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Programma 
 

15.30 uur Ontvangst met koffie & thee 

 

16.00 uur Start programma  

 

16.10 uur Kennismaking in tweetallen 

 

16.40 uur Thema:  kenmerken en essenties van HRO  

 

18.00 uur Broodjes 

 

18.15 uur HRO in je eigen organisatie  

 

19.00 uur Hoe nu verder? 

 

19.20 uur Evaluatie  

 

19.30 uur   Afsluiting 

 

Tijden bij benadering 
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 Kennismaking 
 

1. Stel je kort voor aan de ander, noem naam, bedrijf en 

functie. 

 

2. Wat is voor jou het afgelopen jaar de belangrijkste 

ontwikkeling geweest binnen jouw organisatie op het 

gebied van veiligheid en betrouwbaarheid, waar ben je 

trots op? 

 

3. Welke concrete verandering zou je graag in je organisatie 

gerealiseerd willen zien binnen 1 a 2 jaar?   

 

4. Wat hoop je hier te halen om je daarbij te helpen / welke 

handvatten hoop je hier te krijgen 
 

   



HRO Academy Nederland 

HRO Development meeting Procesindustrie 29 mei 2013 

Betrouwbaarheid wordt 

bepaald door de 

afwezigheid van 

ongewenste, onverwachte 

en onverklaarbare variaties 

in de performance 
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Invloed van gedrag op zaken die fout gaan 
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Techniek en 

ontwerp 

Systemen en 

procedures 

Gedrag en 

interactie 
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Hearts & Minds model: 

5 veiligheidscultuurniveaus  

6 

1. Pathologisch 

Wat kan het schelen, als we maar niet gepakt 
worden 

5. Generatief 

Werken aan High Reliability is een vast 
onderdeel van ons primaire proces 

4. Proactief 

We blijven pro-actief aan problemen werken 
die we nog steeds tegenkomen  

3. Calculatief 

We hebben systemen geïnstalleerd om 
incidenten te managen 

2. Reactief 
Betrouwbaarheid is belangrijk, we doen veel 

iedere keer dat we een incident hebben 
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Het glazen plafond 
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Tijd en Inspanning

1

2

3

4

5
Investeren in mensen

Anticiperen en Veerkracht  

Investeren in systemen

Preventie en Discipline  

Glazen 

plafond 
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PATHOLOGISCH 

REACTIEF 

CALCULATIEF 

PROACTIEF 

GENERATIEF 
Chronisch ongemak met onzekere situaties. 
Veiligheid wordt gezien als een bron van inkomsten. 
Nieuwe ideeën zijn welkom. 

Wij zijn serieus, maar waarom doen zij niet wat hen wordt verteld? 
Eindeloze discussies over het herclassificeren van ongelukken. 
Veiligheid is hoog op de agenda na een incident. 

De juristen zeiden dat het OK was. 
Natuurlijk hebben we incidenten, het is een gevaarlijke business. 
Ontsla die malloot die het incident veroorzaakte. 

Er zijn middelen om zaken te regelen voordat zich een incident voordoet. 
Het management staat open maar is nog steeds gefocused op de cijfers. 
Procedures worden gedragen door de werkvloer . 

We hebben het voor elkaar! 
Heel veel audits. 
VGM adviseurs gek op statistieken. 

Hearts & Minds model 
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 Mijn mooiste teamervaring 

Je hebt ongetwijfeld al eens deel uitgemaakt van een 

Top Team, een team waarin je samen met anderen tot 

hoge prestaties kwam. 

Ga nu eens terug in de tijd en bedenk, waarom dat team 

zo goed presteerde. Wat deden jullie? Hoe voelde 

iedereen zich?  Hoe gingen jullie met elkaar om? Wat 

waren de spelregels etc.  

 

Maak met elkaar een lijstje van zoveel mogelijk zaken 

waaraan dat team voldeed.  
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Het onverwachte is overal … 

Marktontwikkelingen die je niet zag … 

De accu’s van de Dreamliner  … 

 

 

 

 

De dijken langs de Waal … 

Dood gaan in een ziekenhuis … 

Je kind valt met haar fiets … 



HRO Academy Nederland 

HRO Development meeting Procesindustrie 29 mei 2013 

Vraag jezelf met elkaar af: 

Zagen jullie het aankomen? 

Hoe maakte je de verkeerde inschatting? 

Overzagen jullie de situatie?  

Hoe gingen jullie er mee om?  

Wie wist meer van de situatie dan jij?  
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Hoe kun je Reliability 
organiseren? 

 

 

Je creëert  collectieve 
mindfulness! 
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Mindfulness  een rijk bewust zijn van 

verschillen en het vermogen om in actie te 

komen 

 

Noodzakelijk om het onverwachte eerder te 

ontdekken en sneller te managen voordat het 

problemen worden 
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Wat kunnen we leren van 

organisaties die in gevaarlijke en 

dynamische omgevingen toch 

uitstekend blijven presteren 
 

 



HRO Academy Nederland 

HRO Development meeting Procesindustrie 29 mei 2013 

5 HRO Hallmarks 
 

1. Focus op onverwachte gebeurtenissen 

2. Niet simplificeren 

3. Gevoel voor operationele processen 

4. Investeer in veerkracht 

5. Respect voor expertise 
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Focus op afwijkingen 
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1. Focus op afwijkingen en zaken die mis 

(kunnen) gaan 

Actieve leerhouding 

• willen blijven leren van fouten en bijna-fouten 

 

Expliciet aandacht geven aan fouten: 

• meer aandacht voor mislukkingen, zaken die maar net goed zijn gegaan of  
vastlopers dan voor successen 

• Blame free evaluaties van fouten (van 20 minuten tot 2 maanden) 

• verbergen van fouten bemoeilijken 

 

Focus op fouten stimuleren: 

• managers gaan actief op zoek naar slecht nieuws en zwakke signalen 

• Bevorderen en belonen dat mensen problemen, fouten, vergissingen, en andere 
verstoringen rapporteren of met hun managers bespreken, ook als deze niet 
opgemerkt zijn 

 

Zorgen voor follow up: 

• regelmatige aanpassing naar aanleiding van de bespreking van iets wat niet 
goed gaat 
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Niet Simplificeren 
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2. Aandacht voor complexiteit, dynamiek en 

variëteit (niet simplificeren) 

Open houding: 

• Nooit simplificeren 

• Het streven om de status quo en routine steeds ter discussie te stellen 

• het waarderen van scepsis  

• betrokkenen zijn meer gericht op luisteren en het verkrijgen van een complete 
analyse dan op het inbrengen van de eigen mening, als zich iets onverwachts 
voordoet  

 

Elkaar stimuleren om niet te simplificeren: 

• vragen te stellen en niet alles direct als gegeven te beschouwen  

• bij het maken van een analyse te zoeken naar de dieperliggende oorzaken  

• zich vrij te voelen om problemen en lastige kwesties aan de orde te stellen 

• om afwijkende meningen te berde te brengen 

 

Nodig: 

• het hebben van vertrouwen in elkaar 

• het tonen van wederzijds respect 

19 
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Focus op het primaire proces 
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3. Focus op operationele processen 

Brede kennis van het operationele proces: 

• Leidinggevenden kennen het operationele proces goed 

• Mensen zijn vertrouwd met uitvoeringsaspecten die buiten de eigen functie zijn gelegen 

  

Operationele proces van nabij blijven volgen:   

• tijdens een normale dag ontmoeten medewerkers elkaar in voldoende mate om zich een 
goed beeld te kunnen vormen van de actuele stand van zaken 

• Mensen zijn altijd op zoek naar feedback over zaken die niet helemaal goed gegaan zijn 

 

Overzicht houden en kunnen ingrijpen: 

• medewerkers hebben toegang tot de nodige middelen indien zich onverwachte verrassingen 
voordoen 

• er is altijd iemand aanwezig die let op wat er gebeurt en altijd beschikbaar is voor advies in 
geval iets onverwachts plaatsvindt 

• indien zich problemen voordoen is er, m.n. voor de medewerkers in de frontlinie, altijd 
iemand bereikbaar en beschikbaar met voldoende bevoegdheden  

 

Actie wanneer nodig: 

• leidinggevenden grijpen in indien noodzakelijk 

• leidinggevenden houden voortdurend de werkbelasting in de gaten en zijn in staat 
aanvullende middelen in te zetten indien de werkbelasting te groot wordt 

 

21 
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Veerkracht en herstelvermogen 
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4. Veerkracht en herstelvermogen 

Oefenen en blijven leren: 

• er worden continu middelen vrijgemaakt voor het trainen en bijscholen van de 
uitvoerende medewerkers  

• de organisatie is actief betrokken bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden 

 

Beschikken over brede kennis en ervaring:  

• de uitvoerend medewerkers hebben meer dan genoeg training en ervaring om 
het type werk dat ze hebben te kunnen uitvoeren 

• medewerkers hebben meerdere informele contacten die kunnen worden benut 
om problemen op te lossen 

 

Zelfstandig kunnen handelen: 

• men wordt aangemoedigd zelf te bepalen welke handelwijze het meest geschikt 
is in een gegeven situatie 

• medewerkers kunnen hun kennis situatieafhankelijk toe te passen 

• medewerkers leren van hun fouten 

• Mensen kunnen op elkaar vertrouwen 

23 
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Respect voor expertise 
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5. Respect voor expertise 

Eigenaarschap 

• binnen de organisatie blijft iemand ‘probleemeigenaar’  totdat het is opgelost 

 

Expertise gaat boven positie: 

• binnen de organisatie worden kennis en ervaring hoger geacht dan de hiërarchische positie 
die iemand vervult 

 

Wederzijdse betrokkenheid: 

• medewerkers zijn gemotiveerd om hun werk  goed te doen 

• medewerkers kunnen zich goed verplaatsen in en respect opbrengen voor de aard van het 
werk van anderen 

 

Weten waar de kennis en ervaring zit: 

• als zich iets afwijkends voordoet weten medewerkers wie de kennis heeft om daarop zo 
goed mogelijk in te spelen 

• als zich iets onverwachts voordoet neemt de meest gekwalificeerde medewerker het besluit, 
ongeacht diens hiërarchische positie  

• het is vrij gemakkelijk om deskundige ondersteuning in te schakelen als zich iets voordoet 
waarvan men niet weet hoe daarmee om te gaan 

25 
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4 specifieke HRO condities 
 

1. Geinformeerde cultuur 

2. Gedeelde referenties 

3. Varieteit en redundantie 

4. Betrokken relaties 
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Geïnformeerde cultuur 



HRO Academy Nederland 

HRO Development meeting Procesindustrie 29 mei 2013 

Conditie 1: informatiegerichte cultuur 

• Elkaar continu op de hoogte houden 

• Niet blameren 

• Flexibele aandacht of organiseren: snel aanpassen 

als andere inzet of aandacht nodig is 

• Blijven leren: lessen vertalen naar actie 
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Gedeelde referenties 
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Conditie 2: Gezamenlijke referenties 

• Gezamenlijke visie, ambitie, kernwaarden, 

commitment 

• Gemeenschappelijke taal en definities 

• Gezamenlijke symbolen om gewenst gedrag weer in 

het geheugen te roepen 

• Actief leiderschap: expliciet support en 

voorbeeldgedrag 

 

30 
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Redundancy 
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Conditie 3: Redundantie bij het organiseren 

• Qua organisatievorm snel kunnen schakelen bij 

onverwachte situatie 

• Redundantie in mensen en systemen 

• In contact blijven met andere competenties 

• Systemisch denken: ken de verschillende schakels in 

de keten en hun behoeften   
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Relaties centraal 
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Conditie 4: Relaties centraal 

• Respectvolle interactie,  

aandacht voor elkaar 

• Mensen kennen elkaar goed 

• De persoon en zijn kwaliteiten staan  centraal in 

plaats van zijn of haar functie 

• Veel ruimte voor ontmoeting 
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Oppakken van zwakke signalen 
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Condities en kenmerken van HRO / niveau 4/5 

gedrag  
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HPO-conditie 3:  

Redundantie in 

organiseren 

HPO-conditie 1:  

Geïnformeerde 

cultuur 

HPO-conditie 2:  

Gemeenschappelijke  

referenties 

Kenmerken van mindful gedrag: 

1. focus op afwijkingen,  

2. Niet simplificeren,  

3. De operatie centraal stellen 

4. Veerkrachtig en vasthoudend  

5. Respect voor expertise.  

High  

performance 

door 

Betrouwbaarheid  

en kwaliteit 

‘0 fouten’  

 

Veerkracht: 
Vermogen om 

ongewenste 

gebeurtenissen te 

ontdekken 

en te managen Mindfulness:  
Scherp en  

alert blijven  
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HPO-conditie 4:  

Relaties centraal 
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5 kenmerken van mindful gedrag  

1. Focus op afwijkingen  Focus primair op (mogelijke) fouten, 
verstoringen en onverwachte gebeurtenissen, 
leer van fouten 

2. Niet simplificeren Stel zaken niet simpeler voor dan ze zijn, zoek 
voortdurend naar andere mogelijke 
verklaringen 

3. De operationele 
processen centraal 

Heb voldoende overzicht  over en inzicht in de 
operationele processen, blijf het operationele 
proces van nabij volgen 

4. Veerkrachtig en 
vasthoudend zijn 

Heb voldoende veerkracht, herstelvermogen, 
improvisatievermogen en competenties 

5. Respect hebben voor     
expertise 

Heb respect en ruimte voor expertise. Luister 
naar mensen die het kunnen weten en laat 
hun beslissen 
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Condities voor mindful organiseren  

0. Zorg dat de 
basiscondities aanwezig 
zijn. 

Creëer Veiligheid, Invloed van een ieder, 
Samenwerking. (VIS) Zorg voor competente en 
betrokken medewerkers met heldere 
verantwoordelijkheden 

1. Creëer een 
geïnformeerde cultuur. 

Een cultuur waarin ieder op de hoogte is van 
elkaars werkzaamheden, expertise,  

2. Zorg voor 
gemeenschappelijke  
referenties, waarden en 
normen. 

Gebruik dezelfde taal, definieer heldere waarden 
en normen, waar iedereen achter staat. 

Mensen moeten elkaar snappen en begrijpen. 

3. Zorg voor redundantie. 

 

Zorg voor een breed repertoire aan vaardigheden 
en kennis. Zorg dat je kunt schakelen tussen 
verschillende aanpakken. 

4. Stel de relatie centraal          Ken de ander. Werk vanuit aandacht en respect 
voor de werkzaamheden van anderen in- en 
extern. 
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Boven en onder het glazen plafond 

Onder het glazen plafond Boven het glazen plafond 

Managen van risico’s Managen van gedrag 

Systemen en technieken (disfunctionele) gedragspatronen 

Verwachte gebeurtenissen Onverwachte gebeurtenissen 

Gebeurtenissen zelf Context waarbinnen die 

gebeurtenissen kunnen plaatsvinden 

Preventie Veerkracht, herstelvermogen  

WAT kan plaatsvinden HOE iets kan plaatsvinden 


