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In de wegenbouw gebeuren veel ongelukken.  
Hoe kunnen bedrijven ongevallen en bijna-ongevallen 
terugdringen? Wegenbouwer KWS Infra timmert  
aan de weg met een cultuurveranderingstraject.

Blik op 
scherp

Wegenbouwer KWS communiceert 
voor de verandering

tekst Jos Bus

Veilig gedrag begint bij jezelf en bij je werk eerlijk en open bekijken en bespreken.
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KWS Infra is een van de grootste 
wegenbouwers van Nederland. 
Het bedrijf produceert circa 20 

procent van al het asfalt in ons land. 
De organisatie, die opereert vanuit 
acht vestigingen en een aantal neven-
vestigingen, heeft ruim 2700 mede-
werkers in dienst. Daarnaast is er een 
groot aantal dochters en deelnemingen 
die specialistische producten en dien-
sten leveren zoals geluidsschermen, 
(kunstgras) sportvelden, hergebruik 
van licht verontreinigde grond en het 
opsporen van niet-ontplofte explosie-
ven.
Het werk in de wegenbouw is riskant. 
Elk jaar overlijdt een aantal wegenbou-
wers, meestal door aanrijdingen met 
langsrazend verkeer of bouwvoertui-
gen in het eigen werkvak. Lange tijd 
bleven de zeer ernstige en dodelijke 
ongevallen KWS Infra bespaard. Vanaf 
1995 tot 2006 was de ongevals- en ver-
zuimfrequentie zelfs laag, maar daarna 
begon hij te stijgen en in 2009 sloeg 
het noodlot toe: twee dodelijke onge-
vallen in een jaar tijd.
“Uit de ongevalsanalyses kwam naar 
voren dat we bij KWS een gedrags- en 
cultuurprobleem hadden rond veilig 
werken,” zegt veiligheidskundige Roel 
Korf van de landelijke KAM-afdeling 
van KWS Infra. “We moesten structu-
reel zaken veranderen om in de toe-

komst dergelijke ongelukken uit te 
bannen.” Korfs collega-veiligheidskun-
dige Roeline Soer zette een cultuurme-
ting op: “Dat ging niet zomaar: cultuur 
klonk voor het management toch wat 
‘geitenwollensokkenachtig.’ De directie 
zag uiteraard wel in dat er maatregelen 
genomen moesten worden, maar wel-
ke? Men zat aanvankelijk vooral op de 
lijn van het verhogen van veiligheids-
bewustzijn bij uitvoerenden en bouw-
plaatsmedewerkers. Na enige tijd be-
gon het besef door te dringen dat het 
verder moest gaat dan dat. Veilig wer-
ken is niet enkel weten hoe je veilig 

werkt. Het management en alle lei-
dinggevenden moeten het goede voor-
beeld geven. Als zij niet ten diepste 
doordrongen zijn van de noodzaak en 
de maakbaarheid van veiligheid, en dat 
niet uitdragen, is elke veranderpoging 
tot mislukken gedoemd.”
Het management schaarde zich achter 
de bedrijfsbrede ommezwaai. Er werd 
bij alle vestigingen een Hearts and 
Minds-veiligheidscultuurmeting ge-
daan. Dat was de basis voor de veran-

deranalyse. Soer, die samen met de 
KAM-coördinatoren van alle vestigin-
gen de cultuurmeting uitvoerde, licht 
toe: “We hebben de bevindingen uitge-
breid met het management geanaly-
seerd. Het bleek cruciaal om de inzich-
ten gezamenlijk te delen. Dat 
resulteerde in een vijftig punten-verbe-
terlijst. Daarmee is iedere vestiging 
aan de slag gegaan.”

Blikopenersessies
Een aantal verbeterpunten kreeg extra 
gewicht in de veranderslag. Zo kwam 
uit de meting prominent naar voren 

“Als we niet veilig werken, 
kunnen we straks helemaal 
niet meer werken”

dat de communicatie over veiligheid 
nog te veel eenrichtingsverkeer (van 
leiding naar medewerkers) was en 
daarnaast onvoldoende was afgestemd 
op het niveau van de ontvanger. Ook 
vertoonden leidinggevenden onvol-
doende voorbeeldgedrag rond veilig 
werken. Medewerkers en teams die 
goed presteren op veilig werken, wer-
den daarvoor nauwelijks beloond met 
complimenten of aandacht.
De inmiddels ingestelde stuurgroep 
Veiligheidscultuur, bestaande uit ma-
nagers, leidinggevenden, medewerkers 
en leden van de ondernemingsraad, 
besloot een externe partij in te schake-
len. Samen met KWS Infra ontwikkel-
de communicatiebureau Arboriginals 
een interne campagne die KWS’ers an-
ders leert kijken, werken en communi-
ceren. Een campagne die raakt, prik-
kelt en blijft hangen. En die jaren mee 
kan, want veranderen vergt nu een-
maal tijd en vasthoudendheid. Als 
campagnetitel werd gekozen: ‘Blik op 
Scherp.’
Achter die titel schuilt een veranderme-
thodiek. In een notendop: na zes weken 
werken in willekeurig welk bedrijf raak 
je bedrijfsblind. Wat je voor die tijd nog 
opviel als bijzonder, afwijkend of gevaar-
lijk, begint al snel deel te worden van je 
denken en doen. Je gaat op in de heer-
sende cultuur. Je vertoont het gedrag dat 
blijkbaar de norm is, en je hebt het niet 
meer door. De campagne is erop gericht 
om elkaars blik continu scherp en fris te 
houden. Hoe? Door een nieuwe vorm 
van werkoverleg en toolboxmeetings te 

Scoren voor de Blik op Scherp-fotocompetitie.



14 arbo 7|8|2012 arbo 7|8|201214

introduceren, de zogeheten ‘blikope-
nersessies.’ In die korte reguliere bij-
eenkomsten is veilig werken geen lastig 
verplicht agendapunt, zoals vaak tijdens 
werkoverleg of toolboxmeetings. Het is 
een moment om in het team met een 
open blik naar het werk te kijken, een 
discussie aan te gaan en verbeterafspra-
ken te maken. Want pas als je een helde-
re afspraak hebt gemaakt, kun je elkaar 
ook aanspreken op gedrag en regels. De 
opzet is: medewerkers dienen een foto 
in van werksituaties die ze erg goed vin-
den (zo willen we werken) en van situa-
ties die ze verbeterd willen zien (dit kan 
niet door de beugel). Samen met de 
teamleider spreken ze verbeteracties af. 
Dat kunnen zowel gedragsmatige als 
organisatorische of technische maatre-
gelen zijn. Ze kunnen zowel binnen het 
handelingsveld van het team liggen als 
verderop in de interne of externe sa-
menwerkingsketen. Ook werkvoorberei-
ding, calculatie, directie en opdrachtge-
vers komen zo in beeld. Op die manier 
wordt veilig werken een kwestie van sa-
menwerken door alle hiërarchische la-
gen heen. Het verwijdert filters en blok-
kades voor verbetering uit de 
organisatie. Arboriginals heeft een digi-
taal instrument – ‘blikopener’ genaamd 
– ontwikkeld die deze manier van dia-
loog en het maken van afspraken facili-
teert. Elk team kan zijn eigen verbeter-
foto’s, acties en afspraken zelfstandig 
beheren en desgewenst delen met ande-
re teams.

Topprioriteit
Tijdens een aantal kick-off events leerden 
alle vijfhonderd KWS-directeuren, ma-
nagers, uitvoerders en projectmanagers 
werken volgens de Blik op Scherp-me-
thodiek. Aan de hand van veilig/onvei-
lig-foto’s die alle deelnemers voor aan-
vang moesten inzenden werd de nieuwe 
manier van risico’s bekijken, analyseren 
en bespreken geoefend. Roel Korf: “De 
bijeenkomsten hadden onverwacht veel 
impact. Het zien en bespreken van con-
crete werksituaties maakte veel discus-
sie los. Het thema veilig werken is echt 
meer top of mind geworden. Als je met 
honderd collega’s een dag bij elkaar 
bent in een open en prikkelende sfeer, 
kun je ook bijna niet anders dan de 
boodschap oppikken. Dat komt ook 
doordat het topmanagement met hart 
en ziel heeft uitgesproken dat veilig wer-
ken topprioriteit is. Het voorkomen van 
ongelukken is net zo belangrijk als geld 

KWS-veiligheidskundigen Roeline Soer en Roel Korf.

Hoe geef je leiding aan veilig werken?

Welk werk vinden we veilig, welk werk onveilig en waarom?
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verdienen – zo ronduit werd het uitgedragen. Want als we niet 
veilig werken, kunnen we over een aantal jaren helemaal niet 
meer werken.”
Roeline Soer vult aan: “Het ging over zeer wezenlijke zaken, 
dat voelde iedereen. Over je stijl van leiding geven en over je 
eigen overtuigingen. Over positie durven kiezen. En over an-
ders met elkaar en je medewerkers communiceren. Het ver-
zandde niet in discussies over wel of niet een helm dragen. 
Daar hebben techneuten nogal eens een handje van, want 
dan heb je het over makkelijke regels en kun je veilig in je 
comfort zone blijven. Dat kon nu niet en dat deed men ook 
niet. Een groot compliment voor de moed en durf van onze 
leidinggevenden.”
KWS Infra is vastbesloten de nieuwe manier van kijken en 
communiceren in alle bedrijfslagen te verankeren. Over een 
tijd wordt de cultuurmeting herhaald en worden de vorderin-
gen geëvalueerd. Korf: “We hebben drie jaar uitgetrokken om 
een trede te stijgen op de cultuurladder. We houden de onge-
valsstatistieken scherp in de gaten. Het ziet ernaar uit dat de 
dalende trend al is ingezet.” 

“Veilig werken is niet 
enkel weten hoe je 
veilig werkt”

Jos Bus is directeur van Arboriginals. 
www.safetysafari.nl

Weg met de arbosupporters

Zolang arbo bestaat, zijn er arbosupporters. Vroe-
ger heetten zij veiligheidskundigen, later kwamen 
er arbodeskundigen, arbocoördinatoren, kerndes-
kundigen en preventiemedewerkers. Maar het 
idee was altijd hetzelfde: een werkgever heeft vol-
gens de Arbowet allerlei verplichtingen en heeft 
volgens diezelfde wet de verplichting om zich bij 
naleving daarvan te laten ondersteunen. Het is de 
verplichting der verplichtingen. Met heel prakti-
sche consequenties. Want wettelijke verplichtin-
gen creëren behoeften, in dit geval aan ondersteu-
ners. Zo is er de afgelopen decennia een heel 
arbocircus ontstaan van opleidingen, verenigin-
gen, congressen, tijdschriften en websites. Alle-
maal bedoeld voor die supporters.

Er zijn nogal wat wetten waar de Nederlandse bur-
ger zich aan moet houden. En wie ervoor kiest om 
specifieke activiteiten te ondernemen, krijgt te ma-
ken met specifieke wetten. Wie een auto wil be-
sturen, een bordeel wil beginnen of patiënten wil 
genezen, kan erover meepraten. Steeds vaker is de 
burger vrij om zelf te bepalen hoe hij aan al die 
wettelijke verplichtingen wil voldoen. En als daar 
specifieke kennis of vaardigheden voor nodig zijn, 
dan moet de burger daar een diploma of bewijs 
voor halen. Niet iedereen mag zomaar een auto 
besturen of een bedrijf beginnen.

Maar voor het thema arbo is alles van oudsher an-
ders georganiseerd. Daar schrijft de Moeder der 
Verplichtingen niet voor dat een werkgever kennis 
van arbo moet hebben. Nee, de wet schrijft voor 
dat hij zich laat bijstaan door een door hem aange-
wezen supporter. Daar zouden we bij andere, ver-
gelijkbare onderwerpen hartelijk om lachen. Een 
verkeerspreventiemedewerker die, gezeten naast 
de bestuurder, de automobilist ondersteunt bij het 
voldoen aan de verkeersregels. Dat neemt toch 
niemand serieus?

Eigenlijk raar, dat er zoiets bestaat als een arbosup-
porter. Bovendien loert het gevaar dat de suppor-
ter al snel speler wordt of, nog erger, probleemei-
genaar: “Jaap gaat over arbo, dan kunnen wij 
gewoon doorwerken.” Dus wordt Jaap in een spe-
ciale cursus geleerd hoe hij zo’n valkuil moet zien 
te vermijden. Terwijl de valkuil ontstaat door het 
simpele feit dat Jaap bestaat. 

Afschaffen dus, die ondersteuners. En dat hele ar-
bocircus moet zich veel meer richten op de spe-
lers, de werkgevers en werknemers, en niet op al 
die supporters. 


