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Wärtsilä Nederland is van mening dat niet genoeg aandacht aan veilig werken kan worden besteed. 

Zo start zij in 2012 weer met een veiligheidscampagne en reden voor Gerrit Bargeman, manager 

SHEQ en John Kamp, Business Support Manager (Wartsila Netherlands) om van ‘het moment’ 

gebruik te maken om de visie op veiligheid aan te scherpen. Onder begeleiding van Melanie van 

Bracht van SHE * Mel en Jacco van den Berg discussieerden professionals van de SHEQ afdeling en 

communicatiespecialisten over de nieuwe visie op veiligheid.

WORKSHOP VEILIGHEIDSVISE WARTSILA

Wat is jouw definitie van veiligheid?
Om de workshop praktisch in te kunnen steken, ontvingen 
de deelnemers tien vragen. Na een korte inleiding over 
veiligheid van Melanie waren de verschillende antwoorden 
het startsein voor een levendige en interactieve discussie.

De antwoorden van de deelnemers werden in steekwoorden 
en ‘geeltjes’ genoteerd. Gaandeweg de ochtend ontstond 
er een richting in welke de visie op veiligheid gezocht 
moest worden en werden uitspraken gedaan waar 
Wärtsilä nu staat voor wat betreft veiligheid. Ook werden 
voorzichtig acties verkend die volgend jaar uitgezet zouden 
moeten worden om op de veiligheidsladder een trede op 
te schuiven.worden om op de veiligheidsladder een trede 
op te schuiven.
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Vraag 1
Waar dient een dienst / een product aan te 
voldoen, wil het het predicaat veilig krijgen?

Vraag 2
Wie bepaalt of er gedurende de productie / 
dienstverlening veilig wordt gewerkt?

Vraag 6
Wie of welke organisatie is voor jou een rolmodel 
voor veiligheid/veilig werken?

Vraag 7
Welke steekwoorden mogen zeker niet ontbreken 
in onze visie op veiligheid?

Vraag 8
Op basis van je antwoorden, waar staat Wärtsilä 
op de veiligheidscultuur ladder?

 
 
Generatief 
VGM is de manier van werken. Medewerkers zijn ‘mindfull’ met wat fout zou kunnen gaan. 
’Dit is de manier waarop wij hier veilig werken’. 
 
Pro-actief  
Leiderschap en waarden op het gebied van veiligheid zijn de motor achter het verbeteren van processen. Er is 
een grote mate van vertrouwen tussen medewerkers en management. 
‘Wij werken aan alle problemen die wij kunnen vinden’. 
 
Calculatief 
Managementsystemen beheersen alle gevaren en zouden ongevallen moeten voorkomen.  
‘We hebben een ISO systeem, dat moet ongevallen voorkomen’. 
 
Reactief 
Er is veel aandacht voor veiligheid na een ongeval. Slecht nieuws wordt verborgen. 
 ‘Veiligheid vinden wij belangrijk, wij doen veel na een ongeluk’.   
 
Pathologisch 
Er voor zorgen dat men niet gepakt wordt. Ongevallen worden genegeerd.  
‘Wat maakt het uit, zolang we niet gepakt worden’.  
 
Het laatste half uur van de workshop nam iedere deelnemer een kwartiertje de tijd om zijn of 
haar definitie te formuleren. Aansluitend werden de verschillende visies met elkaar gedeeld en 
toegelicht. De dag na de sessie ontvingen alle deelnemers de visies en mochten deze met 
rapportcijfers waarderen. De  uitkomst was.  
 

We daily challenge each other to create a safe work environment  
Wij dagen elkaar dagelijks uit om een veilige werkomgeving te creëren. 

Het laatste half uur van de workshop nam iedere 
deelnemer een kwartiertje de tijd om zijn of haar 
definitie te formuleren. Aansluitend werden de 
verschillende visies met elkaar gedeeld en toegelicht. 
De dag na de sessie ontvingen alle deelnemers de 
visies en mochten deze met rapportcijfers waarderen. 
De uitkomst was.

We daily challenge each other to create a safe 
work environment 

Wij dagen elkaar dagelijks uit om een veilige 
werkomgeving te creëren.

Het MT van Wärtsilä Nederland is akkoord gegaan 
met deze visie die inmiddels in het decembernummer 
van het bedrijfsblad W-Work aan alle deelnemers is 
gecommuniceerd.
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