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Naar de next     level
BAM Infra op Safety Safari

Voor BAM heeft duurzaam veilig werken alles te maken 
met veiligheidscultuur. Het bedrijf wil dan ook zo hoog 
mogelijk stijgen op de Veiligheidsladder. Maar wat kun 
je bovenop de bestaande veiligheidsaanpak doen? 
Het bedrijf deed een succesvolle pilot met Safety Safari.

tekst Arjella van Scheppingen, Jos Bus en Jan Snijder

De nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, onderdeel van het ProRail RandstadRail-project.
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Naar de next     level
Het project UtARK is een huzarenstukje: de spoorver-

dubbeling tussen Utrecht Centraal en het Amsterdam- 
Rijnkanaal, inclusief de bouw van een nieuwe spoor-

brug en een viaduct. BAM Infra is er de hoofdaannemer. 
Meestal gaan aanbestedingen vooral over geld. Wie kan een 
klus zo voordelig mogelijk doen? Als opdrachtgever gooide 
ProRail het bij dit project over een andere boeg: wie levert de 
meeste kwaliteit en kan daarbij de omgeving zo veel mogelijk 
ontzien? Ook veilig werken was topprioriteit, bij de gunning 
en gedurende de uitvoering van het gehele project. 
Voor toenmalig hoofduitvoerder bij BAM Infra Robin Seitzin-
ger, projectmanager Bert de Jong en safety manager op het 
project Faisal Baboe was het al snel duidelijk dat een actievere 
betrokkenheid van medewerkers essentieel is om aan die hoge 
veiligheidseisen te voldoen. Daarin speelt versterking van de 
intrinsieke motivatie voor veilig werken een belangrijke rol.  

Hoe hoger op de Veiligheidsladder, des te meer de veiligheids-
aanpak verschuift naar gedrag, communicatie en samenwer-
king. In tijden waarin regelmatig wordt gewerkt met onder-
aannemers neemt het belang daarvan ook steeds meer toe.  
Seitzinger ging dus gericht op zoek naar een communicatieve 
aanpak en kwam uit bij Safety Safari (www.safetysafari.nl), een 
methodiek om de intrinsieke motivatie voor veilig werken te 
stimuleren en te borgen. De aanpak bestaat uit activerende 
tools waarin medewerkers zelf veiligheidskwesties signaleren, 
bespreken en ermee aan de slag gaan. Safety Safari biedt een 
mix van middelen en activiteiten, met de verandertheorie  
Theory U (Scharmer, 2009) als onderligger. 
“Voor ons was het belangrijk dat Safety Safari activerend is, 
een grote doe-factor heeft. En eenvoudig en toegankelijk is in 
het gebruik”, aldus de hoofduitvoerder. Maar ook de combina-
tie van een goed theoretisch fundament en een gezonde dosis 
praktijkervaring bleek essentieel. Voor het management was 
dit zelfs doorslaggevend voor een ‘go’ van het pilotproject. Eén 
voorwaarde: we moesten onderzoeken of deze aanpak effectief 
is en wat we ervan kunnen leren. De hamvraag: draagt Safety 
Safari bij aan de intrinsieke motivatie voor veilig werken en tot 
veiliger manieren van (samen)werken?

Veiligheidskwesties in beeld 
Kenmerkend element van de aanpak is de Safety Safari-app, een 
interventietool die tegelijkertijd fungeert als meetinstrument. 
De app is gebaseerd op het principe van photo voicing: medewer-
kers maken met de app een foto van opmerkelijke veiligheids- 
situaties en kunnen die voorzien van commentaar. Het gaat na-
drukkelijk om onveilige én om veilige werksituaties. De foto’s 
worden besproken in toolboxmeetings. Medewerkers bespreken 

de door henzelf gesignaleerde onveilige situaties en bedenken 
samen oplossingen. En veilige werkpraktijken worden (h)er-
kend, vastgelegd, besproken en verder verspreid. Via de appmo-
dule analytics worden de (on)veilige werksituaties ingedeeld en 
gelokaliseerd. Daarmee biedt de aanpak inzicht in de top 5 van 
risico’s en oorzaken. En inzicht in de goede werkpraktijken, een 
inspiratiebron voor veilig vakmanschap. 

Pilot 
Het pilotproject duurde een half jaar. Deelnemers aan de pilot 
waren 25 medewerkers van verschillende afdelingen, van wie 
20 van onderaannemers. Zij werken als grond- of ijzerwerker, 
machinist, lasser, maatvoerder, straler/schilder, uitvoerder en 
projectmanager. Deze medewerkers zijn uitgenodigd voor een 
kick-off-bijeenkomst waar het werken met de app is toege-
licht. Medewerkers konden er daarna zelf eenvoudig mee aan 
de slag. De foto’s zijn besproken op de maandelijkse toolbox-
meetings. Tussentijds vulden de medewerkers vragenlijsten 
in en is de aanpak ook kwalitatief geëvalueerd. Het vragen-
lijstonderzoek bestond uit vragen naar veilig werkgedrag en 
naar motivatie daarvoor. Voorafgaand aan de aanpak is een 
nulmeting ingevuld, na vier maanden een nameting. De ver-
schillen zijn statistisch getoetst met T-testen. De vragen naar 
motivatie zijn ontleend aan de Self Determination Theory 
(SDT, Ryan & Deci, 2000), een motivationele theorie voor per-
soonlijk leiderschap. Ter toelichting zijn in de vragenlijst ook 
open vragen gesteld. De informatie uit de analytics-module is 
besproken met het management en veiligheidsfunctionaris-
sen. Daarbij is ook een eerste verkenning gedaan in hoeverre 
de aanpak aansluit bij en invulling geeft aan de vereisten van 
het certificatieschema van de NEN Veiligheidsladder. 

Wat brengt Safety Safari teweeg?  
Opvallend was dat de medewerkers bij de start van het project 
vrijwel allemaal al erg positief waren over het veiligheidsover-
leg binnen BAM. Met scores variërend van een 8,5 voor het be-

De medewerkers 
vinden het leuk om 
zelf foto’s te maken 
van hun eigen werk
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spreken van veiligheid in de dagstart tot een 9,2 voor de tool-
boxmeetings. Dat riep nadrukkelijk de vraag op of Safety Safari 
daar nog wel iets aan zou kunnen toevoegen. Waar zit de rek 
in een goede veiligheidsaanpak? 

Ondanks deze hoge mate van tevredenheid leidde Safety Safari 
tot enthousiasme en betrokkenheid. De 25 medewerkers heb-
ben in 3 maanden tijd 91 veiligheidskwesties in beeld gebracht 
en besproken: 41 veiligheidsproblemen, 50 goede veiligheids-
praktijken. De top 5 veiligheidskwesties zijn: 
1. Afzettingen, hekwerken en dergelijke 
2. Orde en netheid 
3. Begaanbaarheid van de bouwplaats 
4. Valgevaar 
5. Afscherming van gevaren 

Resultaat 1: Safety Safari geeft nieuwe inzichten en zet aan tot 
veiliger (samen)werken 
Voor 72 procent van de deelnemers leidt Safety Safari tot ande-
re inzichten over veiligheid, voor 84 procent leidt het tot een 
veiliger manier van (samen)werken. 

Safety Safari verbreedt de blik op veiligheid. Enkele quotes:  
 » “andere inzichten op het project, ook situaties waar je niets 

mee te maken hebt” 
 » “meer aandachtspunten door het zien van foto’s”
 » “beter om je heen kijken en oplossen ervan”
 » “dingen kunnen altijd anders, iedereen heeft een eigen kijk 

op veiligheid”

De doorgevoerde veranderingen variëren van meer bespreken 
met elkaar tot meer bewustzijn en eerder doorvoeren van vei-
ligheidsmaatregelen. 

In de woorden van de deelnemers: 
 » “bespreken met collega”
 » “soortgelijke situaties eerder herkennen” 
 » “bewust van risico’s”
 » “beter letten op collega”
 » “valgevaar zien en afzetten” 
 » “elkaar aanspreken bij bouwafzetting”

Tabel 1 toont de beleving van medewerkers over veilige werk-
praktijken binnen het team, voor en na het project. Vooral het 
overleg en de samenwerking rond veilig werken zijn verbeterd.  

Resultaat 2: de intrinsieke motivatie voor veilig werken stijgt 
Opvallender misschien nog wel: door het werken met de app 
stijgt de intrinsieke motivatie voor veilig werkgedrag (zie tabel 
2). Hierbij geldt 1 = lage motivatie, 4 = hoge motivatie. 

Resultaat 3: Safety Safari activeert en enthousiasmeert en biedt 
mogelijkheden voor borging 
De medewerkers waarderen de Safety Safari-aanpak met een 
7,9. Het werken met de app blijkt een duidelijk pluspunt. De 
medewerkers vinden het leuk om zelf foto’s te maken van hun 
eigen werk. Die bespreken tijdens de toolboxmeetings activeert 
en enthousiasmeert. Doordat veiligheid visueel wordt, commit-
teren medewerkers zich makkelijker aan afspraken dan bij al-
leen tekstuele meldingen. Meer nog dan het samen oplossen 
van veiligheidsproblemen inspireert het bespreken van veilig 
vakmanschap. In de woorden van de deelnemers:  
 » “elkaar complimenten geven in plaats van corrigeren” 
 » “ik vind dat veiligheid hierdoor positief wordt benaderd” 

Gebruik van de app stimuleert het proactief handelen (snelle 
reactie op situatie). Als voorbeeld gebruikten de medewerkers 

Medewerkers maken met de app een foto van opmerkelijke veiligheidssituaties en kunnen die voorzien van commentaar. 
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de app voorafgaand aan een naderende storm om veilige werk-
praktijken voor die specifieke situatie te delen.
Medewerkers hebben zich het gebruik van de app eigen ge-
maakt en passen hem standaard toe. De combinatie met tool-
boxen zorgt voor structurele borging. Als vervolgstap opperden  
medewerkers de suggestie om aan de hand van foto’s perio-
diek ook verdiepend in te gaan op bepaalde veiligheidsthema’s.  
Met de actieve(re) inbreng van medewerkers en meer bottom-
up communicatie sluit Safety Safari aan bij de vereisten van de 
hogere treden van de NEN Veiligheidsladder. Meer specifiek 
gaat het om actieve betrokkenheid, zelf aandragen en uitwisse-
len van verbeterideeën, risicodialoog over en het zelf (h)erken-
nen van veiligheidskwesties, en dynamisch veiligheidsoverleg. 
Een systematisch gebruik van de analytics-module sluit ook 
aan bij de innovatieve reviewvereisten van de NEN-norm: het 

systematisch informeren van het management, het toepassen 
van innovatieve V&G-methoden en technieken en het toepas-
sen van innovatieve reviewmethoden voor veiligheidsgedrag. 

Conclusie 
De bevindingen vanuit deze pilot wijzen erop dat een commu-
nicatieve, bottom-up veiligheidsaanpak als de Safety Safari op 
een motiverende manier bijdraagt aan het streven naar een 
next level veiligheidscultuur. Maar het betreft hier een klein-
schalige pilot in een korte periode onder een selecte groep me-
dewerkers. Een voorbehoud is dan ook nodig, generalisaties 
zijn niet mogelijk. Voor robuustere uitspraken over de effecti-
viteit is meer onderzoek nodig in meer verschillende situaties 
en met controlegroepen.

Met deze beperking in het achterhoofd wijst deze pilot niette-
min uit dat Safety Safari een eenvoudige en toegankelijke aan-
pak is die medewerkers aanspreekt en triggert om zelf veilig-
heidskwesties te signaleren, te bespreken en aan te pakken. De 
aanpak enthousiasmeert, motiveert en zet aan tot veiliger ma-
nieren van (samen)werken. En het belangrijkste: de intrinsieke 
motivatie voor veilig werken stijgt.
Ondanks de hoge standaard van veiligheidsoverleg aan de start 
van het project zien de medewerkers uit de pilot meerwaarde 
in de Safety Safari-aanpak. 
Zij voelen zich persoonlijker betrokken, de app leidt tot een 
actieve en inspirerende manier van bespreken van veiligheid 
in de toolboxen. De positieve benadering, de aandacht voor vei-
lig vakmanschap, is voor hen een welkome aanvulling op de 
bestaande praktijken. Tot slot – en niet onbelangrijk – spreekt 
de eenvoud van de aanpak aan. Iedereen kan er direct mee aan 
de slag. 

Arjella van Scheppingen is zelfstandig onderzoeker en adviseur, 
Jos Bus is communicatie-adviseur, Jan Snijder is veiligheidskundig 
adviseur.

*** statistisch significante verschillen (*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001)
Tabel 1: Beleving medewerkers van veilige werkpraktijken binnen het team

Als team bespreken we goede, veilige werksituaties om 
ervan te leren***

Als team overleggen we als het nodig is direct over  
veiligheidskwesties***

Binnen ons team krijgt iedereen die veilig werkt daar-
voor voldoende waardering*

Als team pakken we onveilige situaties snel op**

Als team zijn we voldoende alert om onveilige situaties 
te signaleren

Als team  werken we goed samen om de veiligheid te 
verbeteren***

4              4,1            4,2           4,3           4,4            4,5            4,6            4,7            4,8

Voor        Na

*** statistisch significante verschillen (p<0.001)
Tabel 2: Door het werken met de app stijgt de intrinsieke motivatie 

voor veilig werkgedrag

Melden onveilige 
situaties of 

incidenten***

3,57

3,43

3,62

3,75

3,9

3,7

Veiligheid bespreek-
baar maken tijdens 
het werkoverleg***

Verbeterideeën 
voor veilig 

werken oppaken

4

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

Voor        Na
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