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VEILIGHEIDSBEWUSTWORDING 
 
BG consulting helpt medewerkers zich meer bewust te worden van onveilige situaties in het werk en 
wat veilig werken vraagt aan gedrag. Dit op het terrein van Arbo-veiligheid en/of Security. Centraal in 
onze aanpak staat het gedrag van medewerkers. Hoe handelen zij, waar liggen blinde vlekken en hoe 
spreekt men elkaar aan op onveilig gedrag. We begrijpen dat een succesvolle aanpak rekening houdt 
met uw organisatiecultuur en de specifieke omstandigheden waarin uw organisatie zich bevindt. In 
onze aanpak verschaffen we medewerkers inzicht in de ‘Ist’ en ‘Soll’ situatie op het betreffende 
veiligheidsthema, zorgen we ervoor dat medewerkers meer bekend zijn met veiligheidsrisico’s en 
borgen we resultaten in termen van organisatie (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden) en 
(aanspreek)gedrag. We maken hierbij gebruik van beproefde maar ook creatieve interventies. 
 
We starten een veiligheidsbewustwordingsprogramma normaliter met het opzetten van een 
stuurgroep. Het is in dit comité dat het programma wordt opgezet en besluiten worden genomen. In 
deze stuurgroep nemen plaats een vertegenwoordiger vanuit het management, een HR professional, 
inhoudsdeskundigen (bv. arbocoördinator, preventiemedewerker, adviseur integrale veiligheid) en 
een  vertegenwoordiger van de ondernemingsraad. De stuurgroep ontwikkelt de initiatieven die in 
een of meerdere werkgroepen worden uitgewerkt en uitgevoerd. 
In onze aanpak gaan we uit van het gegeven dat voor veiligheidsbewustwording meerdere kortere 
interventies beter werken dan een eenmalige groot opgezette bijeenkomst. We stellen daarom met 
de stuurgroep een activiteiten(jaar)kalender op, gericht op het thema ‘veiligheid en onveiligheid in 
het werk’. Op deze kalender plaatsen we allerlei korte activiteiten die, vaak op een leuke, ludieke 
manier, de aandacht voor veiligheid in werk vergroten. Daarnaast ontwikkelen we activiteiten die op 
een meer directe manier bijdragen aan de kennis en vaardigheid van medewerkers gericht op 
veiligheid. We maken hierbij gebruik van onze ervaring op dit terrein maar spelen ook in op de 
actualiteit en het momentum in uw organisatie. 
 
Aangezien we willen weten wat de resultaten zijn van de ondernomen activiteiten bepalen we vooraf 
de criteria die voor u gelden als succesfactor. Dit kunnen ‘harde’ criteria zijn zoals het aantal 
medewerkers dat gecertificeerd raakt in VCA of zich heeft bekwaamd in reanimatie. Daarnaast 
stellen we criteria vast aan de ‘zachte’ kant waaronder bijvoorbeeld de mate waarin medewerkers 
elkaar aanspreken op (on)veilig gedrag. We borgen de resultaten niet alleen in gedrag van 
medewerkers maar ook in reguliere structuren zoals het werkoverleg en het functioneringsgesprek. 
Gezamenlijk moeten de harde en zachte resultaten een tastbare versterking laten zien van de 
bestaande veiligheidscultuur.   
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