
 

DE SKI HELM 

Het is weer ski seizoen: Met familie en vrienden van de berg op board of ski’s, op de piste of off de 

piste. Sinds de intrede van de carve ski eind vorige eeuw is er echter niet veel meer verandert in deze 

sport, of toch wel? De ski helm heeft de afgelopen jaren met rasse schreden zijn intocht gedaan op de 

pistes. Was het tien jaren geleden slechts een enkeling die met een niet modieus eierdopje de berg 

afkwam; tegenwoordig heeft bijna iedere skiër een helm op. Initieel nog steeds vanwege de veiligheid: 

waarom zou jij wel een risico lopen dat de anderen ook niet meer nemen. De ene helm is nog mooier 

en gaver dan de andere. Tja, zonder helm, hoor je er niet meer echt bij … en daarom wil ik de ski helm 

uitroepen tot de stip op de veiligheidshorizon. Hij is ontwikkeld vanuit een veiligheidsoogpunt, en 

verworden tot een must-have ski attribuut. Zou het niet mooi zijn als wij veiligheidskundigen in de 

toekomst niet meer de eenlingen zijn met het eierdopje op maar, samen met alle anderen, stoere 

helm dragers? Veiligheid: niet omdat het moet, maar omdat we het willen  

Maar hoe krijgen we dat succes van de piste naar de industrie? Dit essay beschrijft een essentieel 

proces om tot een hoger veiligheidsniveau te komen: kennisdeling, en hoe we dit proces kunnen 

versnellen door het op een hoger niveau te brengen. Hiervoor zal de 1+1=0 gedachte worden 

geïntroduceerd. Tevens zal er gekeken worden hoe we de bijdrage aan kennisdeling kunnen 

optimaliseren, door te zorgen dat werknemers en bedrijven het echt willen, net als de ski helm. 

1. Introductie 

Vanuit mijn ervaring als veiligheidskundig consultant voor vele bedrijven in verschillende industrieën 

en landen heb ik geleerd dat binnen alle bedrijven personen vanuit hun eigen gezichtspunt een 

invulling geven aan de veiligheidsvraagstukken die zij tegenkomen. Sommigen hebben zeer 

gedetailleerde kennis van de materiaal eigenschappen van gevaarlijke stoffen op het terrein, terwijl 

anderen meer bezig zijn met de bedrijfsprocessen met betrekking tot veiligheid. Daarnaast verschilt 

de evaluatie van de ernst van bepaalde risico’s tussen personen.  

Het is belangrijk dat iedereen binnen een bedrijf zich bewust is dat het zorgdragen voor een veilige 

procesvoering en werkplek niet alleen de verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator is, maar 

van alle medewerkers binnen een bedrijf. Van allen zou leiderschap verwacht mogen worden ten 

aanzien van veiligheid, binnen hun eigen invloed cirkel. Dit is te vergelijken met de beslissing bij een 

gerenommeerde autofabrikant met betrekking tot kwaliteitsborging. Het management van dit bedrijf 

besloot de rol van kwaliteitscoördinator te schrappen. Het doel hiervan was om de medewerkers 

bewust te maken dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit niet bij één persoon ligt, maar dat 

iedereen die verantwoordelijkheid heeft binnen zijn of haar grenzen. Dit experiment leidde tot een 

significante stijging van verantwoordelijkheidsgevoel en een verbeterd productie proces. Ook op de 

veiligheid cultuurladder, is een toename in vertrouwen en verantwoordelijkheid een duidelijke 

indicatie voor een opwaartse richting [ref. 1] en in de theorie met betrekking tot ‘high reliability 

organisations’ is individuele verantwoordelijkheid een belangrijke [ref. 2]. 

Om hoger te stijgen op de cultuurladder is ook een toename van relevante kennis essentieel. Om deze 

toename te waarborgen is kennisdeling nodig binnen een organisatie. Om de toename te versnellen 

is kennisdeling nodig tussen organisaties. Dit principe duid ik aan met 1+1=0. Dit houdt in dat het 

combineren van de kennis van twee organisaties, een vermindering van het aantal incidenten kan 

bewerkstelligen binnen deze bedrijven. Deze kennisdeling tussen organisaties is niet vanzelf sprekend, 

en vraagt dus om leiderschap binnen alle lagen van een organisatie.  



Dit essay zal zich richten op de vraag hoe het delen van kennis tussen organisaties zo efficiënt mogelijk 

ingezet kan worden en hoe we deze zodanig kunnen inrichten, dat men graag kennis wil delen. 

 

2. Veiligheid in de keten 

Zoals in de introductie werd gesteld, is het delen van kennis met betrekking tot veiligheid tussen 

organisaties (e.g. in een keten) belangrijk om te komen tot een versnelde optimalisatie van de 

veiligheid in die keten. In deze context bedoelen we met optimalisatie van de veiligheid, het zorg 

dragen dat het cumulatieve veiligheidsrisico van een gehele keten redelijkerwijs zo laag mogelijk 

(ALARP) is en continu verbetert. Dit brengt de keten uiteindelijk als geheel op de bovenste trede van 

de cultuurladder.  

Het zo veilig mogelijk maken van elk van de individuele organisaties of schakels binnen een keten kan 

leiden tot een sub optimalisatie. Dit kan resulteren in een focus op schakels uit de keten, waar mogelijk 

niet de grootste risico beperking gehaald kan worden vanuit het ALARP beginsel. Keten overstijgende 

initiatieven zouden zich dan ook initieel moeten richten op de zwakste schakels: de schakels met de 

grootste risico contributie in de keten. Een mooi voorbeeld van het verkleinen van het cumulatieve 

risico zijn gespecialiseerde opslagbedrijven, waar grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden 

opgeslagen, aangezien de opslag van gevaarlijke stoffen bij productie bedrijven vaak niet de core 

business is.  

 

3. Kennisdeling 

3.1 Kennis en niveau  

In de context van dit essay wordt er gekeken naar de kennisdeling op drie niveaus: micro, meso en 

macro. De stakeholders die typisch tot deze niveaus behoren zijn weergegeven in figuur 1. 

 

Figuur 1 – Stakeholders per niveau  

Op deze drie niveaus zijn verschillende detail niveaus van kennis noodzakelijk: op micro niveau zal 

meer gedetailleerde kennis beschikbaar en nodig zijn, deels ook bedrijfsafhankelijk. Op het macro 

niveau zal meer gekeken worden naar statistieken en trends. Dit laat niet onverlet dat incidenten en 

ongevallen ook door de stakeholders op macro niveau in detail onderzocht kunnen worden. 

3.2 Kennisdeling – Micro niveau 

Omdat het proces van kennis deling van belang is voor de rest van dit essay, wordt dit proces in deze 

alinea nader toegelicht. Voor het voorbeeld beschouwen we in 5 stappen het delen van kennis binnen 

een organisatie, met betrekking tot een gevaarlijke situatie.  



1. Een medewerker neemt een gevaarlijke situatie waar tijdens het productie proces. 

2. De medewerker evalueert de waargenomen informatie en besluit om wel of geen actie te nemen. 

3. Indien hij een actie neemt kan hij: 

• Via zijn controle middelen een actie op het productie proces / op de situatie uitvoeren, en/of 

• Het management informeren. 

4. Vervolgens kan het management: 

• Via controle middelen een actie op het productie proces / op de situatie uitvoeren, en/of 

• De medewerker feedback geven over de genomen actie / het niet nemen van een actie. 

5. Management en medewerker schrijven een rapportage over de situatie / het incident, de oorzaak, 

de genomen acties en de geleerde lessen en slaan deze op. 

Dit scenario beschrijft ad hoc, situatie gedreven kennisdeling. Veelal vindt het delen van kennis echter 

plaats op basis van bestaande kennis en ervaring. Deze vorm van kennisdeling is in de volgende twee 

stappen weergegeven: 

A. Een medewerker deelt zijn kennis en ervaring direct met een collega en/of 

B. De medewerker slaat zijn kennis en ervaring op in een database en een andere collega neemt deze 

kennis uit de database. 

De stappen van beide scenario’s zijn in figuur 2 gevisualiseerd. 

 

Figuur 2 – Kennisdeling binnen een bedrijf  

De essentie is om een dusdanige cultuur te kweken binnen een bedrijf om zeker te stellen dat de 

beiden mechanismen voor kennisdeling worden gebruikt, net als de ski helm: omdat men het wil. Men 

wil gezamenlijk werken naar een toekomst waar het aantal gevaarlijke situaties en incidenten 

redelijkerwijs geminimaliseerd is. 

3.3 Kennisdeling – Meso niveau 

Zoals beschreven in de introductie beogen we in deze essay niet de kennisdeling binnen bedrijven te 

bevorderen, maar juist ook tussen bedrijven. Het doel hiervan is een versneld leer effect, doordat de 

kennis van het ene bedrijf als feed forward in de processen en kennis van een ander bedrijf gebruikt 

kan worden. Dit versnelde leer effect zal resulteren in een versnelde afname van het aantal incidenten 

binnen een branche of keten. De beoogde informatie uitwisseling tussen twee bedrijven en binnen 

een branche is schematisch weergegeven in figuur 3. 



 

 

Figuur 3 – Kennisdeling tussen twee bedrijven  

Uit deze figuur kan herleid worden dat naast de kennis databases op bedrijfsniveau ook de database 

op branche niveau een belangrijke rol speelt. Deze wordt gekoppeld aan de databases per bedrijf. 

Daarnaast wordt er belang gehecht aan een platform op basis waarvan de communicatie lijnen tussen 

verschillende bedrijven binnen een keten en branche verstevigd worden, op peer niveau. Hiermee 

wordt bedoelt: operators van het ene bedrijf wisselen kennis uit op het gebied van veiligheid met 

operators van andere bedrijven. Hetzelfde geldt ook op management niveau. Het uitgangspunt bij 

deze kennisdeling is wederom de ski helm gedachte: omdat men het wil. Het delen van informatie 

tussen bedrijven kan gevoelig liggen met betrekking tot concurrentie. Het uitgangspunt in dit essay is 

dat deze opmerking niet zou mogen gelden voor het delen van informatie die bijdraagt aan het 

reduceren van het veiligheidsrisico. Het is aan het management om leiderschap te tonen en dit uit te 

stralen naar de medewerkers. Dit kan op verschillende wijzen, zoals het tonen van goed 

voorbeeldgedrag en medewerkers deel laten nemen aan branche brede veiligheid gerelateerde 

evenementen. Daarnaast kan ook gekozen worden om medewerkers te belonen die een goede 

bijdrage leveren aan het vullen van de database, en verbeteringen voorstellen op basis van wat zij van 

andere bedrijven geleerd hebben; vanuit de branche database of tijdens evenementen  

3.4 Kennisdeling – Macro niveau 

Op het macro niveau zal op een ander detail niveau omgegaan worden met informatie, dan op het 

micro niveau. Op dit niveau zal meer gestuurd worden op statistieken en trends, dan op een exacte 

beschrijving van een gevaarlijke situatie zoals op micro niveau het geval is. Dit is met een voorbeeld 

verduidelijkt in tabel 1. Ongevallen zullen echter ook door de overheid in meer detail worden 

geanalyseerd.  

Tabel 1 – Verschil in data op macro en micro niveau 

Niveau Situatie beschrijving 

Macro 
“Er zijn dit jaar 100 LOC’s van gevaarlijke stoffen geweest, wat een toename is van 2% 

ten opzichten van het vorige jaar.” 

Micro “Er is vandaag een lekkage van 10 liter benzine geconstateerd bij pomp 3” 



 

Het voorgaande laat onverlet dat het belangrijk dat de overheid voldoende wordt geïnformeerd over 

gevaarlijke situaties en handelingen, om op basis daarvan bij te sturen indien nodig. Omdat op macro 

niveau veel informatie binnen komt, bijvoorbeeld ook vanuit audits, is het noodzakelijk de data set 

handelbaar te houden. Hiervoor wordt meta data voorgesteld: een beperkte selectie van data die 

belangrijke trends en statistieken kan weergeven. 

Het doel van deze informatie stroom naar de overheid is, zoals eerder beschreven, het bijsturen waar 

nodig. Bijsturen kan in deze context door het leggen van focus op bepaalde onderwerpen of branches. 

Deze focus kan zijn beschreven in nieuwe wet- en regelgeving, maar kan ook worden uitgevoerd door 

campagnes en evenementen.  

In de vorige alinea verwees ‘waar nodig’ naar het volgende: De branchevereniging en zijn leden zijn 

een zelfregelend en lerend systeem geworden met betrekking tot veiligheid, door het delen van kennis 

en ervaring met veiligheidsvraagstukken op het meso niveau. Het is daarom aan te raden dat de 

overheid het zelf regulerende proces kan analyseren. Indien er binnen een branche veel gelijke 

gevaarlijke situaties plaatshebben, gevolgd door een piek in kennisdeling over deze zaken, gevolgd 

door een daling in de gevaarlijke situaties, dan lijkt ingrijpen door de overheid niet nodig. Indien naar 

aanleiding van eenzelfde piek van incidenten, geen of onvoldoende acties worden genomen binnen 

de branche, dan is bijsturen wel nodig. Het is denkbaar dat de overheid in het eerste scenario de 

specifieke branche zelfs als voorbeeld stelt voor andere branches, waar gelijke gevaarlijke situaties 

plaatshebben. Hiermee zou in potentie het risico niet alleen binnen de eigen keten en branche maar 

ook daarbuiten versneld verlaagd kunnen worden. 

In figuur 4 is schematisch deze overdracht van kennis en informatie weergegeven. 

 

Figuur 4 – Kennisdeling op macro niveau  

4. Kennis format 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het delen van kennis essentieel is, om 

zorg te dragen voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en het verlagen van het aantal 

gevaarlijke situaties en incidenten. Het is echter ook duidelijk dat verschillende stakeholders, 

verschillende acties nemen op verschillende vormen van data.  



De informatie over een gevaarlijke situatie neemt dus af, maar de hoeveelheid gerapporteerde 

gevaarlijke situaties neemt toe. Op het micro niveau dient daarom bij een gevaarlijke situatie op basis 

van een korte checklist meta data te worden gegenereerd. De overige meer beschrijvende data dient 

eveneens opgenomen te worden, richting het management om de juiste correctieve handeling te 

hebben. 

De kennis overdracht tussen peers kan plaatshebben via evenementen en via de meer hedendaagse 

kanalen, zoals via webinars, chat en story telling. Op basis van mijn persoonlijke ervaring, waarin ik 

het proces van expertise gedreven webinars binnen ons bedrijf heb opgezet, beschouw ik de webinars 

als een waardevolle tool om kennis uit te wisselen tussen junioren en experts en een discussie te 

faciliteren tussen experts. De experts zijn gemotiveerd door de erkenning die ze krijgen als expert. De 

opgenomen webinars lenen zich tevens goed als basis voor een e-learning.  

Een andere ervaring binnen verschillende veiligheid gerelateerde workshops die ik gefaciliteerd heb, 

is de waarde van het fysiek bij elkaar brengen van meerdere schakels uit een keten wanneer gesproken 

wordt over de interface tussen die schakels. In deze workshops wordt vrij gesproken over 

veiligheidsaspecten en hoe daarmee wordt omgegaan bij de verschillende schakels. Een zeer grote 

toegevoegde waarde is ook het begrip dat ontstaat bij de vertegenwoordigers van de verschillende 

schakels over de invloed die zij kunnen hebben op de processen bij de andere schakels (e.g. het 

overvullen van tanks, overschrijden van ontwerp druk). Cultuur verschillen ten aanzien van veiligheid 

kunnen ook duidelijk naar voren komen en zorgen voor een goede discussie. Mijn geloof is dat deze 

interface workshops een grotere toegevoegde waarde hebben voor het veiligheidsbesef binnen een 

keten dan in het rapport tot uitdrukking wordt gebracht.  

 

5. Kennisdeling als ski helm 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het delen van kennis essentieel is. Maar 

de belangrijkste vraag wordt daarmee: hoe gaan we het kennis delen maken tot een ski helm: iets dat 

men echt wil?  

Aangenomen dat personen zich bewust zijn dat zij kennis kunnen delen en kennis hebben over wat 

een gevaarlijke situatie is; dan hebben ze de keuze om anderen in kennis te stellen van een gevaarlijke 

situatie of om dat niet te doen. De keuze om iets te doen wordt door mensen gemaakt op basis van 

een balans tussen de directe en toekomstige voor- en nadelen van de actie [ref. 3], waarbij de directe 

consequenties een sterker stimulerend effect hebben. 

Omdat langdurige gewenste effecten vooral gehaald worden met een positieve reactie is het voorstel 

om de drempel voor het gewenste gedrag (i.e. kennis delen) te verlagen en de beloning positief te 

maken. Dit laat onverlet dat collega’s elkaar dienen aan te spreken, indien een gevaarlijke situatie niet 

gedeeld is.  

Om de kennisdeling zo toegankelijk mogelijk te maken is het voorstel een digitaal platform te 

ontwikkelen, waar iedereen toegang toe heeft, bij voorkeur via het hedendaags meest toegankelijke 

kanaal, de smartphone en computer. Op dit platform is op een eenvoudige wijze een gevaarlijke 

situatie of incident te melden. Deze melding gaat direct door naar de manager, waar de optie ontstaat 

om een lesson learnt rapportage te maken die in de bedrijfsdatabase komt. Vandaar uit gaat deze naar 

de branche database. De informatie stroomt eveneens als meta data naar de overheid, waar de 

analyses gedaan kunnen worden. Indien het platform niet vaak gebruikt wordt door een medewerker, 

is de ervaring dat software systemen in de categorie onbekend is onbemind belanden. Om dit te 



voorkomen, zal deze tool naast de meldingsmodule ook ingericht worden als kennis platform, waar 

bijvoorbeeld de chemiekaarten, relevante regelgeving en bedrijfsscenario’s op te vinden zijn. Tevens 

kan dit platform gebruikt worden om aan peers binnen de branche of het eigen bedrijf via een chat 

functie om raad te vragen en om de database te benaderen. 

Het delen en opnemen van kennis tijdens events werkt het beste wanneer het thema relevant is voor 

de specifieke branche op het specifieke moment. De overheid kan hier op basis van meta data een rol 

inspelen, door het overzien waar specifieke issues binnen een keten of branche spelen. Schakels of 

branches waar eenzelfde issue juist goed gaat, zou een podium kunnen krijgen op deze evenementen 

om hun ervaringen te delen. 

Het delen van kennis kan binnen het beoogde systeem ook gekoppeld worden aan een punten 

gebaseerd beloningssysteem. Individuen en bedrijven kunnen beloond worden in het geval van een 

goede bijdrage aan het kennisdelingsproces. Het leveren van deze goede input kan uitgedrukt worden 

in verschillende KPI’s: het aantal geplaatste kennis items, het aantal likes door anderen op geplaatste 

kennis items, het aantal bezochte kennis events, het aantal ingediende webinars, etc. 

Aan de beloning kan op verschillende wijzen een invulling gegeven worden en vervolg onderzoek zou 

nodig zijn om de juiste drijfveren te bepalen. Op bedrijfsniveau kan gedacht worden aan de beloning 

door middel van een award met exposure daarbij. Voor de individuele medewerkers kan gedacht 

worden aan: vermelding in een vernieuwde richtlijn als er veranderingen in staan die naar een bericht 

van deze persoon te herleiden zijn. Daarnaast kan gekozen worden om personen die meer dan x aantal 

punten halen, vrijstelling te geven voor bepaalde periodieke cursussen of juist een extra cursus aan te 

bieden. 

 

6. Conclusie 

De conclusies welke op basis van deze essay getrokken kunnen worden zijn de onderstaande: 

• Kennisdeling met betrekking tot veiligheid binnen een bedrijf heeft een bijdrage aan het 

afnemen van de kans op incidenten binnen dat bedrijf. 

• Kennisdeling met betrekking tot veiligheid binnen een branche heeft een bijdrage aan het 

versneld afnemen van de kans op incidenten binnen die branche: 1 + 1 = 0 

• Kennisdeling op een slimme geautomatiseerde manier, betekent dat er op verschillende niveaus 

op een efficiënte manier mee gewerkt kan worden. Meta data geeft onder andere de kans aan 

de overheid om specifiek bij te sturen op de zwakste schakels in de keten. 

• Kennisdeling moet zo gefaciliteerd worden dat men er aan wil bijdragen: de ski helm analogie. 
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