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De kenmerken van high reliability
organizations (H RO’s)

KM. Sutcliffe

Dit artikel behandelt de literatuur over systeemveiligheid — het kern-

concept van de high reliabiliry organization’ (HRO). HRO’s, traditio

neel te vinden op terreinen als de luchtvaart, kerncentrales en vlieg

dekschepen, zijn actief onder gevaarlijke omstandigheden, maar heb

ben minder te maken met ongewenste voorvallen dan men zou ver

wachten. De inzichten van de HRO-benadering in de wijze waarop

betrouwbare prestaties kunnen worden behaald onder moeilijke

omstandigheden dringen de laatste jaren door in een verscheidenheid

aan sectoren als banken, gezondheidszorg, olie en gaswinning. hoog

ovens. lawinecontrole, auto-industrie en overheidsinstanties. In dit

artikel worden de hasisprincipes van het HRO-gedachtegoed uitgelegd

en twee basismodellen voor betrouwbare prestaties besproken, even

als de kenmerken en organisatieprocessen van HRO’s. Het artikel sluit

af met een samenvatting van de belangrijkste punten en enkele ideeën

voor de praktijk en toekomstig onderzoek.

Het high reiiabiiity-concept

liet kernconcept van de high reliability organization’ is ontwikkeld

door een groep onderzoekers aan de University of California, Berkeley

(Rochlin e.a., 1987; Weick, 1987; Roberts, 1990) om geobserveerde

overeenkomsten tussen het functioneren van vliegdekschepen, lucht-

verkeersleiding (en. meer in het algemeen, de commerciële luchtvaart)

en kerncentrales vast te leggen. Deze drie omgevingen vormen het

referentiekader voor het omschrijven van de processen in de meest

effectieve FIROs. 1-loewel ze onderling veel van elkaar lijken te ver

schillen, beschikken ze toch over een aantal overeenkomsten. Zo zijn

de toegepaste technologieën risicovol en gevoelig voor fouten, Ook
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kan er door de potentieel fatale gevolgen van fouten of vergissingen
niet worden geleerd door te experimenteren, lot slot gebruiken deze
organisaties, om fouten te voorkomen, complexe processen om com
plexe technologieën te beheren (Roberts en Bea, 2001; Roberts en
Rousseau, 1989).

Vaak twijfelen mensen aan de relevantie van HRO’s voor hun eigen
bedrijf of sector. Ze nemen aan dat deze ideeën enkel opgaan voor

hoogrisico-/zware-consequentiessectoren. In dit artikel wil ik laten

zien dat een dergelijke houding kortzichtig is en de kracht en relevan

de van deze principes voor tal van organisaties onderschat.

Ten eerste kunnen ook ‘gewone’ organisaties schade aanrichten.
Neem cle financiële crisis in de Verenigde Staten, die ertoe heeft geleid
dat veel mensen die vlak tegen hun pensioen zaten, al hun spaargeld
hebben verloren. De crisis schaadde ook de mensen die hun haan ver
loren, hun carrière, hun broodwinning, evenals de reputatie van

menig bedrijf.

Ten tweede worden vaak issues van schaaigrootte niet goed begrepen.
In alle organisaties verwachten mensen dat zij hun werk op een
betrouwbare manier zullen blijven doen als ze maar voorzorgsmaat
regelen nemen voor onverwachte— potentieel desastreuze — gebeurte
nissen. Maar het onverwachte hangt af van de context. Wanneer we de
context begrijpen, de voorzorgsmaatregelen, de vooronderstellingen,
de focus van de aandacht en hetgeen werd genegeerd, moeten we

onder ogen zien dat veel organisaties eveneens blootstaan aan clrei
gingen.

Ten derde is moeilijk te bepalen wat de beste kennisbron is om van te
leren. Organisaties die ‘lerend’ willen zijn, doen er goed aan niet strak
te definiëren hoe en waar dat leren zal gebeuren.
HRO-theorie is een van de twee stromingen die zich richten op sys

teemveiligheid en organisatie op het gebied van zeer gevaarlijk werk
en zeer gevaarlijke technologieën (Weick e.a., 1999). Normal Accident
Theory (NAT), de andere stroming. is gebaseerd op de poging van

socioloog Charles Perrow (1999) om zijn analyse van cle ratnp hij de
kerncentrale van Three Mde Island te veralgemeniseren. Bij Three

Mile lsland varen technologieën sterk aan elkaar gekoppeld vanwege

rijdsafhankelijke processen. vaste sequenties en weinig speling. De
gebeurtenissen die zich door deze technologieën heen verspreidden,

vormden onzichtbare aaneenschakelingen die onmogelijk te voorspeI
len waren en elkaar op complexe wijze b.ïnvloedden, Perrow stelde
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dat, ongeacht de effectiviteit van het beheer of het functioneren, onge

lukken hij systemen die worden gekenmerkt door sterke koppelingen

en interactieve complexiteit, normaal’ of onvermijdelijk zijn omdat

zij vaak niet voorzien of voorkomen kunnen worden. Deze pessimisti

sehe kijk, door sommigen omschreven als onbeschaamd technolo

gisch deterministisch (Hopkins, 2001), staat haaks op de optimisti

schere kijk van voorstanders van HRO. die stellen dat organisaties clie

risicovol, gevaarlijk werk verrichten, veilig kunnen functioneren.

ondanks de gevaren die complexe systemen met zich meebrengen

(onder andere Schulman, 1993). Ondanks de onderlinge verschillen

delen de NAT en de HRO-theorie een focus op de sociale en organisa

torische fundamenten van systeemveiligheid en ongevalsoorzaken en

-preventie (Weick e.a., 1999). Ze besteden weinig tot geen aandacht

aan de technische of engineeringaspecten, wat door sommigen wordt

bekritiseerd (Saleh e.a., 2010).

De definitie van HROs en het meer algemene concept van high relia

bilityis problematisch. Roberts (1990) stelde aanvankelijk dat KRO’s

een segment vormen van de totale groep organisaties die gevaarlijk

werk verrichten, dat over een lange periode zeer veilig is gebleken:

‘men kan dit segment identificeren door de volgende vraag te beantwoor

den: “hoe vaak had deze Organisatie fouten kunnen maken die geleid zou

den hebben tot catastrofale consequenties, maar maakte zij deze fouten

niet?’ Indien het antwoord tienduizenden keren is, dan gaat het om een

high reliability organization.’

Toch is deze focus op absolute foutpercentages onbevredigend, om

twee redenen. len eerste, omdat op deze wijze een statische omschrij

ving wordt gegeven van fundamenteel dynamische eigenschappen,

activiteiten en reacties. KRO’s eisen perfectie, maar weten dat ze dit

niet kunnen behalen: ze proberen constant de betrouwbaarheid te

verbeteren en in te grijpen, zowel om fouten te voorkomen als om op

fouten te reageren en claadxverkelijke fouten die hebben plaatsgevon

den. te herstellen, Zoals Schimlman (2004) opmerkt. is veiligheid een

illusie: veilige organisaties bestaan niet omdat in het verleden

behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toeLemstige veilig

heid van welke organisatie dan ook, Daarom is het beter KRO’s te zien

als naar betrouwbaarheid strevende enti.teiten dan als bet.rouwhare

entiteiten (Rochiin, 1993).
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Ten tweede, de term high reliability organization’ is ook problema

tisch omdat het label HRO impliceert dat de beoordeling zeer
betrouwbaar gebaseerd is op een of andere absolute, en statische,

prestatiemaatstaf in plaats van op een relatieve beoordeling (..)
(Rochirn 1993) Naar betrouwbaarheid strevende organisaties onder

scheiden zich met door hun absolute aantal fouten of ongelukken

maar juist op effectief beheer an rntrinsiek risicovolle technologieen
door organisatorische beheersing an zowel gevaren als de kans
daarop ÇRochhn 1993) Zodoende staat high reliabshty’ nu voor het

gegeven dat ‘risicovol’ en ‘zeer effectief’ naast elkaar kunnen bestaan.
dat sommige organisaties goed moeten presteren onder zeer zware

omstandigheden en dat het veel inzet vereist om dat te doen Weick
e.a., 1999).

Verschillende benaderingen van betrouwbaarheid

Onderzoek toont aan dat HBO’s twee verschillende benaderingen
hebben om betrouwbare prestaties te behalen: de preventiehenade

ring (anticipatie) en de veerkrachtbenadering (beheersing) (Schulman,

2004).

Preventie

Preventie of anticipatie vereist dat incidenten die niet mogen plaats

vinden, worden voorzien en geïdentificeerd. t)at geldt ook voor alle
mogelijke aanleidingen tot en met randvoorwaarden van deze inci

denten. Vervolgens kan de organisatie procedures opstellen om deze

incidenten te voorkomen (Schulman, 2004; Wildavsky, 1991; Reason,

1997)-Vanuit dit perspectief hangt betrouwbaarheid af van de afsve
zigheid van ongewilde variatie in prestaties, wat kan worden bewerk
stelligd door middel van sterk gestandaardiseerde operationele proce
dures en routines (Weick e.a., 1999).

Onderzoek toont aan dat HBO’s zijn geobsedeerd door gedetailleerde
operationele procedures. noodplannen, regels, protocollen en richtlij
nen. evenals door het gebruik van wetenschappelijke en technologi

sche hulpmiddelen om het functioneren van werknemers te coiitroie

ren ter voorkoming van buien en vergissingen (Hirschhorn. l993. Zo

had de kerncentrale van Diabio Can on n Caiiforriia op een gegeven
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moment maar liefst 4303 verschillende schriftelijke procedures,

bestaande uit meerdere stappen — elke tot wel 2i keer herzien die

‘.s’aren ontworpen om problemen in de verschillende werkprocessen

en de controle daarop te voorzien en te voorkomen (Weick en Sut

cliffe, 200fl. Deze focus op anticiperen en voorkomen door middel

van protocollisering vermindert de onzekerheid en de hoeveelheid

informatie die mensen moeten verwerken, wat de kans verkleint op

vergeten, beoordelingsfouten en andere zaken die kunnen bijdragen

aan cruciale fouten. Ook wordt leren aangemoedigd en worden indivi

duen beschermd tegen schuld, terwijl individuele afwijkingen van

procedures worden ontmoedigd. De waarde die wordt gehecht aan

anticiperen en preventie vormt het richtpunt voor aanpassingen van

de procedures. Recent onderzoek in de geneeskunde dat het belang en

de waarde van protocollen, klinische praktijkrichtlijnen en checklists

aantoont, is een voorbeeld van de preventie-/anticipatiebenadering

(Gawande, 2009).

Toch toont onderzoek ook aan dat het naleven van regels en procedu

res op zichzelf nier toereikend is om incidenten te voorkomen. Er zit

ten grenzen aan de logica achter preventie (onder andere Hirschhorn,

1993), die aanneemt dat consistent foutloze resultaten in de toekomst

geproduceerd zullen worden indien mensen patronen van activiteiten

herhalen die in het verleden gewerkt hebben.

Vaste procedures hebben de beperking dat deze niet geschikt zijn voor

dingen waar ze geen rekening mee houden. Met andere woorden, her

is onmogelijk om procedures op te stellen voor alle mogelijke situaties

en condities die vormgeven aan de taken van mensen (Hirschborn,

1993). Zelfs al zou men procedures opstellen voor alle mogelijke situ

aties, dan zouden de vele regels leiden tot een verhoogde complexiteit

(Katz-Navon e.a., 2005). Deze complexiteit verhoogt de kans dat men

sen minder flexibel worden onder de druk van de vele regels en proce

dures. Hoewel naleving van gedetailleerde operationele procedures

dus in veel gevallen van groot belang is voor de betrouwbaarheid.

deels omdat dit leidt tot operationele discipline, kan blinde naleving

soms het aanpassingsvermogen of de mogelijkheid om snel te reage

ren op verrassingen beperken (Edmondson e.a., 2001; Staw e,a., 1981),

Het idee dat gestandaardiseerde operationele procedures en vaste

routines de enige manieren zijn om betrouwbare resultaten te beha

(en, vervart variatie met stabiliteit en maakt her rnoeiliiker om het

mechanisme achter terrouwbare prestaties onder zware omsrandtg
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heden te begrijpen (Weick e,a., 1999). Betrouwbaarheid is breder; zij
vereist zowel preventie als veerkracht.

Veerkrach t

Binnen HIlOs geldt het uitgangspunt dat betrouwbaarheid nier voort
komt uit organisatorische invariantie, maar juist uit het doorlopend
beheren van fluctuaties in werkprestaties en menselijke interactie.
HRO’s creëren capaciteit voor veerkrachr (onder andere Holinagel,
2006; Sutcliffe en Vogus, 2003) om deze onvermijdelijke fluctuaties op
te merken en zich er bewust van te worden; deze veerkracht maakt het
mogelijk om te gaan met ongewenste gebeurtenissen, zoals vergissin
gen of fouten, en deze te beperken of te beheersen, terwijl ze zich
voordoen nog voordat de consequenties ervan escaleren en zich ver
spreiden. De essentie van veerkracht is de intrinsieke mogelijkheid
van een Organisatie (team, afdeling, systeem, enzovoort) om in een
dynamische stabiele staat te komen of te blijven, waardoor zij kan blij
ven functioneren, ook in periodes met veel stress en/of na een grote
fout.

Veerkracht bestaat uit drie vaardigheden:

1. het kunnen absorberen van spanning en het kunnen blijven functi
oneren na tegenslagen (bijvoorbeeld snelle verandering, slecht lei
derschap. prestatie- en productiedruk, groeiende eisen van aandeel
houders);

2. het kunnen herstellen en ‘lerugveren’ van ongewenste gebeurtenis
sen — het team, de afdeling of het systeem kan steeds beter omgaan
met verrassingen; en

3. het kunnen leren van en groeien door voorgaande periodes waarin
veerkracht getoond werd (Weick en Sutcliffe, 2007).

HBO’s ontwikkelen de vaardigheden om onvermijdelijke fouten, die
onderdeel uitmaken van onze onvoorspelbare wereld, op te sporen. te
beperken en ervan terug te komen. Kenmerkend voor HBO’s is niet dat
ze foutloos zijn, maar dat een fout ze niet uitschakelt.
HRO’s kunnen fouten zowel voorkomen als beheersen voordat zij zich
verspreiden door het hele systeem, met alle schade en storingen van
dien. Deze vaardigheden zijn over het algemeen terug te leiden tot de
rincipe in dvnamnis,J or, 111 eren t\ It e i °Q

gen. kil/Os beschikken ogenschtjnlijk over mechanismen voor [met
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monitoren en melden van kleine signalen dat het systeem mogelijk op

het punt staat het te begeven. Verder beschikken ze over de flexibiliteit

en de mogelijkheden om onmiddellijk te reageren: hulpmiddelen wor

den herverdeeld en werkprocessen aangepast om te kunnen blijven

functioneren, zelfs bij storingen (Weick en Sutcliffe, 2007). Terwijl de

NAT als uitgangspunt heeft dat het veranderen van het systeem de

beste benadering is om tot betere systeembetrouwbaarheid en veilig

heid te komen, stelt de HRO-theorie dat betrouwbaarheid en veilig

heid voortkomen uït menselijke processen en relaties, om zo de corn

plexiteit te verminderen. Als een systeem immers veilig en betrouw

baar wil blijven, dan moet het op zon manier met onverwachte situ

aties kunnen omgaan dat onbedoelde consequenties worden onder

vangen.

Kenmerken van HRO’s

Eigenschappen zoals geavanceerde technologie. task & work design.

hoogopgeleid personeel, doorlopende training, effectieve beloning,

regelmatige audits van processen en doorlopende pogingen tot ver

betering (Roberts e.a., 2005) worden bij veel orgamsaties met hoge

prestaties gevonden. Bij HROs vindt men daarnaast andere eigen

schappen, zoals een organisatiebreed gevoel van kwetsbaarheid,

verantwoordelijkheidsbesef, aanspreekbaar zijn op betrouwbaar

functioneren, zorgen over vergissingen en misverstanden bij veel werk-

processen, pessimisme over mogelijke fouten, een ruim personeels

bestand en veel inspecties en contra-inspecties als voorzorgsmaat

regelen tegen mogelijke fouten )Weicke.a., 1999; Schulman, 2004).

Opgemerkt zij dat betrouwbaarheid in complexe systemen lastig is:

het gaat om een dynamisch non-event )Weick, 1987) dat moeilijk is te

duiden of te visualiseren. [let is dynamisch omdat veiligheid gehand

haafd wordt door tijdige bijsturing van mensen; liet is een non-event

omdat een succesvol resultaat bijna nooit de aandacht opeist. Omdat

betrouwbare resultaten constant zijn, is er niets om de aandacht op te

richten. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op de waakzaam

heid en het gevoel van kwetsbaarheid, Er kan een zekere zelfgenoeg

zaamhe)d en aksheid ontstaan. ;erwijl de kwaliteit van de aandacht

binnen de onani1satic kan cr111 inderen. i)it kan dodelijk zijn. Hoewel

s)euhie resninlten soms vootkor.nen uit binnen n de uitvoenina, rilwn
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er beperkingen aan deze weergave. Fouten in perceptie, ontwerp en

begrip kunnen veel meer schade aanrichten (Reason, 1990).

HRO’s pogen om de kwaliteit van de aandacht binnen de Organisatie

te verbeteren, om zo de waakzaamheid voor en bewustwording van

details te vergroten, zodat mensen de subtiele verschillen tussen con

texten kunnen herkennen en daar eventueel op kunnen reageren.

Sommige onderzoekers noemen dit ook wel mindful organiseren’

(Weick e.a., 1999) . Mindjiil organiseren vormt een basis voor indivi

duen om doorlopend te communiceren, terwijl ze een gedeeld begrip

van de situatie en hoe ze daarop moeten reageren ontwikkelen, verfij

nen en bijstellen. Mindful organiseren leidt tot proactief handelen,

zodat fouten en crises worden voorkomen en beperkt. Het vraagt van

leidinggevenden en leden van de Organisatie dat zij veel aandacht

besteden aan het vormgeven van de sociale en relationele infrastruc

tuur van de Organisatie (Vogus en Sutcliffe, 2007b; Christianson en

Sutcliffe, 2009) en aan het opzetten van een aantal onderling verbon

den organisatieprocessen en werkwijzen, die gezamenlijk bijdragen

aan de algemene veiligheidscultuur binnen het systeem (bijvoorheeld

team, afdeling en organisatie) (Weick en Sutcliffe, 2007),

Meer in het hijzonder richten HRO’s zich op het bouwen van een

groeps- en organisatiecultuur waarbinnen het de norm is dat mensen

respecrvol met elkaar omgaan. Ten tweede bevorderen ze een cultuur

waarin mensen zich behoedzaam tot elkaar verhouden, zodat zij

bewuster worden van hoe hun werk past binnen het werk van anderen

en de doelen van het systeem. ‘l’en derde stellen HRO’s een aantal

werkwijzen op die het mogelijk maken om kleine fouten op te sporen,

een al te simplistische houding tegenover zaken te voorkomen, alert te

blijven bij alledaagse activiteiten, de voorwaarden voor veerkracht te

behouden en te profiteren van de expertise uit verschillende vakgebie

den. In de volgende paragraaf behandelen we deze ideeën in meer

detail.

Organiseren voor high reliability

Respectvolle ititeracrie

Mensen in alle organisaties bevinden zich regelmatig in een situatie

vaarin hun nersoonlijke mening niet overeenkomt met die van de
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meerderheid. Deze situaties vormen vaak een bedreiging voor het

sociale leven (Campbell, 1990). Bovendien is het in dit soort situaties

moeilijker voor mensen om hun mening te uiten over problemen

rondom veiligheid. Het is van groot belang een context van respect te

creëren om deze neigingen tegen te gaan.

Sterker nog, respectvolle interactie vormt de basis van onderling

begrip. Ineen context waar respect de norm is, zijn mensen meer

geneigd om hun interpretaties te communiceren richting anderen, en

om via deze communicatie tot een gedeelde interpretatie te komen

(Christianson en Sutcliffe, 2009). Als mensen respectvol met elkaar

omgaan, dan voldoet hun gedrag aan drie morele normen. Ten eerste

respecteren ze de meningen van anderen, zodat ze bereid zijn ook hun

eigen meningen en overtuigingen daarop te baseren; met andere

woorden, ze vertrouwen elkaar. Ten tweede vertellen ze zelf wat ze

daadwerkelijk denken, zodat anderen daar hun overtuigingen weer op

kunnen baseren; met andere woorden, ze zijn eerlijk in hun interactie.

Ten derde respecteren ze zowel hun eigen percepries als die van ande

ren, zodat ze hun eigen percepties integreren in een sociaal gedeelde

perceptie zonder hun eigen percepties of die van anderen tekort te

doen; met andere woorden, ze hebben zelfrespect. Deze combinatie

van vertrouwen, eerlijkheid en zelfrespect verhoogt de kans dat men

sen eventuele zorgen durven uit te spreken, hun mening durven te

delen en anderen vragen durven te stellen over hun interpretaties. Als

een van deze drie componenten niet aanwezig is, dan is de kans op

een ongewenste gebeurtenis groter (Chrisrianson en Sutcliffe, 2009).

Behoedzawn opstellen

Onderzoek toont aan dat als de bemanningen van vliegdekschepen

behoedzamer zijn in hun relaties, zij minder serieuze ongelukken heb

ben of fouten maken (Weick en Roberts. 1993). Behoedzaam met el

kaar omgaan is een sociaal proces waarbij het tunctioneren van ieder

individu past binnen een groter patroon van onderling functioneren

en waarin individuen inzien hoe hun werk onderdeel uitmaakt van het

grotere geheel. Als mensen behoedzaam met elkaar omgaan, dan

begrijpen ze ten eerste hoe een systeem is opgezet ten behoeve van

een bepaald doel en hoe hun rerk een bijdrage leert aan het systeem,

in niaats van dat hun werk iossraat van alles, fen tweede zien mensen

hoe ho n werk past bij het werk van anderen, on sode doelen van het
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systeem te behalen, Ten derde, tijdens het uitvoeren van hun werk

beschikken ze over een bewuste gewaarwording van beide. Soms is het

belang van behoedzaam met elkaar omgaan beter te begrijpen door

het tegenovergestelde in gedachten te nemen — onbehoedzaam met

elkaar omgaan — waarbij iemand simpelweg zijn werk doet zonder stil

te staan bij wat er om hem of haar heen gebeurt (Weick en Roberts,

1993).

Respectvolle interactie en behoedzaam met elkaar omgaan creëren

een gedeelde interpretatie en onderling handelen en vormen de relati

onele basis van de HRO. We richten ons op het belang van de ontwik

keling en versterking van de vaardigheden van mensen om effectief

samen te werken met hun collega’s, omdat een HRO een stuk moeilij

ker in stand te houden is zonder een sterke relationele basis.

Organisatiewerkwijzen

Onderzoeken naar de beste HRO’s tonen aan dat hoewel een sociaal

relationele infrastructuur van vertrouwen en behoedzaamheid nood

zakelijk is voor betrouwbare prestaties, deze niet toereikend is. Hun

bijna foutloze presteren komt daarnaast voort uit attitudes en werk

wijzen die het mogelijk maken voor hun leden om problemen eerder

op te merken en ze aan te pakken voordat ze groter worden (Weick

e.a., 1999). De vatbaarheid voor fouten lijkt, deels, te worden bepaald

door de mate waarin deze organisaties, processen en werkwijzen ge

richt zijn op (1) het bestuderen van fouten om inzicht te krijgen in de

gezondheid van het systeem, (2) het vermijden van simplistische aan

names over de wereld, (3) het alert blijven in actuele werkprocessen en

de gevolgen daarvan, (4) het ontwikkelen van veerkracht om onver

wachte gebeurtenissen het hoofd te bieden, en (5) het begrijpen en

vinden van expertise en het creëren van mechanismen om besluitvor

ming te delegeren naar deze experts. Gezamenlijk focussen deze prin

cipes en bijbehorende werkwijzen de aandacht op precies die waar

neembare details die verloren gaan wanneer mensen hun activiteiten

coördineren en hun interpretaties delen (Weick en Sutcliffe, 2007).

HRO3 zijn geobsedeerd doorfouten

Een te grote focus op fouten l.i..cht altijd op de loer en leidt tot proac

tieve en preventieve analyse van mogelijke zwakke punten en
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beschouwt elke fout of neer-miss als een indicatie van mogelijke gro

tere problemen (Weick e.a., 1999; Schulmari, 2003). Dit houdt in dat

mensen in HRO’s veel aandacht besteden aan het identificeren van de

dingen die goed moeten gaan, hoe het mis zou kunnen gaan (Weick en

Sutcliffe, 2007) en wat er mis is gegaan. Dit betekent echter niet dat

HRO’s verlamd zijn door zorgen over wat er mis kan gaan; het bete

kent juist dat mensen actief op zoek zijn naar verrassingen en zwakke

signalen dat het systeem zich op onverwachte manieren gedraagt.

Deze bezorgdheid over fouten is deels een poging om hoogmoed of de

arrogantie van optimisme te voorkomen (Landau en Chisholm, 1995).

Zij legt ook de nadruk op leren en is een erkenning dat kleine proble

men en afwijkingen vaak symptomen of indicaties zijn van grotere

problemen (Carroll, 1998). Kleine dingen die verkeerd gaan, vormen

bovendien aanwijzingen voor hoe het systeem in de toekomst

opnieuw zou kunnen falen. De meeste organisaties reageren op een

fout door de voorafgaande handeling te elimineren. HEOs reageren

op een fout door te proberen deze nogmaals te laten gebeuren. Door

deze — gecontroleerd — opnieuw te creëren komen ze meer te weten

over hun systeem en hoe het onderbroken kan worden.

HRO’s streven te allen tijde op allerlei gebieden naar verbetering. Ster

ker nog, alle routines binnen een HRO zijn vatbaar voor herevaluatie

en assessment (Hirschhorn, 1993; Roberts e.a., 2005). Als uitgangspunt

geldt dat als men zich niet continu verbetert, eerdere successen snel

kunnen emderen.

HRO’s proberen .iinpliflcntie te vermijden

Mensen voeren vaak complexe taken uit zonder dat ze inzicht hebben

in de gehele context. Die context wordt vaak gesimplificeerd. Dat is

echter problematisch omdat mensen dan ten onrechte denken precies

te weten wat hun te wachten staat. Daardoor worden soms niet alle

voorzorgsmaatregelen genomen die nodig zijn. Mensen in 1-IRO’s rea

liseren zich dat een complex mentaal beeld vereist is om de ingewik

kelde omgeving waarbinnen de meeste KRO’s actief zijn. te bevatten

\Veick. 1987). Ter compensatie zijn mensen binnen HRO’s getraind

om minder veronderstellingen te maken en om meer perspectieven op

issues, problemen en beslissingen te overwegen (Schulman, 1993).

Menserj• binnen HRO’s weten dat ze het niet weten, maar ze weten niet

wat ze niet weten. Z.e zijn voorbereid op verrassingen en proberen ee
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allen tijde alert te zijn. De heersende normen in HRO’s zijn bijvoor
beeld niets is zeker, begin niet aan iets als je geen uitweg hebt, enzo
voort (Weick e.a., 1999). Dit is deels een zaak van requisite variety’ en

het idee dat, om variatie te kunnen reguleren, sensoren net zo com

plex moeten zijn als het systeem dat zij willen reguleren dNeick, 1987).

Complexe technische systemen beschikken over meer variatie dan één
persoon kan bevatten. Daarom moeten teams en netwerken bestaan

uit verschillende typen individuen; dit is de enige manier waarop
organisaties bestand zijn tegen deze variatie.

Alertheid in actuele werksituaties

Alertheid in actuele werksituaties houdt in dat er een geïntegreerd
beeld van de huidige situaties wordt gecreëerd en onderhouden via

doorlopende aandacht voor realtime-informatie. Dit wordt wel aange

duid als ‘situational awareness’ (Weick e.a., 1999). Als iemand gevoelig

is voor wat er hier en nu gebeurt, clan kan hij of zij het opeenstapelen

van kleine problemen of fouten tegenhouden door een aantal kleine

aanpassingen te doen. Met kleine aanpassingen kan men voorkomen

dat vergissingen en fouten zich op zon manier opstapelen dat ze lei
den tot een grotere crisis. Het ‘gatenkaas’-rnodel van human facrors
psycholoog Jim Reason (1997) stelt dat veel onverwachte gebeurtenis

sen voortkomen uit verborgen gebreken; gaten in de veiligheid van het

systeem, zoals een gebrek aan supervisie, training, briefings en identi

ficatie van gevaren. Door nauwgezet in de gaten te houden wat er hier

en nu gebeurt, krijgen verborgen gebreken de aandacht die ze verdie

nen.

Veerkracht creëren

Een gerichtheid op veerkracht betekent het constant uitbreiden van de
capaciteit die nodig is om te kunnen herstellen van onverwachte
gebeurtenissen. Hieronder valt onder andere het goed kunnen impro

viseren. leren. multitasken en aanpassen. We merkten eerder al op dat

effectieve HROs goed zijn in het anticiperen op mogelijke gevaren

voordat zij schatte aanrichten. Ze steken tijd in het verbeteren van

deze vaardigheid, onder andere door plannen en procedures op te

stellen, te verbeteren en aan te passen aan de hand van opgedane

cr5 aring. Desondanks realiseren zij zich dat ze niet voor alle situaties
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en omstandigheden die onderdeel uitmaken van het takenpakket van

mensen, procedures kunnen opstellen. Ze realiseren zich dat ze niet

alle onzekerheid kunnen wegnemen. Daarom richten zij zich sterk op

het creëren van voldoende capaciteit om te kunnen reageren op ver

rassingen (Weick e.a,, 1999). Veerkracht is het gevolg van een groot

handelingsrepertoire, dat is opgebouwd met training en simulatieoe

feningen, gevarieerde werkervaring, lering trekken uit negatieve feed

back en ad-hocnetwerken, die snel expertise kunnen bundelen om

ongewenste gebeurtenissen aan te pakken. Hoe capabeler mensen

zijn, hoe meer problemen zij ontdekken; want welke problemen ze

ook ontdekken, ze kunnen er wat aan doen. Als je de problemen dicht

bij jou in de buurt niet kunt aanpakken, dan vallen ze je ook minder

op, en zul je ze minder snel erkennen en aanpakken (Weick e.a., 1999).

Flexibele beslu itvorm ingsstructuten

Het laatste onderscheidende kenmerk van HBO’s is hun neiging om de

besluitvorming te delegeren naar experts zodra er zich problemen

voordoen (Weick e.a., 1999; Roberts e.a., 1994). In hiërarchische orga

nisaties worden normaal gesproken de beslissingen genomen door

belangrijke beleidsmakers die betrokken zijn bij veel keuzes. HRO’s

stellen andere prioriteiten. Als er zich onverwachte problemen voor

doen, laten effectieve HRO’s de teugels war de heslissingshiërarchie

betreft vieren, zodat de besluitvorming met de problemen kan meebe

wegen (Roherts e.a., 1994). Het resultaat is dat hiërarchie onderge

schikt is aan expertise, wat de kans vergroot dat nieuwe mogelijkhe

den gebruikt worden om nieuwe problemen op te lossen, en dat er

snel aandacht wordt besteed aan opkomende problemen, voordat ze

explosief uit de hand lopen. Met andere woorden, de organisatie kan

rekenen op meer vaardigheden en expertise. Dankzij deze flexibiliteit

kan het systeem omgaan met de onvermijdelijke onzekerheid en

onvolledige kennis.

Kuit gezegd leveren HROs veilige en betrouwbare prestaties onder

onzekere en veranderlijke omstandigheden omdat zij een mindful

infrastructure’ hebben opgebouwd (Weick e.a., 1999). Organisaties die

‘mindful’ zijn, organiseren zich op zon manier dat ze aandacht van

hoge kwaliteit kunnen creëren, zodat mensen de zwakke signalen die

aa.ngeven dat i.ets .niet gaat zoals het zou moeten gaan, kunnen oppik

ken, Zo kunnen z.e meer veerkracht tonen als dingen mis dreigen te
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gaan. Mindfulness is een remedie tegen verrassingen. Mindjiti organi -

seren verkleint de kans dat men overrompeld wordt door gebeurtenis

sen die niemand zag aankomen, of dat men verlamd raakt door

gebeurtenissen die mensen toch overvallen.

Mindful functioneren in dynamische, onzekere contexten is van cruci

aal belang, niet alleen voor het anticiperen en herkennen van onver
wachte gebeurtenissen, maar ook voor het kunnen omgaan met de
daaropvolgende chaos. We weten dat de meeste ongelukken en fouten

niet voortkomen uit het handelen van een individu (ondanks de nei

ging om individuen de schuLd te willen geven). Ook ligt er niet slechts

één oorzaak aan ten grondslag. Kleine incidenten volgen elkaar vaak

op en worden groter. Kleine problemen zijn vaak op meerdere manie
ren op te lossen. Grotere problemen raken echter vaak verstrikt in
andere problemen. zodat er minder manieren zijn om ze op te lossen.

Een ‘high reliahility’-cultuur

Onderzoek naar FIRO’s overlapt nogal eens met onderzoek naar veilig
heidscultuur, een concept dat vaak wordt aangemerkt als een sleutel-

factor bij organisatorische ongelukken en crises. Veiligheidscultuur is

een facet van organisatiecultuur en wordt vaak gedetmnieerd als een

opkomend geordend systeem van betekenissen en symbolen die
bepalen hoe de leden van een Organisatie hun ervaring interpreteren
en hoe ze zich gedragen. De vraag of cultuur moet worden gedeilni

eerd als datgene wat een organisatie is (haar overtuigingen, attitudes
en waarden) of als dat wat een Organisatie heeft (werkwijzen en con
troles), staat nog steeds ter discussie (Weick en Sutcliffe, 2007). Som
mnige onderzoekers (Reason, 1997) stellen dat het veranderen van

gedrag (hoe mensen zich gedragen, wat ze doen) eenvoudiger is dan
het veranderen van attitudes en overtuigingen (wat mensen denken).
Gedrag en handelen worden beïnvloed door werkwijzen — beleid en
normen die, na verloop van tijd en in de context van cle groep waartoe
mensen behoren, vorm geven aan attitudes en overtuigingen (Weick
en Surcliffe, 2007).
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Conclusie

De high reliabilitv-theorie is geen garantie voor of routekaart naar suc

ces. Zij is een lens waardoor men meer zicht krijgt op hoe veilige en

betrouwbare prestaties behaald kunnen worden onder moeilijke

omstandigheden. HRO’s onderscheiden zich door hun processen en

manier van organiseren. Meer specifiek, de beste HRO’s richten zich

op betrouwbaarheid door veiligheid als prioriteit te stellen, een zekere

overtolligheid in te bouwen, besluitvorming te decentraliseren, een

cultuur van betrouwbare prestaties te creëren, flink te investeren in

training en simulatieoefeningen, lering te trekken uit dingen die bijna

misgingen, alles op alles te zetten om te weten te komen wat men niet

weet, de nadruk te leggen op het communiceren van het grotere

geheel en welke plaats mensen daarin innemen, en mensen te belo

nen die fouten melden (Christianson en Sutcliffe, 2009). Organisaties

en hun leden die deze activiteiten herhaaldelijk en doorlopend nastre

ven, zullen waarschijnlijk betrouwbaardere resultaten behalen dan

organisaties die dit niet doen — deels vanwege de bindende veilig

heidscultuur die door dit soort werkwijzen tot stand komt.
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