. 17]. 

7. "holistisch: een geheel dat meer is dan de som van de de/en, 

2. historisch bepaald: geworteld in de geschiedenis van de organisatie, 

3. verwant aan de dingen die antropologen bestuderen, zoals rituelen en 

symbolen, 

4. een sociale constructie: gecreeerd en in stand gehouden door de groep 

mensen die samen de organisatie vormen, 

5. zacht, 

6. moeiljjk te veranderen, hoewel de deskundigen van mening verschilfen 

over hoe moeiljjk. 11 [Hofstede, 7997, blz. 224] 

Hofstede definieert organisatiecultuur gelijkvorrnig aan zijn definitie voor cultuur. 

Zijn definitie is breed geformuleerd am er de bovenstaande zes karakteristieken in 

te verwerken. Organisatiecultuur is: 

"de collectieve mentale programmering die de leden van de ene organi

satie onderscheidt van die van andere. 11 [Hofstede, 7997, blz. 224] 

Twee andere auteurs die samen met Hofstede onderzoek hebben gedaan, specifi

ceren verder. Voor Neuijen en Sanders [1988] is in een organisatiecultuur de ge

meenschappelijke verstandhouding een belangrijke factor. Deze bezit volgens hen 

twee kernelementen. Het eerste element is het woord 'verstandhouding'. Dit 

woord houdt in dat (organisatie-)cultuur in de hoofden van een groep mensen zit. 

Het tweede element is het woord 'gemeenschappelijke'. Het is voor een cultuur 

volgens Neuijen en Sanders essentieel dat deze gedeeld wordt door mensen. Het 

is een stuk bagage dat een individu binnen een organisatie meekrijgt am te functi

oneren. Het is niet het exclusieve bezit van een enkel persoon. 
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Neuijen [1992] introduceert in zijn proefschrift Diagnosing organizational cultures 

nog een derde element. Dit element vormt het doel waar de gemeenschappelijke 
verstandhouding op gericht is. Neuijen noemt dit welgevormdheid .(well
formedness). Volgens Neuijen is een organisatiecultuur namelijk: 

"The shared understanding of the members of an organization about the 

well-formedness of the diagnosing organizational reality. " [Neujjen, 

1992, blz. 65] 

De welgevormdheid houdt in dat de oppervlakkige kenmerken voor de organisa
tieleden verklaard kunnen worden uit de diepere structuur. Wat voor de buiten"' 
staander een onlogische combinatie is van uitingsvormen, is voor de insider vol
komen logisch, omdat deze de diepere structuur er in kan 'lezen1

• De oppervlakkige 
kenmerken zijn voor de organisatieleden duidelijk en acceptabel in het licht van de 
diepere structuur. De oppervlakkige structuur is voor de organisatieleden welge
vormd. Zij begrijpen ( onbewust) wat de diepere betekenis is. 

De Amerikaan Schein beschouwt de organisatiecultuur vanuit een meer antropolo
gisch standpunt. Oat wil zeggen dat hij een bedrijf benadert alsof het een volks
stam is in het regenwoud van Nieuw Guinea. Hij probeert zoals Mead [1972] de 
dieperliggende grondbeginselen van een cultuur te ontcijferen. In zijn boek 'Or

ganizational culture and leadership" [Schein, 1985/1992] doet hij zijn! theorie over 
de organisatiecultuur uit de doeken. Zijn theorie draait om de vraag hoe een cul
tuur gevormd wordt. De titel van zijn boek verraadt al dat leiderschap voor Schein 
hierbij van cruciaal belang is, zeker in de beglnperiode. De oprichters bepalen wat 
er belangrijk gevonden wordt, welke waarden en normen er nageleefd moeten 
worden. Als een bedrijfscultuur eenmaal bestaat, zal deze door externe invloeden 
en interne aanpassingen veranderen. De vorming van een cultuur door de oprich
ters, de aanpassing aan invloeden van buitenaf en de integratie van de verschil
lende elementen binnen een organisatie zijn de drie elementen die de grondbegin
selen bepalen. De grondbeginselen vormen, volgens Schein, het hart van een cul
tuur. Zij zijn met elkaar een moeilijk te veranderen stelsel van diepe waarden en 
normen dat niet wordt betwist. Zij zijn onzichtbaar. Een definitie van organlsatie
cultuur die Schein heeft geformuleerd aan de hand van deze trefwoorden, Is de 
volgende: 

"A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it 

solved its problems of external adaptation and internal integration, that 

has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be 
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taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel 

in relation to those problems." [Schein, 7985, blz. 12] 

Zeker het laatste deel van deze definitie is vergelijkbaar met wat Hofstede 'men

tale programmering' noemt. Een cultuur van een groep meet door een nieuwkomer 

aangeleerd worden. De nieuwkomer meet een soort van hersenspoeling (pro

grammering) ondergaan; zij of hij meet leren te handelen en zich te gedragen zo

als de anderen in de groep dit doen. In de definitie krijgen de grondbeginselen, 

zoals in de antropologie, de centrale plaats. Zoals al eerder gezegd, benadert 

Schein een organisatiecultuur als een volksstam in het regenwoud. De grondbegin

selen zijn dan ook niet een stelsel van willekeurige diepere waarden. Volgens 

Schein moeten de grondbeginselen de onzekerheden van het bestaan reduceren 

door antwoord te geven op essentiele levensvragen. Grondbeginselen geven aan 

waar aandacht aan gegeven meet worden, wat dingen betekenen, hoe men emoti

oneel op bepaalde situaties meet reageren en water gedaan meet worden als er 

een probleem is. In wezen reduceren de grondbeginselen de angsten van mensen, 

die verwoord zijn in allerlei levensvragen. Die vragen worden door een cultuur be-

antwoord. 

4.4 Opbouw 

Hofstede stelt een cultuur voor als een ui. Zie figuur 12. De verschillende niveaus 

van een cultuur ziet hij als de rokken van de ui. Het hart wordt gevormd door de 

waarden. Daaromheen liggen de lagen met rituelen, helden en symbolen. Deze la-

Figuur 12: Het uimodel volgens Hofstede e.a. [1990]. 
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gen noemt hij tezamen de praktijken ('practices'). Een cultuur manifesteert zich 
door middel van deze praktijken. De buitenste laag, de symbolen, wordt gevormd 
door de visuele presentatie van een bedrijf. Logo's, architectuur van de huisves
ting, aankleding van de gangen en dergelijke. De laag met helden bevat personen 
die als voorbeeld worden gesteld in een bedrijf, zoals de oprichter die in vele ver
halen wordt aangehaald. Rituelen, de diepste laag van de praktijken, zijn gebeur
tenissen die gevierd of betreurd warden. De diepte van een laag in figuur 12 geeft 
aan hoe moeilijk het is om deze te veranderen. De symbolen zijn relatief makkelijk 
te wijzigen, met helden gaat datal moeilijker. Rituelen zijn het moeilijkst te veran
deren. De waarden Uggen het diepst en zijn vrijwel onveranderbaar. 

De organisatiecultuur is volgens Hofstede eigenlijk oppervlakkig. Zoals al eerder 
waste zien in figuur 10, zullen in een organisatie voornamelijk de praktijken, dat 
wil zeggen de symbolen, helden en rituelen, grote verschillen vertonen ten op
zichte van een andere organlsatie. De organisatiecultuur wordt door mlddel van 
socialisatie op het werk aangeleerd. Dit gebeurt meestal als mensen al volwassen 
zijn en de meest fundamentele waarden die een landscultuur bepalen, al tot zich 
hebben gekregen. In die zrn is het volgens Hofstede misleidend om de cultuur van 
een organisatie gelijkwaardig te zien met die van een land. Organisatieculturen 
verschillen onderling niet zoveel in de gedeelde dieperliggende wa~rden, zij ver
schillen in de gedeelde praktijken. 

Naast de socialisatie wordt een organisatiecultuur ook 'doorgegeven' door mensen 
aan te nemen die binnen de praktijken en waarden van de organisatie passen. 
Martin [1992, blz. 58] ziet dit als een mogelijke verklaring voor discriminatie van 
vrouwen en minderheden bij het aannemen van nieuw personeel. Het blijkt dat in 
bedrijven waar men minder belang hecht aan sociale vaardigheden en dergelijke, 
minderheden en vrouwen meer kans maken. 

"The unavoidable su~ectivity inherent in assessing these skills permits 

prfdudice to be exercised in subtle, often unintentional ways. Perhaps 

this is why women and minorities earn more and are promoted more 

often in less 'humanistic' cultures where interpersonal skills are consid

ered less important and where performance appraisal criteria are more 

·o~ective' (i.e., number of products sold)." [Martin, 1992, blz. 58] 

Het is aannemelijk als waarden over vrouwen en minderheden zo sterk kunnen zijn 
dat ze minder kans maken, dat er ook andere codes bij een sollicitatieprocedure 
worden gebruikt. 
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De opbouw van Scheins theorie is geschematiseercl in figuur 13. In dit figuur is te 
zien dat de theorie van Schein in drie verschillende lagen opgedeeld is. Daarbij 
wordt ook de diepte waarop deze lagen liggen in de sociale verbanden van rnensen 
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visible and audible behavior patterns 

·-.;--
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Figuur 13: Schematisering organlsatiec:ultuur volgens Schein [Pedersen a. 
S.ensen, 1989, p 12]. 

aangegeven. Het eerste niveau ligt aan het oppervlak en is goed zichtbaar. Dit zijn 
de artefacten. Rituelen, symbolen, architectuur, begroeting, et cetera vallen hier
onder. Volgens Schein zijn deze hoewel ze goed zichtbaar zijn, moeilijk te inter
preteren. Het volgende niveau zit dieper in de cultuur verscholen. Deze laag wordt 
gevormd door waarclen die bepalen wat er belangrijk is en welke keuzes er ge
maakt moeten worden. De mensen zijn zich deze waarclen wel bewust: ze weten 
dat er keuzes gemaakt worclen. De diepste laag worden gevormd door de grond
beginselen. De grondbeginselen moeten ingaan op zes factoren die van belang zijn 
voor het functioneren van een groep mensen. De aspecten die Schein (in eerste 
instantle vijf zoals de figuur 13 toont) gebruikt komen uit de culturele antropologle. 
De aspecten zijn oorspronkelijk van Kluckhohn en Strodtbeck [1961] en behelzen: 
1. de aarcl van werkelijkheid en waarheid, 
2. de aard van tijd, 
3. de aard van ruimte, 
4. de aarcl van de menselijke natuur, 
5. de aard van de menselijke activiteit, 
6. de aard van menselijke relaties. 
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Er is een verschil tussen wat een waarde voor Schein betekent en wat een waarde 
voor Hofstede inhoudt. De laatste ziet een waarde als iets wat tijdens je jeugd is 
aangeleerd en wat je de rest van je leven gebruikt. Schein haalt de waarde uit de
ze individuele context en ziet een waarde als een eigenschap van een groep men
sen. De waarde van Hofstede is onveranderbaar. Scheins waardebegrip is dyna
misch en is te veranderen. Een methode van handelen die in het verleden bewe
zen heeft dat zij werkt, wordt een standaardmethode om bepaalde · problemen op 
te lossen. Zo is deze een waarde geworden via cognitieve transformatie. Langza
merhand wordt het aan de discussie tussen groepsleden onttrokken. Op den duur 
kan de waarde ook een grondbeginsel worden als het maar lang genoeg door de 
groepsleden waar wordt gevonden. 

Het verschil tussen Hofstede en Schein is grosso modo dat Hofstede een organisa
tiecultuur als een statische entiteit ziet en Schein als een dynamische. BU Hofstede 
kan de kern van een cultuur nauwelijks veranderen, omdat deze is verankerd in de 
individuen, Schein laat in zijn model wel verandering toe. Grondbeginselen kunnen 
bijvoorbeeld door 'double-loop learning' gewijzigd warden [Argyris & SchOn, 1996]. 
In de managementliteratuur is het model van Hofstede door zijn grafische pre
sentatie als een ui met lagen populair. Inhoudelijk blijkt men het model van Schein 
meer te gebruiken1 wat niet zo verwonderlijk is. Imrners als men lets wil verbete
ren1 is het niet logisch om een statisch model te gebruiken. 

4.5 Integratie, differentiatie en fragmentatie 

Martin levert een bijdrage aan de discussie over hoe een cultuur is opgebouwd 
door te stellen dat er in het onderzoek naar en in de theorievorming over het be
grip organisatiecultuur drie perspectieven zijn te onderschelden. Bij ieder perspec
tief heeft de onderzoeker naar cultuur een andere zienswijze. Te onderscheiden 
zijn [Martin1 1992]: 
1. lntegratie perspectief. Een cultuur van een organisatie moet gezien worden als 

een geheel. De cultuur is gemeenschappelijk en ieder organisatielid is er deel
genoot van. Onderzoek richt zich met name op de overeenkomst tussen de ver
schillende mensen en partijen in een bedrijf. 

2. Differentiatie perspectief. Een organisatiecultuur bestaat uit subculturen die met 
elkaar conflicteren. Binnen een subcultuur, zoals bijvoorbeeld de IT-afdeling, is 
er homogeniteit; tussen de subculturen treden er botsingen op doordat de 
waarden en normen verschillen. De fricties die deze conflicten opleveren, geven 
aan wat er wel of niet belangrijk Is in de organisatie. De organisatiecultuur 
wordt beschreven aan de hand van de geschillen tussen de subculturen. 
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3. Fragmentatie perspectief. In deze zienswljze wordt een bedrijfscultuur gezien 
als complex van verschillende culturen die door elkaar heenlopen. Een individu 
kan tegelijkertijd in diverse culturen functioneren. Tussen de verschillende cul
turen zon er conflicten die zlch op elke plek in de organisatie kunnen uiten. 

Kritiek op deze onderverdeling wordt geleverd door Schein. Hij Is een integration 1st 
die de twee laatste perspectieven zlet als oppervlakkige studies. De reden dat er 
geen consensus wordt gevonden in de onderzoeken met het differentiatle en 
fragmentatie perspectief is, dat er niet diep of ver genoeg gezocht wordt. Door ge
brulk te maken van de drie perspectieven tast Martin, volgens, Schein het concept 
van cultuur aan. 

''The concept loses its utility if we assume that all groups have cultures 

and that it is merely a matter of perspective whether we treat them as 

integrated, differentiated, or fragmented. 1t should be an empirical 

matter whether or not a given organization or group has shared as

sumptions, whether or not it is differentiated into subgroups that have 

subcultures, or whether the fragmentation and ambiguity simply means 

that no culture has as yet formed." [Schein, 1994] 

4.6 Functie 

De organisatiecultuur is de mentale programmering van een groep mensen. Dit 
geeft ook aan wat de functie volgens Hofstede is. De cultuur is een soort van be
sturing van de mens. De praktijken en waarden in de cultuur bepalen welke keuzes 
er gemaakt warden, ook bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Neuijen preci
seert dit verder door de functie van een organisatiecultuur te ontleden. Volgens 
Sanders en Neuijen [1989] is de bedoeling van een organisatiecultuur dat ze: 
• gebeurtenissen en dingen een betekenis geeft, 
• angst reduceert door de wereld te verklaren, 
• bepaald gedrag rechtvaardigt, 
• standaardoplossingen geeft voor verschillende situaties. 

Een organisatiecultuur maakt het mogelijk dat een groep mensen functioneert 
zonder dat er voortdurend expliciet overlegd moet worden en zonder dat de 
groepsleden bang hoeven te zijn voor de gevolgen van beslissingen die genomen 
warden. 

Het oplossen van ( alledaagse) problemen in het werk is, volgens Schein, de functie 
van een organisatiecultuur. Een organisatiecultuur geeft 'antwoorden' op vragen 
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over hoe te handelen onder bepaalde omstandigheden. Dit kunnen standaardsitu
aties zijn of toestanden die minder vaak optreden maar die door overlevering zijn 
doorgegeven. Nieuwe situaties en de oplossingen die daaruit voortvloeien om ze te 
kunnen hanteren, leiden tot aanpassing van de cultuur. De cultuur is in de ogen 
van Schein een langzaam veranderend fenomeen dat zich zal aanpassen aan de 
buitenwereld. 

4.7 Sa~nva~ng 

De theorieen van Hofstede en van Schein laten beide zien dat een cultuur is opge
bouwd uit een laag van uiterlijkheden, zichtbare handelingen en tiiepere lagen. 
Hofstede gaat ervan uit dat alleen de buitenste laag van cultuur onderscheidend is 
in een organisatiecultuur. Schein meent dat ook de diepere lagen van een cultuur 
tussen bedrijven kunnen verschillen. Hij gebruikt voor deze dieperliggende lagen 
een model met zes essentiEHe vragen. De antwoorden daarop zijn de grondbegin
selen waar een organisatie vanuit gaat in haar gedrag. Het model va.n Schein leent 
zich het best voor onderzoek naar een organisatiecultuur omdat het model dyna
misch is en toelaat dat een organisatiecultuur veranderd kan warden. In mijn on
derzoek is dit model van Schein overgenomen. Van Hofstede gebruik ik het begrip 
praktjjken, dat staat voor zichtbare en onzichtbare handelingen, het 'uiterlijk' ver
toon van een cultuur of anders gezegd de schil van een organisatiecultuur. De kern 
bestaat uit grondbeginselen. Ik gebruik voor cultuur de definitie van Schein, omdat 
deze door zijn dynamische karakter beter aansluit bij het doel van het onderzoek. 

In het begin van dit hoofdstuk werd organisatlecultuur als uitgangspunt voor mijn 
onderzoek naar veiligheidscultuur gepresenteerd. De vraag is nu wat daar precies 
mee bedoeld wordt. 
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5. VEILIGHEIDSCUL TUUR; EEN ANDER PARADIGMA 

In dit korte hoofdstuk geef ik aan wat de essentie van mijn onderzoek is. Er wordt 
een definitie van veiligheidscultuur gegeven die in dit onderzoek wordt gebruikt. 
De uitgangspunten voor het onderzoek worden hier ook gepresenteerd. Voor de 
velligheidskundige wetenschap zijn dit ten dele nieuwe uitgangspunten. Dit komt 
omdat ik in het onderzoek Veilighelds- en Bedrijfskunde met elkaar combineer. 

5.1 De relatfe tussen veiligheids- en organisatfecultuur 

In de voorgaande hoofdstukken werd onder andere de conclusie getrokken dat 
veiligheids- en organisatiecultuur zodanig met elkaar verweven zijn dat ze niet te 
scheiden zijn. Essentieel in deze zienswijze is dat de uitingen van de ene cultuur 
ook uitlngen van de andere zijn en dat de dlepere kern van velligheidscultuur de
zelfde is als die van organlsatiecultuur. Dit betekent, als de theorie van Schein 
wordt gebruikt, dat de grondbeginselen gemeenschappelijk zljn. Dit houdt in dat 
bijvoorbeeld het mensbeeld dat heerst binnen een bepaalde organisatiecultuur, 
ook van toepassing is op de veiligheidscultuur. Het verschil tussen de organlsatie
en veiligheldscultuur is nlet te vinden In de kern van de cultuur. Het echte verschil 
zit in de uiting van de beide culturen. Veiligheidscultuur heeft een eigen afgeba
kend terreln waarin de waarden, de normen en de grondbeginselen zich uiten. De 
uitingsvormen laten zien hoe een organisatie omgaat met veiligheid ten aanzien 
van zijn eigen werknemers en derden. Veiligheidscultuur is kortom: 

Een onlosmakeljjk dee/ van een organisatiecultuur, dat a/s uitingsvorm 
heeft de wjjze waarop de organisatieleden met veiligheid van zowel 
zichzelf, de andere organisatieleden als derden omgaan. 

De verwevenheid met de organisatiecultuur heeft gevolgen voor de wijze waarop 
met veiligheidscultuur omgegaan moet worden. In het onderzoek en de theorle
vorming is een paradigmaverschuiving, zoals Kuhn deze voorstelt, nodig. Zoals in 
hoofdstuk 2 en 3 al werd aangegeven, functioneert het paradigma van de Veilig
heidskunde niet voor het onderzoeken van veiligheldscultuur. Het overheersende 
paradigma in de Veiligheidskunde Is voornamelijk gebaseerd op de natuurweten
schappen. Voor cultuur is een andere insteek nodig. CUituur benader ik in dlt on
derzoek op de manier zoals Schein dat voorstelt, dus op een meer antropologische 
wijze. 

De gekozen wijze van bestudering houdt in dat men in dit geval zonder een hypo
these begint met onderzoek. De uitvoering ervan is antropologisch in die zin dat 
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participerende observatie is toegepast. In mijn onderzoek naar veiligheidscultuur 

heb ik een eenvoudig, algemeen model van hoe een cultuur eruit ziet gebruikt. Dit 

Figuur 14: Grafische voorstelling van cultuur zoals ge
bruikt in dit onderzoek. 

model, weergegeven in figuur 14, wordt beschreven in de conclusies van hoofd

stuk 4. Het onderzoek naar de kern van organisatiecultuur levert een beeld van de 

cultuur op dat ook geldig is voor de veiligheidscultuur. De grondbeginselen en de 

praktijken maken zowel deel uit van de organisatie- als van de veili.gheidscultuur. 

Door veiligheidscultuur te onderzoeken alsof het organisatiecultuur betreft (wat het 

uitgangspunt in dit onderzoek is) komt er een meer volledig beeld vfn veiligheids

cultuur naar voren. Dit onderzoek introduceert deze wijze van onderzoeken en be

proeft deze. In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe dit gebeurt. Naast 

het testen van deze methode heeft deze studie eveneens een inhoudelijk doel. Het 

onderzoek moet leiden tot een eerste, diepere bestudering van veiligheidscultuur 

en tot het verkrijgen een beter inzicht in de wijze waarop uiteindelijk de veiligheid 

in een organisatie verbeterd kan warden. Het onderzoek moet voeren tot een ho

gere veiligheid in de onderzochte organisaties doordat het mogelijkheden voor 

verandering van veiligheidscultuur biedt. Wat de vorm van deze mogelijkheden zal 

zijn, wordt in het onderzoek nader ingevuld. 

5.2 Samenvatting 

Veiligheidscultuur wordt op een andere wijze onderzocht. Men kan dit opvatten als 

een paradigmaverschuiving. Organisatiecultuur staat centraal en veiligheidscultuur 

is een vervlochten deel daarvan. Ik ga op een antropologische wijze te werk zon

der vooraf hypotheses te maken. Uiteindelijk wil ik aantonen dat deze paradigma

verschuiving tot nieuwe inzichten leidt. Inzichten die kunnen dienen om mogelijk

heden te creeren voor het verbeteren van veiligheid. 
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6. METHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe mijn onderzoek naar cultuur is ingericht. 
Hierbg komt aan de orde wat antropologisch onderzoek inhoudt en wat dit bete
kent voor het bestuderen van de organisatiecultuur. Ook komen de verschillende 
aspecten van het doen van onderzoek in organisaties naar voren. Dit resulteert in 
een aantal stappen dat doorlopen is in deze studie om te komen tot een beschrij
ving van cultuur in de case-bedrgven. Twee voorbeelden illustreren hoe de fasen 
daadwerkelijk doorlopen zijn. Naast het gedetailleerde verloop van de onderzoeks
stappen wordt in dit hoofdstuk ook beschreven wat de beperking van het onder
zoek is en warden de cases ge'i ntroduceerd. 

6.1 Onderzoek naar cultuur 

Sinds Boas met zon koffer In de hand van de boot afstapte en bij de Eskimo's ging 
wonen om de cultuur van hen te bestuderen, is het paradigma van het cultuuron
derzoek etnografisch. De enige manier om een cultuur te bestuderen, volgens dit 
paradigma, is dat de onderzoeker 'integreert' in de onderzoeksorngeving en obser
veert. Belangrijk is dat de onderzoeker bouwt aan een verzameling gegevens die 
telkens aan elkaar en de praktijk warden getoetst. Concepten warden afgeleid en 
meteen geverifieerd. De gegevens en getoetste concepten leiden uiteindelijk tot 
een explicitering van de cultuur, meestal in de vorrn van een beschrijving. Aan de 
hand van deze beschrijving wordt er een theorie gevormd [Sanday, 1983]. 

Het doen van onderzoek naar cultuur in organlsaties volgt veelal het etnografisch 
paradigma. Een voorbeeld hiervan is Schein, maar ook Neuijen en Sanders [1988] 

Tabel 2: Onderzoekstappen van Neuijen en sanders [1988] en onderzoekstappen van 
Schein [1992, blz. 145 e.v.]. 

Neuijen en sanders Scheln 

1. Voorbereiding van de onderzoekers, 1. Entering and focussing on surprises. 
mind set, spons worden. 2. Systematically observing and checking. 

2. Eerste indrukken opnemen, vragen op- 3. Locating a motivated insider. 
stellen. 4. Revealing the surprises, puzzlements, and 

3. Dlepte·interviews. hunches. 
4. Exploratief hypotheses opstellen en laten 5. Jointly exploring to find explanation. 

bevestigen door respondenten. 6. Formalizing hypotheses. 
s. Terugkoppeling, validatle, bevestiging 7. Systematically checking and consolidating. 

hypotheses. 8. Searching for shared assumptions. 
9. Perpetually recallbrating. 
10. Writing a formal description. 
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doen dit type onderzoek. In tabel 2 zijn de stappen aangegeven die deze auteurs 
maken in hun onderzoeken. Vooral Schein maakt zich sterk voor de etnografische 
aanpak in het bestuderen van een organisatie. Het sterke punt van etnografisch 
onderzoek is. de levensechtheid. De gevonden gegevens komen direct uit het on
derzoeksveld en worden in de beschrijving in alle complexiteit weergegeven. Uit de 
beschrijving is het mogelijk om verschillende nieuwe inzichten af te leiden. Schein 
heeft op deze manier zijn theorie over cultuur en leiderschap opgebouwd. Peters 
en Waterman [1982] hebben op deze wijze de onderscheldende criteria voor ex
cellente organisaties afgeleid. Het is ook de onderzoekswijze waarmee ik tot een 
beter begrip van de term veiligheidscultuur wil komen. 

In grote lijnen bestaat mijn onderzoek naar veiligheidscultuur uit vier delen. De 
vier delen zijn respectievelijk: het veldonderzoek, de beschrijving, de analyse en 
interpretatie en de theorievorming. In figuur 15 worden deze delen weergegeven. 
In het veldonderzoek worden twee cases op een etnografische wij~e onderzocht 

Figuur 15: Opbouw van onderzoek naar veiligheidscultuur volgens het etnogra· 
fisch paradigma. 

met de bedoeling om tot een beschrijving van de cultuur te komen. Het uitgangs
punt voor dit veldonderzoek is dat er op voorhand geen theorie in de zin van een 
hypothese wordt gebruikt. Het veldonderzoek resulteert in een be~hrijving. De 
onderzoeker beperkt zich tot het weergeven en maakt geen bespiegelingen met 
theorie uit de literatuur. De antropoloog Geertz noemt dit type van beschrijvingen 
'thick descriptions' [5anday, 1983]. In het derde deel van het onderzoek worden 
de gegevens uit de beschrijvingen van elke case geanalyseerd en ge'i nterpreteerd, 
dat wil zeggen dat er geordend wordt met gebruikmaking van verschillende theo
rieen uit de literatuur. Onder andere het ui-model van Hofstede en de grondbegin
selen van Schein worden als leidraden gebruikt. Het uiteindelijk doel van het derde 
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deel is een geordende weergave van de culturen in beide cases. In het vierde en 
laatste deel van het onderzoek leiden de bevlndingen in de beschrijvingen, de 
analyses en de interpretaties tot theorievorming in de vorm van constructen die 
een relatie hebben met de veiligheld op de bouwplaats. De vorming. van deze con
structen is een creatief proces [Strauss & Corbin, 1990] waarvan de uitkomst te 
toetsen is aan de gegevens die voortkomen uit het veldonderzoek. Een construct is 
hier een artefact dat vorm krijgt afhankelijk van de onderzoeker in kwestie en ge
baseerd is op empirische gegevens. 

6.2 Keuze van cases 

Ik heb mijn onderzoek verricht bij twee bouwbedrijven die samen met andere be
drijven in een holding zitten. De keuze voor bouwbedrijven heeft meerdere rede
nen. De eerste reden is dat de bouw van meet af aan het interessegebied is ge
weest van mijn onderzoek, omdat lk bij de faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven werk. Door de werkzaamheden op de facultelt ben lk be
kend met de bouw als bedrijfstak. De tweede reden om onderzoek in een bouwbe
drijf te verrichten is dat de bouw een bedrijfstak Is met een hoog aantal mensen 
dat arbeidsongeschikt raakt, een hoog aantal ongelukken en een slecht imago op 
het gebied van arbeidsomstandigheden [Schaefer & Meijer, 1995]. De derde reden 
is dat het merendeel van de onderzoeken naar veiligheidscultuur plaatsvindt in de 
(proces)industrie. De projectgerichte bouw is daarom uitermate geschikt om te 
komen tot een verbreding van de kennis. 

De motivatie om voor de bouwbedrijven 'UnLITEIT' en 'KUNSTWERK' in de holding 
BoRSPON te kiezen Is, dat enerzijds BoRsPON naar buiten toe een expliciet beleid 
heeft op het gebied van veiligheid en anderzijds dat er al goede contacten met 
BoRSPON bestonden vanuit de Technische Universiteit Eindhoven. De goede con
tacten maakten het mogelijk om als participerend etnografisch onderzoeker te 
werken op de afdeling van BoRSPON die zich bezlghoudt met ondersteuning van 
veiligheid en arbeidsomstandigheden in de dochterbedrijven. De functie waarin ik 
meewerkte met de twee veiligheidskundigen en de vaste medewerker van de af
deling was de basis voor het onderzoek. Meteen aan het begin van de twee jaar 
durende aanstelling, kreeg ik de mogelljkheid om bij verschillende dochterbedrij
ven korte stages op de werkvloer te doorlopen. Zo heb ik bijvoorbeeld aan een 
stuk spoor, een fly-over en een kantoorgebouw meegewerkt. 
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6.3 Beperking 

Het onderzoek heeft zich beperkt tot het UTA-personeel3 van de twee bouwbedrij
ven. Alleen de mensen die kennisarbeid verrichten, zijn dus in het onderzoek be
trokken. Dit lijkt in tegenstrijd met het onderwerp van de studie, imrners uiteinde
lijk gaat het om de veiligheid van de mensen op de bouwplaats. Vejligheid op de 
bouwplaats wordt echter grotendeels bepaald door de mensen die de bouwplaats 
aansturen. Dit heeft de volgende twee redenen: 
1. De beste oplossingen om risico's te reduceren zijn de oplossingen die de bron 

van het gevaar aanpakken [Hale, 1994]. Een gevarenbron is vrijwel alleen te 
identificeren en te beperken in een vroeg stadium. Op de bouwplaats is er on
voldoende ruimte om de bron van het gevaar aan te pakken; meestal komt 
men niet verder dan persoonlijke beschermingsmiddelen. 

2. Het grootste deel van een cultuur in een organisatie is bepaald door instelling, 
houding en gedragingen van het hoger kader. Het management in verleden en 
heden is voor de cultuur het meest bepalend [Schein, 1992]. 

6.4 Stappen blj het veldonderzoek 

In een achttal stappen (stap A tot en met stap H) beschrijf ik hoe het veldonder
zoek is verricht. In tabel 3 zijn deze stappen verkort weergegeven. ~ stappen zijn 
geheel in lijn met de etnografische onderzoekstraditie. Tljdens het veldonderzoek 

I 

worden observaties gemaakt en redeneringen opgezet die door andere (aanvullen-

Tabel 3: stappen van het veldonderzoek. 

A. Eerste kennlsmaldng maken en meewerken E.Opponentzoeken 
B •. Observatles doen F. Terugkoppelen van eerste hypotheses 
C. Diepte-lnterviews afnemen G. Terugkoppelen naar hoger management I 
D. Maken uitspraken lijst H. Maken van beschrijving J 
de) observaties worden versterkt of afgezwakt. Tljdens het onderzoek wordt de 
beschrijving steeds verder uitgewerkt en getoetst. In stap F en G vindt er een te
rugkoppeling plaats met twee doelen: de deugdelijkheid van de gevonden gege
vens en de daaruit voortvloeiende verklaringen testen en nog meer aanvullende 
gegevens naar boven halen. 

Tijdens het veldonderzoek heb ik assistentie gehad van een afstudeerder aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze fase van het onderzoek is de rol van de 

3 UTA staat voor Ultvoerend, Technisch en Administratief, dat zljn voomamelijk de mensen die niet 
het productlewerk doen. De meeste UTA-me.nsen zitten op kantoor, ultvoerders en soms werkvoor
bereiders (beide ook UTA) zitten vaak op de bouwplaats in de keet. 
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onderzoeker moeilijk. Het scheiden van fictie en werkelijkheid [Van Maanen, 1983] 
en het dilemma van betrokkenheid met de organisatie en objectiviteit [Den Hertog 
& Van Sluijs, 1995] leveren voor elke etnografische onderzoeker problemen op. 
Een tweede onderzoeker kan een deel van deze problemen verminderen doordat 
deze met een andere bril en instelling naar dezelfde fenomenen kijkt. Een voor
waarde daarvoor is dat de tweede onderzoeker niet te veel 'lijkt' op de eerste on
derzoeker. Op deze manier kan een vorm van intersubjectiviteit bereikt worden. De 
visie van de een is aanvullend op die van de ander. Vanwege deze intersubjectivi
teit is er bewust gekozen voor een vrouwelijke afstudeerder van een andere studie 
en universiteit. Zij is partner geweest in het onderzoek in de stappen B, C, Den F. 
Gedurende de periode dat we interviews afnamen had ze de eerste twee maanden 
een plaats bij de werkvoorbereiders van KUNS1WERK en daarna heeft zij voor twee 
maanden een plaats bij lJTILITEIT gekregen. Zij had hierdoor de gelegenheid om 
notities van de dagelijks bezigheden te maken. 

De stappen die zijn genomen hoeven niet altijd sequentieel te zijn; vaak liepen 
verschillende fasen door elkaar heen. De stappen waren: 
A. Als eerste kennismaking met het bedrijf heb ik bij de grootste drie dochterbe

drijven, waaronder lJTIUTErr en KUNS1WERK, gewerkt als assistent. Dit leverde 
observaties op van de praktijk op de werkvloer. Later heb ik nog eens een keer 
bij lJTILITEIT voor een week gewerkt als assistent-timmerman. Door mijn aan
wezigheid op de afdeling van BoRSPON maakte ik kennis met verschillende or
ganisatieleden van de twee case-bedrijven. In de eerste periode heb ik vaak 
met een van de twee velllgheidskundigen, die werkzaam zijn op de afdeling 
waar ik werkte, aan bouwplaatsbezoeken deelgenomen. Ook dit leverde aante
keningen op. De observaties die ik van het werken maakte, hadden voorname
lijk betrekking op hoe de mensen met de techniek orngingen, hoe de mensen 
met elkaar omgingen in verschillende relationele verbanden en hoe men met 
gevaren omglng. 

B. In beide bedrijven werden observaties gemaakt tijdens vergaderingen, lunches 
en er werden korte en lange gesprekken met verschillende organisatieleden 
gevoerd. De waarnemingen werden in dagboekachtige notities weergegeven. 
Bij de observaties werd er gelet op hoe de organisatleleden met elkaar omgin
gen en waar de priorit:eiten werden gelegd. Zaken aangaande veiligheid werden 
met aandacht gevolgd. In de gesprekken met organisatieleden konden door 
dialoog nieuwe gezichtspunten over hoe de organisatleleden met elkaar omgin
gen worden gevormd. 
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C. De derde stap bestond uit het afnemen van diepte-interviews. Het raamwerk 

voor de interviews heb ik opgesteld op basis van een vragenlijst van Neuijen 
[1992], daarnaast heb lk vragen opgenomen die expliciet gaan over veiligheid. 
In bijlage 1 staat de laatste versie van de vragenlijst afgedrukt. De vragenlijst 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel zijn de vragen naar algemene aspecten 
van organisatiecultuur. Het gaat hierbij am vragen naar helden, rituelen, crite
ria voor carriere, leiderschap, mensbeeld. Deze aspecten geven mogelijkheden 
am door te vragen naar andere cultuuruitingen zoals bijvoorbeeld omgang met 
elkaar. Het tweede deel van de vragenlijst bevat vragen naar verantwoordelijk
heid, omgang met ongelukken, omgang met veiligheidsvraagstukken, het be
lang van veiligheid, de inhoud van veiligheid. Deze vragen zijn zo opgesteld dat 
ze de mogelijkheid bieden am achter de perceptie van de organisatieleden van 
veiligheid te komen. Tijdens de reeks van diepte-interviews is het raamwerk 
telkens aangepast. In totaal hebben we bij KUNSlWERK 10 diepte-interviews af
genomen en blj UTIUTEIT 13. Een ondervraging duurde ongeveer twee uur en 
de respondenten waren UTA-personeel van hoog tot laag in de organisaties. 

D. Na en tijdens de periode waarin we de interviews afnamen zijn de meeste 
woordelijk uitgetypt (20 van de 23), de andere zijn zo nauwkeurig mogelijk ge
notuleerd. Uit de uitgeschreven interviews hebben we zoveel mogelijk uitspra
ken4 gefilterd. Dit hebben de afstudeerder en ik onafhankelijk van elkaar ge
daan, met de bedoeling am de kans op een blinde vlek voor bepqalde zaken te 

I 

verminderen. Vervolgens heb ik mijn uitsprakenlijst vergeleken! met die van 
mijn onderzoekspartner. Alle uitspraken zijn In algemene termen gecategorl
seerd. Uit dagboekaantekeningen, observaties en andere notities zijn op de
zelfde wijze als uit de interviews praktijken getrokken. 

E. Bij elk bedrijf heb ik een opponent gezocht en gevonden. Een opponent is ie
mand die teleurgesteld is in het bedrijf en een persoonlijk verslag geeft van de 
zaken die in zljn/haar ogen mis zijn in het bedrljf. Dit verslag levert nieuwe in
zichten op. Het wordt gefilterd en het wordt een onderdeel van de uitspraken
lijst. 

F. Uit alle gegevens die gevonden en gecategoriseerd zijn hebben we hypotheses 
gemaakt over hoe de culturen van de twee bedrijven in elkaar zitten. Deze 
hebben we teruggekoppeld naar de organisatieleden. Voor de afstudeerder was 
dit het einde van haar traject en zij maakte een scriptie op basis van deze hy
potheses [Pilon, 1998]. De presentatie van haar afstudeerwerk was oak meteen 

4 Het verschil tussen uitSpraken en praktijken is dat uitspraken nog niet geverifieerd zijn en alleen 
gebonden aan de enkele respondent. Praktljken zljn geverifieerd en overstijgen het individuele ni
veau. 
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een feedback van een groot deel van de gevonden praktijken. Van de reacties 
van de organisatieleden zijn aantekeningen gemaakt. 

G. Ik heb een op trefwoorden gebaseerde beschrijving gemaakt, die ik in een 
mondelinge presentatie heb teruggekoppeld aan de afzonderlijke directies. De 
reacties van de directeuren werden meegenomen in de laatste stap. 

H. De laatste stap is het maken van een volledige beschrijving in een verhalende 
trant. Door lezing ·van deze beschrijvingen, voor iedere case een beschrijving, 
kan een lezer zich een indruk vormen van de cultuur die in het bedrijf heerst. 
Deze beschrijvingen staan in hoofdstuk 7. 

6.5 Het maken van de beschrijvlngen 

De beschrijvingen hebben een centrale functie in dit proefschrift. Zij dienen im
mers als basis voor de analyse, interpretatie en theorievorming. De ruwe gegevens 
die in verschillende stappen in het onderzoek zijn vergaard, worden gepolijst tot 
een samenhangende beschrljving die nauwkeurig weergeeft wat er in de organisa
tie gebeurt en hoe mensen er over denken. In deze paragraaf schets ik hoe dit 
proces 'het maken van een beschrijvlng' In zijn werk is gegaan. Ik gebruik hiervoor 
twee voorbeelden. Het ene voorbeeld gaat over hoe mensen met elkaar omgaan. 
Het andere laat zien hoe een stuk beschrijving over veiligheid tot stand is geko
men. In beide voorbeelden worden stukken uit aantekeningen, woordelijk uitge
typte antwoorden en dergelijke gebruikt. 

6.5.1 Voorbeeld 1: Mensbeeld bij KUNSTWERK 

Observatle: Ik had iemand ge"i nterviewd en kwam deze later tegen. Ik zag hem 
op wat grotere afstand. Dit gebeurde 's ochtends. 's Middags kwam ik hem weer 
tegen en hij sprak me er op aan dat ik hem die ochtend niet had gegroet. 

Vraag: Zou dat groeten belangrijk zijn? Wanneer groeten zij elkaar en wat doen 
zeema? 

Nieuwe observatles: Ik ben er op gaan letten hoe mensen elkaar begroeten en 
wanneer. Opvallend Is dat ze elkaar vaak groeten, bij de voomaam. Het maakt niet 
echt veel uit wat de hierarchische relatie is. Dikwijls worden begroetingen gebruikt 
om een gesprek aan te knopen. Deze informele gesprekken gaan vaak over het 
werk, maar ook over persoonlijke zaken. Als iemand een kamer binnenkomt waar 
meer mensen aanwezig zijn, wordt er vaak een begroeting in de vorm van een 
humoristische opmerklng gemaakt. Een begin van een bijeenkomst of vergadering, 
is informeel en er worden voornamelijk grappen gemaakt. Tijdens de lunches die 
gezamenlijk worden gedaan, schuift iedereen gewoon aan. Er is geen rangorde in 
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hoe de tafels bezet warden. Er wordt luchtig gepraat tijdens de lunches. Het ge
spreksonderwerp is meestal het werk. 

Aantekening 

Hoe Jan en Piet met elkaar omgaan is familiair. le zitten elkaar te pes

ten en ze geven e/kaar verkleinwoorden en leeft!jdsverw!jzingen als 

naam. le maken ook grappen over hoe de directeur een brief zou 

schrjjven. 

Tot nu toe hebben ze erg veef t!jd voor me over, ondanks dat ze zeggen 

dat ze geen t!jd hebben en dat hun agenda vol staat. Het kost moeite 

om een afspraak te maken, maar als je die hebt dan bl!jven ze praten 

en dan moet de volgende afspraak wachten. Er wordt ook makkeljjk in

formeel gepraat over al/erlei interesses. 

Interviews: Op de vraag wat een crisis is geweest in het bedrijf, k~am meerdere 
keren het antwoord: het ontslag van de vorige directeur. Als we daarop doorvroe
gen, werd er gezegd: het is een persoonlijke tragedie als iemand ontslagen wordt. 
Ondanks dat men het niet eens was met het beleid van de man, was er een meel
vende reactie. Als antwoord op de vraag wat de organisatie doet ats! iemand thuis 
problemen heeft, kwam naar voren dat daar door de directe omgeving in het be
drijf rekening mee gehouden wordt. 

Antwoord 

''Ais ik zou weten dat er iemand in de club is die net gescheiden is, ja die 

zou je toch we/ op de een of andere manier even moeten ontzien. Op 

een andere manier benaderen, dat zou je dan toch we/ moeten doen." 

Vraag: "En in de rest, eh, ... het hele bedr!jf?" 

"Eh, het hele bedr!jf zullen ze hem ... , ja misschien z!jn er dan mensen 

b!j die eh, hem wat minder aanspreken en even met rust laten en ande

re mensen die gaan even b!j hem zitten en die gaat erover praten". 

Hypothese: Het hebben van sociaal contact met elkaar is belangrijk en men gaat 
open en eerlijk met elkaar om. Men is ge'i nteresseerd in elkaars prive..teven. Het is 
belangrijk dat iedereen zich goed voelt, ook in het werk. Door het bedrljf wordt re
kening gehouden met prive..problemen. Ontslag is een persoonlijk tragedie die je 
moet proberen te vermijden. 

Toetsing (opponent): In een gesprek met een van mijn informanten legde ik 
mijn hypothese voor. De informant bevestigde een groot deel van mijn hypothese. 
Het is echter niet alleen koek en ei. De omgangsvormen hebben een keerzijde: er 
wordt veel geroddeld. Ook heerst er de laatste tijd een kribbige sfeer doordat er 
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relatief weinig werk is. Men let veel op elkaar. Als iemand niet functioneert, dan 
ligt dat niet alleen aan de persoon maar aan de combinatie van persoon en functie. 
OVerplaatsen Is een mogelljke oplossing. 

6.5.2 Voorbeeld 2: Veiligheid bij un:urm. 

Eerste gesprekken: Veiligheid is zeer belangrijk, het ergste dat je kan gebeuren 
is dat je een ongeluk overkomt. 

Aantekening 
Bjj de start van het onderzoek kregen we een introductieronde door het 
kantoor samen met het hoofd bedrjjfsbureau. Geen enke/e kamer werd 
overgeslagen. Als we uitlegden waar ons onderzoek over ging werd er 
steevast gereageerd op het woord vei/igheid. Reacties in de trant van: 
'Ja, dat is heel belangrjjk. Daar moeten we met zjjn alien op letten.' In 
de korte gesprekken kregen we de indruk dat iedereen zeer betrokken 
was bjj de veiligheid op de bouwplaats. 

Observatie: De afstudeerder wil een gesprek hebben met een calculator: 

Aantekening 
Toen ik binnenkwam, keken ze verbaasd op van hun werk. Een van hen 
vroeg wat ik kwam doen. 'Je zit hier fout. Wjj hebben niks met veiligheid 
te maken.' 

Interviews: Veiligheid is zeer belangrijk voor iedereen en verantwoordelijkheid 
voor veiligheld ligt bij de uitvoerder of nog lager. Dit komt naar voren uit de ant
woorden op twee vragen. De eerste vraag ging over hoe belangrijk veiligheid is. 

Antwoord 
"Dat is heel duideljjk; onder geen beding wordt er gewerkt in onveilige 
omstandigheden En alles moet gedaan warden om dat te voorkomen 
Dat gebeurt oak zo." 

"Ondanks de pretentie dat iedereen de filosofie van veilig werken aan
hangt, moet er eerst heel wat gebeuren voordat een prqjekt goed wordt 
doorgelicht. " 

De tweede vraag ging over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid. 

Antwoord 
"Veiligheid begint bjj de man zelf. Maar hjj moet de middelen ook heb
ben, en ook bjjvoorbeeld de calculator moet aan veiligheid doen. Het is 
oak een stutge verantwoordeljjkheid van de mannen. " 
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"Bjj een ongeval hangt het ervan af wie er taakverantwoordeljjk is, wie 
er wordt afgerekend. In de praktjjk is de voorman de eerst aangespro
kene." 

"De directeur wordt uiteindeljjk afgerekend op een · ongeval, juridisch ge
zien. Die delegeert het naar beneden en dan krjjgt de uitvoerder het 
over zich heen. Die /aatste is verantwoordeljjk voor het bouwprqject. " 

Documenten: De enige plaats waar uit de notulen blijkt dat er daadwerkelijk over 
veiligheid wordt gesproken, is op het bouwplaats- het projectteamniveau. Uit de 
structuur van het bedrijf, zoals beschreven is in de functieproftelen, blijkt dat vrij
wel elke functie en zeker de lijnfuncties een verantwoordelijkheid ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden hebben. Uit de ongevalsformulieren bleek dat ongevallen 
vrijwel altijd werden toegedicht aan een fout van een medewerker op het laagste 
niveau. 

Hypothese: Er is een verschil tussen wat er wordt beleden en uitgevoerd. Aan de 
ene kant wordt veiligheid zeer belangrljk geacht. Aan de andere kant wordt er niet 
gehandeld alsof veiligheid zeer belangrljk is. Hoewel algemeen gezegd wordt dat 
veiligheid een verantwoordelijkheid van iedereen Is, worden uitelndelijk de mensen 
op de bouwplaats als verantwoordelijken aangewezen. 

Toetsing: Op drie manieren is de voorgaande hypothese getoetst. Een keer door 
een feedback met de directeur. Dit leverde noch een bevestiging rioch een ver
werping op. Een tweede keer door een terugkoppelsessie (afstudeervoordracht) 
met belangstellenden uit het bedrijf. Deze leverde in gesprekken achteraf een be
vestiging op. De opponent bevestigde de hem voorgelegde hypothese eveneens. 

6.5.3 De uiteindelljke tekst 

De twee voorbeelden tonen een proces waarin continu met allerlei gegevensbron
nen aan een beschrijving wordt gewerkt. In de voorbeelden komt slechts een the
ma tegelijkertijd aan de orde. In de praktijk wordt de beschrijving opgebouwd uit 
vele thema's die interactie met elkaar hebben. Van het eerste voorbeeld is de defi
nitieve beschrijving te lezen op bladzijde 73. De tweede staat op bladzijde 68 in 
zijn uiteindelijke vorm. 

6.6 Proces, structuur en omgevlng van cases 

De twee case bedrijven vallen binnen de holding BoRsPON. De holding waar zein 
zitten heeft meer dan tien andere dochterbedrijven. KUNSlWERK en lJTILITEIT nemen 
hier een sterke plaats in, hoewel de verhouding in de holding ten gunste van de 
andere dochterbedrijven tijdens het onderzoek sterk is verschoven. lJTIUTErr en 
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KUNS1WERK vormden samen ongeveer eenderde van de omzet en de graotte van 
BORSPON. Tijdens mijn onderzoek is dit door expansie van BoRSPON verschoven naar 
een aandeel van minder dan eenvijfde. De twee bedrijven verschillen onderling 
niet veel in grootte. 

De twee bouwbedrijven, Uni.ITEIT en KUNS1WERK, hebben te maken met dezelfde 
ontwikkelingen op · het gebied van arbeidsomstandigheden. Beide hebben onlangs 
het VeiligheidsCertiftcaat voor Aannemers (VCA) gehaald am in de markt bepaalde 
opdrachten te kunnen verwerven. Oak hebben de bedrijven het ISO-certificaat ge
haald. KUNS1WERK heeft deze twee certificaten na elkaar gehaald. Uni.ITEIT heeft de 
twee certificaten met elkaar gecombineerd en tegelijk gehaald. 

6.6.1 UTILITEIT 

Het bedrijf maakt utiliteitsgebouwen. Dit zijn voornarnelijk grate gebouwen met 
een zakelijke of publieke functie. Grate kantoorpanden, stations en schouwburgen, 
maar oak scholen en kleinere werken warden door het bedrijf gebouwd. Er warden 
oak grate woongebouwen in combinatie met winkels gebouwd. Een deel van de 
omzet ( ongeveer 20%) wordt gehaald uit eigen projectontwikkeling. De rest van 
de ornzet wordt gehaald door het verwerven van aanbestedingen. Het bedrijfheeft 
slechts enkele van de specialisaties die nodig zijn am een bouwwerk te maken zelf 
in huis. De meeste benodigde specialisaties warden ingehuurd bij onderaannemers 
(bijvoorbeeld: fundering, dak, gevel, steigers, lnstallaties). 

Uni.ITEIT komt voort uit een bedrUf dat twintig jaar geleden is opgekocht door 
BoRSPON. Een tljdje heeft het samen met KUNS1WERK in een dochterbedrijf gezeten. 
Enige tijd geleden zijn ze (de utiliteitsbouwers en de civielbouwers) weer uit elkaar 
gegaan en sindsdien vormen ze zelfstandige bedrijven. UnUTErr is daarna bezig 
geweest zich uit te breiden. Naar het zuiden toe door daar een vestiging op te 
zetten; in het noorden door daar een vestiging van een ander bedrijf over te ne
men. Het leeuwendeel van de actlviteiten wordt vanuit het hoofdkantoor in het 
centrum van het land gecaordineerd. 

In totaal zijn er ongeveer 200 mensen in dienst bij Uni.ITEIT. Van deze 200 rnensen 
werkt circa de helft in de binnendienst. Met 'binnen' wordt bedoeld dat de mensen 
kennisarbeid verrichten. Het bedrijf heeft drca 100 mensen op de bouwplaatsen 
aan het werk. Dit zijn voornamelijk timmerlieden. In het schema (figuur 16) vallen 
deze werknemers onder 'uitvoering'. De organisatiestructuur is plat met een duide
lijke hierarchie. 'Centrum' is het hoofdkantoor, 'noord' is de vestiging in het noor-
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Figuur 16: De organisatiestructuur van IJTIUTEIT. 

den van Nederland en 'zuid' de vestiging in het zuiden. Beide vestig~ngen zijn het
zelfde georganiseerd als het hoofdkantoor. 'Commerciele zaken' is de tak die de 
projectontwikkeling doet en ook de Public Relations. 

De markt waarop UTILITErr opereert heeft: veel concurrentie en de prijsdruk is 
hoog. Aan de andere kant kan het bedrijf zich in de markt profileren doordat ze 
aangetoond hebben logistiek moeilijke en complexe werken aan te kunnen. De 
winst op een project wordt voornamelijk gehaald door goed in te kopen. De kosten 
van ingehuurde specialisaties worden zo laag mogelijk gehouden. 

6.6.2 KUNSTWERK 

KUNSlWERK maakt civiele werken. Dit zijn voomamelijk bouwwerken voor de infra
structuur zoals bruggen, viaducten en tunnels. Het zijn vooral betonnen construe
ties. Het bedrijf heeft zijn sporen verdiend met het maken van allerlei bouwwerken 
voor het railverkeer. Ze maken echter ook werken voor wegverkeer, vliegverkeer 
en dergelijke. KUNSlWERK wil zich richten op. de technisch moeilijke projecten waar 
voordeel te behalen valt door nieuwe of slimme technieken toe te passen. De om
zet wordt gehaald door in te schrijven op bestekken. Vaak zijn deze bestekken van 
een zo grate omvang dat er samen met een concurrent als een combinatie op in
geschreven wordt. 

KUNSlWERK komt voort uit HoLLANos VERVOER en de historle is nauw verstrengeld 
met die van BoRSPON. Het bedrijf heeft een lange hlstorie in het maken van clviele 
werken voor de spoorwegen en is altijd onderdeel geweest van BoRSPON • Het be
drijf is enige tijd samen met UTILITEIT opgegaan, maar na verloop van tijd zijn ze 
weer uit elkaar gegaan. Hierna Is het op bestuursvlak een woelige tijd geweest. De 
vorige voorzitter van de directie is een jaar voor de aanvang van mijn onderzoek 
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ontslagen, nadat het hoger kader het vertrouwen in hem had opgezegd. Daarvoor 
was er ook al een directeur bij KUNSTWERK ontslagen. 

Het bedrijf is gestructureerd als een matrix, waarin de 200 medewerkers een 
plaats hebben gekregen. In figuur 17 is dit geschematiseerd. Als er een project 
gebouwd moet warden, dan warden er uit de verschillende disciplines mensen sa-

Figuur 17: De organisatiestruc:tuur van KuNSTWERK. 

mengebracht. Van de 200 werknemers werken er ongeveer 100 in de binnendienst 
en 100 in de buitendienst. De mensen die buiten werken zijn voomamelijk timmer
lieden, sommigen met een specialisatie als maatvoerder1 maar er zijn ook enkele 
lassers in dienst. Ze vallen onder het blok 'uitvoering' in het schema. 

De markt waarln KUNSTWERK werkzaam is1 heeft een beperkt aantal opdrachtgevers 
waarvan Rijkswaterstaat en de Nederlandse Spoorwegen de grootsten zijn. Voor 
de grote projecten zoals deelbestekken van de Betuwelijn wordt er vaak in combi
natie met enkele concurrenten ingeschreven. Een combinatie is meestal een V.O.F. 
die van de deelnemende bedrijven personeel en diensten inhuurt. De winst op een 
project wordt grotendeels gehaald door slim met techniek om te gaan. Bijvoor
beeld door bepaalde hulpconstructies voor de bouw van een brug te ontwerpen. 

Op het moment van mijn onderzoek had KuNSTWERK betrekkelijk weinig werk. Veel 
van de mensen in de buitendienst waren uitgeleend aan collega-bouwbedrijven. 
Van ontslagen was geen sprake , omdat er een goed toekomstperspectief was1 bij
voorbeeld met de bouw van de Betuwe- en de Hogesnelheidslijn. · 
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6.7 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is aan de orde gekomen hoe het onderzoek naar veitigheidscultuur 
is ingericht. Hierbij Is aandacht besteed aan het doen van etnograflsch onderzoek, 
omdat dit het type onderzoek is dat tot nieuwe inzichten in het begrip veiligheids
cultuur zal leiden. Hoe het veldonderzoek is opgezet en uitgevoerd, is uitgebreid 
aan de orde gekomen. Oak de positie van de onderzoeker en de waarde van een 
tweede onderzoeker, de keuze van de twee bouwbedrijven en de beperking tot de 
kennisarbeiders (UTA-personeel) is verduidelijkt. Voor de juiste beeldvorming ten 
aanzien van de cases zijn twee korte typeringen hiervan gemaakt. Hoe het na het 
veldonderzoek verder gaat in de interpretatie· en analysefase wordt slechts vluch
tig genoemd. Dit komt uitgebreider naar voren in de twee hoofdstukken waarin de 
lnterpretatie, de analyse en theorievorming beschreven staan (hoofdstuk 8 en 9). 
De beschrijvingen van de culturen van de twee cases staan in het volgende hoofd
stuk. 
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7. BESCHRIJVINGEN VAN CULTUUR VAN CASE-BEDRIJVEN 

In de volgende twee paragrafen k.omen de organisatieculturen van de twee bouw
beclrijven aan bod. De culturen beschrijf ik in een vertellende stijl, waarmee ik 
recht wil doen aan het holistische karakter van een cultuur. Het doel van dit hoofd
stuk is om beschrijvingen te maken van de culturen op een wijze dat elk van deze 
een samenhangend geheel vormen. Het zijn 'thick descriptions' van de twee case
beclrijven. 

De cultuurbeschrijvingen in deze paragrafen blijven dicht bij de gegevens zoals die 
gevonden zijn in de diepte-interviews en de participerende observaties. De be
schrijvlngen heb ik onderverdeeld in kopjes om meer overzlcht te creeren. De titels 
van deze kopjes zijn bedoeld am de leesbaarheid te verhogen. Ze zijn geen abso
lute, onafhankelijke parameters die een cultuur beschrijven, maar de kapjes geven 
de belangrijkste thema's in de tekst aan. Naast de hoofdtekst zijn er ter lllustratie, 
en soms gewoon ter herkenning, intermezzo's toegevoegd. Ze hebben niet altijd 
een direct relatie met de hoofdtekst. De hoofdtekst richt zich op de arganisatie 
achter de bouwplaats. De intermezzo's kunnen bestaan uit dagboekaantekeningen, 
observaties bij vergaderingen, abstracte vergelijklngen en dergelijke. De dagboek
fragmenten zijn genateerd tijdens de dagen toen ik als 'assistent-timmerman' ap 
de bouwplaats heb gewerkt. 

7.1 Cultuurvan UnUTEIT 

In het vorige hoofdstuk is al grofweg beschreven wat voar bedrijf UTILITEIT is. De 
volgende beschrijving is meer gedetailleerd en volgt uit de gebruikte anderzoeks
methodes. Het is een eerste interpretatie val) de gegevens en probeert zo dicht 
mogelijk bij deze gegevens te blijven. 

Hardwerken 

Een van de eerste indrukken die je als buitenstaander bij UTILITEIT krijgt, is de 
werklust. Als werknemer moet je hard werken en veel inzet tonen. Door hard te 
werken en veel bergen te verzetten, verdien je je plaats. Vaak wordt er beweerd 
dat je bij UTILITEIT wordt afgerekend ap de taken die je hebt volbracht. Dit wardt 
door de praktijk tegengesproken, want als je lets niet voor elkaar hebt gekregen, 
ondanks dat jeer hard voar hebt gewerkt, dan kan je dat nauwelijks aangerekend 
warden. Je zou dan ook kunnen zeggen dat er procesgericht wordt gewerkt, hoe
wet de schijn is dat het resultaatgericht is. Van hoog tot laag in de organisatie 
warden zegswijzen gebruikt die vrijwel allemaal met hard werken en niet zeuren te 
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maken hebben. De toonzetting van de uitspraken is grof. Karakteristiek is de uit

spraak van een werkvoorbereider: "niet lullen maar poetsen". Een andere uitspraak 

in dezelfde richting is: "lk werk hier me het schuim tussen de /iezen." 

Het 'druk doen' heeft tot gevolg dat er niet achterover gezeten wordt. Er wordt, zo 

zeggen de werknemers, niet gereflecteerd. Het werken krijgt hierdoor een ad hoc 

karakter. Afhankelijk van de persoon werkt dit anders uit. Sommigen hebben de 

vaardigheid om in de drukte de juiste prioriteiten te leggen, anderen kunnen dit 

niet. Deze laatsten verdrinken in het werk, alles gaat mis omdat er steeds nieuwe 

deadlines zijn. Hard werken, overwerken, wordt gezien als voorb~ldig. De direc

teur heeft hierin een voorbeeldfunctie. Hij dwingt respect af met ziJn werklust. Hij 

hoort tot de oude garde, mensen die al twintig jaar of langer bij dit bedrijf werken. 

Deze oude garde vormt een voorbeeld voor de jongeren. Ze draagt uit dat je hard 

moet werken en je met overgave moet inzetten voor het bedrijf. Voor de oude 

garde geldt: "BORSPON is je lust en je /even." Om goed te kunnen werken, heb je 

wel goed gereedschap nodig. Het gereedschap wordt hier gezien als een goed 

kantoor, een goede computer (laptop) en een goede opleiding. Als inensen al een 

goede opleiding hebben als ze binnenkomen is dat een pre. Een laptop-computer 

heeft als voordeel dat je er's avonds thuis oak nog mee kunt werken. Je kunt dan 

hard door blijven werken. 

Naast hard werken, moet je niet te veel zeuren, zoals oak naar voren kwam in de 

zegswijzen. De organisatieleden vinden dat je aan een half woord genoeg moet 

hebben. Je moet niet te veel willen (na)vragen, dat wordt als hinderlijk ervaren. 

Aan de andere kant wordt er achteraf vaak wel gezegd dat iemand eerder met zijn 

probleem naar voren had moeten komen, dan had het probleem n~ relatief mak

kelijk opgelost kunnen warden. Een overheersende mening is dat en moet zakelijk 

gewerkt moet warden. De eerder genoemde aspecten van hard werken en niet 
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zeuren vallen hieronder. Uit de observaties en interviews blijkt ook dat de achter
grond van lemand niet belangrijk voor het functioneren wordt geacht. Vooral de 
'jonge garde' en de nieuwelingen vinden dat UTIUTEIT een koel bedrijf is, dat zich 
niet bekommert om de persoonlijkheid en het prive-leven van iemand. Mensen zijn 
individuen die zelfstandig moeten kunnen werken en welnig aandacht nodig heb
ben. le kunt blj lJTILITEIT makkelijk bij iemand naar binnen lopen en lets vragen, 
ook als deze werknemer ergens anders mee bezig is. Meerdere keren is bijvoor
beeld geobserveerd dat iemand die aan het telefoneren was, rechtstreeks zonder 
inleiding een vraag werd gesteld. Degene die aan het telefoneren was, onderbrak 
dan zijn gesprek, gaf antwoord en ging weer verder met zijn telefoongesprek. 

Kwaliteit en uitstraling 

Het goede gereedschap dat het personeel krijgt, hangt ook samen met het beeld 
dat het bedrijf wil uitstralen. Zeker voor de top van het bedrijf is UTILITEIT een 
kwaliteitsbedrijf. Het bedrijf richt zich op de moeilijke bouwwerken en wil kwaliteit 
leveren bij het bouwen. Met kwaliteit wordt dan voomamelijk de voortgang van het 
bouwproces bedoeld. Met name de aandacht voor de opdrachtgever is van belang. 
Het bouwproces moet soepel verlopen en de opdrachtgever moet het werk uit 
handen worden genomen. 

Er wordt nadruk gelegd op de kwaliteit van de werkvoorbereiding, zeggen betrok
kenen. Er wordt echter ook een beroep gedaan op de kwaliteiten van de personen 
die er werkzaam zijn. Je moet je zaakjes goed voor elkaar hebben (maar hard 
werken en inzet tonen, is belangrijker). Als duidelijk aspect van kwaliteit staat 
klantgerichtheid hoog in het vaandel. De opdrachtgever kan bij BoRSPON lJTIUTEIT 
al zljn problemen kwijt. UTIUTEIT past zich aan de opdrachtgever aan. De organisa
tieleden ervaren dit als een sterk punt van het bedrijf wat tot gevolg heeft, dat zen 
graag extra hooi op de vork nemen. 'Nee'· zeggen, doe je niet. "Wjj vinden een 

goede relatie met de klant heel belangrjjkf proberen met elke opdrachtgever een 

goede relatie op te bouwen, ook a/s dat een keerye strubbelingen geeft". Het niet 
'nee' kunnen zeggen, komt nlet alleen voort uit een streven naar klantgerlchtheid, 
maar ook uit de wil van de medewerkers altijd door te kunnen werken en niet af
hankelijk te zijn van een ander. Dit leidt soms tot conflicten, bljvoorbeeld in het 
geval dat er een soort van interne opdrachtgever is. De medewerkers van de ene 
afdeling nemen dan werk over van de andere. Met het ovememen van werk ont
staat er onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het proces. Ze voelen zich in 
de voorbereiding zeer verantwoordelijk voor de voortgang op het werk. Als blijkt 
dat er niet gewerkt kan worden, omdat een tekening nog niet binnen is, dan zijn 
ze bij wijze van spreken in staat om die tekening zelf te maken en die te gaan uit-
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voeren. Ze pakken het werk gewoon aan zonder er blj stil te staan welke conse
quenties dat heeft. "le nemen de tekenverantwoordeljjkheid van de architect over. 

De voortgang van het werk is zo belangrjjk dat ze er alles voor doen. Er moet 

vooruitgang geboekt warden. " 

Een niet te verwaarlozen factor is de fysieke uitstraling. Bij de bouw van het 
hoofdkantoor is er aandacht aan de uitstraling van UTILITEIT gegeven. Niet voor 
niets ziet de verdieping waar UTIUTEIT zlt er verzorgd ult. In een van de vergader
zaalt;jes is onlangs een antieke klok geplaatst die de kwaliteit en degelijkheid van 
het bedrijf rnoet symboliseren. De computers en de mobiele telefoons stralen een 
andere sfeer uit. Ze warden gezien als kwaliteitsgereedschap dat nodig Is om goed 
te werken. Daarnaast geven ze een high-tech indruk en een moderne uitstraling. 
Kortom hier presenteert zich een bedrijf dat met de tijd meegaat en van de nieuw
ste mogelijkheden gebruik maakt. 

Ook de vestiging van UTIUTEIT in Groningen straalt kwaliteit uit. Deze zit in een he
renhuis aan een 'dure' singel. De inrichting is smaakvol en de mensen zijn er fier 
op om daar hun werkplek te hebben. Er wordt ook gezegd, als je i~ zo'n pand zit 
dat er geen mensen binnen komen voor het bouwen van een dakkapel. "We staan 

in ieder geva/ bekend als een heel degeljjk bedrjjf. Degeljjk en betrouwbaar en so

fide. Het is de Mercedes onder de aannemersbedrjjven. Geen Mercedes omdat hjj 

misschien te duur is, maar hjj is we/ solide." De vestiging in Eindhoven is nog re
latief jong en ziet er uit als een soort van dependance. De medewerkers zijn on
dergebracht in een verzamelgebouw dat aan een drukke weg staat. Op de tweede 
verdieping is er een unit gehuurd. De inrichting ziet er hier Spartaans en koel uit. 
Aan de muren hangt geen kunst, zoals in het hoofdkantoor, maar ultvergrotingen 
van projecten die de vestiging Eindhoven heeft gebouwd. Voor he~ hoger kader 
binnen UTILITEIT is imago belangrijk, ze zijn daar heel gevoelig voor. Het hoger ka
der onderhoudt in de acquisitiefase de klantcontacten. Bewust of onbewust laten 
zij een mooi beeld van UTIUTEIT zien, ook als de noodzaak hiervan niet aanwezig 
is, bijvoorbeeld toen wU hen interviews afnamen. 

Aanzien en loopbaan 

De mensen met de meeste vakkennis hebben het meeste aanzien. Dit zijn over het 
algemeen de mensen van de oude garde. Zij hebben BORSPON-bloed • door de ade
ren lopen. Dlt betekent dat je je onvoorwaardelijk inzet en dat je het altijd druk 
hebt. Voor je loopbaan is het noodzakelijk dat je veel vakkennis opdoet en een on
voorwaardelijke inzet toont. Je moet lijken op de oude garde, die mensen waar
deert op inzet. Je moet je afspraken na komen, maar je kunt er onder uitkomen 
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door heel hard te werken en dan te zeggen dat het niet is gelukt. Voorwaarde Is 
wel dat je inderdaad heel hard gewerkt moet hebben. Een veel gevolgde methode 
is die van het altijd druk hebben; het mag er nooit zo uitzien alsof je weinig werk ,,_, 

hebt, desnoods ga je dingen doen die niet bij jouw werk horen, maar waar je wel 
veel tijd in kan steken. 

"Je maakt bjj BoRSPON carriere als je het werk waar je heen wilt een jaar lang met 
succes doet. " Dit is een veel gehoorcle uitspraak blj de jongeren in het bedrijf. Je 
moet ervoor zorgen dat je ervaring gaat sprokkelen. Je moet de verantwoordelijk
heden van verschillende taken naar je toe trekken. Deze taken moet je vervolgens 
een tijd lang goed doen en dan heb je weer een stap gemaakt. Volgens verschil
lende respondenten geeft de platte structuur van UnLITErr hier enerzijds de ruimte 
voor, anderzijds is het moeilijk om een echte stap vooruit te zetten. De plekken 
boven je zijn vaak al bezet. Enkele respondenten geven duidelijk aan dat er geen 
filosofie is ten aanzien van carriere, tenminste zij ervaren nlet dat deze er is. Je 
moet er zelf voor zorgen dat je carrtere maakt. Er is weinig vertrouwen in de orga
nisatie als het om carriereplanning gaat. De jongere werknerners denken vooral 
aan een carrtere buiten UTILITErr. 

De organisatieleden hebben een uitgesproken gedachte over hoe ze nieuw kader 
willen opleiden binnen UTILITEIT. Deze is dat er rnensen worclen aangenomen in 
het bedrijf om te leren en dan verder te groeien. Een heel duidelijk beeld hebben 
de ze hier niet van. In de praktijk werkt het anders; de ultvoering wijkt af van de 
idee. Er zijn nogal wat mensen die op hogere posten worden aangenomen, dus 
lljkt de interne groel- en leergedachte niet op te gaan omdat mensen van buiten 
UllLITErr worden aangetrokken voor het kader. Bij UTILITEIT is er enig verloop. Er 
worclen mensen van buiten binnen gehaald en anderen vertrekken. Bij deze gang 
van zaken worclen vraagtekens gezet door rnensen die vooruit willen. Er zijn door 
de platte structuur al zo weinig mogelijkheden. In het hogere management heerst 
de mening dat mensen niet voor eeuwig in het bedrijf kunnen worden gehouden. 
Dit is in tegenspraak met de loopbanen van de top van het bedrijf. De top bestaat 
stuk voor stuk ult personen die zijn opgegroeid binnen BoRSPON UTILITEIT. In Gro
ningen wordt het verloop onder het personeel als een bedreiging gezien. Deze 
vestiging is van mening dat er tegenwoorclig veel in mensen gei nvesteerd moet 
worden, daarom moet je ze langer vasthouden. Het bedrijfsbureau vindt het be
angstigend dat mensen werk doen dat niet binnen hun functie past. Je moet je bij 
de leest houden. Je zou de fout kunnen rnaken dat je . . . "het werk van een ander 
zo goed organiseert dat je je eigen werk vergeet." Dit komt niet geheel overeen 
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met de wijze van carriere maken door taken en verantwoordelijkheden te sprok

kelen. Hier is dus sprake van een spanningsveld. 

Verleden, tradities, verhalen en helden 

Twee soorten verhalen doen de ronde in het bedrijf. Er zijn verhalen die over de 

technische aspecten van een bepaald project gaan. Dit type verhalen wordt verteld 

in een projectteam en wordt meestal gebruikt om bepaalde ervaringen over te 

brengen. Ze dienen als praktijkvoorbeelden voor missers en goede itleeen. De an-
I 

dere verhalen warden breder in het bedrijf uitgedragen. Het zijn trotse verhalen 

over de grate werken die het bedrijf gemaakt heeft. De bouw van 9e Rembrandt

to.ren is hier een voorbeeld van. De posters van dit project hangen nog bij vrijwel 

iedereen aan de wand. De Rembrandttoren is het hoogste gebouw v~n Amsterdam 

en is daardoor een visitekaartje van UTILITEIT geworden. Een ander bouwwerk dat 

veelvuldig wordt aangehaald, is Magna Plaza, oak in Amsterdam. Over dit werk is 

er echter wel sprake van gemengde gevoelens. Aan de ene kant zijn de organisa

tieleden er trots op, dat ze zoiets moois hebben gemaakt, aan de andere kant is 

het oak een voorbeeld van een werk dat misging, omdat de organisatie van het 

werk in de problemen kwam. 

In de vestiging in Groningen doen andere verhalen de ronde. Deze gaan meer over 

haar geschiedenis. Wanneer ze is verkocht en aan wie. In de verhalen van Gronin

gen komt sterk een gevoel naar boven dat ze een bedrijf is dat is aangekocht maar 

oak zo weer verkocht kan warden als het niet goed gaat. Dit wordt niet expliciet 

uitgesproken. De grate projecten die in het verleden gebouwd zijn door het hoofd

kantoor warden in de vestiging Groningen anders gebruikt dan in het hoofdkan

toor. Waar ze in de hoofdvestiging trots zijn op deze projecten zien ize in Gronin

gen de Rembrandttoren en het Magna Plaza als voorbeelden van waar een bedrijf 
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als UTIUTEIT voor st.aat. Er zit niet direct een wijgevoel achter. De kleine vestiging 
in Elndhoven voelt zich meer verbonden met het hoofdkantoor qua verhalen. De 
verhalen over dezelfde grote werken hebben een identieke functie als de verhalen 
op het hoofdkantoor. ·"" 

Naast de verhalen over de grote werken lijkt het net alsof het bedrijf (behalve 
Groningen) geen verleden heeft. Slechts blj doorvragen komt het verleden mond
jesmaat naar boven. De jonge mensen zijn grotendeels vergeten wat hun bij de 
indiensttreding is verteld. Een jonge werkvoorbereider zegt: "En omdat ik hier zelf 
afgestudeerd ben, heb ik we/ gevolgd wat ze gebouwd hebben en dat is meer uit 
eigen initiatief geweest. Eigenljjk wordt er niet echt over gesproken wat er al/emaa/ 
gebeurd is." Een stukje van het verleden komt slechts bij navraag naar boven. Zo 
is er een jaar of vijf geleden een crisis geweest, die resulteerde in ontslagen over 
de breedte van het hele bedrijf. De crisis was een donderslag bij heldere hemel. 
Onder de medewerkers leven hierover nog steeds ambivalente gevoelens. Er wer
den mensen ontslagen maar ook werden er weer heel snel mensen aangenomen 
en er werd veel geld uitgegeven. Ook nu nog heerst er wantrouwen over de echte 
achtergrond van de crisis of waar deze voor gebruikt werd. De leiding neemt het 
woord crisis niet in de mond. Het bedrijf volgt de markt en de markt heeft zo zijn 
pieken en dalen. Dit wordt ook door de organisatieleden beaamd. Het verschil zit in 
het onverwachte en in de tweeslachtigheid. De ontslagen zijn volgens iedereen op 
een zeer nette manier afgehandeld. Veel ex-werknemers zijn opnieuw aangeno
men. 

De vestiging in Groningen is duidelijk bang voor crises. De teruglopende result.aten 
van de holding werden in Groningen wel een kritlsche fase genoemd in tegenstel
ling tot het hoofdkantoor en Eindhoven. De vestlging in Groningen heeft dan ook 
een verleden met slechte result.aten van moederbedrijven waardoor ze verkocht 
werd. De respondenten doen het voorkomen alsofer geen andere directeur Is ge
weest dan de huidige. Hij blijkt echter nog maar vijf jaar deze functie te vervullen. 
De directeuren daarv66r lijken vergeten te zijn. Slechts een uitvoerder heeft het 
nog over de vorige directeur. De huidige directeur wordt in de organisatie en als 
held en als antiheld gezlen. De directeur dankt zijn status als held aan zijn inzet, 
betrokkenheid en leiderschap. Zeker In Groningen heeft hlj de functie van antlheld, 
omdat hij overal een vinger in de pap wil hebben en afst.and bewaart tot zljn on
dergeschlkten. Het hoofd van het bedrijfsbureau vervult de leemte in persoonlijke 
aandacht voor mensen. Ook hij wordt geprezen voor de inzet die hij toont, net zo
als de anderen van de oude garde. Hij wordt bovendien gezien als degene die de 
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organisatie bij elkaar houclt. "De enige reden dat het functioneert, is dat hjj de boel 

bjj elkaar houdt. Hjj is de olie in de machine. Hjj praat met mensen en is in hen 

gei' nteresseerd. Daarom wit/en de mensen voor hem werken." 

Leiding, lelderschap en afrekenen 

De hoogste leidinggevende speelt bij UTILITEIT een belangrijke rol. De directeur is 
prominent aanwezig of wordt als zeer aanwezig ervaren. Hij neemt de besluiten, 
tenminste zo wordt het ervaren want er is weinig inzicht in te krijgen. Hij wordt 
geadviseerd door zijn directe ondergeschikten en voor hele grote beslissingen 
worden er nog anderen bij betrokken. 

De meeste respondenten constateren dat de dlrecteur heel veel besllssingen 
neemt. Iemand omschrijft dit als: "lk vrees dat de ongeschreven regel hier is: als 

de directeur het goed vindt dan is het goed. " De directeur mag overal ingrijpen, 
dit is ook te zien in figuur 18 waarin het communicatieverloop schematisch is 
weergegeven. De organlsatieleden vinden het ingrijpen van de diretteur vanzelf~ 
sprekend. Volgens de hen is de stijl van leidinggeven van de directeur niet in een 
woord te vangen. Velen zien hem als de boeman; hij is degene die afrekent op alle 
niveaus van de organisatie. Hij geeft mensen soms een draai om de oren, als het 
nodig is. Hij is weinig meelevend. Een organisatielid stelt: "Je moet de directeur 

tevreden houden." Volgens de directeur zelf stelt hij zaken veelal zwart-wit voor, 
om pas later te gaan nuanceren. De meeste medewerkers vinden de wijze van lei
dinggeven van de directeur logisch en acceptabel. Er worden echter wel enkele 
kritische kanttekeningen gemaakt. De directeur heeft een selecte club om zich 
heen die met hem wijn drinkt op vrijdag. Er is weinig zicht op wie wet of niet bij de 
groep hoort en wat de criteria daarvoor zijn. Ogenschijnlljk is iedereen welkom. 
Slechts enkelen voelen zich echter geroepen. Oat zijn vooral de men~n die al tang 
met de directeur samenwerken. Er wordt door enkelen opgemerkt dat binnen het 
hoofdkantoor de neiging bestaat om verantwoordelljkheld naar boven af te schui
ven. Beslissingen warden liefst aan een zo hoog mogelijk kader ter goedkeuring 
voorgelegd. Dit is een proces dat zich door de hele organisatie heen afspeelt. "A/s 

mensen het niet weten is het niet nog een keer nadenken, maar gefjjk vragen en 

het probleem bjj een ander neerleggen. " 

Project versus bedrijf; houding, lnformatie en communicatie 

Er is bij UTILITEIT een duidelijk verschil in de houdlng van mensen ten aanzien van 
een project of het hele bedrijf. Een project wordt gemaakt door een beperkt aantal 
mensen. Zij functioneren daarin anders dan zij in de 'normale' organisatie doen. De 
verhoudingen en omgangsvormen zijn verschillend. In een project, waarbinnen de 
mensen een hechte groep vormen, wordt er doorgaans veel opener met elkaar ge· 
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Figuur 18: Primaire communicatie bij UnLITEIT tijdens een project. 

communiceerd. Het contact met andere projecten is beperkt. Zelfs als de personen 

van verschillende projecten bij elkaar in een kamer werken, is er weinig inhoudelij

ke overdracht van kennis. "femand praat best we/ eens met zjjn collega, maar 

nooit over een probleem op een prf:!ject." In figuur 18 is dit collegiale contact tus

sen projecten voorgesteld als een gestreepte, dunne lijn. Binnen de projectteams 

is er meer informeel contact, zeker tussen projectleider (PL) en werkvoorbereider 

(WEV). Ze hebben veelvuldig overleg met elkaar over inhoudelijke zaken. Tussen 

deze twee en de uitvoerder, ook lid van het projectteam, zit al iets meer afstand. 

De uitvoerder (UITV) zit alleen op een werk en heeft betrekkelijk weinig contact 

met het kantoor. De projectleider en de werkvoorbereider komen wel regelmatig 

langs. Dit gebeurt gemiddeld een of twee keer per week. 

Bij de uitvoerders komt duidelijk naar voren dat informatie en kennis binnen een 

project blijven. Er is nauwelijks inhoudelijke communicatie met collega-uitvoerders. 

De uitvoerders en ook het bouwteam willen zich goed profileren naar de rest van 

het bedrijf. Dit kan soms betekenen dat zaken binnenkamers worden gehouden. 

Bijna-ongelukken zijn zulke zaken, omdat ze kunnen impliceren dat het werk niet 

goed gedaan is. Liever houdt men de negatieve aspecten van het bouwen binnen 

de 'veiligheid' van een projectteam. Bijna-ongelukken worden nauwelijks gemeld, 

om elkaar te beschermen tegen de organisatie. Bijna-ongelukken worden ook om 

andere redenen niet gemeld. Het melden hiervan is iets nieuws. De melding is pas 
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enige jaren geleden ingevoerd en er is nog steeds discussie over wat nu precies 

een bijna-ongeluk is en organisatieleden zijn nog niet in staat om bijna-ongelukken 

te herkennen. Een illustratie van deze observatie is te lezen in intermezzo 3. Hier 

komt oak naar voren dat er liever verder wordt gewerkt, dan dat er bij een situatie 

stil wordt gestaan en er gereflecteerd wordt. 

Het mechanisme van willen werken en niet achterom kijken, geldt oak voor onge

lukken. Na een ongeval willen de medewerkers snel een oplossing en niet bij blij

ven stilstaan. Er moet gewoon doorgegaan warden. Bij de analyse van een onge

luk warden de ongevalsoorzaken zelden in de organisatie gezocht. Het zijn techni

sche of menselijke fouten. Het evalueren van (bijna-)ongelukken wordt over het 

algemeen niet zo belangrijk. De eventuele ongevalsonderzoeken warden wel te

ruggekoppeld naar de mensen. Dit gebeurt schriftelijk en dat willen mensen niet 

graag lezen. Er wordt weinig waarde gehecht aan ongevalsonderzoeken. 

Als de uitvoerder een fout ontdekt, dan verbetert hij de fout. De reactie is in eerste 

instantie hard en direct, maar daarna moet er verder gewerkt warden. Wel staat 

men erbij stil als mensen hun werk niet af hebben, zeker als er hard gewerkt is. 

Dan wordt het voor het hele projectteam een probleem dat zo snel mogelijk moet 

warden opgelost. 
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Tussen de verschillende projectteams is de communicatie, zoals eerder geschre
ven, meer formeel. De informatie;.overdracht verfoopt bij voorkeur via papier laten 
verlopen. De reden hieiVoor Is dat er nauwelijks verbondenheid tussen de teams 
e!Varen wordt. Oat er weinig communicatie fs tussen de projectteams wordt toege
schreven aan de aard van het werk. Elk project is immers zo uniek dat kennis in 
zo'n project te specifiek is en niet overdraagbaar. Kennisoverdracht, zeker met be
trekking tot veiligheid, tussen de teams is summler. Een citaat: "lemand van een 
ander prqject zou, denk ik, niet kunnen leren van dat ongeluk want het is te speci
fiek. " De enige die een brug vormt tussen de projecten, is het hoofd realisatie. 

De communicatie binnen lJTIUTEIT is open en direct. De kamerdeuren, iedereen zit 
met enkele anderen op een kamer, staan altijd open, tenzij er een vergadering is. 
Het is altijd mogelljk om bij iemand binnen te lopen en dat gebeurt ook.. Toch zijn 
er ondanks de open deuren onzichtbare muren waardoor de informatie-overdracht 
moelzamer verfoopt. Deze muren zijn nlet alleen de grenzen van een project. De 
communicatie tussen de verschillende afdelingen, al werken ze aan het zelfde 
project, is beperkt. Tussen de twee grootste afdelingen, het Bouwbureau dat de 
voorbereiding van een project doet en het Bedrljfsbureau dat de uitvoering ver
zorgt, staat een onzichtbare wand. De afdelingen zijn in het hoofdkantoor daar
naast ook nog eens letterlijk van elkaar geschelden. Ze zitten op verschillende 
gangen die zijn gescheiden door een corridor die door iedereen In het gebouw 
wordt gebruikt, ook door mensen van andere werkmaatschappijen. De sfeer tus
sen het Bouw- en Bedrijfsbureau is stroef, dit zorgt er onder andere voor dat in
formatie slecht wordt overgedragen. Een lllustratie hieiVan is te lezen in intermez
zo 4. Er zijn pogingen ondernomen om de informatie-overdracht te verbeteren, 
maar soepel loopt die nog steeds niet. Ook de terugkoppeling van de uitvoering 
naar de voorbereiding blijkt vrijwel niet te gebeuren. Deze terugkoppeling is,· zeker 
wat veiligheld betreft, gering. De voorbereiding vindt dit wel goed. Zij hebben toch 
weinig met veiligheid te maken, vinden ze. De geringe terugkoppeling is te zlen in 
figuur 18; de pijl die de communicatie voorstelt, loopt slechts van de voorbereiding 
naar het projectteam. Intermezzo 5 is een illustratie van hoe mensen in de afde
ling voorbereiding staan ten opzichte van veiligheid. 

Er wordt geklaagd over de hoeveelheid papier die wordt verbruikt om informatle 
uit te wisselen. Het is zoveel dat je niet meer aan je werk toe komt. Een projectlel
der zegt hierover: "zelfs over de meest onbenullige zaken warden hier memo's 
rondgestuurd. " Lezen wordt blj UnUTEIT nlet belangrijk gevonden. Het kost je te 
veel tljd en er staat toch nlet geschreven wat je wilt weten. Het houdt je van je 
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werkelijke werk af. Notulen en andere vergaderstukken warden standaard slecht 

gelezen. Toch heerst er een gedachte dat je informatie op papier mo~t verspreiden 

door geschreven rapportages, zoals projectinformatie. Dit werkt niet effectief. Oak 

de informatie hoger in de organisatie wordt formeel overgedragen. 

Het opbouwen van kennis gebeurt voornamelijk door ervaring. Je moet gewoon 

werken en dan leer je het vanzelf wel. Je leert door fouten te maken. Deze pak je 

open je bent weer een ervaring rijker. Voor veiligheid geldt dit oak, want de orga

nisatieleden vinden dat je op cursussen alleen wetten en normen ldert. Het leren 

van fouten is de methode voor persoonlijk leren maar niet voor de organisatie. Zo

als ik al eerder heb opgemerkt warden bijna-ongelukken niet doorgegeven en 

daardoor kan er alleen van de wat grotere ongevallen geleerd warden. Leren zal 

hoogstens optreden in een team. De leden kunnen dan hun ervaring doorgeven 

naar een volgend team waarin ze komen te werken. De meeste teamleden vinden 

de kennis die ze hebben opgedaan te specifiek om over te dragen. Iemand anders 

zou er niks mee kunnen. De context zou te veel verschillen. 

Leren in UTILITEIT gebeurt individueel. Je wordt in het diepe gegooip en je moet 

het zelf maar uitzoeken. Je moet zelf aan de bel trekken en dingen vragen. In 

principe is er wel begeleiding voor nieuwelingen, maar in de praktijk betekent dit 

dat de nieuweling slechts een aanspreekpunt heeft. Dit geldt oak voor zaken als 

het leren onderkennen van gevaren. 

Veiligheid, verantwoordelijkheid en regels 

"Veiligheid hoort bjj Unu rEtT in het gehele bedrjjf", is een uitspraak die breed 

wordt gedeeld. Zeker de mensen die op lijnfuncties zitten of in de werkvoorberei

ding werkzaam zijn, vinden dat iedereen verantwoordelijk is voor veiligheid. De 
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mening is dat alle mensen die betrokken zijn bij een project een aandeel in de vei

ligheid hebben. De calculatoren zitten echter ver weg van de uitvoering en vinden 

hun rol beperkt. Een illustratie hiervan is te lezen in intermezzo 5. 

De voorfase wordt door de meesten gezien als belangrijk voor de veiligheid op het 

werk. Iedereen heeft daar zijn verantwoordelijkheid in. Als er echter wordt ge

vraagd wie er verantwoordelijk is voor veiligheid op de bouwplaats, dan wordt er 

naar de uitvoerder gewezen. Ook de uitvoerder zaf vindt dit. Hij doet uiteindelijk 

het werk en als er iets niet goed is, moet hij dat zien en ingrijpen. Hoe verder je 

van de uitvoering af zit, hoe kleiner jouw aandeel in de veiligheid. Als de voorfase 

tekort schiet, lost de uitvoering het op. Naast de verantwoordelijkheid die bij de 

uitvoerder wordt gelegd, vinden ook veel organisatieleden dat de bouwplaatsme

dewerkers hun eigen verantwoordelijkheid hebben. De mensen krijgen in deze op

tiek een taak en je verwacht van hen dat ze die dan veilig uitvoeren. De uitvoerder 

geeft de middelen en de regels, daarbinnen hebben de bouwplaatsmedewerkers 

nog veel bewegingsvrijheid. 

Ook binnen de bouwteams wordt de verantwoordelijkheid bij de uitvoerder gelegd. 

Toch wordt veiligheid ook opgepakt door de projectleiders, die veelal ook de V&G

coordinator van de uitvoeringsfase5 zijn. Zij zorgen ervoor dat Arbo besproken 

wordt en dat er tijd voor vrijgemaakt wordt. Bovendien zijn de kwaliteitseisen die 

werkvoorbereiders stellen aan de voorbereiding van een project hoog. De project-

5 De V&G-coordinator uitvoeringsfase is een in het Arbo-besluit genoemde functie die verantwoor
delijkheid draagt voor de coordinatie van veiligheid en gezondheid (V&G) tussen de verschillende 
werkgevers op de bouwplaats. Deze functionaris moet ervoor zorg dragen dat er een Veiligheids
en Gezondheidsplan (V&G-plan) is, waarin de risico's en de maatregelen ter preventie van die risi
co's staan beschreven. 



--.....,beschrijvingen ------------------70 
plannen moeten goed zijn, er moet ook aan veiligheid gedacht zijn in het kader 
van het wettelijke verplichte V&G-plan. Werkvoorberelders leveren hierdoor een 
significante bijdrage aan de veiligheid op de bouwplaats. Bij UTILITEIT is er hard 
aan getrokken om het V&G-plan van de uitvoeringsfase beter en hanteerbaarder te 
maken. Het maken van een goed V&G-plan zien de werkvoorbereiders als een 
normaal onderdeel van hun werkzaamheden. Er wordt veel energie ingestopt. De 
communlcatie aan de hand van het V&G-plan met de uitvoerder blljkt echter niet 
soepel te verlopen. Er vindt noch terugkoppeling noch bijstelling plaats. Dit komt 
onder andere door de positie van de uitvoerder, die op afstand van de werkvoor
bereiding opereert. De werkvoorbereider zit dichter bij de projectleider dan bij de 
uitvoerder. 

Vakkennis en ervaring worden gezien als de meest bepalende factoren van veilig
heid. Wanneer je het bouwen in de vingers hebt, dan komt veilighe!d vanzelf wel 
goed. le moet er ook niet urenlang over gaan praten. Oat is niet noelig. Er moet 
immers gewerkt worden. Veiligheid is een impliciet onderdeel van het werk. Het 
hoger management maakt veiligheid tot een expliciet punt In zowel beleid als han
delen. Persoonlijk ingrijpen van de directeur is al eens voorgekomen.! Bij het hoger 
kader is er het besef dat ongelukken duur zljn en het korte en lange termijn ren
dement er beter uit ziet zonder ongelukken. Als een van de middelen om dit te be

reiken heeft het hoger management de ARBO-trofee ingesteld. Dlt is ~n expliciete 
uiting van de organisatie (directie) om met veiligheid bezig te zljn. Er zijn veel 
mensen die de ARBO-trofee gebruiken als symbool om te zeggen: "Kjjk, we doen 

veel aan veiligheid." "In het begin had het effect", zegt een projectleider, "toen 

probeerden we het a/s team binnen te ha/en. " 

Voor de meeste organisatieleden is veiligheid belangrijk, maar het n;toet het wer
ken niet in de weg gaan staan. Alles wat nlet met het directe bouwproces te ma· 
ken heeft, wordt al snel gezien als overboelig. Tijd en kosten zljn volgens de orga
nisatleleden de belangrijkste bedreigingen voor veiligheid. De afspraken en dead
lines zijn randvoorwaarden waarbinnen zo goed mogelijk voor velligheid moet 
worden gezorgd. Bovendlen moet de zorg voor veiligheid niet voor 'onwerkbare 
sltuaties' zorgen. 'Onwerkbaar' houdt in dat het meer tljd en geld kost dan dat het 
gevoelsmatig aan veiligheid oplevert. Deze gevoelsmatlge balans blijkt bij de orga
nisatleleden een persoonlijke weging te zijn. De balans komt ook terug in de hou-
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dlng ten aanzien van sommige aspecten van het VCA-systeem6

• Hoewel het VCA 
systeem vereist dat er in verschillende beraadslagingen gepraat moet worden over 
arbeidsomstandigheden, is dit overfeg in de praktijk summier en wordt het ervaren 
als een verplicht nummer. 

Een andere balans is te vinden in de orngang met de opdrachtgever. Bij lJTIUTEIT is 
hebben van een goed contact met de opdrachtgever belangrijk. Het probleem van 
de opdrachtgever wordt gezien als het probleem van UTIUTEIT. Soms betekent dit 
dat er op het laatste moment In het werk ge'i mproviseerd moet warden. Hierbij 
wordt een nieuwe tijdbeperking opgelegd die een herijking van de veiligheid met 
zich meebrengt. 

In de vestiging van Groningen wordt velligheid als een belemmering gezien. Ze ei
Ugheid mag de doorgang van het werk niet in de weg staan. Er wordt volgens de 
medewerkers in Groningen te overdreven over veiligheid gedaan, veiligheid is 
maar een onderdeel van het werk, een van de vele waartussen afwegingen ge
rnaakt moeten warden. Het kan dus voorkomen dat er geen tijd voor is. In Gronin
gen vinden ze daarnaast dat de taak van de werkgever alleen faciliterend is. le 
moet de mensen de juiste middelen verschaffen en het gebruik daarvan behoort 
tot hun eigen verantwoordelijkheid. 

De pragmatische overwegingen ten aanzien van veiligheid zijn ook terug te vinden 
in de omgang met de regels. Bij UTIUTErr zijn regels een leidraad voor het werk. 
De meeste regels voor de veiligheid zijn wel goed rnaar enkele gaan te ver. Als je 
eraan wilt voldoen kost dat erg veel tijd en bovendien is het heel duur. De voor
naamste reden waarom aan de regels wordt voldaan, is de angst voor boetes. 
Aangezien de medewerkers redelijk vrij gelaten worden in hun doen en laten, mag 
iedereen een eigen interpretatie van de veiligheidsregels hebben. De hoeveelheid 
regels is volgens sommigen de oorzaak ervan dat mensen murw zljn. Ze lezen de 
regels niet meer, ze vertrouwen op hun vakrnanschap en gaan ervan uit dat ze het 
wel goed doen. Goed je werk doen is dat je je automatisch aan de voornaamste 
regels houdt. 

Over die regels spreken de leden van het hoger management van lJTIUTEIT zichzelf 
en elkaar tegen. Enerzijds zeggen ze dat bij UTIUTEIT de regels ten aanzien van 

6 VCA staat voor VeiligheidsCertlficaat voor de Aannemerij en is een systeem vergelijkbaar met IS0-
900X maar dan op het gebied van veiligheid. Om opdrachten te krijgen van de NS of Rijkswater
staat is het hebben van VCA vereist. 
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veiligheid worden opgevolgd. Anderzijds beweren ze dat je van de regels mag af
wijken als het voordelen oplevert en UTIUTEIT er niet voor wordt gestraft. Ook in 
de vestiging Eindhoven leeft de vrijheid van werken als waarde. Zelfstandigheid in 
doen en laten wordt hier hoog geacht. Het KAM-boek7 hebben ze naar eigen zeg
gen snel ge"i mplementeerd, maar je hoeft je er niet aan de houden en dat kan 
ook niet (ze zeggen dat het KAM-boek wordt aangepast). 

7 De term 'KAM-boek' duidt op het kwaliteitssysteem. KAM staat voor Kwallteit, Arbo en Milieu. 
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7.2 Cultuur van KUNSTWERK 

Na de beschrijving van de cultuur van UTILITEIT volgt in deze paragraaf de cultuur
beschrijving van KUNSTWERK. De structuur van deze paragraaf komt overeen met de 
beschrijving van UllLITErr in paragraaf 7.1, maar is ten aanzien van de kopjes niet 
geheel hetzelfde. De hierna volgende cultuurbeschrijving geeft aan hoe de mede
werkers van KuNSTWERK met elkaar en met bepaalde zaken omgaan. 

Persoonlijke omgang, werken, presteren en carriere 

De medewerkers van KUNSTWERK noemen de omgang met hun collega's: 'sociaal'. 
Ook het management wil het bedrijf laten overkomen als een sociaal bedrijf, dat 
bezorgd is om zijn mensen. Sociaal contact met je collega's is belangrijk. De men
sen benadrukken dat je plezier in je werk moet hebben. Je kunt volgens hen niet 
goed functioneren, als je het werk dat je doet, niet leuk vindt. De mens binnen 
KUNSTWERK wordt gezien als persoon die behoefte heeft aan contact. Het bedrijf is 
famillaal. De medewerkers zijn geT nteresseerd in elkaar, rnaar ze roddelen ook 
graag. 'Interesse in iemands persoonlijke leven tonen' is een karaktertrek die bij 
alle grote voorbeelden van de medewerkers terug is te vinden. De werknemers 
letten op elkaar en ze treden corrigerend op als iernand zich niet sociaal gedraagt, 
bijvoorbeeld iernand passeren zonder te groeten, ook al heb je de persoon slechts 
een keer ontmoet, mag niet. Het wordt je kwalijk genomen, net zoals je iets met 
bravoure beweert en dit later niet kunt waar maken. "Aisje een grate bek hebt en 

het niet waar kan maken, dan wordje uitgestoten uit de 'kudde'." 

Er wordt wel eens geklaagd dat de medewerkers te lief zijn voor elkaar. Een jonge 
projectleider zegt hierover: "We zjjn te sociaal: we wjjzen niet altjjd iemand fel op 

zjjn afspraken." Als iemand lets niet goed doet dan wordt dit vergoelijkt. Mensen 
mogen niet in een moeilijke positie terecht komen. Dit komt onder andere naar vo
ren in de meningsvorming over de vorige directeur. Hij is na een lang slepend in
tern conflict ontslagen door de hoofddirectie. De ontslagen directeur fungeert nu 
nog als een soort van antiheld in de organisatie. Hij wilde de mensen meer op hun 
prestatles afrekenen met vooral economische criteria. Dit werd door velen gezien 
als een beknotting van hun vrijheid en ze vonden zijn benadering veel te koel. Za
kelijkheid mag wel maar ze moet niet koel zijn. 

Verder is KuNSTWERK · een bedrijf waar zowel hard werken als inzetbaar zijn een 
vereiste is "Je bent 24 uur in dienst van BoRSPON." Het wordt door de organisatie
leden voorgedaan alsof je getrouwd bent met BoRSPON. Een grapje dat rond gaat, 
is dat een kindje aan moeder vraagt: "Mama, is papa dood?" Waarop de moeder 
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antwoordt: "Nee, papa werkt bjj BoRSPON. " Het werk gaat in principe voor alles en 

een 9 tot 5 mentaliteit wordt niet gewaardeerd. Dit geldt voor iedereen die betrok

ken is bij een project. Het invoeren van ouderschapsverlof was daarom volgens 

een aantal jonge mensen een hele kluif, want je moest gewoon jJ werk blijven 

doen. In teamverband werken, betekent ook dat je blijft doorwerken na de regulie

re werktijden. Je mag niet: "weggaan als je teamgenoot nog veel werk heeft." De 

helden van het bedrijf zijn of waren mannen die klaar stonden voor elkaar. Voor de 

helden betekent het probleem van een persoon het probleem van henzelf, ook als 

het om prive-zaken gaat. En ze gaan pas naar huis als iedereen al na~r huis is. 

Ontslag zal bij KUNSTWERK niet zo snel voorkomen. Als iemand niet goed functio

neert, dan is het werk niet goed voor die persoon en moet hij/zij ander werk krij

gen. Mensen die niet binnen het bedrijf passen, gaan over het algemeen uit eigen 

beweging weg. Het ontslag van de vorige directeur, volgens de meeste mensen 

het dieptepunt van de laatste crisis in het bedrijf, was voor velen ee~ schok. Zelfs 

mensen die vonden dat hij weg moest, vonden dit 'pijnlijk'. 

Carriere bij KUNSTWERK maak je door hard te werken en veel ervaring op te doen. 

"Je dwingt respect af door dingen van mensen aan te nemen, gewoon energie er 

in te stoppen en goed proberenje best te doen." Je moet zeker niet te hoog van 

de toren blazen. Een ander punt waarmee je scoort voor je carriere, is het hebben 

van een persoonlijkheid. Daarnaast is het hebben van sociale vaardigheden be

langrijk. Iemand die heel goed presteert, wordt met afgunst bekeken. Je moet niet 

te hoog boven het maaiveld uitkomen. Zowel ondermaats als bovenmaats preste

ren is niet goed. Bovenmaats presteren mag wel, maar je mag het niet teveellaten 

merken. Ondermaats presteren wordt gezien als een probleem van het bedrijf. 
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Blljkbaar zit die persoon clan op de verkeerde plaats, want de taken komen niet 
overeen met de capaciteiten van de medewerker. 

Ten aanzien van carriereplannlng is er een tWeedeling tussen 'hoe het zou moeten 
zijn' en 'hoe het is' te bemerken bij KUNSTWERK. Het bedrijf wll graag werken met 
een systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Aan de hand van 
objectieve, vooraf bepaalde criteria worden er toekomstplannen voor iemand uit
gezet. Dit systeem is al ten dele ingevoerd. De mensen ervaren echter nog steeds 
dat eigen initiatief verreweg het belangrijkst is. "A/s je niks /aat horen, denken ze 

datje tevreden bent." Je maakt carrlere door zelf te vragen naar opleiding en door 
taken en verantwoordelijkheden van andere mensen over te nemen. Je kunt pas 
promoveren naar een andere functie, als je die in de praktijk al een tijd uitoefent. 

Beslissingen warden in de regel genomen op basis van consensus. Overleg voor 
besluitvorming is essentieel. De OR wordt 'lief' gevonden, omdat deze geen vecht
houding heeft. In de consensusvorming worden persoonlijkheid en ervaring in het 
bedrijf als machtsfactoren gebruikt. Werkvoorbereiders zijn goed georganiseerd 
rnaar kunnen gezien hun leeftijd en ervaring niet op tegen de ervaring en persoon
lijkheden van de oudere projectrnanagers. Overleg is het sleutelwoord als het gaat 
om het nemen van beslissingen. Degene die verantwoordelijk is, wardt geacht met 
ondergeschikten te overleggen. De besluitvorming voor beslissingen op het hoog
ste niveau in de organisatie gaat in prlnclpe op dezelfde wijze als in de rest van de 
organisatie. Ook op dit niveau is overleg het sleutelwoord. Beslissingen mogen ei
genlijk alleen maar in overleg genomen worden. Op het hogere niveau van de or
ganisatie zljn er meerdere overlegmogelijkheden: het directieoverleg, het directie
overleg plus en het managementteamoverleg. De dlrectievergaderingen behelzen 
meer de strategie terwijl managementteamoverleg de personeelsinzet en de wer
ken die in uitvoering zijn, behandelt. Om tot een bepaald besluit te komen, wordt 
er vaak van tevoren in een kleine commissie of in groepjes voorbereidend werk 
gedaan om vervolgens ingebracht te worden in een van de bijeenkomsten. 

Kwallteit en voorbereidlng 

Kwaliteit wardt over het algemeen belangrijker gevonden dan geld. Dlt geldt met 
name voor de mensen in de uitvoering. De techniek van het bouwen en het ge
bouwde zorgt voor vraagstukken die technisch of organisatorisch opgelost moeten 
warden. Het vlnden van oplossingen voor deze problemen wordt gezien als een 
uitdaging. Het Is een sterke motivator. De kosten van de bouw zljn hierblj wel van 
belang maar de ulteindelijke kwaliteit Is doorslaggevend. Kwaliteit betaalt zlch op 
de lange duur altljd terug. Het belang van kwalitelt komt tot uiting In de nadruk die 
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de goede voorbereiding van een werk wordt gelegd. Het afleveren van goed werk 
wordt gezlen als een hoog goed waar alles voor moet wijken. Persoonlijke ambitle 
mag niet de kwaliteit van het werk in de weg staan. Fouten moeten gecorrigeerd 
worden en er moet van geleerd worden. De volgende keer moet het altljd beter 
gaan. Onderling veel communiceren wordt gezien als een goede methode om de 
kwaliteit van het werk te verbeteren. 

Bij KUNSlWERK zijn er drie verschillende interpretaties van wat kwaliteit is. De eer
ste is dat kwaliteit wordt opgevat als dat het er netjes moet uitzien. Het bouwpro
ces moet soepel verlopen. Daarrnee wordt bedoeld dat het proces eigenlijk zo 
moet verlopen, zoals het bedacht is. Slordigheld is hierbij niet goed. Over een van 
de vorige directeuren wordt verteld dat je bij hem alles op orde moest hebben: "Je 

moest altjjd alles pico bello voor elkaar hebben." Een tweede interpretatie van 
kwaliteit is dat kwaliteit is dat het product moet voldoen aan de gestelde verwach
tlng van de opdrachtgever en eigenlijk moet het nog beter zijn dan dat. De wensen 
van de opdrachtgever zijn zeer belangrijk voor KuNSTWERK. De laatste zienswijze is 
dat kwaliteit denken in andere richtingen is. Creativiteit wordt gezien als belangrijk 
in de organisatie. KUNSTWERK gaat er prat op dat ze altijd met alternatleven komt. 
Een voorbeeld van deze zienswljze was zichtbaar tijdens een overleg van de werk
voorbereiders. Hier opperde een van de werkvoorbereiders dat je je gewoon aan 
het bestek moet houden en moet doen water In staat, niet meer en niet minder. 
Hier werd meteen tegen geageerd: "Je moetjuist niet conform het bestek werken 

maar kffken of er ergens openingen zffn om het anders, goedkoper te doen." In 
dit citaat wordt met 'anders, goedkoper' bedoeld dat er veel geld bespaard kan 
worden door creatlviteit, terwijl er toch de goede kwaliteit geleverd kan worden. 

Voor KUNSlWERK geldt dat alleen door een goede voorbereiding lets goeds gemaakt 
kan worden. Een intensieve voorbereiding kan een proces soepel doen verlopen. 
De bedachte alternatieven moeten goed voorbereid zijn, want anders zou het mis 
kunnen gaan. De kwaliteit van de voorbereiding wordt in de organisatie gezien als 
essentleel. Er worden bijvoorbeeld draaiboeken gemaakt zodat processen soepel 
kunnen verlopen. De waarde die men hecht aan een goede voorbereiding en een · 
soepel bouwproces blijkt uit het geven vanvoorbeelden van mooie projecten. Bij 
'mooie' projecten verliep het bouwen vlekkeloos omdat het goed was voorbereid. 
Het werk verliep dan zoals het was bedacht en zoals in de draaiboeken stond. Ver
halen van projecten die veel geld opleverden, hoor je niet. Winst komt voort uit 
een goede voorbereiding. Er wordt gezegd: "Winst is toeval, goede voorbereiding 

betaalt." 
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Kwaliteit in de voorbereiding kan alleen bereikt worden, als de werkvoorbereider 

veel verstand van en ervaring met het uitvoeringsproces heeft. Ervaring met het 

uitvoeringsproces verkrijg je op de bouwplaats. Het is daarom logisch dat de werk

voorbereider in de organisatie dicht bij de uitvoerder staat. Dit is niet alleen fysiek, 

ze zitten bij elkaar in de keet, maar ook qua werkzaamheden staat de werkvoorbe

reider dicht bij de uitvoerder. De werkvoorbereider wordt ook wel eens werkbege

leider genoemd. In de dagelijkse gang van zaken neemt de werkvoorbereider ook 

de uitvoerder waar als deze een dag verlof of cursus heeft. 

Opleiding 

Verstand van het uitvoeringsproces komt voor een deel ook uit de opleiding die 

een persoon heeft genoten. Je kunt alleen goed kunt functioneren indien je goed 

opgeleid bent. De scholing van een organisatielid gebeurt in het bedrijf zelf. Het 

liefst wordt het gezien dat iedereen vanaf de werkvloer doorgroeit tot op elk mo

gelijk niveau. KuNSlWERK realiseert zich dat dit niet altijd meer mogelijk is, daarom 

worden schoolverlaters aangenomen. Direct van de HTS, MTS of universiteit wor

den ze aan het werk gezet als werkvoorbereider en daarna intern verder ge

schoold. De schoolverlater is nog 'ruw materiaal' waaraan veel geschaafd moet 

worden. Eerst moeten de schoolverlaters liefst enige tijd op een bouwwerk als 

timmerman rondlopen, dan kunnen ze voelen hoe op de vloer de klus wordt ge

klaard. Ze moeten weten wat het is om timmerman te zijn. Vervolgens kunnen ze 

intern geschoold worden tot werkvoorbereider eerste klas, projectleider enzovoort. 

8 De Arbeidsinspectie is een controlerende dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkge

legenheid die moet toezien op de naleving van de wetten die de arbeid aangaat. 
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Zoals gezegd, nemen leren en opleiden een prominente plaats bij KUNSlWERK in. Ze 

nemen zelfs zo'n belangrijke plaats in, dat je zou kunnen zeggen dat KUNSlWERK 

een opleidingsinstituut is. Dit geldt ook voor de 'buitendienst'. Voor de buiten

dienst, de bouwplaatsmedewerkers, wordt er bijgehouden welke opleiding mensen 

hebben gevolgd. De mensen worden gestimuleerd om zich bij te scholen. Het 

Hoofd Uitvoering heeft op zijn kantoor een groot schema hangen, waarop voor ie

dereen de opleiding vermeld staat. Voor het niet-uitvoerend personeel is het zo dat 

er grosso modo alleen schoolverlaters aangenomen worden. 

De gedachte dat KuNSlWERK opleiding hoog in het vaandel heeft staan, streelt ze

ker de mensen die er werken. Ze zijn er trots op. "Vroeger", zo wordt er gezegd: 

"/eidden wjj de mensen voor heel BoRSPON op, bjj ons kwamen de werkvoorberei

ders vandaan." Het past ook in het mensbeeld van BoRSPON KUNSlWERK, dat men

sen continu moeten bijleren. De metafoor dat KUNSlWERK kan worden gezien als 

een opleidingsinstituut, is verder uitgewerkt in intermzzo 8. In dit intermezzo wordt 

KUNSlWERK gezien als een dorpsschool. De klas in de school is gevuld met werk

voorbereiders en 'junior'-projectleiders. Binnen KUNSlWERK wordt deze groep ook 

wel de 'kweekvijver' of de 'kraamkamer' genoemd. Ze zeggen dat ze van deze 

classificaties afwillen. Er wordt gepleit dat de functie van werkvoorbereider ook 

een eindfunctie kan zijn. Niet iedereen hoeft door te stromen naar een andere 

functie, binnen of buiten het bedrijf. Als je nu te lang in de kweekvijver blijft zitten, 

dan wordt het uitgelegd alsof je een slechte leerling bent. Het beste is dan ontslag 

te nemen om bij een ander bedrijf te gaan werken. 
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Hoger management en werkvoorbereiders 

De directie van KUNS1WERK bestaat Uit twee personen. De voorzitter van de directie 
is iemand die in het bedrijf vanaf de werkvloer is opgeklommen. De man wordt 
gewaardeerd en gerespecteerd in het hele bedrijf. Hij steekt qua gezag boven ie

dereen uit en wordt beschouwd als 'Mr. KUNS1WERK'. Kenmerkend is de openheid 
die hij ultstraalt. De andere directeur is betrekkelijk nieuw en komt niet uit dit 
bouwbedrijf. De positie van hem is nog niet duidelijk. Mensen laten zich nog nlet 
uit over hem. 

Meteen onder de directie, en misschien qua macht wel gelijkwaardig aan de direc
tie, staan de senior-projectmanagers. Ze zijn met zijn drieen en hebben ieder de 
eindverantwoordelijkheid over een deel van de projecten. Ze zitten in het mana
gementteam en hebben als het ware ieder een eigen toko. Het zijn gewichtige 
mensen met een duidelijke autoriteit. Deze uit zich in het hebben van een eigen 

kamer. De senior projectmanagers hebben in de praktijk meer macht dan de hoof
den van . de afdelingen, hoewel dit In de matrlxorganisatie niet zichtbaar wordt. 
Opvallend is de toegankelijkheid van de seniors. De deur staat open en je mag ze 
dingen vragen zonder eerst in moeilijke gedragscodes te vervallen. Ze zitten alle 
drie al een langere tijd bij KUNS1WERK en zijn zelf omhoog geklommen in de organi
satie. Een belangrijke waarde voor hen is hun vrijheid. De vorige voorzitter van de 
directie van KUNS1WERK wilde hun vrijheid beknotten. Zij hebben deze directeur 
'weggewerkt' (samen met een projectmanager die oak senioriteit bezit). Dit werd 
binnen KUNS1WERK gezien als een crisis, vooral bij de mensen die er direct bij be
trokken waren. Anderen vonden het vooral onduidelijk wat er nu eigenlijk gaande 
was. "Je pikt het op in wandelgangen. Je weet het fjjne er niet van." Grof gezegd 
kan er gesteld worden dat de seniors geen mensen van buitenaf dulden en zeker 
niet van buiten de wereld van de civiele techniek. Ondanks hun autoriteit eten de 
seniors en de directeuren sarnen met de andere organisatieleden van KuNS1WERK in 
de kantine. Over het algemeen zitten de ouderen (lees: seniors en hoofden van de 
afdelingen) bij elkaar. Dit is echter geen regel. 

Er is bij de lagere functies naast waardering en ontzag oak veel kritiek op de seni
ors. Deze kritiek komt vooral van de jonge werkvoorbereiders en de jonge pro
jectmanagers. De oudere projectmanagers zouden volgens hen teveel hun eigen 
weg willen gaan. Ze gaan in het uitvoeringsoverleg, en ook daarbuiten, niet open 
met elkaar en anderen om. Ze houden het liefst hun straat;je schoon. "Bjj de (seni
or-, SDM) prqjectmanagers is er geen samenhang: het zjjn a/lemaal eilancyes. ", 
zegt een van de projectmanagers. De problemen die de werknemers direct onder 
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de senior-projectmanagers schetsen, worden·door het hoger management niet ge
zien. Zij spelen mooi weer door te ontkennen dat er fricties zijn. De werkvoorbe
reiders en de jonge projectmanagers hebben ook kritiek op het gebrek aan kennis 
van het kwaliteitssysteem bij de seniors. Ze schuiven de verantwoordelijkheden die 
voortvloelen uit het kwaliteitssysteem naar de werkvoorbereiders af, die deze niet 
willen, omdat ze niet de bij de verantwoordelijkheid horende bevoegdheden krij
gen. 

Een ander punt van kritiek betreft het uitvoeringsoverleg. Dit overleg van de pro
jectmanagers zou qua sfeer diametraal tegenover het werkvoorbereidersoverleg 
staan. Waar, volgens de werkvoorbereiders en junior projectmanagers, in het 
werkvoorbereidersoverleg de onderlinge kennisoverdracht centraal staat, warden 
op het uitvoeringsoverleg vooral standpunten ingenornen, zonder dat daarbij ken
nis wordt overgedragen. De projectmanagers laten niet in hun keuken kijken. Dit 
laatste is van toepassing als het gaat om het toegeven van gemaakte fouten. 
"Fouten zjjn een smet op de staat van dienst, dit ge/dt voornameljjk bjj de oudere 

garde." 

De groep van werkvoorbereiders is een apart element binnen het bedrijf. Ze vormt 
een hecht team dat zich centraal in de organisatie geplaatst ziet. Vriendschappelij
ke en eerlijke omgang met elkaar wordt hier gezien als de juiste manier om met 
problemen om te gaan. Bij deze groep is de intentie te willen samenwerken sterk 
aanwezig. Je mag je zeker niet opstellen op een manier alsof het lijkt dat je 
niemand nodig hebt. Je mag niet zoals gezegd: "hoog van de toren blazen". Als je 
dit wel doet, word je ge"i soleerd en eruit gewerkt. De verschillen tussen de tunc
ties op het bedrijfsbureau ( organisatie-assistent, organisatiemedewerker en pro
jectorganisator) warden in de dagelijkse praktijk niet benadrukt. Opmerkelijk is de 
onderlinge, hechte band van de werkvoorbereiders, ondanks dat ze niet op het 
hoofdkantoor werken. De werkvoorbereiders zijn in prindpe gestationeerd op het 
werk en werken daar in het team dat het werk moet realiseren. 

De werkvoorbereiders willen graag professioneel overkomen. Het maandelljks 
overleg wordt gestructureerd gedaan en er is een streven om het nog beter te 
doen. Ze hebben vrijwel allemaal een cursus sociale vaardigheden gehad om beter 
te kunnen vergaderen. Ze zien zichzelf als de groep die het kantoor met de bouw
plaats verbindt. Ze hebben ook een sturende rol in de uitvoering omdat ze het 
meest van het kwaliteitssysteem weten. De groep acht zich belangrijk als spit in de 
organisatie van KuNSTWERK. Ze proberen de status van werkvoorbereider te verho-
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gen, door te stellen clat deze functie eveneens een eindfunctie kan zijn, zoals in 
paragraaf 'Opleiding' (bladzijde 77) al werd gesteld. 

Communicatie 
Bij KUNSTWERK wordt er voomamelijk gewerkt in bouwteams. Dit heeft consequen
ties voor de communicatie binnen het bedrijf. In deze teams zijn de mensen 
meestal zeer betrokken met elkaar bezig en ze hebben veel onderling overleg. In 
een bouwteam weten de leden veel van elkaars taken en ze proberen goed samen 
te werken. Openheid naar elkaar toe wordt hierbij een vereiste gevonden, want je 
moet weten wat de ander doet. De teams warden in overleg samengesteld en 
daarbij wordt gelet op de kennis en kunde van de mogelijke teamleden, maar ook 
in hoeverre de mensen met elkaar kunnen samenwerken. Het samenstellen ge
beurt door het hoofd uitvoering, hoofd bedrijfsbureau en de verantwoordelijke 
projectmanager. Het team bestaat uit de uitvoerder, de projectlelder en de werk
voorbereider. De werkvoorbereider heeft een adviserende rol. Het komt door de 
hechte band in een team voor dat er lijnwerkzaamheden verricht moeten warden, 
bi~oorbeeld bij het aansturen van bouwplaatsmedewerkers. Tussen de verschil
lende leden van het team wordt er regelmatig overlegd. Vooral tussen de uitvoer
der en werkvoorbereider is er veel contact, omdat ze vaak samen op de bouw
plaats in de keet zitten en daar bijvoorbeeld ook samen schaften. In f~guur 19 is 
een schematische weergave gemaakt van de belangrijkste communicatielijnen bij 
KUNSTWERK, daarbij is de nadruk gelegd op de projecten. In het schema is bijvoor
beeld te zien dat er veel directe communicatie en terugkoppeling is tussen werk
voorbereider (WEV) en uitvoerder (Unv). Directe communicatie is een vette twee

pijlige rechte lijn en de terugkoppeling is een vette tweepijlige gebogen stippellijn. 

In de figuur is ook te zien dat er tussen de teams aanzienlijk minder wordt ge
communiceerd dan binnen een project. Soms heeft men nauwelijks weet van de 
projecten van een ander projectteam (de pijlen zijn dun). Op het niveau van de 
uitvoerder komt dit door de fysieke afstand: "Je komt als uitvoerder nooit op ie

mand anders zjjn werk." Bovendlen hebben de uitvoerders een overleg met een 
zeer lage frequentie. Het hoofd van de uitvoerders is degene die voor de verstand
houdi~ tussen de ultvoerders zorgt. Hlj reist regelmatig de bouwplaatsen af om 
contact met hen te houden. Uitvoerders zijn door hun fysieke positie ge'i soleerd 
en willen clatook zo houden. Ze zien niet in, wat het directe nut is van meer over
leg met andere uitvoerders. Vroeger was er vaker sprake van overleg, de frequen
tie is drastisch verminderd. De ultvoerders gaven zelf aan dat ze minder behoefte 
aan overleg hadden. 



---,beschrijvingen --------------------82 

Tussen de werkvoorbereiders wordt wel veel gecommuniceerd. Dit gebeurt voor

namelijk omdat ze elkaar goed kennen en bijeen worden gehouden door het Hoofd 

Bedrijfsbureau. De drempel naar elkaar wordt bewust zeer laag gehouden, met de 

achterliggende gedachte dat je op die manier het meest leert en de minste fouten 
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Figuur 19: Primaire communicatie bij KuNSTWERK tijdens een project. 

maakt. Doordat de werkvoorbereiders regelmatig op kantoor komen, is de schei

ding tussen binnen en buiten minder sterk dan je zou verwachten. Voor de men

sen op het werk zijn er veel communicatielijnen naar het kantoor (Hoofd Uitvoe

ring, Hoofd Bedrijfsbureau, Werkvoorbereider). Alleen de mensen die nooit 'buiten' 

komen, zien een kloof. Dit zijn voornamelijk mensen die met de calculatie bezig 

zijn. 

Met de meer ontwerpende afdelingen wordt er, zowel intern als extern, maar be

perkt gecommuniceerd. Alleen in de fase die voorafgaat aan het ontwerp van een 

stuk hulpmaterieel, wordt er met elkaar gesproken. Er wordt echter nauwelijks te

ruggekoppeld. Dit wekt verbazing bij de groep van werkvoorbereiders, die het ge

voel hebben dat er keer op keer dezelfde fouten worden gemaakt, omdat de ont

werpers nooit te horen krijgen dat het ontwerp in de vorige situatie niet voldaan 

heeft. Dit geldt ook voor de calculators die slechts sporadisch een terugkoppeling 

krijgen van de prijsopbouw die zij hebben gemaakt. In figuur 19 is te zien dat er 
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van de projectleider I projectmanager (PL/PM) geen terugkoppeling is naar de cal
culatie. Dit is ook het geval van de werkvoorbereider naar de ontwerper (Techni
sche Advisering; Tadv). 

De lnformatieoverdracht is grotendeels mondeling. Tljdens gesprekken en verga
deringen wordt elkaar medegedeeld wat de bedoeling is van bepaalde zaken. Er 
wordt ook wel met geschreven informatie gewerkt, maar dat is heel concreet tech
nisch, bijvoorbeeld specificaties van een nieuwe funderingspaal, de bouwtekenin
gen, het bestek of de planning. Het is geen informatie die men 'ongevraagd' krijgt. 

Reputatie, leren en kennis 

Zoals eerder gezegd communiceren de organisatieleden over het algemeen open 
en direct. Ze zijn wel beducht voor de consequentles van wat men zegt. De uit
voerders bijvoorbeeld hangen nlet graag de vuile was bulten. Zeker in het verleden 
was het zo dat de uitvoerder niet alleen werd beoordeeld op financien, maar ook 
op hoe geed hij zich presenteerde. Oat ging soms ten koste van andere uitvoer
ders. Ze konden fouten verbergen zodat hun werk beter gepresenteerd werd dan 
het feitelijk was. Ze werden kortom beoordeeld op hun reputatle naar hun meerde
re toe. Dit mechanisme is minder sterk geworden, maar volgens de organisatiele
den nog steeds wel aanwezig. Ook de projectmanagers en -!eiders houden liever 
'gevoelige' informatie zoals fouten en bijna-ongelukken voor zich. In de stafgroe
pen heerst er wantrouwen tegen deze gang van zaken. Er wordt beweerd dat de 
projectmanagers een eigen boekhouding hebben, zodat ze, door met posten te 
schuiven, een beter beeld kunnen scheppen. Meestal zijn de mensen die in de lijn 
zitten, het meest bezorgd over hun reputatie. 

Zoals de vergelijking van KUNSTWERK met een dorpsschool in intermezzo 8 al deed 
vermoeden, zijn de organisatieleden gewend om van elkaar te leren. Dlt gebeurt, 
net zoals de meeste communicatie binnen het bedrijf, op een informele wijze, bij
voorbeeld door middel van verhalen. Meestal zijn het de fouten die in het verleden 
gemaakt zijn die in verhalen verder verteld worden. Ze worden echter niet aan 
zornaar iedereen verteld, meestal alleen aan de rnensen in de directe omgeving 
van de verteller. De uitvoerders willen liever niet praten over hun fouten, omdat 
hun reputatie in het geding is. In teamverband wordt er wel over fouten in het 
verleden gesproken, vooral als er zich een situatie voordoet die lijkt op die van 
vroeger. In dit geval worden er ook positieve verhalen verteld. 'Teen en teen heb
ben we dit probleem zo en zo opgelost en teen ging het gesmeerd.' Verhalen over 
fouten en oplossingen worden op een niet-gestructureerde manier doorverteld en 
zijn situatieafhankelijk. De inhoud van de verhalen is meestal zeer technisch of ge-
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richt op het proces. In sommige gevallen gaan de verhalen ook in op organisatori
sche problemen. 

Een andere, zeer nadrukkelijk aanwezige, methode van kennisoverdracht is het le
ren door socialisatie. Dit is bij KuNSlWERK een belangrijke middel om kennis te ver
spreiden. Deze methode is evenals het vertellen van verhalen, impliciet. De nieu
welingen, de onervarenen, kijken de kunst af van de mensen die het kunnen en 
bouwen op die manier hun kennis op. Een bouwteam wordt vaak ook zo samenge
steld dat deze methode van leren meer rendement heeft. De een kan dan leren 
van de ander door gewoon in het werk mee te doen en een rol te vervullen. De 
geleerde kennis wordt verder niet expliciet gernaakt in de organisatie. Door te le
ren van hoe anderen het doen, kun je je rol in het proces vergroten. Dlt is ook de 
manier waarop men carriere maakt, want blj KUNSlWERK moet je, om vooruit te 
komen, taken naar je toe trekken. Doordat er veel ruimte wordt gegeven aan het 
stellen van vragen, kan je ook kennis vergaren door direct in persqonlijk contact 
met iemand te treden. De organisatieleden vinden het vanzelfsprekend dat men
sen elkaar gericht om informatie vragen. Iemand die dat niet doet, wordt be
schouwd als iemand die met zijn hoofd in de wolken loopt, arrogant is en tenslotte 
zijn hoofd zal stoten. 

Globaal kan gesteld worden dat de informatle- en kennisoverdracht individueel is 
geregeld. De verhalen worden alleen in een zeer beperkte groep mensen verteld, 
het leren door socialisatie is een op een en openstaan voor vragen en de vragen 
beantwoorden is dat ook. Collectief leren gebeurt in mindere mate, maar ook op 
dit gebied wordt leren gewaardeerd. De groep van werkvoorbereiders probeert in 
het maandelijkse overleg elkaar de technische bijzonderheden van pfojecten uit te 
leggen. Ook worden er interne cursussen georganiseerd waarbij een specialist op 
een bepaald gebied als decent optreedt, zodat zijn/haar kennis verspreid wordt in 
de organisatie. Opvallend is dat de organisatieleden vinden, dat veiligheid moeilijk 
geleerd kan worden door het volgen van cursussen. Op veiligheidscursussen leer 
je alleen de wetten en normen, vindt een aantal respondenten. Het leren van 
wetten en normen kan wel nuttig zijn, maar dan alleen voor het globale bewust
zijn. Ervaring is voor veillgheid veel belangrijker, menen ze. 

Bij KUNS1WERK wordt ervan uitgegaan dat de mens fouten maakt. Dit wordt niet erg 
gevonden, zolang je niet telkens opnieuw dezelfde fout maakt of deze verzwijgt en 
dan later voor voldongen feiten komt te staan. Omdat het maken van fouten als 
een logisch gevolg van het werkproces wordt gezien, zin ze er bij KUNS1WERK op 
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ingesteld. De gemaakte fouten, worden gezien als zaken die gezamenlijk opgelost 
moeten worden. Het is wel zo dat als je in de uitvoering ergens een fout maakt, je 
dit direct en soms kelhard wordt medegedeeld. Je wordt er echter niet op afgere· 
kend. Na de eerste reactie worden de consequenties van de fout tot een gemeen
schappelijk probleem verheven. Zeker in een bouwteam llgt de nadruk niet op het 
uitzoeken wie de schuldige is. Dit komt omdat teamleden loyaal tegenover elkaar 
zijn. Men gebruikt een fout wel om van te leren, maar dit wordt meestal beperkt 
tot de beslotenheid van een bouwteam. De fouten worden niet geanalyseerd, de 
consequentles wel, want die moeten · worden opgelost. Een voorbeeld hiervan 
wordt door een van de werkvoorbereiders gegeven. Hij vertelt van een fout die 
men bij de ontwerpafdeling had gemaakt in een hulpconstructie. Het bouwteam 
ontdekte deze fout en verzon er na een tijdje puzzelen een oplossing voor. Op een 
volgend werk bleek de ontwerpafdellng dezelfde tout te maken, omdat de vorige 
fout niet teruggekoppeld was. Het bouwteam had wel geleerd van de vorige keer 
en wist relatief snel de tout weer op te lossen. Ook nu vond er geen terugkoppe
llng plaats. 

Hoe het er aan toe gaat ten aanzien van het maken van fouten, geldt in grote lij
nen ook voor ongelukken en bijna-ongelukken. Deze worden niet of nauwelljks op 
zo'n manier geanalyseerd dat er kennis uitkomt die breder verspreid kan worden. 
Op de ongevalstormulleren wordt vaak als oorzaak 'menselijke fout' aangekruist en 
daarmee Is de kous af. Water met de tormulleren na het invullen gebeurt, is niet 
duidelljk. Medewerkers vinden dat het evalueren van (bijna)-ongelukken nauwe
lijks op een forrnele wijze gebeurt. De incidenten worden gemeld en daama ge· 
beurt er in hun ogen weinig mee. Er vindt geen feedback plaats over wat het in
vullen van het formulier heeft opgeleverd. 

Het leren van ongevallen en bijna-ongevallen gaat voomamelijk informeel. De 
kennis over de zwaardere ongevallen (met verzuim) wordt meestal op een infor
mele manier door de organisatie verspreid. De echte zware ongevallen worden 
vaak beter uitgeplozen en leveren bruikbare kennis op. Verhalen over zwaardere 
ongevallen worden graag gebruikt om kennis over veiligheid aan anderen door te 
geven. Dit is niet een volledige verspreiding, soms alleen tussen de werkvoorbe
reiders, of het blijft binnen een project. De kleinere ongevallen worden vaak ter 
plekke geevalueerd, dit !evert een rneer speculatief beeld van de ongevalsoorzaken 
op. Meestal stopt de analyse bij het vinden van de directe oorzaak van een onge
val. 
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Regels, veiligheid en verantwoordelijkheid 

Wetten en regels worden niet gezien als zaken waar je je koste wat het kost aan 
moet houden. Je moet je er wel aan houden, maar soms mag je, naar eigen in
zicht, van wetten en regels afwijken. Dit vinden werknemers van KUNSTWERK geen 
probleem. Een eigen interpretatie aan regels geven, ook ten aanzien van veilig
heid, wordt namelijk gezien als passend binnen de creatleve en innovatieve hou
ding die men zich aanmeet. Een houding die getypeerd wordt met de gevleugelde 

uitspraak: "Wjj vragen onszelf altjjd: kan het ook anders?" Deze instelling is ook 
van toepassing op het navolgen van regels en wetten. De Arbo-wetgeving wordt 
gezien als nuttig, maar soms zijn er teveel of te onpraktische regels. :Ook de inter
ne regels van de KAM worden gezien als beknottend. Anderzijds wordt er gezegd 
dat er om te functioneren, weinig regels bij KUNSTWERK zijn die je moet opvolgen. 
De regels in het KAM-boek zijn niet meer dan een weergave van hoe er al gewerkt 
werd. Regels mag je te alien tijden overtreden als het werk daardoor beter gaat. 

De uitvoerders gaan nog een stap verder. Ze hebben een onafhan~elijke positie 
tegenover de regeltjes. "Ais ik het niet goed doe, dan hoor ik het w~l. " Dit geldt 
vooral voor de oudere uitvoerders. Scepsis tegenover regels bestaat ook bij de ou

de garde, zoals de senior projectmanagers. 

Bij KUNSTWERK zijn er wat de veiligheid betreft twee naar voren springende span

ningsvelden te ontdekken. Het eerste spannlngsveld behelst de vraag wie er ver
antwoordelijk is voor de velllgheld. Het andere wordt gecreeerd door de vraag wel
ke prlorlteit veillgheid krijgt, vergeleken met andere factoren die belangrijk geacht 
warden. 

De vraag wie er verantwoordelijk is voor veiligheid roept binnen KuNSTwERK tegen
strijdlgheden op. De organisatieleden vinden dat veiligheld bij het hele bedrijf 
hoort. Er wordt bijvoorbeeld veel belang gehecht aan een goede voorbereiding, 
ook ten aanzien van veiligheid. Dit komt, wordt beweerd, omdat er vaak in de na
bijheid van spoor wordt gewerkt, waar veiligheid in strenge eisen verwoord is. Een 
werk moet daarom goed voorbereid warden. Samen met de sterke rol van het 
bouwteam als een hecht samenwerkingsverband levert dit collectivistlsch denken 
op, zeker binnen de werkvoorbereidersclub. Veiligheid wordt als een collectieve 
zaak gezien. De uitvoerder is hierbij het nauwst betrokken, maar dat maakt veilig
heid niet exclusief een zaak voor de uitvoerder, zo luidtde opvatting van de orga
nisatieleden. Het spanningsveld wordt gecreeerd omdat de uitvoerder uiteindelijk 
toch in zijn eentje verantwoordelijk wordt gehouden voor de veiligheid op de 
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bouwplaats. De calculators zitten ver weg van de uitvoering en zij vinden hun rol 

beperkt. 

Opvallend genoeg beschouwen ook de werkvoorbereiders de uitvoerder als eind

verantwoordelijke, terwijl ze zeggen dat veiligheid een collectieve zaak is. Aan de 

ene kant vinden ze dat de voorfase belangrijk is voor de veiligheid op het werk, 

maar aan de andere kant is het uiteindelijk de uitvoerder die het moet doen. Hij 

moet ervoor zorgen dat het werk veilig is. De projectmanager of projectleider die 

vaak VGM-coordinator is, redeneert ook op deze wijze. De VGM-coordinator is for

meel verantwoordelijk voor de veiligheid in de uitvoering. De gedachte hierachter 

is dat fouten vooraan in het traject in de uitvoering opgelost worden. De project

managers vinden echter in de praktijk dat degene die op de bouwplaats rondloopt, 

het meest verantwoordelijk is voor de veiligheid. Bij de werkvoorbereiders en de 

projectmanagers zit er blijkbaar een spanningsveld tussen de formele en de erva

ren verantwoordelijkheid. Het is echter niet alleen de uitvoerder die verantwoorde

lijk wordt gehouden; ook de bouwplaatsmedewerkers hebben een rol in veiligheid. 

Hun wordt verweten dat ze af en toe onveilig werken of gevaarlijke fouten maken. 

Dit is af te leiden uit de ingevulde ongevalsformulieren. Dikwijls staat er bij de oor

zaak van een ongeluk 'menselijke fout' aangekruist. Een medewerker wordt ver

antwoordelijk gehouden voor zijn eigen doen en laten. Het bedrijf heeft respect 

voor zijn mensen en geeft hun verantwoordelijkheid. Dat betekent echter ook dat 

je zelf verantwoordelijk bent, als je onveilig werkt. 



---beschrijvingen 88 

Het tweede, opvallende spanningsveld komt voort uit de vraag hoe belangrijk vei
ligheld voor de organisatie Is. De eerste waarde die aan veillgheid wordt toege
kend, is dat ze zeer belangrijk is. "Niets gaat boven veiligheid", wordt er gezegd. 
Toch wordt er onveilig gewerkt. Dit kon niet anders, wordt er dan gezegd, want 
doorwerken is het belangrijkst, daama komt pas veiligheid. Vrijwel nooit hoor je 
dat lets niet doorging, omdat het te gevaarlijk was. Wel wordt er enkele keren, 
zowel door hoog als laag in de organlsatie, gezegd dat ze blij waren dat een be
paald werk voorbij was. Het was te gevaarlijk. Een uitvoerder zegt dat het wel 
voorkomt dat ze "met schaamrood op de kaken een methode doen die eigenljjk 

niet door de beugel kan." Het proces moet dan gaande gehouden warden. Er 
staan mensen te wachten. Er wordt geld verspild. Het zijn vooral de mensen in de 
uitvoering die de beslissing nemen om toch onveilig te werken. De afspraken en 
deadlines zijn randvoorwaarden waarbinnen zo goed mogelijk voor veillgheid moet 
warden gezorgd. Ook het op goede voet willen blijven staan met de opdracht
gever, leidt tot conflicten tussen veiligheid, tijd en kosten. De wensen van de op
drachtgever zijn soms in strijd met de velligheid, omdat ze de voorbereiding in de 
war schoppen. Tegenover tijd, kosten en het tevreden houden van een opdracht
gever die door de organisatieleden als bedreigingen voor de veiligheid warden ge
zien (het spanningsveld), staat waarde die de veiligheid te hulp komt. Het leveren 
van kwaliteit wardt namelijk zeer belangrijk gevonden. Zowel het proces als het 
eindresultaat moet een hoge kwaliteit hebben. Bij KUNSTWERK houden ze niet van 
improviseren. Het moet gedegen zijn. 

7.3 samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft in twee paragrafen de cultuur in de bedrijven UTIUTEIT en 
KUNSTWERK beschreven. In schetsmatige bewoordingen zou gezegd kunnen warden 
dat Unurerr een individualistische, professionele en KUNSTWERK een sociale en fa
miliaire organisatie is. De gekozen, vertellende schrijfwijze heeft mij vele mogelijk
heden geboden om die nuances aan te brengen, die voor het begrip van de cultuur 
van beide bedrijven nodig is. Deze nuancering is nodig omdat de verdere analyse 
van de cultuur van beide bedrijven, behalve een verdieping in deze culturen, tot 
gevolg heeft dat er fijne onderscheiding verloren gaan. Hoewel dit onontkoombaar 
Is als onderzoeksresultaten geabstraheerd warden, kan het verlies van nuances het 
holistische karakter van de cultuur aantasten. De beschrljvingen in dit hoofdstuk 
moeten daarom gezien warden als een essentieel deel voor het begrip van het vol
gende hoofdstuk. 
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Ult proeflezingen van de beschrijvingen door direct betrokkenen en door mensen 
die onbekend met de bedrijven waren, blljkt dat de voorkeur van de lezer een 
sterke lnvloed heeft op hoe de lezer erover oordeelt Lezing van de beschrijvingen 
leverden bij vrienden en universitaire collega's een positief beeld op van KUNSTWERK 

en een negatief imago op van Umrrm. Ik vermoedde hierdoor dat ik een subjec· 
tief beeld had geschapen. Dit bleef zo tot diverse mensen van BORSPON mijn be· 
schrijvingen had gelezen en oordeelde dat KUNSTWERK veel te familiair was en dat 
bij UTIL.ITElT veel efficienter werd gewerkt. Dit toont aan dat de vooropgezetheid 
van de lezer een positief of negatief beeld doet ontstaan. 
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8. ANALYSE EN INTERPRETATIES VAN DE CULTUREN 

In dit hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk beschreven culturen geanaly
seerd en ge"i nterpreteerd. Dit gebeurt aan de hand van zes stappen. Het begint 
met het zoeken naar de relevante praktijken voor de organisatiecultuur. Vervol
gens wordt er naar de dleperllggende grondbeginselen gezocht. Deze twee analy
ses gelden voor elk van de cases afzonderlijk (paragraaf 8.2 en 8.3). Daarna wor
den de organisatieculturen met elkaar vergeleken in paragraaf 8.4. Ulteindelijk le
vert dit hoofdstuk gestructureerde, diepere beschrijvingen op van de culturen van 
de twee cases. 

8.1 Methode van analyse 

In figuur 20 geef ik aan wat de zes verschillende stappen in de analyse en inter
pretatie van de beschrijving van elke afzonderlijke case zijn. De eerste stap is het 
veldonderzoek dat Is vastgelegd in notities van de observaties, cassette-bandjes 

veldonder
zoek:notlties, 
bandjes en 
dagboek 

observaties 

lijst van praktijken 

integratie-perspectlef 
differentatie-perspectief 
beleden praktijken 

grondbeginselen 

vergelljklng van de 
grondbeginselen en 
praktijken tussen de 
twee cases 

interviews 

stap 2 

stap 3 

stap 4 

stap 5 

stap 6 

Figuur 20: Schema van analysevolgorde en de verschillende stap· 
pen. 
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van de interviews en dagboekaantekeningen van de participerende werkzaamhe
den. Deze stap, het veldonderzoek, Is al uitvoerlg . beschreven in hoofdstuk 6 
evenals de tweede stap die in het vorige hoofdstuk Is gezet De stappen drie tot en 
met zes worden in dit hoofdstuk beschreven. Eerst wordt beschreven hoe deze zijn 
gemaakt en wat ze inhouden. 

Stap 3: maken lijst van praktijken 

De beschrijvingen van de culturen in het vorige hoofdstuk zijn opgebouwd rond 
een serie van praktijken. Deze praktijken kunnen worden gezien als de kern van 
de cultuurbeschrijvingen. Door de situaties in de cultuurbeschrijvingen nauwgezet 
te ontleden is er een lijst van praktijken van UnllTEIT en KUNSTWERK ap te stellen. 
In bijlage 2 en 3 staat van elke case een ultgebreide lijst van praktijken die Is ver
kregen ult de tekst van de cultuurbeschrijvingen. Deze lijst is een tussenresultaat, 
bedoeld am de valgende stap te kunnen maken. 

Stap 4: praktijken presenteren met drle zlenswijzen 

In deze stap groepeer ik de praktijken uit elke lijst van stap 3 en maak deze in
zichtelijk door ze met behulp van drie zienswijzen te presenteren. Ik maak gebruik 
van deze zienswijzen am een zo compleet mogelijk beeld te vormen. Zodoende 
kan ik een 'vallere' weergave van de cultuur van iedere case rnaken. De lange lijst 
van praktijken uit stap 3 bevat veel redundantie, die weggenamen wordt door te 
groeperen en avertollige praktijken te verwijderen. De avergebleven praktijken in 
de groep moeten de verwijderde praktijken afdekken. Na deze exercitie laat ik de 
praktijken in de twee cases ap drie verschillende wijzen naar varen komen, waarbij 
de tweede en derde zienswijze complementair zijn ten apzichte van de eerste 
zienswijze. De zienswijzen zijn het integratle-, het dlfferentatie-perspectief en het 
verschil tussen uitgevoerde en beleden praktijken. 

De eerste twee uitingswijzen van praktijken zijn vergelijkbaar met twee van de drie 
perspectieven die Martin [1992] gebruikt om naar een organisatiecultuur te kljken. 
De eerste manier waarap in de lijst de praktijken naar varen komen, is door con
sensus. De interviews met verschillende respondenten en aantekeningen van ab
servaties laten zien dat bepaalde praktijken van hoog tot laag en van links naar 
rechts in de arganisatie voorkamen. Het zijn de praktijken die door vrijwel iedereen 
worden gedeeld. Dit komt avereen met het integratie-perspectief van Martin. Het 
integratie-perspectief houdt in, dat men kijkt naar de praktijken die min of meer 
breed gedragen warden en die ertoe leiden dat de arganisatieleden elkaar begrij
pen omdat ze dezelfde praktijken erop na houden. Voor beide cases warden in een 
tabel de praktijken die valgens het integratie-perspectief naar voren kamen gepre
senteerd. Dit gebeurt in paragraaf 8.2.1 en 8.3.1. 
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Een tweede zienswijze die Martin gebruikt, is het differentatie-perspectief. In het 
differentatle-perspectief wordt niet gezocht naar praktijken die overeenkomen, 
maar juist naar verschlllen. In dit perspectief treden ze op tussen verschillende 
groepen van organisatieleden. Voorbeelden van zulke groepen zijn afdelingen (ver
schil in werkzaamheden) of vestigingen (verschil in locatie). Het differentatie
perspectief komt overeen met de tweede wijze waarop de verzamelde praktijken 
naar voren komen. Ook hier is er sprake van groepen die er botsende praktijken 
ten opzichte van andere groepen op na hielden. De praktijken die gezien warden 
vanuit het differentatie-perspectief warden gepresenteerd in paragraaf 8.2.2 en 
8.3.2. 

Martin beschrijft nog een derde perspectief, het fragmentatie-perspectief, dat op 
het niveau van individuen verschillen in praktijken laat zien. Bij dit perspectief gaat 
men ervan ult dat een mens zich telkens een andere cultuur aanmeet al naar ge
lang de situatie9• Met de praktljken die ik heb gevonden, is het niet mogelijk om de 
cultuur vanuit dit perspectief te bezien. Dit komt doordat de wijze van onderzoek 
zich niet op alle afzonderlijke lndlvlduen in de onderzoekspopulatie heeft gericht. 

De derde en laatste rnanier waarop de praktijken te voorschijn komen uit de lijst 
die in stap 3 zijn gevonden, is dat er verschil is tussen de uitgesproken en de wer
kelijke waarden. Dit verschijnsells ender meer beschreven door Argyris en Schon 
[1996]. Het betreft praktijken waarvan geconstateerd is dat zein werkelljkheid an
ders zljn dan dat ze door de organisatieleden warden beleden. In het Engels war
den deze praktijken 'espoused values' genoemd. Ik gebruik de Nederlandse term 
'beleden praktijken' om dit te ornschrijven. De beleden praktijken warden gepre
senteerd In 8.2.3 en 8.3.3. 

Uiteindelljk warden de resultaten van stap 4 per afzonderlijke case in drie ver
schillende tabellen weergegeven. Sarnen geven de drie tabellen een nieuwe weer
gave van de cultuur van de case. De volgende stap is het vinden van de grondbe
ginselen. 

Stap 5: het ¥inden van de grondbeginselen 

In hoofdstuk 4 op bladzijde 35 wordt de cultuur voorgesteld als een ui. De grond
beginselen zijn hier als de kem van de cultuur weergegeven. In stap 5 warden de 
grondbeginselen toegankelijk gemaakt. Dit is gedaan door, gelet op de praktijken, 

9 Scheln en ook anderen verwerpen dlt standpunt, omdat het In hun ogen lndrulst tegen wat julst 
een cultuur zou zijn. Het gemeenschappelijke karakter wordt In dlt perspectlef geweld aangedaan 
[Scheln, 1994]. 
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bij iedere case antwoord te geven op een zestal basisvragen. In paragraaf 8.2.4 en 
8.3.4 zijn 'de antwoorden', abstracte grondbeginselen, weergegeven. Na deze stap 
is de beschrijving van de organisatiecultuur afgerond. In het licht van gemaakte 
keuzes in de opzet van mijn onderzoek - ik kijk met meer aandacht naar veiligheid 
- zijn de uitkomsten van stap 4 en 5 het maximaal haalbare voor het beschrijven 
van de organisatieculturen in beide bedrijven in dit onderzoek. 

stap 6: het vergelijken van de twee cases 

De laatste stap in de interpretatie van de culturen van de twee cases is het ender
ling vergelijken van de gevonden praktijken en grondbeginselen. De vergelijking 
dient als opmaat voor de theorievorming in hoofdstuk 9. In paragraaf 8.4 is de 
vergelijking beschreven. 

De zes stappen leiden uiteindelijk tot een abstractere beschrijving en interpretatie 
van de organisatiecultuur. Deze zes zijn gedurende het onderzoek en het verwer
ken van de gegevens ontwikkeld en gemaakt. De gedachtegang achter de stappen 
was conform de hypothese uit hoofdstuk 5, waarin ik stel dat men eerst de organi
satiecultuur moet analyseren, om de veiligheidscultuur te kunnen beschrijven. De
ze laatste stap wordt in hoofdstuk 9 gezet. 

8.2 De organisatiecultuur van UTJLJTEIT 

De uitkomst van stap drie waarin de hoofdtekst van de cultuurbesch~ijving ontleed 
wordt in praktijken, is beschreven in bijlage 2. Hierin staat een lijst met 176 prak
tijken. Deze lijst wordt in deze paragraaf samen met de tekst van hoofdstuk 7 na
der geanalyseerd door er op drie verschillende wijzen (integratie-, differentatie
perspectief en beleden praktijken) naar te kijken. Dit is stap vier in de analyse van 
de cultuur. Stap vijf wordt in deze paragraaf eveneens beschreven. Aan de hand 
van de uitkomsten van stap drie warden de grondbeginselen van de cultuur van 
UnLITErr gevonden. 

8.2.1 Het integratie-perspectief 

De lijst in bijlage 2 die is gereduceerd tot de praktijken waarover consensus was, is 
in logische groepen te verdelen. De analyse leverde 29 praktijken op die over acht 
groepen zijn verdeeld. De praktijken en de groepen zijn te zien in tabel 4. In deze 
tabel hebben de groepen een thema. in de vragende. vorm. De praktijken geven 
antwoord op deze vragen. 
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Hoe moet men werken? 

Binnen UTILITEIT is een algemene waarde dat men te alien tijden hard moet werken. 
Inzet tonen is onvoorwaardelijk. Men moet zorgen dat men het altijd druk heeft. 
Dit kan men doen door werk naar zich toe te trekken. Of door dingen die relatief 
veel tijd kosten en weinig opleveren een hogere prioriteit te geven. Het werkpro
ces heeft voorrang boven alle andere werkzaamheden. In dat licht is veiligheid van 
belang maar ze is altijd een afweging. Belangrijker is namelijk dat het proces door
gaat. 

Tabel 4: Een samengevatte lljst van praktijken van unLITElT gebaseerd op consensus; 
het integratle-perspectief. 

Themas Praktijken (integratie, beiangrijkste) 

Je moet hard werken en lnzet tonen. 
Vragen zijn hlnderlijk. 

Hoe moet men werken? 
Inzet en vakkennis zijn criteria voor promotie. 
Het werkproces moet doorgang vlnden, het llefst soepel. 
Veiligheld Is een afweging. 
Veiligheid mag niet het proces tegenhouden. 

Wat zljn de behoeften van de 
De mens is een individu en verantwoordeiUk voor eigen doen en 
laten. 

mens? 
De achtergrond van iemand is onbelangrijk voor zijn functioneren. 
Eigen tijd is belangrijker dan andermans tijd. 

Hoe gaat men om met tijd? Verleden Is onbelangrijk. 
Alleen het heden telt. 
Goed gereedschap nodig om te werken. 
Werk moet je leveren met kwaliteit. 

Wat is belangrijk aan werk? Kwaliteit leveren wil zeggen dat het proces goed verloopt. 
Probleem opdrachtgever Is probleem UTILITErr. 
Uitstrallng van een project naar buiten toe Is belangrijk. 
De hoogste leidinggevende mag overal en altijd lngrljpen. 

Wie is waar verantwoordelijk 
Verantwoordelljkheld lean naar boven toe worden afgeschoven. 
De ultvoerder Is verantwoordelijk voor wat er op bouwplaats ge-

voor? 
beurt. 
Hoe verder van uitvoering hoe minder belangrljk voor velllgheid. 

Hoe moet men opgeleid worden Je leert door fouten te maken. 
en hoe moet men verder leren? Leren gebeurt nog we/ in een team. 

Communlceren heeft: alleen binnen projecten nut. 

Hoe moet men kennisvergaren 
Kennls van een project Is te specif~ek. 
Kennls van een ongeluk is te speciflek. 

en versprelden? 
Kennisoverdracht moet via soclallsatie verlopen. 
Ongevraagde informatle is onbelangrijk en tljdverspilling. 

Hoe gaat men om met regels? 
Regels zljn leidraad. 
Je mag van regels afwijken. 
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Wat zljn de behoeften van de mens? 

De mens moet worden gezien als een individu. Hij is verantwoordelijk voor zijn ei
gen doen en laten, in staat om voor zichzelf te zorgen en zijn eigen beslissingen te 
nemen. Als een persoon zegt dat hij iets doet dan is hij zelf verantwoordelijk of hij 
lets doet of niet. Niemand hoeft daarop te letten. Een mens belonen voor zijn inzet 
moet daarentegen niet worden vergeten. 

Hoe gaat men om met tijd? 

Het verleden bestaat niet. Het heden is de belangrijkste tijd. Een probleem dat in 
het verleden is ontstaan, is in het heden slechts een situatie. Men ziet slechts deze 
situatie. Pragmatisch werken is belangrijk. Bij bijna-ongelukken geldt dat er vooral 
in het nu en naar de toekomst gekeken wordt. Als iets is gebeurd zonder conse
quenties dan is er niets aan de hand, want er zijn nu en in de toekomst geen spo
ren van het vooral. 

Wat is beiangrijk aan werk? 

Werken is kwaliteit leveren als men de tijd daarvoor heeft, want k~aliteit leveren 
kost altijd tijd. De definitie van kwaliteit is dat een project ongehind~rd, zonder ha
peringen wordt uitgevoerd. Het proces staat hierbij centraal. Om een goed resul
taat te leveren moet men wel goed gereedschap hebben. 

Wle is waar verantwoordelijk voor? 

De wijze van leidinggeven van de directeur is dat alle verantwoordelijkheid bij hem 
wordt neergelegd. Verantwoordelijkheid is niet lets wat de organisatieleden op zich 
nemen, liever zullen ze die bij iemand anders leggen, bij voorkeur bij de directeur. 
De organisatieleden vinden verder dat velligheid een zaak van de uitvoerder is. Hij 
moet ervoor zorgen dat er veilig gewerkt wordt. De verantwoordelijkheid ligt bij 
degenen die met gevaar in contact komen. 

Hoe moet men opgeleid warden en hoe moet men verder leren? 10 

Bjj UTILITEIT wordt het leren binnen de organisatie niet benadrukt. Je leert door 

fouten te maken, waar bjj aangetekend wordt dat je fouten mag maken. Het 
meeste teren gebeurt binnen een team. 

Hoe moet men kennisvergaren en verspreiden? 

Communiceren is alleen binnen een project interessant. Communicatie moet het 
liefst informeel verlopen. Met elkaar praten bulten een project om is vrijblljvend en 
niet inhoudelijk. Kennisoverdracht gebeurt door sociallsatie. Men leert niet van cur
sussen; men leert door de praktijk. Informatie binnen een project Is per definitie 

10 Dit thema komt voort uit de analyse van praktijken van KuNSTWERK in paragraaf 8.3.1. De praktij
ken die hier bij dit thema staan komen niet sterk naar voren blnnen de cultuur van UTILmrr. De 
tekst is daarom curslef afgedrukt (ook In de tabel). 
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specifiek en het heeft geen zin om deze over te dragen. Informatieoverdracht 
moet gericht zijn. Inforrnatie zonder dat er een vragensteller is, komt nauwelijks 

I 

voor. Oat soort inforrnatie is onbelangrijk en tijdversplllend. 

Hoe gaat men om met regels? 

Regels zijn slechts een leidraad. Men rnag ervan afwijken, als men denkt dat men 
er niet op aangesproken kan worden door degene die de navolging van de regels 
controleert. Voor veiligheid betekent dit dat de veiligheidsregels niet opgevolgd 
hoeven te worden. Het is belangrijk dat de Arbeidsinspectie het niet merkt. 

8.2.2 Het differentiatle-perspectief 

Naast de waarden die door consensus worden gedragen, zijn er ook praktijken die 
niet met elkaar overeensternrnen. De verschillen en conflicten zijn meestal te zien 
tussen diverse groepen in een organisatie. Deze groepen hebben ieder een eigen 
subcultuur die wel binnen de algernene cultuur valt, maar op punten verschilt van 
de andere groepen. De beschrijving van een cultuur als zijnde afzonderlijke 
groepsculturen die van elkaar verschillen, noemt Martin het differentiatie
perspectief. In deze casus zijn verscheidende groepen aan te wijzen die verschil
lende praktijken hebben. Deze groepen komen naar voren doordat zij zich afzetten 
ten opzichte van een andere groep. De praktijken die naar voren komen in het 
differentiatie-perspectief zijn juist die praktijken die zich onderscheiden met de 
groep waartegen afgezet wordt. Het blijkt dat in deze case de groepen telkens pa
ren vormen. De presentatie van de differentiatie-praktijken is daarom zo dat tel
kens twee groepen met elkaar vergeleken worden. Dit gebeurt in tabel 5. Er zijn 

Tabel 5: Verschillen in praktljken tussen verschlllende groepen blnnen UnUTEn; het 
dlfferentlatle-perspectlef 

Oude garde (boven in organisatle) Jonge garde (onder) 

carriere binnen bedrijf. carriere buiten bedrijf. 
Veiligheld moet expllciet zijn. Veiligheid is impliciet. 
Omgang moet zakelijk zijn. Omgang Is te koet. 
Uitstralen dat we kwaliteitsbedrljf zijn. We zljn een bedrijf zoals andere. 

Bouwbureau (o.a. calculatoren) Bedrijfsbureau (ultvoering) 

Wij hebben niks met veiligheid te maken. Iedereen heeft rolln veiHgheld. 
Wat we leveren moet goed zljn. We willen door kunnen werken. 

twee paren van groepen die tegenover elkaar staan. De oude versus de jonge gar
de en het bedrijfsbureau versus het bouwbureau. 

De oude garde bestaat uit rnensen die al lang in het bedrijf meelopen. Ze zitten op 
de sleutelfuncties en kennen elkaar door en door. Zij hebben de meest uitgespro-
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ken gedachten over het bedrijf. BoRSPON is hun leven. De jonge garde vervult de 
'lagere' posities. Hier is het verloop het hoogst en is men meer afstandelijk tot het 
bedrijf. 

De mensen in het Bouwbureau staan op een grotere afstand van de precieze uit
voering van een project en willen zich meer bezighouden met de grote lijnen er
van. Veiligheid is te ver van hun bed want deze heeft te maken met de details van 
de uitvoering. De medewerkers van het bedrijfsbureau zijn meer bezig met die 
details en willen die op tijd aangeleverd hebben. Zij vinden dat ook de mensen van 
de voorbereiding (Bouwbureau) zich met veiligheid moeten bezighouden. 

8.2.3 Beleden praktijken 

De derde wijze om de praktijken te bezien, noem ik het kijken naar de beleden 
praktijken. Het uitgangspunt van deze zienswijze is dat er een ver.;chil kan zijn 

I 

tussen de praktijken die uitgesproken, beleden, worden ('espoused values') en de 
praktijken die uitgevoerd worden. Er zijn duldelijk verschillen tussen wat er in wer
kelijkheid gebeurt en anderzijds wat gezegd wordt en hoe men het zou willen heb-

Tabel 6: beleden praktijken en uitgevoerde praktijken 

Uitgesproken Uitgevoerd 

ledereen Is verantwoordelljk voor velllgheld. Alleen de ultvoerder is verantwoordeiUk voor 
velllgheid. 

Kader In bedrUf opleiden. Kader van bultenaf aantrekken. 
We houden ons aan de wetteiUke regels. We hoeven ons niet aan regels te houden, als 

er maar geen boete volgt. 

ben. De verschillen kunnen groot zijn, of zeer klein, wat mensen zeggen komt 
vrijwel overeen met hetgeen ze doen. Tussen de twee uitersten is er een glijdende 
schaal met afwijkingen. De hier gepresenteerde praktijken vertonen een afwijking. 
Ze zijn weergegeven in tabel 6. De eerste afwijkende praktijk is opmerkelijk ten 
aanzien van veiligheid. Er zit een groot verschil tussen wat mensen uitspreken en 
wat er gebeurt als 't puntje bij 't paaltje komt. De uitvoerder krijgt dan alle verant
woordelijkheid toegeschoven, terwijl men eerst iedereen in het boowproces ver
antwoordelijkheid toedicht. Een andere afwijkende praktijk is dat binnen UTILITErr 

regels worden gezien als een leidraad. Dit geldt ook voor de regels die over veilig
heid gaan en in de wet worden beschreven. Men mag creatief omgaan met regels, 
als de controleurs het maar niet opmerken. Toch zeggen de mensen dat ze altijd 
voldoen aan de wet. 
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8.2.4 Grondbeginselen 

De volgende stap (stap 5) in de analyse van de cultuur is het vinden van de 
grondbeginselen achter de gevonden praktijken. Het doel is dat na deze stap de 
cultuur van UTILITErr van oppervlakkig tot d~p beschreven is. Grondbeginselen zijn 
in principe dieperliggende waarden. Volgens Schein geven grondbeginselen ant
woord op de vraag hoe een individu in zijn omgeving staat en ermee omgaat. Het 
antwoord kan worden ingedeeld naar zes thema's. Op elk van de zes thema's moet 
een cultuur een positie innemen [Kiuckhorn & Strodtbeck, 1961] 

Thema 1: wat is de aard van werkelijkheid en waarheid? 

De houding ten opzichte van hoe men inhoudelijk moet omgaan met werk, is bij 
UTILITEIT pragmatlsch. Het werk moet hoe dan oak geklaard warden; de middelen 
om dat te bereiken liggen niet vast. Dit is in tegenstelling tot hoe er met verant
woordelijkheid wordt omgegaan. Om blj elk nieuw project tot een verdellng van de 
verantwoordelijkheid te komen, wordt er vaak dezelfde weg bewandeld. Men pro
beert hier de onzekerheid zoveel mogelijk te vermijden door verantwoordelijkheid 
naar boven toe van zich af te schuiven. 

Een ander grondbeginsel is dat informatie pas waar of nuttig is als deze projectge
richt is. Kennis die niet uit het project voortkomt, kan niet gebruikt warden want 
deze is nlet relevant. 

Thema 2: wat is de aard van tijd? 

Men ziet de tijd als lets dat meervoudig is, dat wil zeggen dat het mogelijk is am 
meerdere werkzaamheden parallel aan elkaar te laten verlopen. Daarnaast geldt 
dat men tijd kan opeisen, want eigen tijd is belangrijker dan andermans tijd. Bij 
UnLITErr heeft men geen verleden. Alleen het heden en de nabije toekomst be

staan. In de tijd wordt alleen vooruit gekeken. 

De nabije toekomst is de tijd tot aan de volgende deadline. De maximale tijdsperi
ode die men kan overzien (tijdhorizon) wordt gevormd door het einde van het 
project. De tijdhorizon van de afdeling uitvoering (het Bedrijfsbureau) is veel korter 
dan die van de afdeling bouwbureau. In het Bedrijfsbureau is morgen al heel be
langrijk, terwijl bij het Bouwbureau de volgende maand dat pas kan zijn. 

Thema 3: wat is de aard van ruimte? 

Fysieke afstand tot iemands positie in het kantoor is oak de afstand in de commu
nicatie. De statutalr directeur is letterlijk de spin in het web. Hoe verder men van 

elkaar verwijderd zit, hoe minder men met elkaar overlegt of praat. De hoogst lei
dinggevende zit in het midden van het kantoor. 
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Thema 4: wat is de aard van de menselijke natuur? 

De mens is een individu, dat zich zelf ontwikkelt. Hij staat op zich zelf en is in staat 
om zichzelf te verbeteren door hard te werken en veel inzet te tonen. De mens is 
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden. 

Thema 5: wat is de aard van de menselljke activitelt? 

Werken is doen en het is goed voor de mens. Werk staat boven de verdere per
soonlijke activiteiten die iernand heeft. Voor de mensen in het bedrijf is de achter
grond van iemand niet belangrijk. De zin van het leven zit in het werken. 

Thema 6: wat is de aard van menselijke relatles? 

Van de leiding wordt verwacht dat deze democratisch is met toch ook een autocra
tische component. Relaties tussen werknemers moeten neutraal zijn en niet emoti
oneel beladen. De mensen zijn gericht op zichzelf en gericht op prestatie. 

8.2.5 Samenvatting 

In deze paragraaf is de cultuur van UTIUTEIT verder geanalyseerd. Uiteindelijk leidt 
dit tot drie tabellen en een zestal grondbeginselen die samen gezieli kunnen wor
den als de kern van de cultuur zoals die uit dit onderzoek blijkt. De gekozen me
thode van interpreteren en presenteren levert een samenhangend beeld op van 
hoe de cultuur van UTILITErr eruit ziet. 

8.3 De organisatiecultuur van KUNS1WERK 

De cultuur van KUNSTWERK is gei nterpreteerd door de praktijken uit de cultuurbe
schrijving te halen. Ook bij KuNSTWERK resulteerde dit in een lijst van praktijken 
(170 Items; bijlage 3). De stappen gaan exact op dezelfde manler als in de vorige 
paragraaf en daarom zijn ze slechts summier beschreven. De uitkomsten van de 
stappen komen vanzelfsprekend even uitgebreid aan bod. Het geheel van wat in 
deze paragraaf beschreven staat heeft tot doel om de cultuur van KUNSTWERK te 
ontleden op. 

8.3.1 Het integratie-perspectief 

In tabel 7 staat een gefilterde lijst van praktijken die zijn gevonden in de cultuur
beschrijving van paragraaf 7.2. In de tabel staan de praktijken genoemd waarover 
in de organisatie consensus bestaat. 

Hoe moet men werken? 

Het is belangrijk in de cultuur van KuNSiWERK dat men zich volledig inzet. Men 
wordt gewaardeerd als men hard en onvoorwaardelijk werkt. Als lets niet af is dan 
rnoet het af worden gemaakt. Het werk moet bUjven doorgaan, onderbrekingen 
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warden niet op prljs gesteld. Als veiligheid de voortgang belemmert, dan moet het 
maar onveilig uitgevoerd warden. 

Wat zijn de behoeften van de mens? 

De mens heeft behoefte aan contact; hij kan niet zonder andere mensen werken. 
Om te functioneren moet men met anderen samenwerken en over so.ciale vaardig
heden beschikken. Samenwerken betekent dat men probeert consensus over de 

Tabel 7: Een samengevatte lijst van praktijken van KUNSTWERK gebaseerd op consensus; 
het integratle-perspectief. 

Themas Praktijken (integratle, belangrljkste) 

Je moet hard werk.en. 
Hoe moet men werken? IJe moet altijd lnzetbaar zijn. 

Doorwerk.en Is het belangrljkst, daama komt pas velllgheid. 
De mens heeft behoefte aan contact 

Wat zijn de behoeften van de Je moet sociale vaardigheden bezitten. 

mens? Besllsslngen op basis van consensus. 
Velllgheid is een collectlef probleem. 
Er is een historisch besef t.a. v. voorbereiding en kwaliteit. 

Hoe gaat men om met tjjd? Fouten worden niet geanalyseerd, de consequenties we/. 
Het verleden bestaat alleen in informele zin binnen een prqject. 
Het vlnden van oplossingen voor technische en organisatorische 
problemen is uitdaging. 
Kwalitelt is doorslaggevend. 

Wat Is belangrijk aan werk? Je moet op goede voet blijven staan met de opdrachtgever. 
Het bouwproces moet soepel verlopen. 
Alleen door goed voor te bereiden kan lets goeds gemaakt wor-
den. 

Wie is waar verantwoordeljjk Beslissingen mogen alleen in overleg genomen worden. 
voor? Bouwplaatsmedewerkers hebben eigen verantwoordeljjkheid. 

De beste opleiding gebeurt In het bedrijf zelf. 

Hoe moet men opgeleid worden 
~e moet op een laag niveau beginnen. 
Men wil van elkaar leren. 

en hoe moet men verder leren? 
Men leert in mlndere mate collectlef. 
Ervarlng is voor velllgheid het belangrijkst. 
Informatieoverdracht is voornamelijk mondeling. 
Communicatle is over het algemeen open en direct 

Hoe moet men kennis vergaren 
Er vindt geen terugkoppeling plaats. 
Het leren van ongevallen en bijna-ongevallen gaat voornamelljk 

en versprelden? lnformeel. 
Verspreiding kennis gaat informeel. 
Kennis uit een project is te spedfiek. 
Het leren van wetten en normen (veiligheid) is alleen nuttig voor 

Hoe gaat men om met regels? globaal bewustzijn. 
Naar eigen inzicht mag je afwijken van regels. 
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werkzaamheden te bereiken. In dit licht wordt veiligheid door de organisatieleden 
gezien als een collectief probleem. 

Hoe gaat men om met tijd?11 

Bjj KUNSTWERK is men er zich terdege van bewust wat de historie van het bedrfjf is 

en wat van vroeger en nu belangrjjk werd en wordt gevonden. Belangrjjk zjjn 

voorbereiding en kwaliteit.. Tjjdens het uitvoeren van een werk is de herkomst 

(het verleden) van een tout niet belangrjjk. Water moet gebeuren is veel belang~ 

rjjker. Fouten worden binnen een prQject we/ gebruikt om kennis over te dragen. 

Wat is belangrijk aan werk? 

De motivatie om te werken halen de medewerkers van KUNSTWERK uit de techni
sche en organisatorische problemen die het werk hun biedt. Het vinden van kwa
litatief goede oplossingen is hierbij de uitdaging. Ook het onderhouden van goede 
betrekkingen met de opdrachtgever is van grote betekenis. Een uitstekende voor
berelding is cruciaal om tot goede oplossingen te komen en het bouwproces soepel 
te laten verlopen, want alleen dan kan lets goeds gemaakt worden. 

Wie Is waar verantwoordelijk voor?12 

Verantwoordeljjkheid wordt zoveel mogeljjk gedeeld met anderen. Van de bouw

ptaatsmedewerkers wordt verwacht dat zjj ook voor de veiligheid verantwoordeljjk

heid nemen. 

Hoe moet men opgeleid worden en hoe moet men verder leren? 

In dit thema komt het schoolkarakter bij KuNSTWERK naar voren. Het willen leren 
van elkaar en het intern opleiden van mensen springen naar voren als opvallende 
praktijken. Een organisatielid moet de basis kennen en dan groeien. Het leren ge
beurt voornamelijk individueel door socialisatie. Het leren door ervaren vindt men 
ook voor veiligheid de geeigende manier. 

Hoe moet men kennis vergaren en verspreiden? 

De medewerkers van KUNSlWERK communiceren voornamelijk informeel met elkaar. 
De organisatieleden hebben weinig barrieres die genomen moeten worden om met 
elkaar in contact te komen. Vrijwel alle kennis wordt op een informele wijze ver
spreid; zo leert men ook van ongevallen en bijna-ongevallen. De meeste kennis 
blijft overigens binnen een project. De rnensen in een project vlnden de kennis te 
specifiek voor andere projecten en houden die voor zichzelf. 

11 Dit thema komt voort uit de analyse van praktijken van UTIUTEIT in paragraaf 8.2. De praktijken 
die hier bij dit thema staan komen niet sterk naar voren binnen de cultuur van KuNirwERK. De tekst 
is daarom cursief afgedrukt (ook In de tabel). 
12Zie voetnoot 11. 
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Hoe gaat men om met regels? 

Regels en normen voor veiligheid zijn inforrnatiedragers voor hoe men met veilig
heid moet omgaan. Men hoeft zich niet aan de regels te houden. Als er een andere 
rnethode is die niet aan de regels voldoet, inaar die als veilig wordt beschouwd, 
dan mag die gebruikt warden. 

8.3.2 Het differentatie-perspectlef 

In het differentiatie-perspectief, de zienswijze waarbij gelet · wordt op het verschil 
tussen groepen in een organisatie, zijn er drie verschillende groepen te onder
scheiden. In tabel 8 zijn de verschillen tussen de drle groepen uitgelicht door ze 
direct tegenover elkaar te zetten. De eerste groep is de groep van werkvoorberei-

Tabel 8: Yerschlllen in praktijken tussen verschlllende groepen binnen KUNSTWERK; het 
dlfferentlatie-perspec:tief 

Werkvoorbereiders en jonge Senior-projectmanagers en (Hoofd· )uitvoerders 
projectmanagers oudere projectmanagers 

Opleidlng. Autonomie. Fysieke isolatle. 
Organisatie..gericht. 'Eigen toko'-gericht. Project-gerlcht. 
Communiceren met iedereen. Communiceren met mensen In Communiceren met mensen in 

elgen projecten. elgen project. 
'Samen werken'. 'Eigen broek ophouden'. 'Eigen gang gaan'. 

ders en jonge projectmanagers. Deze groep ziet zich als de spll van het bedrijf en 
de leden ervan gaan hecht met elkaar om. Het behouden van een goede steer 
door persoonlijk contact, het maken van carriere door te leren van elkaar en van 
anderen en het garant staan voor kwaliteit door goede voorbereiding zijn de drie 
belangrijke praktijken binnen deze groep. De groepsleden zetten zich het meest af 
tegen de senior-projectmanagers, die zij te individualistisch en te eigengereid vin
den. 

De senior-projectmanagers en de oudere projectmanagers vorrnen een groep die 
voornamelijk vrijheid wil hebben om te kunnen werken. ZU vormen een machtig 
blok in de organisatle en pleiten voor een autonome positie van iedere senior. Zlj 
dulden in hun streven geen invloed van buiten KUNSTWERK. Grof gesteld, zien de 
seniors KUNSTWERK als een banenpool waardoor zlj over de juiste figuren kunnen 
beschikken voor het rnaken van hun projecten. Inhoudelijke, onderlinge communi
catie vinden zij niet belangrijk. De uitvoerders zijn moeilijk als een groep te definie
ren, omdat zU zich niet opstellen als een groep. Zij wlllen juist niet als groep opere
ren. Zij blijven het liefst op de bouwplaats en onderhouden het contact met het 
kantoor via de werkvoorbereiders en de mensen die langskomen op het werk. On-
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derlinge communicatie vinden zij alleen nodig voor personele zaken en voor de 
rest is deze voor hen onnuttig. 

8.3.3 Beleden waarden 

In tabel 9 komt naar voren dat er drie beleden praktijken zijn die in werkelijkheid 
anders warden uitgevoerd. De eerste twee beleden praktijken zijn het sterkst. Men 
vindt dat de carriere die iemand in het bedrijf maakt, gebaseerd moet zijn op ob
jectieve criteria die van tevoren zijn vastgelegd. In de praktijk gaat het meer om 
persoonlijkheid en het naar zich toe trekken van taken waardoor men vooruit gaat. 

Tabel 9: beleden praktijken en uitgevoerde praktljken 

Ultgesproken Ultgevoerd 

carrlere door toekomstplannen met objectleve carr!E!re maken door werk over te nemen en 
criteria. door persooniUkheld. 
Velllgheid is een collectief probleem. UitVoerder moet zorgen . dat het op de bouw-

plaats veilig Is. 
Velllgheld is prloriteit nummer 1. Tijd gaat in prlndpe voor velligheid en kwalltelt. 

De tweede sterke discrepantie betreft de verantwoordelijkheid voor veiligheld. Vel
ligheid wordt gezien als een collectief probleem. Tenminste, zo zou het moeten 
zijn. De praktijk is dat veiligheid op het bordje van de uitvoerder terechtkomt. Het 
laatste verschil tussen 'zou moeten zijn' en 'is', is minder opvallend aanwezig. Vei
ligheid wordt gezien als het item met de hoogste prioriteit, maar VC!ak zijn voort
gang en tempo nog belangrijker zijn. Door de goede voorbereiding heeft men in de 
praktijk voortgang en het tempo goed onder controle, zodat de veiligheid niet in 

het geding komt. 

8.3.4 Grondbeginselen 

Thema 1: wat Is de aard van werkelijkheid en waarheid? 

Men heeft bij KUNSTWERK een pragmatische instelling. Niet de weg naar het doel is 
het belangrijkst, maar het uiteindelijke doel op zich •. Informatie heeft alleen waarde 
als deze is bedoeld om ervan te leren. Deze informatie is projectgericht en infor
meel. 

Thema 2: wat is de aard van tljd? 

Tijd bestaat voornamelijk in voorwaartse zin. De verleden tijd bestaat alleen in 
verhalen, die als informatiedragers functioneren. De toekomende tijd is de tijd tot 
het einde van een project. Hier ligt de tljdshorizon. Door de lengte van sommige 
projecten kan dit enkele jaren bestrijken. 
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Thema 3: wat is de aard van ruirnte? 

Om goed te kunnen werken moet de letterlijke afstand tussen mensen klein zijn. 
Goede samenwerking vereist een korte fysieke afstand. 

Thema 4: wat is de aard van de menselijke natuur? 

De mens is een individu met een eigen persooniUkheid. Zonder intermenseUjk 
contact kan hij niet adequaat functioneren. Door met andere mensen een persoon
lijke relatie aan te gaan, kan de mens zlch verbeteren door te leren. 

Thema 5: wat is de aard van de menselijke activiteit7 

Men leeft om te werken en dlngen te bouwen. Men kan alleen goed werken als 
men het werk goed heeft voorbereid. Onder werken wordt oak het voorberelden 
van het werk geschaard. Werk en prive lopen voor werknemers van KUNSlWERK in 
elkaar over. KUNSlWERK is een soort famllie. 

Thema 6: wat Is de aard van menselijke relatles7 

De organlsatieleden bij KuNSlWERK participeren in het bedrijf. Beslissingen warden 
nlet zomaar genomen, er moet een draagvlak voor gecreeerd zijn. De relaties tus
sen mensen hebben een emotionele lading en zijn gericht op collaboratie. Daar
naast moet een mens als lndividu wel blijven presteren. 

8.3.5 Samenvatting 

De interpretatie van de organlsatiecultuur van KUNS1WERK volgens de stappen 3, 4 
en 5 is nu afgerond. De grondbeglnselen en integrate, gedifferentieerde en bele
den praktijken zijn naar voren gebracht. Het beeld dat is geschapen geeft een 
voorstelling van KuNSlWERK dat te vergelijken Is met die van UTILITErr. In de vol
gende paragraaf zal deze vergelljking warden gemaakt en uitgewerkt. 

8.4 Yergelijking van UnLITEIT met KUNSIWERK 

Na het lezen van de beide beschrijvingen en de interpretaties ervan kan de indruk 
ontstaan dat het twee heel verschlllende bedrijven zijn. Er zijn echter veel over
eenkomsten. Doordat er twee cases naast elkaar warden beschreven, kunnen nu
ances te voorschijn komen als grate verschillen. Bij een eeneiige tweeling valt die 
ene kleine moedervlek oak veel meer op. Een negatief effect van dit verschijnsel 
zou kunnen zijn, dat de verschillen de overhand krijgen. Deze paragraaf gaat daar
om allereerst in op de overeenkomsten tussen UnLITErr en KUNSlWERK. Daama 
warden de verschillen behandeld. 

8.4.1 De overeenkomsten tussen UnUTEIT en KUNSIWERK 

De twee bedrijven kunnen niet echt Ios van elkaar gezien warden. Ze zitten in de
zelfde holding en zeker de top van beide bedrijven kent elkaar goed. Sommige 
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mensen hebben zelfs in beide bedrijven gewerkt. Overeenkomsten tussen de twee 
zijn dan ook zeker aanwezlg. Met de kanttekening erbij dat de overeenkomsten 
aspecten zouden kunnen zijn die gelden voor elk bouwbedrijf, elk bedrijf in Ne
derland of zelfs in de hele wereld. Ik constateer slechts dat uit het onderzoek 
blijkt, dat er op vijf punten een duidelijke overeenkomst is in de praktijken. De 
achterliggende mechanismen kunnen overigens verschillend zijn. 

1. lnzet voor BoRsPON 
In beide bedrijven is het gangbaar dat de werknemers zich helemaal geven aan 
het bedrijf. Ouderwets gezegd: 'Het werk gaat voor het meisje.' In directe sa
menhang met lnzet moet men in beide bedrijven hard werken om aan de norm 
tevoldoen. 

2. Belang van voorbereiding 
Een goede voorbereiding leidt tot goed werk en een goed product. Dit is bij 
beide bedrijven een breed gedragen opvatting. Bij KuNSlWERK handelen de or
ganisatieleden het meest conform deze opvatting. 

3. Beset van verleden, heden en toekomst 
Hoewel men bij KUNS1WERK wel veel verhalen over het verleden heeft, leeft men 
net zoals bij UTILITEIT in het heden en in de toekomende tijd. De mensen vin
den in beide organisaties dat wat is gebeurd, gebeurd is. 

4. Distributie van verantwoordeljjkheid voor veiligheid 
Bij beide bedrijven is er een verschil tussen wie men over het algemeen ver
antwoordelijk acht voor veiligheid en welke mensen ulteindelijk verantwoorde
lijk worden gehouden als het erom spant. Iedereen is verantwoorclelijk voor 
veiligheid. De (hoofd)uitvoerder is degene die echt verantwoordelijk is. 

5. Omgang met regels 
Regels worden in beide organlsaties gebruikt als leidraad. Ze zijn niet bedoeld 
om zich eraan te houden, maar geven aan in welke richting men bezig moet 
zijn. 

Naast de overeenkomsten in de praktijken van de twee bedrijven zijn er ook gelij
kenissen in de grondbeglnselen te constateren. De eerste gelijkenis is dat beide 
bedrijven pragmatisch zljn. In de bedrijven Is het zich aanpassen aan de omstan
digheden en zoeken naar de makkelijkste manier van werken gemeengoed. Beide 
bedrijven hebben het soepel aanpassen aan de wisselende omstandigheden van 
het bouwen, hoog in het vaandel staan. Een ander grondbeginsel dat overeen
komt, is dat relevante informatie projectgebonden is. Informatie van buiten een 
project is onnodig. OOk de wijze waarop men tljd gebruikt, is grotendeels gelijk. In 
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beide bedrijven leeft men nu en in de nabije toekomst. Het verleden is niet inte
ressant. Het verste tijdstip waarnaar in de tijd vooruit gekeken wordt, is het einde 
van het project. Bij lJTIUTEIT ligt dit dichterbij dan bij KUNSlWERK. 

Overeenkomsten zijn ook te vlnden in hoe er tegen 'werken' en de aard van de 
mens wordt aangekeken. In beide bedrijven gelden de grondbeginselen dat wer
ken goed is voor de mens en dat de mens een individu is. Bij KUNSlWERK is een in
dividu iemand met persoonlijkheld. Bij lJTIUTEIT is de mens een individu dat zich
zelf moet redden. De laatste. overeenkomst is niet direct een grondbeginsel maar 

het komt bij de bedrljven wel naar voren, namelijk de aandacht voor de kwaliteit 
van het werkproces. Een goede voorbereiding vormt voor beide bedrijven het uit
gangspunt. Dit is slechts ogenschijnlijk in tegenspraak met het pragrnatisme, want 
de voorbereiding is bedoeld om vooraf problemen te herkennen en daarop te anti
ciperen. 

8.4.2 De verschillen tussen UTILITEIT en KUNSTWERK 

Hoewel ze elkaar goed kennen en in dezelfde holding zitten, hebben ze niet de

zelfde geschiedenis. KUNSlWERK is een bedrijf dat als voormalig huisaannemer van 
HOUANDS VERVOER (HV) voor 100% uit het spoorwerk vandaan komt. lJTILITErr 

heeft daarentegen voor een deel zijn wortels liggen in een bedrijf dat op een ge
geven moment is aangekocht door het moederbedrijf. Dit historische onderscheid 
is waarschijnlijk samen met het verschil tussen de markten waarop beide bedrijven 
opereren, de belangrijkste verklaring voor de variatie in de cultuur van beide orga

nlsaties. De ongelijkheden In de culturen komen onder andere tot uiting in de ver
schillen tussen de praktijken van beide bedrijVen. Hoewel er veel verschillen tussen 
de twee bedrijven zijn wit lk me hier beperken tot de meest opvallende afwijkin· 
gen. 

1. Collectief versus individueel 
Binnen KUNSlWERK ziet men zichzelf meer als een collectief, terwijl bij lJTILITEIT 

het individu een centrale plaats inneemt. 
2. Consensus versus top-down (sterke /eider) 

Bij KUNSlWERK worden beslissingen zoveel mogelijk in onderlinge overeenstem
ming genomen. Dit gebeurt ten dele ook wel bij UTILITEIT, maar altijd is de 
sterke directeur aanwezig die eenzijdig beslissingen neemt. 

3. Voorbereiding dicht bjj uitvoering versus voorbereiding dicht bjj prQjectleiding 
Organisatorisch, rnaar vooral praktisch, staat bij KUNSlWERK de werkvoorberei-
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der dicht bij de uitvoerder. De werkvoorbereider bij UTIUTEIT heeft meer ban
den met de projectleider en staat fysiek ook verder van de uitvoering af. 

4. Je wordt opgeleid versusje moetjezelf opleiden 
De nadruk leggen op het opleiden van mensen gebeurt wel bij KUNSTWERK maar 
niet bij UTILITEIT. Bij dit laatste bedrijf neemt men meer ervaren mensen van 
buiten aan, terwijl KUNSTWERK zichzelf als een school ziet. 

5. Altfid voorbereiden versus voorbereiden als er tfjd voor is 
Een groot verschil tussen de twee bedrijven zit in de benadering van de voor
bereiding van een werk. De voorbereiding wordt bij KuNSTWERK gezien als cruci
aal. 'Werkplan' is een toverwoord. Als je een werkplan hebt gemaakt, dan komt 
het wel goed. Bij UnLITErr staat de werkvoorbereiding onder een veel grotere 
druk. 

6. Kwaliteit product boven tfjd, geld versus doorwerken 
Bij KUNSTWERK wordt de kwaliteit van het proces en eindproduct gezien als de 
primaire doelstelling. Bij UTILITEIT is het druk bezig zijn belangrijk (natuurlijk 
wel met het doel dat er een gebouw ontstaat). 

Er zijn twee heel markante verschillen tussen de grondbeginselen van beide be
drijven. Het eerste verschil is te vinden in hoe er met verantwoordelijkheid wordt 
omgegaan. Bij UTlLITEIT leidt dogmatiek ten aanzien van wie waar verantwoordelijk 
voor is, tot het mijden van verantwoordelijkheid omdat verantwoordelijkheid veel 
onzekerheid met zich meebrengt. Bij KUNSTWERK warden de verantwoordelijkheden 
door mensen genomen doordat ze collectief aanvaard zijn. Een ander verschil in de 
grondbeginselen is te vinden in hoe men met elkaar moet omgaan. Bij UTlLITEIT 

moet een relatie niet emotioneel geladen zijn, bij KUNSTWERK juist wel. De persoon
lijke achtergrond is voor het functioneren bij KUNSTWERK wezenlijk. 

8.4.3 Samenvatting 

KUNSTWERK wordt wel eens door mensen in het moederbedrijf omschreven als 'fa
miliair' of 'zacht'. Binnen KUNSTWERK ZOU nog de cultuur van HOLLANDS VERVOER 
aanwezig zijn. De HV-cultuur zien de mensen in de holding als een negatieve cul
tuur waarin men nergens op wordt afgerekend. Het aanstellen van de dlrecteur bij 
KuNSTWERK die later door opstand binnen de organisatie weer ontslagen werd, Is 
een paging geweest van de holding om KUNSTWERK zakelijker te maken. De menlng 
over UTILITEIT Is positiever. In het moederbedrijf ziet men UTlLITEIT als een profes
slonele organisatie waarin men met duldelijke afspraken werkt. Sommige mensen 
binnen de holding karakteriseren UnLITEIT als zijnde 'hard'. Bij de holding is men 
bezorgd over de centrale rol van de statutair-directeur. Hij heeft, in hun ogen, zo-
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veel macht en verantwoordelijkheid naar zich toe getrokken dat de opvolging wel 
eens een groat probleem zou kunnen warden. 

De hier getoonde verschillen en overeenkomsten in cultuur warden in het hierna 
volgend hoofdstuk op een hoger plan getild. Hierbij wordt er ook gelet op de con
sequenties voor de veillgheld bij beide bedrijven. 

8.5 Condusies van de analyse en interpretaties 

In zes stappen, waarvan de laatste drie beschreven staan in dit hoofdstuk, zijn de 
culturen van de cases geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de theorie over 
organisatiecultuur van Schein en die van Martin. Vooral de theorie van Martin bleek 
zeer bruikbaar om een cultuur systernatisch te beschrijven, zodat de culturen van 
beide cases van meerdere kanten bekeken werden. De tabellen waarin de twee 

perspectieven en de beleden prak.tijken werden gepresenteerd, leveren duidelijke 
beelden op van de organisatieculturen van beide bedrijven. Door de grondbegin
selen erbij te bepalen werden deze beelden gecomplementeerd. Een kanttekening 
is hier echter wel op zijn plaats. Voor de start van het onderzoek heb ik me vooral 
gehouden aan het integratie-perspectief. Pas tijdens de interpretatie ben ik ook het 
differentiatie-perspectief gaan gebruiken. Waarschljnlljk was het aantal gevonden 
prak.tijken bij het dlfferentiatie-perspectief grater geweest als ik was gestart met 
dit concept als ultgangspunt. Nu moet het gebruikte differentatie-perspectief ge
zien warden als een aanvullening op het integratie-perspectief. Hetzelfde geldt ook 
voor de zienswijze van de beleden praktijken. 

Ten aanzien van de gevonden grondbeginselen heb ik dezelfde moeilijkheden on
dervonden als Pedersen en Slztensen [1989]. Het vinden van de grondbeginselen is 
een exercitie die moeilijk te onderbouwen Is. Ik heb dit getracht te ondervangen 
door verschillende rnalen een discussie te organiseren met collega's. Hierbij wer-

. den de grondbeginselen geevalueerd. 

De vergelijking in de laatste paragraaf laat zien dat er veel gemeenschappelijk 
rnaar ook veel onderscheid tussen de twee cases is. OVereenkomsten zijn te vin
den in de houding ten aanzien van werken, verdeling van sommige verantwoorde
lijkheden, projectgerichte kennlsoverdracht en omgang met tijd. Verschillen zljn te 
vinden in voorberelding, beslultvorming en opleiding. De verschillen en overeen
komsten samen met de analyses van de twee cases zijn de basis voor de theorie
vorming in het volgende hoofdstuk. 
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9. TYPERING 

In het voorafgaande hoofdstuk is een analyse I interpretatie gemaakt van de orga· 
nisatiecultuur, deze bleef dichtbij de gegevens. Dit hoofdstuk beschrijft een analy· 
se die op een hoger, abstracter niveau staat. De organisatiecultuur wordt ontleed 
en gespiegeld aan relevante theorie. De voomaamste uitgangspunten van dit 
hoofdstuk zijn de gevonden praktijken en grondbeginselen zoals die zijn gesche
rnatiseerd in bijlage 4 en bljlage 5, en de vergelijking tussen de twee cases (para· 
graaf 8.4). De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: in de eerste paragraaf be
schouw ik de opvallende verschillen en overeenkomsten van de twee cases en re· 
lateer deze aan theorieen. De verschillen en overeenkomsten worden vertaald in 
een viertal concepten die thema's genoemd worden. De vier thema's worden in 
paragraaf 9.2 verder uiteengezet en de consequenties voor veiligheid warden uit· 
gewerkt in bedreigingen voor veiligheid. 

9.1 Vergelijking van interpretaties met theorie 

Een opvallende groep van praktijken en grondbeginselen refereert aan hoe er met 
werk wordt omgegaan. Dlt komt terug in de overeenkomsten die zijn gevonden. 
Pragrnatisme staat voorop en 'het doen' wordt bij beide cases belangrijk geacht. 
Een verschil is te constateren tussen de wijze waarop er tegen voorbereiden wordt 
aangekeken. Bij het ene bedrijf is het van belang dat men eerst denkt en daarna 
pas doet. De voorbereidlng moet een expliclet resultaat hebben. Deze manier van 
werken komt volgens Vaughan [1997] vaker voor in technische culturen (dat zijn 
culturen waarin techniek centraal staat). In de techniek vindt men expliciteren en 
standaardiseren van wezenlijk belang. Het andere bedrijf ziet voorbereiden als een 
onderdeel van werken. Dit komt overeen met wat Mintzberg wil overbrengen in 
zljn artikel 'Crafting Strategy'. Hij vergeUjkt dit type van werken met de werkwijze 
van een pottenbakker. Tgdens het werken met het materiaal worden nieuwe idee· 
en opgedaan en beslissingen genomen die bepalend zijn voor het eindproduct. 

"Craft evokes traditional skill, dedication, perfection through the mastery 

of detail. What springs to mind is not so much thinking and reason as 

involvement, a feeling intimacy and harmony with the materials at hand, 

developed through long experience and commitment. Formulation and 

implementation merge into a fluid process of learning through which 

creative strategies evolve." [Mintzberg, 1987] 

De twee types van relaties tussen werken en voorbereiden schaar ik onder het 
thema de betekenis van werken dat in de paragraaf (9.2) verder uitgewerkt wordt. 
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Ult de vergelljking tussen de twee bouwbedrijven komt nog een andere groep van 
grondbeginselen en prak:tijken naar voren. Deze verzameling draait om de tref
woorden: informatie, kennis1 leren en projecten. In beide bedrijven is men geneigd 
om kennis die wordt opgedaan in een project, als specifiek voor dat project te zien. 
Als er lets gebeurt waarvan men leert1 dan wordt er in de opgedane ervaring de 
nadruk gelegd op de bijzondere omstandigheden waaronder het gebeurde. De 
veralgemeniseerbare kenmerken warden niet benadrukt. Kennis is project- en dus 
gebouwgebonden. Parsons en Shills gebruiken het woord particularisme om te be
schrijven dat mensen de specifieke eigenschappen van een object benadrukken1 in 
plaats van de algemene, meer generieke eigenschappen. 

"Particularism: the normative pattern which obliges an actor in a given 
type of situation to give priority to criteria of the ocyect's particular rela
tions to the actor's own properties over generalized attributes, capaci
ties, or performance standard. " [Parsons & Shills, 1951, blz. 82] 

Het draait in deze groep om wat het bereik van de kennis is en welke waarde aan 
deze kennis wordt toegedicht. Ik noem dit thema daarom het bereik van geldigheid 
van kennis. 

De derde groep bestaat ult hoe er wordt omgegaan met het nemen van besluiten, 
verantwoordelijkheid, het individu en het collectief. In belde cases ziet men men
sen vooral als indlviduen. Bij het ene bedrijf wordt er echter nadruk gelegd op ver
antwoordelljkheid ten aanzien van het collectief1 bij het andere juist het eigen indi
vidu. Ik heb de verschillen en overeenkomsten op de bovengenoemde punten on
dergebracht in het begrip 'zelfredzaamheid'. Zelfredzaamheid kan men zien als de 
wijze waarop men de primaire behoefte aan persoonlljke veiligheid en lijfsbehoud 
vervult [Maslow, 1972]. In militaire termen (overgenomen in managementtaal) kan 
men zeggen dat persoonlijk(e) veiligheid /lijfsbehoud een strategie is om als mens 
te overleven en dat de tactiek om dit doel te bereiken1 verschillend kan zijn. De 
verschillende tactieken kunnen meer individualistisch of meer collectief zijn. Ik 
noem het thema dat de diverse tactieken herberg4 de betekenis van zelfredzaam
heid, omdat het er om gaat welke betekenis eraan de zelfredzaamheid wordt ge
hecht. 

De laatste groep van opvallende overeenkomsten en verschillen die een thema 
vormen, laat zien hoe de organisaties met het abstracte begrip tijd omgaan. Beide 
cases kijken nauwelijksnaar het verleden en zien alleen water nu is en water in 
de nabije toekomst op hen afkomt. Het verleden leeft binnen beide bedrijven wel 
door middel van verhalen, maar er wordt niet teruggekeken om bedrijfsbreed ken-
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nis te nemen van wat er vroeger is gebeurd. Het verleden heeft een betekenis in 
hoe de bedrijven functioneren en overleven. Dit blijft echter implidet, het wordt 
niet openlljk gemaakt. Het verleden is lets dat voorbij is en niet meer veranderd 
kan worden. In beide cases wordt het wat ~ nu gebeurt en wat er in de toekomst 
gaat plaatsvinden interessanter gevonden. Het niet kenbaar maken van het verle
den vat ik onder de noemer de gerichtheid op tjjd. 

9.2 Vier thema s en veiligheid 

In de volgende subparagrafen zullen de vier thema's met behulp van ideaalbeelden 
worden beschreven. Dit levert in totaal acht van dit soort beelden op die verduide
lijken wat de thema's inhouden. De ideaalbeelden leveren naast kansen ook be
dreigingen voor de veiligheid op. Deze bedreigingen, hier schaduwkanten ge
noemd, worden kort verklaard en daarna wordt de positie van elk van de cases ten 
opzichte van de ideaalbeelden aangegeven. De bedreigingen voor de veiligheid 
worden bij elke case aangegeven. 

9.2.1 Betekenis van werken 

ldeaalbeeld van formulerend actief zijn 

In dit ulterste van het thema geeft men betekenis aan werken door het te zien als 
een bezigheid, waarin men eerst denkt en daama pas doet. Ik noem dit 'formule
rend actief zijn', omdat men eerst de actie formuleert en deze daarna pas uitvoert. 
Deze betekenis van werken is weergegeven in figuur 21. In deze figuur stel ik het 
doen van een activiteit voor als een opeenvolgende reeks perioden van denken en 

Figuur 21: Schematische voorstelling van ldeaalbeeld van formulerend actief zijn. 
Waarbij D staat voor 'Denken' en U voor 'Uitvoeren'. 

uitvoeren. Reeksen van 'denken' en 'uitvoeren', zowel parallel als serieel, kunnen 
weer een blok vormen, dat men kan karakteriseren als 'denken' of 'uitvoeren'. De 
voorbereiding in de bouw zou men kunnen zlen als een formulerend proces (den
ken), terwijl in het voorbereiden ook uitvoerende taken zltten. Kennls om de actie 
uit te voeren wordt eerst expliciet gemaakt, zodat deze In een rationeel proces 
gewogen kan worden. Kennis wordt gegenereerd door alternatieve scenario's te 
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evalueren. De uitkomst van het denkproces is een concreet plan van aanpak dat 
de actie stuurt. Door de beschouwing die aan een actie voorafgaat, is het mogelijk 
om op een beredeneerde wijze rekening te houden met zaken als kwaliteit en vei
ligheid. Bij deze betekenis van werken wil men dat een activiteit zonder verstorin
gen verloopt. De invloedsfactoren op de activiteit moeten tevoren helder worden 
gemaakt, zodat ze beoordeeld kunnen worden. Deze werkwijze vraagt veel tijd bij 
het uitvoeren van een opgave. Bovendien is het lastig om alle kennis expliciet te 
maken. Een voorbeeld van formulerend actief zijn, is de werkwijze binnen de NA
SA. Bij de NASA wordt alles gedegen voorbereid. Scenario's worden grondig door
lopen en risico1S worden vooraf gekwantificeerd en gewogen. Water!onder andere 
mis ging bij de Challengerramp was, dat de ingenieurs die betrokken waren bij het 
falende onderdeel, hun bange vermoedens, gebaseerd op observaties, niet expli
ciet wisten te maken. Vaughan verwoordt dit als volgt: 

"Marshal/ managers frequently had delayed launches far safety reasons, 
but this time it appeared they would be in the position of arguing far 

delay with an engineering analysis that was, within the original technical 

culture, not only flawed, but based an observational data that were un

acceptable far launch decisions." [Vaughan, 1997] 

ldeaalbeeld van vloeiend actlef zijn 
In dit uiterste van het thema begint men te werken zodra men een opgave krijgt. 
De betekenis van werken is hier dat men bezig moet zijn; niet handelen betekent 
niet werken. Kennis wordt in dit beeld impliciet ingezet tijdens het uitvoeren. De 
handeling evolueert door inzet van ervaring en (voornamelijk impliciete) kennis tot 
het gewenste eindresultaat. Degene die de actie uitvoert, denkt tijdens de werk
zaamheid na over hoe het doel bereikt wordt, maar maakt de meeste genomen 
beslissingen worden niet expliciet. Kennis wordt verborgen gehouden. Er is sprake 
van· een vloeiende manier van werken, waarin het denken en uitvoeren nu eens 
divergerend dan weer convergerend tot een eindproduct leidt. In figuur 22 is dit 
weergegeven. De doorlooptijd van een opgave kan snel zijn doordat de werker de 

uitvoeren· 

Flguur 22: Schematlsche voorstelllng van ideaalbeeld vloeiend actief zijn. 
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impliciete kennis makkelijk kan berelken. De doorlooptijd kan sterk oplopen als er 
een foute beslissing genomen wordt en de verkeerde handelingen zijn uitgevoerd. 

Consequenties voor veiligheld 

Gevaar 1: het bezigheidstrauma 
De schaduwkant van vloeiend actief zijn houdt in dat men bezig wil zijn, maar 
daarbij niet synchroon denkt. De organisatieleden zien het doel, de functle van hun 
handelen niet meer. Op deze manier blljft alleen het 'blind' uitvoeren over. Voor de 
organisatieleden is het belangrijker dat ze laten zien dat ze continu aan het werk 
zijn, dan dat ze aantonen dat het werk wat ze doen, goed is. Het bezig zijn is be

langrijker dan de inhoud van het werk dat verricht wordt. Een afgezwakte versie 
van dit gevaar is, dat men prioriteiten verkeerd legt. Sommige werkzaamheden 
warden het eerst aangepakt, omdat ze het bezig zijn onderstrepen. De kans dat 
belangrijke aspecten over het hoofd gezien warden neemt toe en ook bijvoorbeeld 
zaken die consequenties hebben voor veiligheid kunnen hiervan de dupe warden. 
Gevaar 2: het expliciteringstrauma 
Een keerzijde van formulerend actief zijn is dat alles wat niet expliciet gemaakt kan 
warden, niet waar is. Expliclete kennis is de enige basis waarop handelingen ver
richt mogen warden. De organisatie vindt het forrnuleren, het vooraf bedenken van· 
water moet gebeuren, belangrijker dan het handelen zelf. Er warden plannen en 
nog eens plannen gemaakt. Het probleem hierbij is, dat de impliciete kennls als 
grate bron van toepasbare kennls niet gebruikt wardt. Eerst moet de impliciete 
kennis expliciet warden gemaakt. Het gevaar hiervan is dat er gehandeld wordt op 
basis van een onvolledige set van gegevens of dat men helemaal niet meer tot 
handelen komt. Gevoelens dat lets niet klopt, warden genegeerd omdat deze niet 
waar ( expliciet) zijn te maken. 
Gevaar 3: de expliciteringsva/ 
In het verlengde van het vorige gevaar ligt de expliciteringsval. Door lets op papier 
te zetten is het expliciet, dus waar. De waarde van water op papier staat, wardt 
zeer groat geacht. Als men in een handboek schrijft dat iemand verantwoordelijk is 
voor lets, dan is dat zo. De scope van de organisatieieden blijft beperkt tot datgene 
wat expliciet is gemaakt. 

lh'ILITEIT, KUNS1WERK en de betekenis van werken 

De ideaalbeelden zijn uitersten die tegenover elkaar gezet kunnen warden. De on
derzochte cases bevinden zich niet op deze twee uitersten. De gevonden grondbe
ginselen en praktijken van de twee bedrijven bevinden zich ergens tussen beide. 
KUNSlWERK is de organisatie die neigt naar formulerend actief zijn, omdat de men
sen veel belang hechten aan het voorbereiden van een activiteit. Ze maken allerlei 
plannen, zodat er goed gewerkt kan warden. Het grondbeginsel 'werken is denken 
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en daarna doen' laat dit ook zien. Bij UTILITEIT neigt men meer naar het vloeiend 
actief zijn. Het tonen van activiteit is een belangrijke praktijk. Ook bij UTILITEIT wil 
men goed voorbereiden, inaar het doorwerken is belangrijker. Ervaring is puur 
persoonsgebonden en komt tot uiting tijdens het werken. 

Voor UTILITEIT is het bezigheidstrauma een reeel gevaar, omdat er een sterke na
druk wordt gelegd op bezig zijn. Dit komt onder meer naar voren in de afrekencri
teria. Reflecteren over en tijdens je werkzaamheden wordt niet gestimuleerd en 
meerdere malen komt het voor dat mensen iets doen wat niet de eerste prioriteit 
heeft, maar wel voldoet aan het criterium 'zorg dat je bezig bent'. 

9.2.2 Bereik van geldigheid van kennis 

Ideaalbeeld van palticularisme 

In dit beeld warden oplossingen van bepaalde problemen als situatiegebonden ge
zien. Het is alleen mogelijk om een bepaalde oplossing te gebruiken als de vraag
stelling exact gelijk is aan de randvoorwaarden die gesteld warden aan de toepas
baarheid van de oplossing. Tijd, plaats en andere situatiefactoren warden be
schouwd als allesbepalende factoren. Kennis is in dit geval een functie geworden 
waarin de situatiefactoren de variabelen voorstellen. In formulevorm ziet dit er als 
volgt uit: 

Kennis=f(tjjd, plaats, ... , andere specifieke situatiefactoren) 

Elke andere set van tijd, plaats en andere spedfieke situatiefactoren levert een an
der soort kennis op. Leren gebeurt in dit ideaalbeeld door alle mogelijke oplossin
gen aan de daarbij behorende situatiefactoren te koppelen. Details zijn hierbij van 
groot belang, want deze onderscheiden het ene vraagstuk van het andere. Het is 
hierdoor dat particularisme leidt tot heel veel specifieke, diepgaande kennis. De 
consequentie is dat deze gerichte kennis niet bruikbaar is voor andere vraagstuk
ken. Een praktijkvoorbeeld is de manier waarop men leert van ongevallen. De 
meeste ongevalsonderzoeken leiden tot het vinden van een detail dat het ongeluk 
heeft doen plaatsvinden. Een zeer klein element kan zeer grote gevolgen hebben 
en het vinden hiervan levert zeer veel specifieke kennis op. Vaak blijkt het dat de 
verkregen kennis alleen van toepassing is op dat kleine element en niet op. ander
soortige elementen. 

Ideaalbeeld van unlversalisme 

In dit beeld tracht men met enkele algemeen omschreven oplossingen alle vraag
stukken onder handen te nemen. Men wil de kennis meer algemeen rnaken en een 
zo groot mogelijk toepassingsgebied geven. Kennis wordt gezien als onafhankelijk 
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van indivlduele situatiefactoren; ze is alleen afhankelijk van bepaalde combinaties 
van bereiken van situatiefactoren. De verschillende combinaties van situatiefacto
ren vormen de variabele waarvan de gegeneerde kennis een functie is. Dit is in 
formulevorm: 

Kennis=f(bereik van situatiefactoren) 

Met een 'bereik van situatiefactoren' bedoel ik dat deze factoren niet meer afzon
derlijk de uitkomst van de functie bepalen, maar dat ze in een gebied zitten. Leren 
gebeurt door in een nieuwe situatie een bekende algemene oplossing te gebruiken 
en afwijkingen te analyseren en te generaliseren. Men is hierbij op zoek naar ge
nerieke kennis die toepasbaar is in meerdere situaties. Het gaat dus om het zoe
ken naar de grotere verbanden, zoals vuistregels en handvatten, met als conse
quentie dat details op de achtergrond raken. Een voorbeeld van universalisme is 
een op te zetten veiligheidskundige databank. Swuste stelt in zijn proefschrift voor 
om gegevensbanken met veillgheidskundige oplossingen te vormen. De eerste 
aanzet van deze gegevensbank moet het verheffen zijn van de specifieke oplossin
gen naar oplossingen die geschlkt zijn voor meerdere soorten problemen [Swuste, 
1996]. 

Consequentles voor veiligheld 

Gevaar 1: oogkleppenkennis 
De schaduwkant van particularisme houdt in dat alle kennls wordt bestempeld als 
specifiek en onbruikbaar in andere situaties. Wat er geleerd wordt tijdens het wer
ken, wordt zeer lokaal als ervaring opgeslagen. Kennis over hoe men bepaalde si
tuaties oplost, blijft veelal bij een organisatielid steken. Het wordt niet verspreid 
omdat men niet inziet dat iemand anders er ook gebruik van zou kunnen maken. 
Ervaring is hierdoor een persoonlijke aangelegenheid geworden. Het gevaar hier
van is dat brulkbare kennis over bijvoorbeeld hoe men bepaalde velligheidsproble
men oplost, niet wordt overgedragen. Het wiel moet daardoor telkens opnieuw 
worden uitgevonden. De ervaring van individuen binnen organisatie groeit wel, 
maar de collectieve ervaring neemt niet toe. 
Gevaar 2: oppervlaktebehandeling 
De keerzijde van universalisme is dat alle kennis zo bewerkt moet worden dat deze 
ook in andere delen van de organisatie bruikbaar is. De soms zeer belangrijke de
tails kunnen daarbij verloren gaan in de generalisatie. Over blijft kennis die zo al
gemeen is, dat men er niets aan heeft. Het is dan zo vanzelfsprekend dat het holle 
frasen zijn. 
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lJTILITEIT, KUNSTWERK en het bereik van geldigheid van kennis 

In de cases komen grondbeginselen en praktijken naar voren die in de richting van 

een van beide ideaalbeelden neigen. De bedrijven hebben beide een hang naar 

een meer particularistische kijk op de geldigheid van kennis. Vooral de praktijk dat 

men vindt dat kennis verkregen uit een project of ongeluk te specifiek is om door 

te geven, toont aan dat men een particularistische visie heeft. Men wil de kennis 

immers niet generaliseren. KUNSlWERK heeft iets meer universalistische trekken dan 

UTILITEIT, omdat informatie bij KUNSlWERK in het hele bedrijf gezien wordt als een 

aspect waarvan men kan leren. Het nut van informatie ontstijgt het project, terwijl 

men bij UTILITEIT informatie voornamelijk alleen binnen een project nuttig vindt. 

Beide bedrijven lopen het gevaar oogkleppenkennis op te doen. Dit komt sterk 

naar voren in de readies in beide bedrijven op informatie die verkregen wordt uit 

ongelukken. De wettelijk verplichte analyse van een ongeluk levert gegevens van 

oorzaken op. Deze gegevens worden in de bedrijven gezien als specifiek voor de 

omstandigheden waarin het ongeluk plaatsvindt. Kennis verkregen uit een onge

valsonderzoek wordt gezien als onnuttig, omdat de informatie niet toepasbaar is op 

de situatie van een ander project. 

9.2.3 Betekenis van zelfredzaamheid 

Ideaalbeeld van individuele zelfredzaamheid 

De mens moet in dit ideaalbeeld alleen voor zichzelf zorgen en is onafhankelijk van 

anderen. Dit betekent dat de situatie waarin een mens zich bevindt, zijn/haar ei

gen zaak is. Ieder individu is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op hetgeen 

hij/zij doet. Individuen zijn zelfstandige eilandjes, zie figuur 23. De houding die 

Figuur 23: Schematische voorstelling van individuele zelfred
zaamheid. PV staat voor persoonlijke verantwoordelijkheid. 
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hieruit spreekt is: 'Ieder voor zich en God voor ons alien'. Dit beeld gaat ervan uit 

dat de mens sterk en bekwaam genoeg is om zijn/haar eigen boontjes te dappen. 

Ook neemt de mens in dit beeld altijd onafhankelijke beslissingen en de conse

quenties hiervan zijn de individuele mens aan te rekenen. Dit beeld is lang veran

kerd geweest in de Nederlandse arbeidswetgeving. Tot aan het begin van de twin

tigste eeuw werden mannen gezien als vrij handelende personen die geen be

scherming behoefden. Als zij een gevaarlijke baan accepteerden, kon daaruit ge

concludeerd warden dat zij dat deden bij hun volle verstand en in de overtuiging 

dat zij het aankonden. De werkgever was dus niet aansprakelijk voor hun onge

vallen en het was puur een zaak van de werknemer of hij zich verzekerde tegen 

letsel. Vrouwen en kinderen werden gerekend tot de weerlozen, die wel bescher

ming van de overheid nodig hadden [Hale, 1994]. Ook nu is dit beeld nog aanwe

zig. Een voorbeeld is hoe ongevalsformulieren ingevuld warden. Nadat er een on

geval is gebeurd, is men bij BORSPON verplicht om een ongevalsformulier in te vul

len. Op dit formulier wordt er systematisch gevraagd naar de personalia van het 

slachtoffer, de betrokkenen en naar de toedracht van het ongeval. Meestal vult de 

uitvoerder het formulier in. Bij de kleine ongevallen, die niet nader onderzocht 

warden door het bedrijf, schrijft de uitvoerder veelal dat het slachtoffer een stem

me fout maakte. De remedie is dan dat hij in het vervolg beter moet opletten. 

Ideaalbeeld van solidaire zelfredzaamheid 

Men zou dit ideaalbeeld ook kunnen typeren als 'persoonlijke zelfredzaamheid 

plus'. De plus staat voor de verbreding van de verantwoordelijkheid. Schematisch 

is dit weergegeven in figuur 24. De verantwoordelijkheid van een individu strekt 

zich over meerdere eilandjes uit. Men is in dit beeld niet alleen verantwoordelijk 

Figuur 24: Schematische voorstelling van solidaire zelfred
zaamheid. PV staat voor persoonlijke verantwoordelijkheid 
en SV staat voor solidaire verantwoordelijkheid. 
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voor zlchzelf, maar ook voor anderen. De gebeurtenissen die plaatsvinden hebben 
niet alleen gevolgen voor zichzelf, maar ook voor anderen en daardoor misschien 
ook indirect weer voor zichzelf. Het streven is om de situaties het hoofd te bieden 
door solidair met elkaar te zijn. Beslissingen warden in een context genomen, 
waarblj niet alleen wordt gelet op de persoonlijke consequenties, maar ook op de 
solidariteit met anderen. De verantwoordelijkheid ten opzichte van kwalijke conse
quenties van beslissingen moet gezlen warden in de sociale context waar de be
slissingen zijn genomen. Als voorbeeld een verhaal van Edmond Ofner, expeditie
klimmer en cameraman. Deze was met drie metgezellen op weg naar de Noord
pool. Onderweg wordt een van hen sneeuwblind. De per5oon in kwestie wordt het 
ontzettend kwalijk genomen dat hij zo stom is geweest om lang zijn beschermende 
bril af te hebben. Dit is de oorzaak van zijn blindheid. Iedereen is kwaad, omdat 
deze aandoening een vertraglng oplevert van enkele dagen en het de expeditie in 
gevaar kan brengen. Later beseffen zij dat zij dit zelf hebben toegestaan. Ze heb
ben het zien aankomen, want ze hadden zelf gezien dat hun expeditiegenoot lange 
tljd zijn bril niet op had. 

Consequenties voor veiligheid 

Gevaar 1: PBMmen 
De schaduwkant van indivlduele zelfredzaamheld is dat de oplossing van een ge
vaarlijke situatie wordt gelegd bij degene die door het gevaar bedreigd wordt. Een 
individu is verantwoordelijk voor zichzelf en ook voor de situatie waarin hij/zij zich 
bevindt. Het oplossen van veiligheidsproblemen ligt nu op een zeer laag niveau. 
Mensen kunnen slechts voor een laag niveau van bescherming zorgen; persoonlij
ke bescherming is het hoogst haalbare. De mensen kunnen zich alleen nog maar 
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) aanmeten ter beveiliging tegen het ge
vaar. Een gevolg hiervan is dat de mogelijkheden om een gevaar aan te pakken 
onvoldoende warden benut. De meest effectieve vormen van bescherming tegen 
het gevaar, zoals eliminatie van gevaar en afscherming van het gevaar, zijn moei
lijk realiseerbaar. Als er bijvoorbeeld in de voorbereidingsfase van een meerverdie
pingengebouw nlet wordt nagedacht over randbeveiliging, kan dat betekenen dat 
de vaklieden zich moeten aanlijnen om vallen te voorkomen met alle moeilijkheden 
die daarbij komen kljken (zoeken van ankerpunten en dergelijke). 
Gevaar 2: oververtrouwen 
Er wordt teveel op het collectief vertrouwd, terwijl het collectief dat niet waar kan 
maken. De zelfredzaamheid van het individuele organisatielid wordt veronacht
zaamd en blootstelling aan (on)vermoede gevaren is mogelijk. 
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UT!LmiT, KUNSTWERK en de betekenls van zelfredzaamheld 

In de culturen van de twee cases komt duidelijk naar voren hoe de verantwoorde
lijkheid voor veiligheid is verdeeld. lJTILITEIT legt de verantwoordelijkheid in een 
hierarchische lijn met de nadruk op de laatste schakel die nog in zicht is. Voor het 

personeel dat werkzaam is in de blnnendlenst, is de uitvoerder (de laagst zichtbare 
functionaris) het meest verantwoordeUjk. Degenen die ook op de bouwplaatsen 
komen, leggen de verantwoordelijkheid bij de bouwplaatsmedewerkers. Hetzelfde 
mechanisme kan men zlen bij KUNSlWERK. Een verschil is dat men bij KUNSlWERK, 

bij het nemen van besluiten op het laagste niveau, zoekt naar consensus. Conclu
derend stel ik dat bij UTILITEIT een tendens richting individuele zelfredzaamheid Is. 
Bij KUNSlWERK is deze tendens ook aanwezig maar minder sterk. 

Het gevaar dat bij beide bedrijven aanwezig is, is het PBMmen. Doordat de ver
antwoordelijkheid voor het oplossen van veiligheidsproblemen naar beneden wordt 

afgeschoven, zijn de mogelijkheden voor het oplossen van het gevaar beperkt. Als 
de verantwoordelijkheid voor het oplossen van veiligheidsproblemen op de bouw
plaats terechtkomt, is meestal nog maar de minst effectieve vorm van risicoreduc
tie mogelijk: het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

9.2.4 Gerichtheid op tijd 

Ideaalbeeld van verledengerichtheid 

De mensen in dit beeld kijken voornamelijk naar het verleden. Het verleden is de 
bron voor het oplossen van problemen in het heden. Het handelen van de mensen 
in een situatie wordt bepaald door wat er voorgevallen is. De vraag is dan: hoe Is 
deze situatie ontstaan? Tussen mensen wordt het verleden, onder andere door 
verhalen, verspreid. Ook komt het verleden door terugkoppeling weer op de voor
grond. Zo wordt er van mislukkingen en successen geleerd, omdat deze geevalu
eerd warden. Er wordt niet snel lets vergeten. De artefacten van de organlsatie
cultuur zoals symbolen, helden en rituelen, hebben een sterk historische lading. 
Een voorbeeld is de multinational Philips, die naast zijn nieuwe logo nog het oude 
met de golfjes en sterretjes gebruikt als merkherkenning. De oud-dlrecteur en 
laatste telg van de familie. Philips in de top van het bedrijf, Frlts Philips, wordt door 
de Eindhovense pers nog vaak om een mening gevraagd als het gaat om een 
nieuwe koers van het bedrijf. 

Ideaalbeeld van toekomstgerichtheid 

De mensen kijken alleen maar vooruit. Door steeds in de toekomst te kijken, kan 
men een probleem van tevoren zien aankomen en men kan daarop anticiperen. 
Het gaat bij dit ideaalbeeld van toekomstgerichtheid om de erkenning, dat situaties 
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simpelweg bestaan en dat problemen er domweg zijn. Het verleden van een situa
tie of probleem is niet relevant. Het gaat om de huidige toestand en deze bepaalt 
wat de volgende acties zijn en welke oplossingen er gebruikt worden. Een voor
beeld is hoe een projectmanager van KUNSTWERK reageerde op een onderzoek naar 
faalkosten. Hij zei dat dat niks zou opleveren, want zoeken naar fouten levert al
leen maar meer fouten op. 

Consequenties voor veiligheid 

Gevaar 1: achterstevorenlopen 
De keerzljde van verledengericht zijn is, dat men over de schouder blijft kijken met 
het gevaar tegen een lantaampaal op te lopen. Men anticipeert nlet op wat de toe
komst brengen zal, maar men gaat ult van de voorspellende kracht van het verle
den. Nieuwe ontwikkelingen in de omgeving die niet vergeleken kunnen worden 
met gelijkende gebeurtenissen in het verleden, worden of genegeerd of op de tra
dltionele manier benaderd. De organisatie is niet meer flexibel en op veranderin
gen in de omgeving wordt niet meer geantidpeerd. Voor veiligheid betekent dit dat 
men bij nieuwe risico's oude oplossingen blijft gebruiken die, vanwege de veran
derde omstandigheden, niet meer voldoen. 
Gevaar 2: geheugenverlies 
Toekomstgerichtheid heeft als schaduwkant dat men het verleden vergeet. Het 
grote gevaar Is dat men het wiel telkens opnieuw ultvindt - 'L'histoire se repete.' 
De organisatie bekommert zich niet meer om de gebeurtenissen die tot een be
paald probteem hebben geleid. Deze liggen in het verleden dat voor de organisa
tieleden onzichtbaar is geworden. Men wil en kan niet leren van het verleden, het 
is onbekend welke factoren fouten, gevaren of succes hebben veroorzaakt. Voor 
veiligheid betekent dit dat een organisatie, ondanks de wil om veilig te werken, 
telkens tegen dezelfde soort veiligheidsproblemen aanloopt. Deze worden niet her
kend als terugkerend en onveilige wegen worden opnieuw bewandeld. Weer wordt 
gekozen voor de verkeerde oplossing zonder dat men zich ervan bewust is. 

UTILITEIT, KUNSTWERK en de gerichtheid van tijd 

De twee case-bedrijven zijn allebel toekomstgerlcht. Het verleden is bij KuNSTWERK 

nog enigszins aanwezig in verhalen; bij UTILITEIT wordt het verleden min of meer 
ontkend. Het pragmatisme van beide bedrijven zorgt ervoor dat de bouwbedrijven 
zich concentreren op het heden en de nabije toekomst. De toekomstgerichtheid 
reikt meestal niet verder dan het einde van het project waar men rnee bezig is. 
Beide bedrijven lopen het gevaar van geheugenverlies. Men vergeet wat er geleerd 
is in het verleden. Het kijken naar het verleden om fouten en successen te evalue
ren heeft geen waarde; eerder gemaakte fouten kunnen terugkeren. 
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9.2.5 samenvatting beschrijving van thema s 

De vier thema's in deze paragraaf bieden een nieuwe gezichtpunt op hoe veiligheld 
is verweven met een organisatiecultuur. De thema's geven een plaats aan de ver
schlllende gevonden grondbeginselen en praktijken. De verscheidene gevaren die 
een bedreiging vormen voor de manier waarop met veiligheid wordt omgegaan, 
geven mogelijke struikelblokken aan voor de cases. De thema's en de gevaren 
hebben namen gekregen die de lading kemachtlg proberen te dekken. De gevaren 
vormen een bedreiging voor de veiligheid op een hoger niveau en zijn daarom be
langrUk om te onderkennen in de cases. 

9.3 Condusies van typering 

Dit hoofdstuk levert uiteindelijk een beschrijving van de veiligheidscultuur op die 
'nieuw' genoemd rnag warden. De vier thema's, die voortkomen uit de bestudering 
van praktijken, grondbeginselen en cultuurbeschrijvingen, hebben de pretentie om 
het wezen van de velligheidscultuur van de beide cases weer te geven. De vier 
thema's maken het mogelijk de twee cases een plaats te geven. Dit is gebeurd 
door bij ieder thema twee uitersten (ideaalbeelden) te beschrijven en de cases 
tussen deze uitersten te plaatsen. Dit geeft de mogeiUkheid om de gevaren die ge
koppeld zijn aan de ideaalbeelden ook toe te passen op de cases. 
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10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

10.1 Algemene conclusies 

In dit eerste deel van dit hoofdstuk komen in drie delen de verschlllende aspecten 
van dit onderzoek naar veiligheidscultuur aan de orde. Allereerst worden conclu
sies getrokken over veillgheidscultuur als theoretisch concept, daama wordt de 
wijze van onderzoek doen en de bevindingen behandeld. Het laatste deel be

spreekt de geldigheid van de bevindingen. 

10.1.1 Opbouw van het begrip veiligheldscultuur 

Dit proefschrift begint met een verhandeling over wanneer het begrip veiligheids
cultuur het eerst genoemd werd en wat de achtergrond is van de wetenschapsdis
cipline waarin het begrip is ontstaan. De Veiligheidskunde heeft een traditie in het 
ordenen van oorzaak-gevolg-relaties en in onderzoek met kwantitatieve onder
zoeksmethodes in het licht van techniek. De introductie van het begrip veiligheids
cultuur als verklarende factor voor ongelukken noopt tot het veranderen van de 
onderzoekstraditie in de Veiligheidskunde. In deze traditie heeft men theorieen ge
bruikt uit andere wetenschappelljke disciplines zoals de psychologie en de bedrijfs
kunde. Opvallend bij deze onderzoeken is, dat veiligheidskundige onderzoekers 
veelal slechts oppervlakkig tegemoetkornen aan de principes van een cultuur. Ze 
gebrulken definlties die termen bevatten als: patronen van normen en waarden, 
groepen, organisatie en gedrag. De onderzoekers verzuirnen deze begrippen vorm 
te geven en te operationaliseren. De invulling van het begrip veiligheidscultuur kan 
daarom 'oppervlakkig' genoernd worden. 

Naast deze oppervlakkige invulling worden veiligheids- en organisatiecultuur vaak 
als aparte entiteiten gezien. Ik kom tot de slotsom dat deze scheiding onterecht 
wordt gemaakt (zie paragraaf 3.3). Organisatie- en velligheidscultuur zijn verwe
ven met elkaar en moeten a.ls een geheel onderzocht worden. Hiermee wordt be
doeld dat men het best onderzoek kan doen door veiligheidscultuur te behandelen 
als ware het organisatiecultuur. De hier voorgestelde rnethode is dat men eerst de 
organisatiecultuur onderzoekt en beschrijft, om daarna vanuit de diepere kern van 
de gevonden cultuur de veiligheidskundige thema's te benaderen. De paradigma
verschuiving die de Veiligheidskunde moet ondergaan wordt duidelijk. Als men vei
ligheidscultuur tot een werkzaam concept wil maken, dan zal de Veiligheidskunde 
lering moeten trekken uit de onderzoekswijzen die gehanteerd worden ten aanzien 
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van organlsatiecultuur. De verschuiving moet leiden tot een beter begrip van vei
ligheidscultuur als oorzaak van ongelukken. 

10.1.2 Onderzoek doen naar veiligheidscultuur 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de veiligheidscultuur te onderzoeken door 
een onderzoek naar de organisatieculturen van twee cases. Participatieve observa
tie, documentanalyse en interviews hebben geresulteerd in een beschrijving van 
de culturen van beide bedrijven. De gevolgde, etnografische wijze van onderzoek, 
waarbij de onderzoeker zich voornamelijk laat leiden en verrassen door hetgeen 
hij/zij waarneemt, ondervindt of achterhaalt, is een tijdrovende bezigheid. Daarte
genover staat echter dat dit type van onderzoek een rijkdom aan gegevens ople
vert. Dit blijkt uit de uitgebreide beschrijving en analyse van de grondbeginselen 
van de twee organisatieculturen. Hierbij moet ik de kanttekening plaatsen, als ik 
de gebruikte perspectieven eerder in de onderzoeksopzet had opgenomen, dat ze 
het proces versneld hadden. Dit had bovendien misschien een nog grotere rijkdom 
aan gegevens opgeleverd. 

De grondbeginselen en de verschillende perspeetieven op de praktijken hebben 
uiteindelljk geleid tot vier thema's (zie paragraaf 9.2): 

1. Betekenis van werken (formulerend actief zijn versusvloeiend actief zijn). 
2. Bereik van geldigheid van kennis (particularisme versus universalisme). 
3. Betekenis van zelfredzaamheid (individuele zelfredzaamheid versus solidaire 

zelfredzaamheid). 
4. Gerichtheid op tijd (verledengericht versus toekomstgericht). 

De vier thema's zijn vertaald In ideaalbeelden die consequenties hebben voor de 
velligheid binnen een bedrijf. De ideaalbeelden zijn niet normatief, hetgeen wil 
zeggen dat er geen uitspraak gedaan wordt over of een ideaalbeeld goed of slecht 
is. 

Deze methode van onderzoek naar veiligheidscultuur, is een methode die voort
komt uit een studie met behulp van veiligheidskundige en vooral bedrijfskundige 
theorieen. Het is een nieuwe methode van onderzoek in dit vakgebied en in die zin 
experimenteel. Het onderzoek is begonnen met een studie naar organisatiecultuur 
om uiteindeUjk via de kern hiervan uit te komen bij een aantal reele gevaren voor 
de veiligheid in de bedrijven. Deze gevaren komen voort uit de cultuur van elk be
drijf en zijn daarom beschrijvingen van de veiligheidscultuur. 
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De vier gevonden thema's bieden een goede mogelijkheid om uiteindelijk tot een 
bruikbare analysemethode voor veiligheidscultuur te komen. Daarvoor is echter 
eerst vereist dat er meer van dit type onderzoeken wordt uitgevoerd in zowel de 
bouw als daarbuiten. Er kunnen dan meer thema's gevonden en bevestigd warden. 
In de paragraaf 10.2 ('Aanbevelingen') van dit hoofdstuk wordt een methode aan
gereikt om aanvullend onderzoek te doen. 

10.1.3 De geldigheld van de vier thema s, de ideaalbeelden en de geva
ren 

De uiteindelijke resultaten zijn gevonden door een analyse te maken van de orga
nisatiecultuur van twee bedrijven. Het bereik van. de geldigheid van de uitkomsten 
is daarom beperkt tot deze twee bedrijVen. In andere (vervolg-)onderzoeken zullen 
de vier thema's hun waarde moeten bewijzen als een meer algernene theorie. 

De betekenis van de thema's, de ideaalbeelden zowel als de gevaren voor de twee 
casebedrijven is, dat ze een beeld van de veiligheidscultuur gepresenteerd krijgen. 
Dit biedt een houvast om gevaren te zien die de veiligheid bedreigen. Dit zijn de 
gevaren die bij de ideaalbeelden horen. Door de gevaren voor de veiligheid met de 
achterliggende praktijken en grondbeginselen te onderkennen, is het voor de case
bedrijven mogelijk om gericht aandacht te geven en te werken aan verbetering 
van de veiligheid. 

10.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf geef ik twee soorten aanbevelingen. De eerste soort aanbeve
lingen is gericht op de case-bedrijven. De adviezen zijn bedoeld om de specifieke 
cultuur in elk van de bedrijven te verbeteren. De tweede soort aanbevelingen heeft 
betrekking op het vervolgonderzoek. Er wordt een rnethode beschreven om op een 
snelle wijze veiligheidscultuur te onderzoeken en er wordt een verbeteringsstrate
gie gesuggereerd. Beide typen van aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten, 
zoals die gevonden zijn in hoofdstuk 9 en de ervaringen die zijn opgedaan tijdens 
het onderzoek. De werkelijke waarde van deze aanbevelingen kan slechts in de 
toekomst blijken, als ze warden toegepast. 

10.2.1 Implicaties voor case-bedrljven 

Bezlgheidstrauma (vtoeiend actlef) 

Uit de resultaten volgt dat er bedreigingen zljn voor de veiligheid bij de twee case
bedrijven. Het eerste gevaar, alleen bij UTILJTEIT aanwezig, is het bezigheidstrauma 
dat voortkomt uit het ldeaalbeeld 'vloeiend actief zijn'. De organisatieleden zijn 
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meer bezig met voldoen aan de eis dat men bezig moet zijn, dan met de eis dat 
het product goed moet zijn. Bij UTILITEIT kan dit bezigheidstrauma vermeden wor· 
den door het primaire beloningscriterium niet meer op het 'hard werken' te leggen 
maar meer op het resultaat. Dit kan vormgegeven worden door meer nadruk te 
leggen op werkplannlng, waarbij van tevoren lngeschat rnoet worden hoe de be
langrijke deadlines gehaald kunnen worden. Ik doel met deze werkplanning nlet op 
het werk op de bouwplaats, maar juist op het voorbereidend werk op het hoofd· 
kantoor. 

Oogkleppenkennis (particularlsme) 

Beide bedrijven lopen het gevaar om oogkleppenkennis op te doen. Kennis die 
verkregen wordt uit het werken op een project, wordt beschouwd als speclfiek en 
niet deelbaar met anderen bulten het project. Voor het bereiken van een hoger nl· 
veau van velligheid Is dit een blokkade. Een hoger niveau van veiligheld verelst dat 
er kennis aanwezlg moet zijn voor het onderkennen van risico en voor het genere
ren van oplossingen voor veiligheidsproblemen. Het versterken van de intercollegi
ale contacten op een inhoudelijk niveau zou oogkleppenkennis kunnen reduceren. 
Er moet wel duidelijk inhoud gegeven worden aan deze contacten. Daarvoor kan 
de manier waarop bij KuNSTWERK de werkvoorbereiders met elkaar communlceren 
model staan. Bij UnLITEIT kan er een zlnvolle invulling gegeven worden door ge
bruik te maken van de professionele manler van werken, die de organisatleleden 
willen uitdragen. 

PBMmen (indivlduele zelfredzaamheld) 

Een concrete bedreiging voor de veiligheid op de bouwplaats is dat de beheersing 
van risico's op een laag operationeel niveau wordt gelegd. De mogelijkheden om 
risico's adequaat te reduceren, zijn hlerdoor sterk verminderd. In beide bedrijven is 
er een algemene gedachte dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft en dat ieder
een verantwoordelijk is voor velligheid. In beide bedrijven zou men zich moeten 
realiseren dat veiligheid nooit de hoogste prioriteit kan hebben. Er moet een be
paald, realistlsch niveau van veiligheid afgesproken worden. Daarbij hoort uF 
teraard de intentie om zich daaraan te houden. Voor hogere lagen van beslultvor
mlng moet deze intentle als een 'wet' werken. Op het lagere, operationele vlak van 
de uitvoerders moet het afgesproken niveau van veiligheid een basis zijn voor de 
afweging of een taak wel of niet onder de gestelde conditles wordt ultgevoerd. 

Geheugenverlies (toekomstgerlcht) 

Er wordt in beide bedrijven slechts op individueel niveau lering getrokken ult het 
verleden. Hlerbij gaat een grote hoeveelheid aan potentlele kennis verloren voor 
de organisatie. Er zal in beide bedrijven meer aandacht gegeven rnoeten worden 
aan het evalueren en terugkoppelen van successen en mislukkingen, zodat fouten 
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uit het verleden niet herhaald worden en de succesvolle oplossingen voor proble
men zich juist wel herhalen. 

10.2.2 Een veranderingsmethode met betrekklng tot velligheidscultuur 

Als vervolg op de gevonden resultaten wordt hier een methode geschetst om op 
een snellere manier tot vergelijkbare resultaten te komen dan in het uitgebreide 
onderzoek dat onderwerp is van dit proefschrift. Daamaast komt hier ook naar vo
ren hoe een veiligheidscultuur veranderd zou kunnen worden. Beide onderwerpen 
zijn in een reeks van vier stappen ondergebracht. In de eerste twee stappen staat 
het vinden van de schaduwkanten centraal. Dit lijkt op het voor dit proefschrift 
verrichte onderzoek. De derde en vierde stap behelzen het veranderen van de vei
ligheidscultuur. In bijlage 6 zijn de vier stappen gedetailleerder uitgelegd. Hieron
der volgt een korte omschrijving van iedere stap. 

stap 1: Inventarlsatie 

Het ontwerp van de snelle onderzoeksmethode lijkt op de wijze waarop het uitge
breide onderzoek is uitgevoerd. In grote lijnen bestaat de methode uit gegevens
verzameling, maken van een thematische beschrijving, toetsing en een opsomming 
van mogelijke gevaren. Het verzamelen van de gegevens gebeurt aan de hand van 
een korte vragenlijst, een aantal observaties en enkele documenten, die bestu
deerd moeten worden. Gezien de ervarlng opgedaan in het onderzoek van de twee 
cases, is dit voldoende om een beschrijving te maken. Deze beschrijving moet toe
gespltst worden op de vier therna's. 

stap 2: Herkenning van schaduwkanten 

Uit de thernatische beschrijving kunnen de schaduwkanten van de thema's afgeleid 
worden. Deze dienen onder andere om het bedrijf te confronteren met de aspec
ten van de heersende cultuur die tot onveiligheid kunnen leiden. Deze stap omvat 
het onderkennen van de problemen. De bewustwording van de problernen moet 
een aanzet vormen voor veranderingen in de organisatie. 

stap 3: Yeranderstrategle 
Het veranderen van een cultuuraspect vereist het kiezen van een strategie. Deze 
zou kunnen zijn dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen de formele regels en 
de gevonden velligheidscultuur. Met formele regels wordt de gereedschapkist van 
de manager bedoeld, zoals: beloningscriteria, verantwoordelijkheidsverdeling en 
dergelijke. Daar waar formele regels, die tot doel hebben de veiligheid te verbete
ren, haaks staan op de diepere, ongeschreven regels die veroorzaakt worden door 
andere, sterkere formele regels, zullen de eerste regels weinig effect sorteren of 
zelfs contraproductief werken. Een simpel voorbeeld: een maatregel om vellig
heidskennis te verspreiden, heeft weinig zin als een van de promotiecriteria de on-
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derscheidende, specifieke kennis van een persoon ten opzichte van anderen is. Het 
is dan meer zinvol om de sterke formele regels (in het voorbeeld de promotiecrite
ria) te veranderen en zodoende de kwalijke verborgen regels te elimineren. 

Stap 4: lmplementatle 
De ultvoering van deze methode is per organisatie verschillend en vereist dat er 
voomamelijk van binnenuit de organisatie aan gewerkt wordt. De genoemde me
thode is slechts een eerste, abstracte aanzet. De praktijk is te verschillend om hier 
echt diep op in te gaan. 

10.3 Tot slot 

Het doel van dit onderzoek was het verbeteren van de veiligheid in de bouw. Door 
het onderzoek naar veiligheidscultuur is er een stap genomen in die richting. Het 
doel is evenwel nog niet bereikt. Zoals aangegeven, zal vervolgonderzoek noodza
kelijk zijn. De theoretische concepten die hier zijn beschreven, moeten verder on
derzocht warden en de methode voor het verbeteren van veiligheid$cultuur moet 
op zijn merites getest warden. Dit boek is niet een eindpunt van een onderzoek, 
rnaar moet gezien warden als een beginpunt van veiligheidscultuur als volwaardig 
begrip naast organisatiecultuur en Veiligheidskunde. 



----literatuur -------------------131 

LITERATUURLIJST 

Andriessen, J.H.T.H. (1978): 'Safe behaviour and safety motivation' 
Journal of occupational Accidents, vol. 1, blz. 363-376 

Argyris, C. & D.A. SchOn (1996): 'Organizational/earning 11: theory, method, and practice' 
Addlson & Wesley, Reading 

Bainbridge, L (1987): 'Ironies of automation' 
in: 'New technology and human error', eds. J. Rasmussen, K. Duncan & J. Leplat, John Wiley & 
Sons Ltd, Cambridge 

Booth, R.T. (1996): 'The promotion and measurement of a positive safety culture' 
in: 'Human factors in nuclear safety', eds. N. Stanton, N.Taylor & Francis, London, blz. 313-332 

Booth, R.T. & T.R. Lee (1995): 'The role of human factors and safety culture in safety management' 
Proc. lnstn. Mech. Engrs .. part b: Jouranl of Engineering Manufacture. vol. 209, blz. 393-400 

Boulding, K. E. (1956}: 'General systems theory; the skeleton of science' 
Management Science, vol. 2. no. 3, blz. 197-208 

COnfederation of Brltlsch Industry (1990): 'Develaping a safety culture' 
CBI, London 

Confederation of British Industry {1990): 'Developing a safety culture' 
CBI, Londen 

Deal, T & A. Kennedy (1982): 'Corporate cultures: the rites and rituals of corporate life' 
Addison-Wesley, Reading 

Denison, D. R. (1996): 'What Is the difference between organizational culture and organiZational 
climate? a native's point of view on a decade of paradigm wars' 
Academy of Management Review, vol. 21, no. 3, blz. 619-654 

Dester, W. & Blockley, D. (1995): 'Safety; behaviour and culture in construction' 
Engineering,. Construction and Architectural Management. vol. 2. no. 1, blz. 17-26 

Det Norske Veritas (1994): 'International Safety Rating System· 
DNV, Oslo, 6th edition 

Donald, I; D. Canter & J. Chalk (1991): 'Measuring safety culture and attitudes' 
Proc. of the First Intern. Conf. on Health. Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and 
Production, Society of Petroleum Engineers, The Hague, 11-14 november 

Donk, D.P. van & G. Sanders (1993): 'Organizational culture as a missing link in quality mangement' 
lnt. J. o. Qual. & rei. Man., vol. 10, no. 5, blz. 5-15 

Gaunt, D.L (1989): 'The effect of the international safety rating system (ISRS) on organizational 
performance' 
Center for Risk Management and Insurance Research, Georgia State Universtlty, Georgia 

Groeneweg, J. (1996): 'Controlling the controllable: the management of safety' 
DSWO press, Leiden, third ed. 1996 

Guldenmund, F.W. (1999): 'Velligheidscultuur: wonderwoord of onderzoeksobject?' 
(in voorbereidlng) 

Hale, A.R. & J. Hovden (1998): 'Management and culture: the third age of safety. A review of ap
proaches to organizational aspects of safety, healh and environment' 
in: 'Occupational inquiry risks, promotions and interventions~ eds. A.M. Feyer & A. Williamson, 
Taylor & FranciS, London, blz. 129-165 

Hale, A.R. et al. (1994): 'lnleiding Veiligheidskunde: syllabus college vk1' 
Technische Univesiteit Delft, vk1 



----literatuur --------------------132 
Hale, A.R., B.H.J. Hemlng, J. carthey & B. Kirwan (1997): 'Modelling of safety management sys· 

· tems' 
Safety Science, vol. 26, no. 112, blz. 121·140 

Hertog, F. den & E. van Sluijs (1995): 'Onderzoek in organisaties, een methodologische reisgids' 
van Gorcum, Assen 

Hoewljk, R. van (1988): 'De betekenis van de organisatlecultuur: een literatuuroverzlcht' 
M&O, vol 42. no. 1, blz. 4-46 

Hofstede, G. (1980): 'Culture's consequences; international differences in work-related values' 
Sage Publications, Beverly Hills 

Hofstede, G. (1991): 'AIIemaa/ andersdenkenden; omgaan met cultuurverschilfen' 
Contact, Amsterdam 

Hofstede, G.; B. Neuijen; D.D. Ohavy & G. Sanders (1990): 'Measuring organizational cultures; a 
qualitative and quantitative study across twenty cases' 
Administrative Science Quarterly, vol. 35, blz. 286-316 

International Nuclear Safety Advisory Group (1986): 'Summary report on the post-accident review 
meeting on the Chernobyl accident' 
Safety Series 75-INSAG-1, International Atomic Energy Agency, Wenen 

International Nudear Safety Advisory Group (1988): 'Basic safety prindples for nudear power 
plants' 
Safety Series 75-INSAG-3, International Atomic Energy Agency, Vienna 

Kennedy, R. (1995): 'Assessing the safety culture influence on system safety' 
in: 'Proc. Contemporary Ergonomics·, eds. S.A. Robertson, Taylor & Frands, Londoni blz. 43-48 

Kluckhohn, F. & F.L. Strodtbeck (1961): 'Variations in value orientation' 
Harper & Row, New York 

Koene, B.A.S. (1996): 'Organizational culture, leadership and performance in conte*: trust ans rati
onality in organizations' 
Rijksuniversiteit Umburg, Maastricht, proefschrift 

Kuhn, T.S. (1970): 'The structure of scientific revolutions' 
The University of Chicago Press, Chicaga, 2nd enlarged edition 

Kuypers, G. (1986): 'ABC van een onderzoeksopzet' 
derde druk, Dick Coutinho, Muiderberg 

Llory, M. (1997): 'Human- and work-centred safety: keys to a new conception of management' 
Ergonomics, vol. 40, no. 10, blz. 1148-1158 

Martin, J. (1992): 'CUltures in organizations: three perspectives' 
OXford University Press, New York 

Maslow, A. H. (1972): 'Motivatie en persoon/fjkheid' 
Lemniscaat, Rotterdam, vert. 'Motivation and Personality', 2de druk, 1970, New York 

McKenna, F. (1987): 'Behavioural compensation and safety' 
Journal of occupational Accidents, 9, blz. 107-121 

Mead, M. (1972}: 'Blackberry winter: my earlier years' 
Washington Square Press, Washington 

Mintzberg, Henry (1987): 'Crafting Strategy' 
Harvard Business Review, vol. 65, iss. 4, blz 66-75 

Neuljen, B (1992): 'Diagnosing organizational cultures; patterns of continuance and change' 
Wolters-Noordhoff, Groningen 

Neuijen, B. & G. Sanders (1988}: 'Op zoek naar de cultuur van organisaties; een overzicht van de 
belangrijkste veldervaringen' 
M&O, vol. 42, no. 3, blz. 155-167 



----llteratuur -------------------133 
Parker, D.; J.T. Reason, A.S.R. Manstead & S.G. Stradling (1995): 'Driving errors, driving violations 
and accident involvement' 
Ergonomics, vol. 38, no. 5, blz. 1036-1048 

Parsons, T. & E.A. Shils (1951): 'Toward a general theory of action· 
Harvard University Press, Csmbridge MA 

Pedersen, J. S. & J.S. S!lreni>en (1989): 'Organisational cultures in theory and practice' 
Gower Publishing eo., Aldershot 

Peters,T. & R. Waterman (1982): 'In search of excellence; lesson's from America's best-run 
companies' 
Happer & Row, New York 

Pldgeon, N.F. (1991): 'Safety culture and risk management In organizations' 
J. o cross-cultural Psychology, vol. 22, no. 1, blz. 129-140 

Pldgeon, N.F. & M. O'Leary (1994): 'Organizational safety culture: Implications for aviation practice' 
in: 'Aviation psychology in practice', eds. N. Johnston, N. McDonald & R. Fuller; Avebury Technical, 
Ashgate Publishing 

Pilon, I (1998): 'Kjjk uit en let op' 
Rijksuniverslteit Gronlngen, afstudeerverslag 

Rasmussen, J. (1993): 'Learning from experience? How? Some research issues in industrial risk ma
nagement' 
In: 'Reliability and safety in hazardous work systems·, eds. B. Wilpert & T.U. Qvale, Hove: Lawrence 
Eribaum 

Rasmussen, J. (1997): 'Risk management In a dynamic society: a modelling problem' 
Safety SCience, vol. 27, no. 213, blz. 183-213 

Ray, P.S.; J.L. Purswell & D. Bowen {1993): 'Behavioral safety program: creating a new corporate 
culture' 
lnt. J. of Industrial Ergonomics, vol. 12, blz. 193-198 

Reason, J. (1990): 'Human error' 
Csmbridge University Press, Csmbrldge 

Sanday, P. R. (1983): 'The ethnographic paradlgm(s)' 
in: 'Qualitative methodology', eds. J. Van Maanen, Sage Publications, Beverly Hills 

Sanders, G & B. Neuljen (1989): 'Bedrjjfscuftuur: diagnose en beY nvloeding' 
Van Gorcum, Assen 

Schaaf, van der T.W. (1992): 'Near miss reporting in the chemical process industry' 
Technische Universitelt Eindhoven, proefschrift 

Schaefer, W.F. & GJ. Maas (1996): 'Arbeid en gezondheid in de bouw; proceedings workshop' 
Onderzoekschool Bouw, Oelft 

Schaefer, W.F. & S.D. Meljer (1994): 'The Impact of law ( ... and order ... ) on health and safety on the 
building site' 
Proc. of the 5th ann. Rinker int. Conf. on construction Safety and Loss of Control, University of Flo· 
rida, blz. 433-442 

Schein, E. (1992): 'Organizational culture and leadership' 
Jossey-Bass, San Francisco 2nd edition 

Scheln, E. H. (1996): 'Three cultures of management: the key to organizational learning' 
Sloan Management Review, vol. 38, no. 1, blz. 9-20 

Schein, E. H. (1994): 'Review: Cultures In organizations: three perspectives; Joanne Martin' 
Administrative Science Quartefy, vol. 39, no. 2, blz. 339-342 

Scheln, E. H. {1996): 'Culture: the missing concept In organizational studies' 
Administrative Science Quartely, vol. 4, blz. 229-240 



----literatuur -------------------134 
Scott Geller, E. (1994): Ten principles for achieving a total safety culture' 
Professional Safety, vol. 39, no. 9, blz. 18-24 

Scott-Morgan, P. (1995): 'De ongeschreven regels van het spel' 
BoekWerk, Groningen, vertaling 'The unwritten rules of the game', McGrawhill, Oxford, 1994 

Strauss, A. & J. Corbin (1990): 'Basics of qualitative research: grounded theory procedures en tech
niques' 
Sage Publications, Newbury Park 

swuste, P. (1996): 'Occupational hazards, risk and solutions' 
University Press, Delft, proefschrift 

Tljhuis, W. (1996): 'Bouwers aan de slag? Lessen uit internationale samenwerking: onderzoek naar 
Nederlandse ervaringen in het Duitse bouwproces' 
Technische Universitelt Eindhoven, proefschrift. 

Turner, B.A. (1991): The development of a safety culture' 
Chemistry & Industry, blz. 241-243 

Ulijn, J. (1999): The interaction of NC, CC and PC in managing innovation processes in a multina
tional firm: how to disentangle some current concepts to a reliable performance indicator through a 
questionnaire' 
submitted for publication 

Van Maanen, J. (1983): The fact of fiction in organizational ethnoraphy' 
in: 'Qualitative methodology', eds. J. Van Maanen, Sage Publications, Beverly Hills 

Vaughan, D. (1997): 'The trickle-down effect; policy decisions, risky work, and the Challenger tra
gedy' 
California Management Review, vol. 39, no. 2, blz. 80-102 

Vesely, W.E., F.F. Goldberg, N.H. Roberts & D.F. Haasl (1981): 'Fault tree handbook' 
USNRC, NUREG-0492 

Vuuren, W. van (1998): 'Organisational failure: an exploratory sudy in the steel industry and the 
medical domain' 
Technische Universiteit Eindhoven, proefschrift 

Wagenaar, W.A.; J. Groeneweg; P.T.W. Hudson &J.T. Reason (1994): 'Promoting safety in the oil 
industry' 
Ergonomics, vol. 37, no. 72, blz. 1999-2013 



----bijlage 1 --~---------------135 

BIJLAGE 1: VRAGENI .. IJST (LAATSTE VERSIE) 

Praktlsche gegevens 

1. Naam: 
Functie: 
Omschrijving werkzaamheden: 
Hoe lang werkt u hier: 
Wat heett u hlervoor gedaan: 

Organlsatle 
2. Kunt u In enkele steekwoorden aangeven waar het bedrijf voor staat? 
3. Kunt u een typische bedrijfspersoon beschrijven? 

4. Kunt u de sfeer in het bedrijf beschrijven? 
s. Welke mensen waren er In het verleden belangrUk? 

Waarom waren die mensen zo belangrijk? 
Wat dachten ze over veiligheid? 

6. Kunt u een belangrijke crisis in het bedfUf noemen? 
(noem de belangrijkste) 
Hoe reageerden mensen daarop? 

7. Welke verhalen uit het verleden worden nog steeds met regelmaat verteld/ bijvoorbeeld aan 
nleuwkomers? 

8. Welke gebeurtenissen worden in het bedrijf gevlerd? 
(werk voor jezelf wie er bU betrokken zijn} 

9. Zijn er gebeurtenissen waarover getreurd (gerouwd) wordt? 
10. Wat zijn hier de grootste fouten die je kunt maken? 

(wat moetje hier niet doen?) 

11. Wat wordt hier gewaardeerd? 1 graag gezien? 
Hoe maak je promotie of stU9 je In achting{aanzien? 

12. Wat zijn gevleugelde woorden in het bedrijf? 
13. Wat zljn volgens u belangrijke regels1 ongeschreven en geschreven, die hier gebruikt worden? 

Hoe gaat men om met regels en procedures? 
14. Is er blnnen het bedrijf een filosofie ta.v. carriereptanning? 

Zo ja, wat Is deze gedachte dan? 
Worden deze in de praktijk ook aangehangen? 
Zo ja, kunt u hier voorbeelden van geven? 
Zo niet, hoe wordt er dan wel mee orngegaan? 

15. Hoe reageren uw collega's als u bijvoorbeeld: 
Een overduidelijke fout maakt, blundert? 
Anders dan anders gekleed bent? 
Boven de verwachting goed presteert? 
Het bouwplaatspersoneel aan grote gevaren laat blootstaan? 

16. Hoe gaat het bedrijf om met mensen die van slag zijn omdat: 
degene zijn/haar partner of kind verloren heeft? 
Degene een zeer attractleve promotie is misgelopen? 
Degene in een scheldlng ligt? 
Degene ziek is geworden en daardoor kansen mist? 
Kunt u hier een voorbeeld van noemen? 

17. Kunt u uw stUI van leidlng geven beschrijven? 
18. Is er in het bedrijf een fllosof1e over hoe je moet lelding geven? 

Wat is deze filosofle? 
Ervaart u dat het management ook leiding geett in overeensternmlng met deze filosof1e? 
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Zo ja, kunt u voorbeelden geven? 
Zo nlet, hoe gaat het management dan wel te werk? 

19. Wat kan een leidinggevende beter niet doen? 
20. Hoe worden, volgens u, belangrljke besllsslngen genomen? 

Verschlllende niveaus? 

21. Wat Is het meest negatieve imago dat de buitenwereld heeft van deze organisatle die u kunt 
bedenken? 
Wat is het meest posltleve beeld? 
(lets dat zou kunnen gebeuren) 

Veillgheid 
22. Waar zitten volgens u de grootste gevaren en waar moeten ze opgelost worden? 
23. Wat is volgens u veiligheid? 
24. Wat voor soorten veiligheid zgn er volgens u op de bouwplaats? 

En wie is hier verantwoordelljk voor? 

25. Wie wordt er op ongelukken afgerekend? 
26. Toen u voor het eerst op een bouwplaats kwam, werd u toen bekend gemaakt met de geva

ren? 

27. Veiligheid en gevaar zijn niet altijd eenvoudig te onderkennen, hoe heeft u het geleerd? 
En wat doet het bedrijf hieraan? 

28. Wat Is uw rol ten aanzlen van velligheid op de bouwplaats? 
Heeft u hier voorbeelden van? 

29. Hoe worden ongelukken afgehandeld? 

30. Hoe komt u het te weten of er een (zwaar) ongeluk is gebeurd 
( officiele meldlng, kantlne, pantry, etc.) 

31. Moet iedereen op de hoogte zijn van de velllgheld op de bouwplaats? 
32. Is er blnnen het bedrijf een filosofie over hoe je met veillgheid moet omgaan? , 

Wat Is deze filosofle? · 
Heeft u het gevoel dat er binnen het bedrljf ook in overeenstemming met deze filosofle wordt 
gehandeld? 
Zo ja, kunt hier voorbeelden van geven? 
Zo nee, met wat voor filosofie wordt er dan gewerkt? 

33. Is er binnen het bedrljf een visie over hoe er In de toekomst de velligheid op de bouwplaats 
moet uitzien? 

34. Als je naar het bedrljf kijkt waar zit dan de meeste kennls en ervarlng over veillgheid? 
35. Bent u ooit wel eens uit hoofde van uw functie aangesproken op een gevaarlijke sltuatle of on

geluk? 
36. Wat vindt u van de regelgeving over velligheid? 
37. In hoeverre wordt er geleerd van fouten? 

Zo ja, kunt u hier een voorbeeld van geven? 
38. In hoeverre is training en opleiding belangrijk t.a.v. velllgheid? 
39. Welke cultuuraspecten vorrnen volgens u een belemmerlng voor veiligheld en gezondheid. Wel

ke aspecten vormen volgens u een stlmulans? 
40. Zijn er volgens u mensen binnen het bedrijf die een belangrljke stimulans vorrnen voor verbete-

rlng van veiligheid en gezondheld? 
Tot slot 

41. Hoe vond u het om mee te doen aan dit onderzoek? 
42. Denkt u dat uw antwoorden op de vragen een adequaat beeld geven van de cultuur van het 

bedrljf? 
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BIJLAGE 2: LIJST VAN PRAKTIJKEN VAN UTILITEIT 

1. Hard werken. 
2. Tonen van veel inzet. 
3. Procesgericht werken met schijn van re-

sultaat gericht werken. 
4. Hard werken en niet zeuren. 
5. Druk doen. 
6. Niet achterover zitten. 
7. Ad hoc karakter van de werkzaamheden. 
8. In de drukte de juiSte priorlteiten leggen. 
9. Werklust van de dlrecteur voorbeeld. 
10. Oude garde is voorbeeld voor jongere gar-

de. 
11. Betrokkenheid. 
12. Breed georit!nteerd zijn. 
13. Goed gereedschap nodig om goed te wer-

ken. 
14. Een goede opleiding van huls ult 
15. Aan half woord genoeg hebben. 
16. Niet teveel willen navragen. 
17. Vragen is hlnderlijk. 
18. Zakelijk werken. 
19. De achtergrond van iemand Is nlet belang

rljk voor het functioneren. 
20. Een koel bedrijf (jongeren). 
21. Niet bekommeren om de persoonlijkheid en 

prlve-leven van iemand. 
22. Individuen die zelfstandig moeten werken 

en weinig aandacht nodlg hebben. 
23. De top van UTIUTET zegt: UT!LITEIT Is kwa· 

liteltsbedrUf. 
24. Kwaliteit Is de voortgang van het bouwpro

ces. 
25. De aandacht voor de opdrachtgever Is be

langrijk. 
26. Werk moet soepel verlopen. 
27. De zaakjes moet je goed voor elkaar heb

ben. 
28. UTILITEIT past zich aan de opdrachtgever 

aan. 
29. Nee zeggen, doet men niet. 
30. Ten alien tijden door kunnen werken. 
31. Niet afhankelijk zijn van een ander. 
32. Ovememen van werk leidt tot onduidelijk. 
33. Voorberelding voelt zlch verantwoordelijk 

voor voortgang op het werk. 
34. Er moet voorultgang geboekt warden. 
35. Fysieke omgeving ziet er verzorgd uit. 
36. llltstraling van degelljkheid. 
37. High-tech en modern. 
38. Meegaan In de tljd. 
39. Inrlchting met smaak, Groningen. 
40. Degelljk betrouwbaar en solide, Groningen. 
41. Spartaans en koel, Eindhoven. 
42. Top: altljd een mooi beeld van UTiumr 

laten zlen. 

43. Meeste aanzien door de meeste vakkennis. 
44. Je onvoorwaardelijk inzetten. 
45. Het altijd .druk hebben. 
46. Veel vakkennls hebben. 
47. Je moet lljken op de oude garde. 
48. Ervaring gaan sprokkelen. 
49. Verantwoordelijkheid van verschlllende ta-

ken naar je toe trekken. 
so. Zelf zorgen dat je carri(:re maakt. 
51. carnere buiten UTIUTEIT om maken. 
52. Ultgesproken gedachte dat nieuw kader 

binnen UTILITEIT wordt opgeleid. 
53. De werkelljkheid Is dat nieuw kader van 

buiten komt. 
54. Er Is enig verloop. 
SS. Hoger management denkt dat mensen niet 

voor eeuwig In het bedrijf kunnen warden 
gehouden. 

56. Gronlngen ziet verloop als bedreiglng. 
57. Groningen: veel gei nvesteerd in mensen. 
58. Bedrijfsbureau is bang voor dat mensen 

dingen doen die niet In hun functie passen. 
59. Verhalen gaan over technische aspecten 

van een bepaald project. 
60. Verhalen worden gebruikt · om bepaalde 

ervaring over te brengen. 
61. Verhalen over de grote projecten · zijn ze 

trots op. 
62. Gronlngen: verhalen over verkoopgeschle· 

den Is. 
63. Gronlngen angst om verkocht te worden in 

tljden van crisis. 
64. UTIUTEIT heeft geen verleden. 
65. Elgenlljk wordt er nlet over gesproken. 
66. Ten aanzien van laatste crisis: plotseling. 
67. Onduidelijke besluitVormlng ten tijde van 

laatste crisis. 
68. Markt heeft pieken en dalen. Oat is nor-

maal. 
69. Gronlngen bang voor crisis. 
70. Held heeft lnzet. 
71. Held heeft betrokkenheid met het bedrljf. 
72. Held heeft leiderschap, charismatlsch. 
73. Negatief is overal vinger in de pap. 
74. Negatief Is afstand tot ondergeschlkten. 
75. De dlrecteur rnag overal ingrijpen. 
76. Directeur wordt gezlen als de boeman die 

afrekent. 
77. Je moet de dlrecteur tevreden houden. 
78. De dlrecteur geeft zwart-wit lelding. 
79. Directeurs leiderschap is onbetwist en 

wordt loglsch gevonden. 
80. wgnclubje werken al fang met directeur 

samen. 
81. VerantwoordeiUkheid naar boven schuiven. 
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82. In een project wordt er open gecommuni· 
ceerd. 

83. Een project vormt een hechte groep. 
84. Tussen verschillende projecten weinig in· 

houdelijke overdracht van kennis. 
85. Binnen de projecttearns zoekt men lnfor· 

meel contact. 
86. Tussen projectleider en werkvoorbereider 

betere band dan met uitvoerder. 
87. De uitvoerder zlt alleen op een werk. 
88. Er is nauwelijks inhoudelijke cornmunlcatle 

met collega-uitvoerders. 
89. Uitvoervoerders en projectteam wlllen goed 

profileren naar buiten toe. 
90. De negatieve aspecten van het bouwen van 

een project blijven binnenkamers. 
91. Men is niet lnstaat om ongelukken te her

kennen. 
92. Wll verder werken en niet achteruit kljken. 
93. Er moet snel een oplossing gevonden wor-

den. 
94. Niet stil blijven staan bij een situatie. 
95. Gewoon weer verder doorgaan. 
96. Het evalueren van (bljna-)ongelukken Is 

niet zo belangrijk. 
97. De eerste reactle is hard en direct. 
98. De tout moet opgelost worden. 
99. Nlet grondig kljken hoe het nou zo geko

men. 
100.Het werk moet verder. 
101.Er is weinig beschouwing op wat mensen 

zelf doen. 
102.Een fout wordt een gezamenlijk probleem 

dat meten opgelost moet worden. 
103. Tussen de verschillende projectteams Is 

communicatie formeel. 
104.Nauwelijks verbondenheid tussen teams. 
105.Eik project is te uniek. 
106. Kennis van project is te spedf.ek en niet 

overdraagbaar. 
107.Fysiek gezien Is de communlcatle open. 
108. Er zijn onzlchtbare muren waardoor de In· 

formatle moeizaam verloopt. 
109. De sfeer tussen het bouwbureau en be· 

drijfsbureau is stroef. 
llO.Terugkoppellng van de uitvoering naar de 

voorberelding biUkt vrijwel niet te gebeu
ren. 

lll.De voorbereldlng heeft toch weinig met 
veiligheld te maken, vinden ze. 

112.Geklaagd over zoveel papier voor lnforma-
tie uitwisseling, 

113. Men vlndt blj Um.mrr lezen nlet belangrijk. 
114.Lezen houd je van je werk at. 
115.Informatie moet je op papier versprelden, 

rapportages, projectinformatie. 
116. De informatie hoger In de organisatie wordt 

formeel overgedragen. 

117.Het opbouwen van kennls gebeurt voorna-
meiUk door ervaring. 

118.Je leert door fouten te maken. 
119.0p cursussen leer je alleen wetten normen. 
120. De organisatle leert niet uit fouten. 
121. Leren gebeurt nog welln een team. 
122.De meeste teamleden vinden de kennis te 

spedfiek. 
123. De context verschilt te veel. 
124. Leren in UTILITEIT gebeurt indivldualistisch. 
125.In het diepe gooien. 
126.Zelf maar uitzoeken. 
127.Je moet zelf leren de gevaren te onderken

nen. 
128. Iedereen Is verantwoordeltjk voor veilig-

heid. 
129.De calculatoren vinden hun rol beperkt. 
130. De voorfase is belangrijk voor veiligheid 
13l.Iedereen heeft daar zijn verantwoordelijk· 

held in. 
132. De uitvoerder is verantwoordelijk voor vel· 

ligheid op de bouwplaats. 
133.Hoe verder van de ultvoerlng hoe minder 

aandeel m.b.t. velligheld. 
134.De bouwplaatsmedewerker heeft zljn elgen 

verantwoordelijkheid. 
135. De mensen krijgen een taak, die moeten ze 

vellig uitvoeren. 
136.Binnen de bouwteams verantwoordelijkheld 

blnnen de teams. 
137.De projectleiders pakken veiligheld ook op. 
138. De werkvoorberelders stelten hoge eisen 

aan kwaliteit van voorbereldlng. 
139.De projectplannen moeten goed zijn. 
140. Werkvoorberelders leveren een slgnificante 

bUdrage aan de veiligheid op de bouw
plaats. 

141.Een goed V&G-plan zien de werkvoorberei
ders als een normaal onderdeel van hun 
werkzaamheden. 

142.De communicatie m.b.v V&G-plan naar uit· 
voerder loopt nlet soepel. 

143.De werkvoorberelder zlt dichter bU de pro
jectlelder dan bij de ultvoerder. 

144.Vakkennis en ervarlng zijn de meest bepa
lende factoren van velligheid. 

145.Je moet er niet urenlang o~er gaan praten. 
146.Veiligheid is een impliciet onderdeel van het 

werk. 
147.Het hoger management maakt velligheid 

tot expliclet punt. 
148.Top: besef ongelukken zljn duur en gevaar 

voor rendement. 
149.Arbo-trofee als excuus-Truus. 
150. Veiligheld Is belangrljk maar moet het wer

ken nlet in de weg staan. 
151.AIIes wat niet met het primalre proces te 

maken heeft is overbodig. 
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152. Tijd en kosten belangrijkste bedreigingen 

voor veiligheld. 
153.Afspraken en deadUnes vormen randvoor

waarden voor veiligheid. 
154. Velligheid mag niet tot onwerkbare situaties 

lelden. 
!55.0nwerkbaar is als gevoelsmatige veiligheld 

te veel tijd vergt en geld kost. 
156. Een goed contact hebben met de opdracht

gever. 
157.Probleem van opdrachtgever is probleem 

van Ummrr. 
158.Groningen: veillgheld is belemmering. 
159.Gronlngen: veiligheld mag doorgang werk 

niet tegenhouden. 
160.Gronlngen: veiligheid is een onderdeel van 

het werk waar je geen tljd voor kan heb
ben. 

161. Regels zijn leldraden bij het werk. 
162. De meeste regels m.b.t. veiligheid zUn wel 

goed, enkele gaan te ver. 
163. Sommige veiligheidsregels kosten teveel 

tljd. 

164. Veiligheldsregels zljn soms te duur. 
16S.Je houdt je. aan de regels uit angst voor 

boetes. 
166. Medewerkers worden vrijgelaten in hun 

doen en laten. 
167.Iedereen mag een eigen interpretatle van 

de velllgheldsregels maken. 
168.Hoeveelheid regels maakt mensen murw. 
169. Regels niet lezen, vertrouwen op vakman

schap. 
170.Goed werk betekent dat je je automatisch 

aan de regels voldoet. 
171. Werk uitVoeren naar eigeninzk:ht. 
172.Zeggen: veillgheidsregels worden opge

voigd. 
Doen: afwijken van regeis bij voordeel. 

173.Groningen: verantwoordelljkheid van de 
werkgever Is alleen faciliterend. 

174.Groningen: gebruik verstrekte middeien is 
elgen verantwoordelijkheld. 

175.Eindhoven: vrijheid van werken. 
176.Aan het KAM-boek hoef je je nlet houden. 
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BIJLAGE 3: LIJST VAN PRAKTIJKEN VAN KUNSTWERK 
1. Een sociaal bedlijf. 
2. Bedrijf is bezorgd om zijn mensen. 
3. le moet plezier in je werk hebben. 
4. De mens heeft behoefte aan contact. 
5. Het bedrijf is familiaal. 
6. Interesse in lemands persoonlljke !even 

hebben. 
7. Fouten worden vergoelljkt. 
B. Beknottlng van vrljheid mag nlet. 
9. Koel zijn wordt gezien als slechte eigen-

schap. 
10. le moet hard werken. 
11. le moet lnzetbaar zijn. 
12. Je bent uur In dienst van BoRSPON. 
13. Je bent getrouwd met BoRSPON. 
14. Je moet ldaar staan voor elkaar. 
15. Je moet gewoon je werk blijven doen. 
16. Bij slecht presteren is baan nlet geschikt 

voor persoon. 
17. Ontslag brengt een schok te weeg. 
18. Hard werken en hebben van ervaring is een 

pre. 
19. Je moet niet te hoog van de toren blazen. 
20. Je moet sociale vaardlgheden bezitten. 
21. le rnoet nlet te hoog boven het maalveld 

uitkomen. 
22. Ondermaats en bovenmaats presteren is 

nletgoed. 
23. Zou rnoeten zijn: toekomstplannen met 

objectleve criteria. 
24. Is: elgen lnltiatlef Is ver weg het belang

rljkst. 
25. carr!ere maak je door er zelf naar te vra

gen. 
26. Je wordt pas gepromoveerd naar een ande

re functle als je die functie al een tljdje be
oefent. 

27. Besllssingen op basis van consensus. 
28. Overleg voor beslultvorming is essentleel. 
29. Geen vechthouding in bedrijf. 
30. Persoonlljkheld en ervarlng worden als 

machtsfactoren gebruikt. 
31. Werkvoorbereiders zijn goed georganl

seerd. 
32. Leidinggevende ·Is verantwoordelijk voor 

overleg met ondergeschlkten. 
33. Beslissingen mogen alleen in overleg ge

nomen worden. 
34. Kwaliteit is belangrijker dan geld. 
35. Bouwen is oplossen van technische en or

ganisatorische problemen. 
36. Vlnden van oplossingen voor technische en 

organisatorlsche problemen is ultdaging. 
37. Kwalitelt Is doorslaggevend. 

38. Er wordt belang gehecht aan de goede 
voorberelding van een werk. 

39. Persoonlljke ambltie mag niet kwalltelt van 
het werk in de weg staan. 

40. De volgende keer moet het beter gaan. 
41. Onderling veel communlceren is goede 

methode om kwalitelt van het werk te ver
beteren. 

42. Kwallteit is netjes laten ultzien. 
43. Het bouwproces moet soepel verlopen. 
44. Het proces moet verlopen zoals het Is be

dacht. 
45. Slordlgheld is niet goed. 
46. Kwallteit is dat product voldoet of beter Is 

dan verwachtlng van de opdrachtgever. 
47. Kwallteit Is denken in andere richtingen. 
48. Creativiteit wordt gezien als belangrijk in de 

organisatie. 
49. Alleen door goed voor te bereiden kan lets 

goeds gemaakt worden. . 
50. Kwaliteit van de voorbereidlng is essentleel. 
51. Winst komt voort uit een goede voorberel

ding. 
52. Werkvoorberelder moet veel verstand en 

ervaring uitvoerlng hebben. 
53. Ervaring met het ultvoerlngsproces krljgt 

met op de bouwplaats. 
54. Verstand van ultvoeringsproces komt ult de 

opleiding. 
55. le kan alleen goed functioneren als je de 

goede opleiding hebt gehad. 
56. De beste opleiding gebeurt in het bedrijf 

zelf. 
57. Men kan van werkvloer doorgroelen tot elk 

mogelljk niveau. 
58. Je moet op een laag niveau beginnen. 
59. le moet eerst timmerman geweest zijn. 
60. KUNSTWERK is een opleldlngslnstituut. 
61. Mensen rnoeten continu bijleren. 
62. Werkvoorberelders zijn kweekvijver of 

kraamkamer. 
63. Te lang In kweekvijver is een slechte leer

ling. 
64. Dlrecteur straalt veel openheld uit. 
65. Andere directeur wordt nog ·nlet beoordeeld 

want te nieuw. 
66. Seniors zijn toegankelijk. 
67. Je hoeft nlet in gedragscodes te vervallen. 
68. Seniors zijn in organisatie omhoog ge-

groeld. 
69. Seniors hechten aan hun vrljheid. 
70. Seniors dulden geen mensen van buiten af. 
71. Seniors willen te veel hun elgen weg gaan. 
72. Seniors gaan niet open met elkaar en ande

ren om. 
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73. Seniors houden elgen straatje schoon. 
74~ Seniors schuiven verantwoordelljkheden uit 

KAM-systeem af naar werkvoorbereiders. 
75. De projectmanagers laten zlch niet In de 

keuken kljken. 
76. Fouten zijn een smet op de staat van 

dienst. 
77. Werkvoorberelders vormen samen een 

hechte groep. 
78. Werkvoorbereiders hebben vriendschappe

lijke eerlijke omgang met elkaar. 
79 .. Werkvoorbereiders hebben sterke intentle 

om met elkaar samen te werken. 
80. Werkvoorbereiders benadrukken onderllnge 

functleverschlllen niet. 
81. Werkvoorbereiders wlllen professloneel 

overkomen. 
82. Werkvoorbereiders vinden zlch groep die 

kantoor met bouwptaats verbind. 
83. Werkvoorbereiders vlnden zlch de spil van 

de organisatle. 
84. Blnnen een bouwteam zljn mensen zeer 

betrokken met elkaar bezlg. 
85. Binnen een bouwteam proberen ze zo goed 

mogelljk samen te werken. 
86. Binnen een bouwteam is openheid naar 

elkaar toe verpllcht 
87. ·Teams warden In onderling overleg samen

gesteld. 
88. Communlcatie tussen bouwteams is aan

zienlljk minder dan binnen een project. 
89. Uitvoerders zljn tyslek gei soleerd en dat 

vinden ze prima. 
90. Ultvoerders hebben geen behoefte om te 

overleggen. 
91. Tussen werkvoorbereiders wordt veel ge

communiceerd. 
92. Werkvoorbereiders hebben intentie om in

forrnatie uit te wisselen. 
93. De drempel bU werkvoorbereiders om in

formatle ult te wisselen wardt laag gehou
den. 

94. Werkvoorbereiders: je leert het meest en 
maakt de minste fouten als je elkaar infor
meert. 

95. Naar ontwerpafdelingen wardt slechts be
perkt gecommuniceerd. 

96. Geen terugkoppeling naar calculatle. 
97. Geen terugkoppeling naar ontwerpafdelln

gen. 
98. Informatie-overdracht is voomamelijk mon

dellng. 
99. Geschreven is heel concreet technisch. 
100.Men wil liever geen ongevraagde lnforma

tle. 
101.Communlcatle is over het algemeen open 

en direct. 

102. Men Is gevoeltg voor consequenties van 
informatle. 

103. Vroeger beoordeeld op hoe je jezelf pre
senteerde. 

104.Mensen in de lljn zijn meest bezorgd om 
hun reputatie. 

105.Men is gewend om van elkaar te leren. 
106.Leren gebeurt op een informele Wijze. 
107.Uitvoerders praten liever niet over hun 

fouten omdat hun werk onzlchtbaar is voor 
kantoor. 

108.In teamverband wardt er over fouten in het 
verleden gesproken. 

109.De verhalen WQrden gebrulkt om relevante 
kennls over te brengen. 

110.Men leert door socialisatie. 
111. De geleerde kennis wordt niet explidet ge

rnaakt. 
112.Kennis kan ook verkregen worden door ie

mand direct vragen te stellen. 
113. Informatle- en kennisoverdracht zijn indivi-

dueelgeregeld. 
114.Met leert mindere mate collectlef. 
115.Leren wordt gewaardeerd. 
116.Het leren van wetten en normen (veillg

heid) is alleen nuttig voor globaal bewust
zijn. 

117.Ervarlng Is voor veiligheld het belangrijkst. 
118. De mens maakt fouten. 
119.Je moet niet telkens opnleuw dezelfde fout 

maken. 
120.Je mag je fout nlet verzwijgen. 
121.Persoonlijke fouten warden gezamenlljk 

opgelost. 
122.In bouwteam llgt nadruk niet op vinden van 

schuldlge. 
123. Blnnen een bouwteam is men loyaal tegen" 

over elkaar. 
124.Fouten warden nletgeanalyseerd. 
125. De consequenties van een fout wardt wel 

geanalyseerd. 
126.0ngelukken of bijna-ongelukken warden 

nlet of nauwelljks geanalyseerd. 
127. Er vindt geen terugkoppellng plaats. 
128. Het leren van ongevallen en bljna

ongevallen gaat voomarnelljk lnformeel. 
129. Verspreldlng kennls gaat lnformeel. 
130. Verhalen over ongelukken warden gebruikt 

om kennls door te geven. · 
131.Kieinere ongevallen warden ter plekke ge

analyseerd. 
132.Men is terughoudend om kennis uit een 

project te versprelden. 
133. Kennls uit een project Is te speclflek. 
134.0ngelukken zljn niet te vermijden. 
135. Wetten en regels zljn niet om je strlkt aan 

te houden. 
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136. Naar eigen inzicht mag je afwljken van re
gels. 

137.Men meet zich een lnnovatleve en creatleve 
houding aan. 

138. De inteme KAM-regels zijn beknellend. 
139.Regels mag je overtreden als het werk 

daardoor beter gaat. 
140.Bij oude garde scepsis ten aanzien van re-

gels. 
141. Velllgheid hoort bij het hele bedrijf. 
142.Goecle voorbereidlng is belangrijk. 
143.Men is betrokken blj spoorwerk. 
144.De werkvoorbereiders denken collectlvls-

tisch. 
145.Velllgheid Is een collectlef probleem. 
146. Velllgheidsprobleem Is niet exclusief pro

bleem van ultvoerder. 
147.De uitvoerder Is verantwoordelljk voor de 

veiligheld op de bouwplaats. 

148.De calculatoren vlnden hun rol beperkt. 
149.De werkvoorberelders vlnden ultvoerder 

verantwoordelijk voor veillgheld. 
150. Fouten vooraan In het traject worden op

gelost in de uitvoering. 
151.Bouwplaatsmedewerkers hebben eigen 

verantwoordelijkheid. 
152. Veillgheld Is zeer belangrijk. 
153.Soms kan er niet veilig gewerkt worden. 
154.Doorwerken is het belangrljkst daama komt 

pas veillgheid. 
155. Het proces moet gaande gehouden worden. 
156.Je moet op goecle voet blljven staan met 

opdrachtgever. 
157.Het leveren van kwaliteit Is zeer belangrijk. 
158. Het proces en het eindresultaat moet een 

hoge kwaliteit hebben. · 
159. Improviseren is niet goecl. 
160.Het moet gedegen en doordacht zijn. 



We hoeven ons niet aan regels te houden, 
als er maar geen boete volgt 

All~ri het hedentelt 

Elgen tljd is ~angrijker 
dan aTidermansJijd. 

Uitstraling van een project 
naar buiten toe is belangrijk. 

Probleem opdrachtgever is 
probleem bouwprojekten. 
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BIJLAGE 6: EEN VERANDERINGSMETHODE VEILIGHEIDSCUL· 

TUUR 

stap 1: Inventarisatle 

Fase 1: verzamelen van gegevens 

Vragen (vier respondenten, hierarchisch verdeeld, mondig; bljvoorbeeld: hoofduit
voerder, werkvoorbereider, projectleider, hoofd bedrijfsbureau): 
1. Aan de hand van welke criteria wordt iemands functioneren beoordeeld? 

(betekenis van werken: proces, resultaat, inhoudelijk, uiterlijk) 
2. Hoe verwacht men dat werk gedaan moet worden? 

(betekenis van werken: geordend, op basis van ervaring) 
3. Wat moet je zeker niet doen? 

(betekenis van werken: bezlg zijn, reflectie) 
4. Hoe reageert men als iemand zijn werk nlet af heeft? 

(betekenls van werken: hard gewerkt, resultaat) 
5. Wat heeft men nodlg om een taak goed uit te voeren? 

(betekenls van werken: expliciete gegevens, impliciete gegevens, ervaring, ken
nis) 

6. Hoe leert men in de organisatie? 
(bereik van geldigheid van kennis: kennisvergaring) 

7. Als er lets gebeurt in een project komen mensen buiten dit project het dan te 
weten? En zo ja, hoe? 
(bereik van geldigheld van kennls: kennlsverspreiding) 

8. Wat wordt er geleerd van ongevallen? 
(bereik van geldigheid van kennis: specifieke kennis, algemene kennis) 

9. Welke inhoudelijke kennis wordt verspreid door het bedrijf? 
(bereik van geldigheid van kennis: specif.eke kennis, algemene kennls) 

lO.Ais men iets heeft geleerd in een project, hoe kunnen organisatieleden in ande
re projecten hier dan van leren? 
(berelk van geldigheid van kennis: verspreiding van kennis, specifJek, algemeen) 

ll.Worden mensen gezien als zelfstandig functionerende indivlduen of worden 
mensen gezien als sociale wezens die omgang met anderen nodig hebben? Of 
beide? 
(betekenis van zelfredzaamheiq: individu, solidariteit) 

12. Wat is het belang van veiligheid en wat betekent dit voor iedereen in de organi
satie? 
(betekenis van zelfredzaamheid: beleden waarde, verantwoordelijkheid voor 

I 

velligheid) 
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13.Wie is erverantwoordelijk voor veiligheid op de werkplekken? 
(betekenis van zelfredzaamheid: praktijk verantwoordelijkheid voor veiligheid) 

14.Ais er een ongeluk gebeurt hoe wordt er dan onderzocht en wie wordt er ver
antwoordelijk gesteld? 
{betekenis van zelfredzaamheid:. praktijk verantwoordelijkheid voor veiligheid) 

1S.Zijn er verhalen over hoe het vroeger er aan toe ging? 
(gerichtheid op de tijd: bekendheid met verleden) 

16.Is er een bedrijfshistorie? 
{gerichtheid op de tijd: bekendheid met verleden) 

17.Ais je nieuw in de organisatie komt, word je dan verteld hoe het bedrijf is ont
staan? 
{gerichtheld op de tijd: bekendheid met het verleden) 

18.Worden projecten geevalueerd? Hoe? 
(gerichtheld op de tijd: belang van verleden) 

19.Wat wordt er met de verkregen kennis gedaan? 
(gerichtheid op de tijd: kennisverspreiding, bereik van geldigheid van kennis) 

20.Hoe ver ligt de tijdhorizon bij organlsatieleden? 
{gerichtheid op de tijd: toekomstbeeld) 

Observaties 
1. . Bijwonen van meerdere vergaderingen {middelmanagementniveau, bedrijfsbu

reau en projectoverleg). Hierbij letten op kennisoverdracht, wat voor kennis, 
speclfiek - algemeen, op welk niveau wordt er over veiligheid gesproken. 

2. Observeren rond en tijdens interviews, deze liefst op de werkplek van de res
pondent uitvoeren. Letten op hoe organisatieleden met elkaar om gaan (zake
lijk, hartelijk, familiair)? 

Document en 
1. Lezen van notulen van vergaderingen. Kijken of observaties van een vergade

ring ook voor andere vergaderingen kloppen. 
2. Lezen van ongevalsrapportages. Letten op afwikkeling van ongevallen. Wat 

wordt er geleerd en wat is er met het geleerde gebeurd? 
3. Lezen van allerlei Interne nieuwsbrieven en dergelijke. Letten op: welke toon 

hebben ze en wat voor kennis wordt er overgedragen? 

Fase 2: Ultwerken en maken beschrijving per thema 

Ultwerken van interviews, observaties en opmerkingen bij documenten. Een uitge
breide beschrijving maken van de praktljken, ongeveer een half A4 per thema. 
Maak het zeker niet te kort. Probeer nuances erin te houden. De thema's zijn: 
1. Betekenis van werken, 
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2. Bereik van geldigheid van kennis, 
3. Betekenis van zelfredzaamheid, 
4. Gerichtheid op de tijd. 

Fase 3: Terugkoppellng 

Terugkoppelen naar een van de respondenten (degene met het beste vermogen 
am de grate lijnen te zien). leg de beschrijving in vier thema's voor en probeer 
samen tot overeenstemming te komen over de beschrijving. Aanvullende informa
tie erbij schrijven. 

Stap 2: Herkennlng van schaduwkanten 

Fase 1: benoemen schaduwkanten 

Vaststellen wat de (abstracte) gevaren voor de organisatie zijn ten aanzien van 
veiligheid. Deze per gevonden gevaar uitschrijven. 
7. 7 bezigheidstrauma 3. 7 PBMmen 

1.2 expliciteringstrauma 3.2 oververtrouwen 

7. 3 expliciteringsval 4. 7 achterstevorenlopen 

2.1 oogkleppenkennis 4.2 geheugenverlies 

2.2 oppervlaktebehandeling 

Fase 2: Probleemerkenning 

De implicatles van de schaduwkanten op de veiligheidprestaties van het bedrijf 
rnoeten vertaald warden van abstract naar zeer herkenbaar. Dit hoeft niet per se 
door de onderzoeker gedaan te warden. Een kleine groep van organisatieleden die 
voldoende abstract kunnen denken, moet dit mogelijk maken. De vertaalde scha
duwkanten vormen een onderlegger om de problemen te benoemen naar de orga
nisatie toe. 

Stap 3: Veranderstrategie 
Voor het veranderen van de ongewenste schaduwkanten wordt hier de methocle 
van Scott-Morgan [1995] voorgesteld. Deze methocle gaat ervan uit dat formele 
regels, die de gereedschapkist van de manager vormen, zich in de organisatie 
vertalen naar verborgen regels. Deze verborgen, ongeschreven regels kunnen pro
blemen veroorzaken doordat de sterke regels de zwakkere kunnen tegenwerken. 
Zo kan een regel, bedoeld om veiliger te werken, buiten gebruik warden gesteld. 
De verborgen regels kunnen, volgens Scott-Morgan, gevonden warden middels 
drie 'magneten': motivatoren (wat zien mensen als beloning?), machtgevers (wie 
delen de beloningen en straffen uit?) en hefbomen (wat zijn de condities am te 
voldoen aan machtgevers en motivatoren?). De magneten structureren de verbor
gen, ongeschreven regels en geven daardoor mogelijkheden am te zien waar de 
geschreven regels niet stroken met de ongeschreven, verborgen regels. De opzet 
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van de verandering is er voor te zorgen dat de geschreven regels die zorgen dat 
bepaalde ongeschreven regels bestaan, veranderd warden. De maatregelen be
doeld om veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door betere onderlinge communi
catie, kunnen dan effectiever worden gemaakt, bijvoorbeeld doordat de beloning 
niet aan individuele maar aan groepsprestaties wordt gerelateerd. Om de verbor
gen regels achter de problemen te ontdekken, zijn er meerdere sessies nodig met 
organisatieleden die frank en vrij rnogen praten. 

Stap 4: Implementatie 
Als bekend is welke geschreven regels de problemen veroorzaken dan kunnen de
ze gericht veranderd worden. Dit vereist een aanpak van binnen uit, door middel 
van een groep waarin ook de hogere leidinggevenden vertegenwootdigd zijn. Be
langrijk is zich te realiseren dat elk bedrijf, elk probleem, elke geschreven en. onge
schreven regel een andere aanpak vereist. Het is niet doenlljk om hier uitvoerig op 
in te gaan. 
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SUMMARY 

This book is about safety culture. Many accidents occur in construction solutions to 

decrease the amount of accidents. One of the causes that are mentioned 

concerning this issue Is a bad safety culture. This raises the following question: 

What is safety culture? This question is the main topic described in this book. By 

knowing what safety culture is, we can find ways to change it. In this way the 

quality of safety in construction can move forward. 

The safety culture concept 
Safety culture is a concept that is related to the science of safety. This relatively 

young science arose from the need to assess the risk to human beings of complex 

technologies. Safety science has made some steps forward since its establishment. 

The science now includes the organisation as a cause of accidents. However, the 

old, technical background of the science has an Impact. This is put forward in the 

assumptions that are made in Safety science. These assumptions are based on 

natural sciences. The methods, concepts and theories that are used have a 

positivist approach. In this book the question is raised whether this approach is still 

usable as now the science of safety is taking a new step. Safety culture as a 

guiding element behind safety Is a new field or research and this demands a more 

holistic approach. The use of methods and techniques that are traditionally based 

on natural sciences do not seem to be appropriate to consider a culture. 

The nuclear disaster in Chernobyl was the reason for the introduction of the 

concept of safety culture. Since then, several researchers tried to make the 

concept clearer. The definitions and concepts that where made can be divided into 

four dimensions: 

1. Way of expression of safety culture (active or passive). 

2. The underlying assumption (only referring to safety or referring to other issues). 

3. The direction (positive or neutral). 

4. Position with regard to organisation culture (unattached, partial or integrated). 

The theoretical concepts that are used while researching safety culture are 

criticised in this book. It is found that these concepts are too superficial. The 

presence of safety culture or the organisational culture is left untouched. By 

superficial we mean that, firstly, a too specific set of culture aspects is used. 

Secondly, normative concepts are used, which present a good safety culture 

without really proving it. It can be concluded that one should focus more on the 
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core of safety culture. As a basis for this research, Schein's theory of organisational 

culture is very important. The research on safety culture should focus more on the 

principles of an organisational culture. The organisational culture is the main focus 

as safety culture is strongly interwoven with it. 

The research 
The type of research is also based on methods that are appropriate when doing 

research concerning organisational culture. In this research an ethnographic 

research method is applied. Research is done through observation in two 

construction companies (UTILITEIT and KUNSlWERK), · that belong to a holding 

company (BoRSPON). The principle of 'thick description' is used\ Interviews, 

observation and document analysis give an overview of what occurs in each case. 

Special attention is paid to safety. Afterwards, these observations are screened 

with the opinions of members of the organisation. In the end this process results 

in a 'thick description' of the culture of the case. The research is limited to the 

people within the organisation who are not involved in production work at the 

actual construction sites. This group of people has the most options to reduce 

dangerous situations on the construction site. 

These descriptions are the bases for the results. By using three different 

perspectives with regard to the descriptions, the culture is closely analysed. The 

first perspective that is used is the integration perspective, which investigates the 

similarities between the different functions, organisation layers and such. The 

second perspective goes into the differences between the different groups within 

the organisation; it analyses conflicts that occur between the different groups. The 

third view is to analyse the descriptions by looking at the differences between 

espoused practises and what really occurs. Ultimately, these perspectives on the 

descriptions guide us to the formulation of the basic assumptions. To be precise, 

six steps are gone through to reach the basic assumptions. 

The results 
Both companies have basic principles that emphasise pragmatism. Knowledge is 
seen as something that is project connected; information from outside the project 

is considered as superfluous. Neither company evaluates the past. The present and 

the near future are more important. Furthermore, work is considered to be good 

for human beings. Differences can be observed in how both companies deal with 

responsibility. In one case, responsibility is something personal and moreover 

personal responsibility should be avoided. In the other case, responsibility is 
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considered to be a collective issue. Also, in one case, a relationship is considered 
as something emotional, whereas in the other case it is not. 

From the basic assumptions, practices and descriptions four themes are gathered 
that are important for safety. Each theme can be described from two views. The 
themes, their complementary ideal views and their negative sides are as follows: 

1. The meaning of working 

Formulation before action 
One gives a meaning to working by seeing it as an occupation, which consists of 
thinking first and then doing. A negative side to this is that organisations tend to 
want to make everything explicit thus rendering valuable implicit knowledge 
useless. Here, this is called the explicltation trauma. Another negative point is that 
explicit, formulated knowledge is automatically true, for it is written on paper. 

Confluent action 
One starts working when a task is given. The desired evolves from the use of 
experience and mainly implicit knowledge. A negative point that can occur is that 
one does not think synchroniously (over-occupation). While working the members 
of the organisation do not see the goal, the function of their movements anymore. 
In this way they will do their task blindly. 

2. Range of the validity of knowledge 

Particularism 
In this view, solutions of specific problems are seen as tied to the situation. It is 
only possible to use a specific solution if the question is exactly the same as the 
limiting conditions that are set for the solution. A danger is that knowledge will not 
be spread, because one is not conscious of the fact that someone else could use 
this knowledge as well. This danger (referred to as 'blinkered knowledge'), makes 
experience/ knowledge a personal matter not transferable to others. 

Universalism 
One tries to treat all questions with some generally described solutions. One wants 
to make knowledge something common and give it wider application. The danger 
in this case is that every problem is solved in the same common way and that very 
specific details are lost, leaving the obvious ('surface treatment'). 

3. Meaning of ability to cope 

Individual ability to cope 
A human being is strong and capable enough to do his/her own things. In this 
view a human being takes decisions independently; the consequences of this 
decisions are for the Individual. The negative side of this individual decision making 



----:summary-------------------152 

is that the solution for a dangerous situation Is left the person under threat. The 

individual is responsible for him/herself and also for the situation he/she is in. The 

problem-solving level for safety problems therefore is very low in the organisation 

(this is called 'PBMmen'). 

Solidary ability to cope 
One could define this view as 'personal ability to cope plus'. In this context plus 

means the enlargement of one's responsibility. One is not just responsible for 

him/herself but also for others. What Is dangerous in this case is too much trust 

('overconfidence'). One trusts the collective while the collective can not guarantee 

responsibility. The individual organisation member's ability to cope decreases and 

exposure to danger is possible. 

4. Focus on time 

Focus on the past 
People mainly look at the past. The past is the source of solutions for problems 

that occur in the present. The way people act in a certain situation is defined by 

what has occurred. Negative about this issue is the fact that one is not focused on 

the future, one is just inspired by experiences from the past. New developments 

that can not be compared with comparable experiences in the past will be ignored 

or approached in a traditional manner. 

Focus on the future 
The present and the future are important. Things that are done today are meant 

to predict the future. Problems that are experienced have to be solved by looking 

at the future. The focus on the future also has its negative side; one tends to 

forget the past. One will invent the wheel over and over again. 'L'histoire se 

repete.' 

Conclusions 
The results and also the research method contribute to the field of the science of 

safety. A different research method to learn something about safety culture was 

chosen for this purpose. This different focus is a step towards a different paradigm 

in the science of safety: a paradigm that is linked to culture and not to the science 

of safety. 

Besides that, the themes, views and negative points provide possible suggestions 

that can improve the level of safety. Due to the factthat the research is limited to 

only two cases, the research is only valid for those two companies. In the book a 

faster research method is suggested. Suggestions how to change the safety 

culture are also mentioned. 
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DANKWOORD 

Een promotie-onderzoek doen is een solistische activiteit. Een vriend van mij heeft 
het ooit eens omschreven als een vorm van egotripperij. Hoewel op het proef
schrift inderoaad maar een naam prijkt, onderschrijf ik de stelling niet. Medewer
king, praktische hulp, inhoudelijke discussies, koffie-discussies, betrokkenheid, uit
huilschouders, het zijn allemaal elementen die nodig waren om mij dit onderzoek 
te laten doen. Veel mensen hebben zo hun steentje bijgedragen aan dit werk. Al
lereerst wil ik de medewerkers en de leiding van de case-bedrijven hiervoor harte
lijk bedanken. In het bijzonder Frans van der Nat, Henk van Eijk, Margot de Kart 
en iedereen die heeft meegewerkt. Natuurlijk wil ik mijn initiele ingang in de hol
ding niet vergeten. Jos van Doom, Henk van der Schaft en Marion Nollen hebben 
voor mij een bijna ideale werkomgeving op hun afdeling gecreeerd. Aan het veld
onderzoek heeft Irene Pilon, inmlddels doctoranda, een wezenlijke bijdrage gele
verd. De collega's op de Technlsche Universlteit Eindhoven, capaciteitsgroep Uit
voerlngstechniek vormden een plezierig thuisfront. Frank Guldenmund, Sicco van 
As, Frits Grotenhuis en Erlk Leijten hebben mij vaak stof tot nadenken gegeven in 
de discussies die ik met hen gevoero heb. Ook ben ik dank verschuldigd aan mljn 
begeleidingscommissie .. Ieder lid van de commissie heeft zijn bijdrage geleverd. 
Prof. Ger Maas voor het overzicht, prof. Geert Sanders voor de inspiratie en de 
ideeen, Wim Schaefer voor promotiepolitiek en -taktiek, prof. Jan Ulijn voor nieu
we inzichten en motivatie en prof. Andrew Hale voor beter inzicht in de Vellig
heidskunde. Op het laatst hebben verschlllende mensen zich lngespannen om zo
veel mogelijk fouten te vinden. Een vervelende rnaar zeer waardevolle klus; be
dankt. 
Als laatste wil mijn vriendin, Doenja Urlings, bedanken voor de steun in mijn rug 
en de opbouwende kritiek. 

Oh ja, de bijdrage van Siepie, onze kat, moet ook niet vergeten warden. 
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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

\DE GORDIAANSE KNOOP VAN 

ORGANISATIE- EN VEILIGHEIDSCULTUUR' 

1. De Veiligheidskunde als wetenschappelijke discipline wordt, zelfs 

nu men in derde generatie het onderzoeksveld heeft uitgebreid 

naar de organisatiecultuur, gedomineerd door een onderzoekstra

ditie die gebaseerd is op natuurwetenschappelijk onderzoek. 
[dit proefschrift] 

2. De concepten van veiligheidscultuur die tot nu toe zijn ontwikkeld, 

zijn, hoewel ze wel goed gedefinieerd zijn, niet of nauwelijks geo

perationaliseerd. 
[dit proefschrift] 

3. Zonder gedegen discussie worden de kenmerken die Pidgeon van 

een positieve cultuur heeft opgesteld, in de veiligheidskundige li

teratuur overgenomen, terwijl Pidgeon nadrukkelijk aangeeft dat 

zijn kenmerken discutabel zijn. 
[Pidgeon en dit proefschrift] 

4. De in dit proefschrift gevonden thema's die de veiligheidscultuur 

van de onderzochte cases beschrijven (betekenis van werken, 

bereik van geldigheid van kennis, betekenis van zelfredzaamheid 

en gerichtheid van tljd), zijn mogelijk meer algemeen geldig en te 

zien als een aanzet voor het maken .van een typologie van veilig

heidsculturen. 
[dit proefschrift] 



5. Hoewel de secundaire analyse die Hofstede doet In de IBM-studie 

naar landsculturen ter discussie staat, wil dit niet zeggen dat de 

observaties die Hofstede deed om de resultaten te staven hier

door ook ter discussie staan. 

6. Op een veilige bouwplaats hoef je geen helm te dragen. 

7. Het belang dat de Nederlandse media aan de besluitvorming in 

Europa hechten en de daaruit volgende aandacht voor wat er in 

Brussel gebeurt, is van dien aard dat je van de Nederlandse bur

ger moeilijk kan verwachten dat deze zich betrokken voelt bij 

Europa. 

8. De sentimenten tegen vluchtelingen in het algemeen en tegen 

asielzoekerscentra in het bijzonder in economisch goede tijden 

doen het ergste vermoeden vaar als het slechter gaat met de 

econamie. 

9. Mensen die zich willen afzetten tegen de heersende standaard, 

kleden en gedragen zich meestal volgens een eigen groepsstan

daard. 

10. Wanneer autawegen warden beheerd als fietspaden, dan staat bij 

wegwerkzaamheden het bord 'autamobilisten uitstapJDen' naast de 

weg. 

11. Het grate aantal stellingen in praefschriften met betrekking tot de 

Nederlandse Spaorwegen toont aan dat men in de trein de tijd 

heeft om te peinzen. 

Sjirk Meijer 

Amersfoort, 8 september 1999 




