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Samenvatting 
 

Deze thesis bestaat uit twee studies. In de eerste studie is een exploratief onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidscultuur 

in de Nederlandse bouwsector door middel van de Nosacq-50-vragenlijst onder 1221 uitvoerende medewerkers in deze 

sector. Deze groep is vergeleken met een referentiegroep bestaande uit medewerkers van bedrijven uit verschillende 

sectoren en landen. Om de veiligheidscultuur in de bouwsector beter en efficiënter te kunnen onderzoeken is in de tweede 

studie een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, op basis van de Nosacq-50, en uitgezet onder 175 medewerkers om deze te 

testen op betrouwbaarheid en validiteit. 

In de eerste studie scoort de Nederlandse bouwsector, in vergelijking met de internationale steekproef, 

significant lager op ‘medewerkers commitment’, ‘medewerkers prioriteit’, ‘onderlinge communicatie, leren en 

vertrouwen’ en ‘vertrouwen in het veiligheidssysteem’. Op de veiligheidscultuurdimensies ‘management commitment en 

prioriteit’ en ‘management empowerment’ scoort de sector hoger, maar het verschil is minimaal. Voornamelijk de lage 

score op ‘vertrouwen in het veiligheidssysteem’ is een aandachtsgebieden voor de Nederlandse bouwsector.  

In de tweede studie is de vragenlijst doorontwikkeld en ingekort zodat deze beter bruikbaar is in de bouwsector. 

De constructvaliditeit van de vragenlijst is aangetoond met een principale componenten analyse (PCA) en 

betrouwbaarheidsanalyse. De convergente validiteit is aangetoond door middel van correlatieonderzoek tussen de 

vragenlijst en een tweetal andere schalen, namelijk veiligheidsmotivatie en veiligheidsgedrag. Daarnaast is een mediatie-

effect onderzocht, waarin veiligheidsmotivatie optrad als partiële mediator tussen veiligheidscultuur als onafhankelijke en 

veiligheidsgedrag als afhankelijke variabele. De divergente validiteit van de verkorte vragenlijst met werktevredenheid is 

niet aangetoond zoals verwacht. Ook werktevredenheid correleerde hoog met veiligheidscultuur. Uit een exploratief 

onderzoek blijkt dat veiligheidscultuur als een mediërende variabele kan worden beschouwd tussen de onafhankelijke 

variabele werktevredenheid en afhankelijke variabele veiligheidsmotivatie. Ondanks dat de divergente validiteit niet is 

aangetoond, is de verkorte en aangepaste vragenlijst mogelijk een betrouwbaar alternatief voor de bouwsector. Een extra 

verdieping naar de relatie tussen werktevredenheid en veiligheidscultuur is daarbij een mogelijke richting voor 

vervolgonderzoek. 
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1 Inleiding 
 

Zorgen voor een veilige organisatie en werkomgeving is tegenwoordig een belangrijke verantwoordelijkheid 

van werkgevers (Boselie, 2010). Waar in het begin van de industriële revolutie nog voornamelijk aandacht 

werd besteed aan de productiviteit, zorgt een goede werkgever er tegenwoordig voor dat een werknemer zijn 

functie over een lange periode gezond en met minimale gevaren kan uitvoeren (Boselie, 2010). Dit levert 

beide partijen voordeel op. De werknemer verdient zijn geld op een gezonde en duurzame manier en de 

werkgever heeft langdurig een fitte en gemotiveerde arbeidskracht tot zijn beschikking.i 

Het creëren van een veilige organisatie is niet in elke sector even gemakkelijk. Zo zijn de risico’s in 

de bouwsector aanzienlijk groter dan bij een gemiddelde kantoorbaan. Werknemers in de bouwsector 

gebruiken gevaarlijke apparaten en ook de werkplekken van bouwvakkers, zoals op hoogte, zitten vol met 

risico’s (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [MinSZW], 2012). Daarnaast is in sommige 

organisaties veiligheid dieper in de cultuur en de manier van werken verankerd dan in andere. De 

luchtvaartsector heeft dit bijvoorbeeld in vergelijking met de bouwsector stevig ontwikkeld (Hudson, 2001). 

Luchtvaartorganisaties zijn er constant op gefocust dat fouten, of het zich niet houden aan de regels en 

procedures desastreuze gevolgen kunnen hebben. Positief is dat bouwbedrijven tegenwoordig ook op 

verschillende niveaus systematisch omgaan met de bescherming van werknemers. Managementsystemen in 

de bouwsector zijn ingericht om veiligheid te monitoren en te reageren op trends in de organisatie, en op lager 

niveau zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en technische beveiligingen beschikbaar om directe gevaren 

af te wenden of te voorkomen.  

 

1.1 Aanleiding 

Ondanks de intensieve aandacht voor veiligheid blijkt uit de praktijk dat de bouwsector nog steeds onveiliger 

is dan noodzakelijk (Loo, Ipenburg, Verhallen, & Willeboordse, 2013). De bouw is een sector waar 

bijvoorbeeld hetzelfde type ongevallen zich frequent blijven herhalen (Guldenmund & Swuste, 2013). Daar 

komt bij dat de prioriteit, vooral nu tijdens de economische crisis, ligt bij het zo efficiënt en effectief mogelijk 

werken (Kroft, 2013). Veiligheid verdwijnt in de praktijk als eerste van de agenda, met als gevolg dat 

ongevallen nóg sneller plaatsvinden (Krause, 2005). In 2011 werden in de bouwsector ondanks alle 

veiligheidsvoorschriften, managementsystemen en beschermingsmiddelen 389 ongevallen gemeld (MinSZW, 

2012). In werkelijk ligt dat aantal waarschijnlijk hoger doordat bedrijven niet elk (bijna) ongeval rapporteren. 

De organisatiecultuur van bouwbedrijven is mogelijk een belangrijke oorzaak van het grote aantal 

ongevallen. Doordat het geen gemeengoed is om je als medewerker goed te beschermen (Coffey, 2010), 
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gebeurt het nog regelmatig dat medewerkers risicovol gedrag vertonen of veiligheidsmiddelen niet gebruiken, 

met als gevolg dat er ongevallen plaatsvinden (Choudhry, Fang, & Mohamed, 2007). 

Een goede veiligheidscultuur zorgt daarentegen voor een vermindering van het aantal ongevallen 

(Beus, Payne, Bergman, & Arthur, 2010; Kines et al., 2011). Op het moment dat een organisatie een goede 

veiligheidscultuur heeft en het gemeengoed is om je als medewerker veilig te gedragen, wordt de kans op 

ongevallen kleiner (Beus et al., 2010). De sociale context, waaronder de cultuur, bepaalt tenslotte grotendeels 

het gedrag van het individu (Brown, 2000). 

 

1.2 Doelstelling  

Het doel van deze thesis is tweeledig. Het eerste deel is exploratief en heeft als doel een beeld te schetsen van 

de veiligheidscultuur in organisaties in de Nederlandse bouwsector. Er zijn veel gegevens over ongevallen 

bekend in deze sector (MinSZW, 2012), maar veiligheidscultuur wordt hier nog niet in meegenomen. Een 

eerste kwantitatieve weergave van de veiligheidscultuur in de bouwsector en een vergelijking met een 

internationale vergelijkingsgroep is eventueel een goede aanvulling. Deze vergelijking is mogelijk doordat 

begin 2012 een commercieel onderzoek is uitgevoerd op basis van de Nosacq-vragenlijst (Kines et al., 2011). 

Deze gegevens zijn nog niet vergeleken met de internationale steekproef, die uitgevoerd is met dezelfde 

vragenlijst.Vii Om inzicht te krijgen in het niveau van de veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector is 

het waardevol om de verzamelde gegevens in perspectief te plaatsen door deze alsnog te vergelijken met de 

gegevens uit een internationaal onderzoek.  

Het tweede doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een korte veiligheidscultuurvragenlijst die 

specifiek gericht is op bouwbedrijven. Er zijn op dit moment diverse vragenlijsten beschikbaar die 

veiligheidscultuur meten (Eeckelaert, Starren, Van Scheppingen, Fox, & Brück, 2011), maar deze zijn over 

het algemeen vrij lang of niet toegespitst op de bouwsector. Mogelijk gevolg is dat de vragen niet goed 

begrepen worden of dat de aandacht snel verloren gaat, wat afbreuk doet aan de betrouwbaarheid en validiteit 

van de vragenlijst. Personeel in de bouwsector bestaat bijvoorbeeld voornamelijk uit mannen (96%), meestal 

jonger dan 45 jaar (60%) en een groot gedeelte van de beroepsbevolking in de bouw is laag opgeleid (33%) 

(Munnik, van der Goorbergh, & Veeken, 2012). Het doel is om een kortere versie van de eerder gebruikte 

Nosacq-lijst te ontwikkelen, met minder, eenvoudiger geformuleerde vragen en met eenduidigere 

antwoordcategorieën, zodat de vragen, zowel in aantal, lengte als inhoud aansluiten bij de belevingswereld en 

het opleidingsniveau van de participanten.  
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1.3 Theoretisch kader en onderzoekshypothesen  

Onderzoeken naar ongevallen buiten de bouwsector hebben regelmatig aangetoond dat de organisatiecultuur 

in de betreffende sectoren een belangrijke oorzaak was (Neal & Griffin, 2006). Het klassieke voorbeeld is de 

desastreuze melt-down van de kerncentrale in Chernobylii, waar een cultuur bestond waarin medewerkers 

blind waren voor risico’s (Antonsen, 2009; Eeckelaert et al., 2011; Flin, Mearns, O'Connor, & Bryden, 2000; 

Glendon & Stanton, 2000; Mearns & Flin, 1999; Neal & Griffin, 2006; Reason, 1998). Ook daarna zijn 

voorbeelden te noemen van ongevallen als gevolg van cultuurproblemen in de organisatie. Bekende 

ongevallen zijn de twee spaceshuttles, de Challenger en de Columbia,iii maar ook de desastreuze gevolgen van 

de meer recente ramp bij de kerncentrale in Fukushima hadden grotendeels kunnen worden voorkomen door 

aandacht aan de veiligheidscultuur (Kurokawa, 2012).iv 

Hoewel de organisatiecultuur regelmatig terugkomt als oorzaak van ongevallen, bestaat 

onduidelijkheid over wat onderzoekers specifiek bedoelen met het concept. Reason (1997, p. 191) vat dit 

pakkend samen: “Few phrases occur more frequently in discussions about hazardous technologies than safety 

culture. Few things are so sought after and yet so little understood.” Binnen verschillende disciplines, 

waaronder de sociologie, psychologie en antropologie is gezocht naar een werkbare definitie van cultuur in 

het algemeen. Een tegenwoordig regelmatig gebruikte definitie is: “Cultuur is het referentiekader waardoor 

iemand informatie, symbolen en gedrag interpreteert en daarnaast het uitgangspunt voor zijn gedrag, 

interactie en communicatie (Antonsen, 2009, p. 4).” Cultuur zorgt ervoor dat acties een betekenis krijgen. 

Taal, symbolen, kennis, competenties, identiteit, waarde en aannames staan centraal in de onderzoeken naar 

cultuur (Cummings & Worley, 2009). Ook binnen een organisatie bestaan deze gezamenlijke concepten, naast 

de formele processen en structuren. Organisatiecultuur kan gezien worden als de informele aspecten van een 

organisatie (Antonsen, 2009; Cummings & Worley, 2009; Schein, 2010).  

  

1.3.1. Veiligheid en risico 

Om de relatie tussen organisatiecultuur en veiligheid te begrijpen, is het belangrijk om veiligheid in 

perspectief te plaatsen. Van Dale definieert veiligheid op twee manieren: 1) beschermd tegen gevaar en 2) met 

weinig risico. Daaruit is te herleiden dat veiligheid te interpreteren is in relatie tot de aanwezigheid van gevaar 

en risico’s (Antonsen, 2009). Turner en Pidgeon (1997) stellen dat fouten in risicovolle sectoren culturele en 

organisationele oorzaken hebben. Waar vroeger de focus lag op natuurrampen, ligt de nadruk nu op risico’s 

als gevolg van onze industriële ontwikkeling en de complexe kennis die mensen hebben om de omgeving aan 

te passen.  

Er bestaat discussie over de vraag hoe risico’s op fouten en ongevallen te bepalen en te berekenen 

zijn. Er zijn methoden, maar er is geen overeenstemming over de vraag of risico volledig te meten is. Sterker 
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nog, Douglas en Wildavsky (1992, in Antonsen, 2009, p. 7) stellen dat risico’s altijd worden bepaald door 

sociale processen en culturele patronen. Daarnaast speelt ook persoonlijkheid een rol bij het inschatten van 

risico’s (Zuckerman & Kuhlman, 2000), en zijn mensen in het algemeen slecht in het objectiveren van 

gevaren. Reizigers zijn bijvoorbeeld banger om in een vliegtuig te stappen dan in de auto, terwijl het risico op 

een dodelijk ongeval in het normale verkeer statistisch groter is (Levitt & Dubner, 2010; Rundmo, 1996).  

Veiligheid legt kortom de nadruk op het verkleinen van risico en is te ontrafelen tot drie elementen. 

Het eerste element verwijst naar een situatie of toestand waarin de statistische kans op een ongeval bestaat. 

Het tweede element verwijst naar het creëren van een gevoel van veiligheid en controle (Rundmo, 1996), 

waarmee voornamelijk wordt bedoeld of iemand vertrouwen heeft in de situatie en de veiligheidssystemen. 

Het derde en laatste element verwijst naar de mogelijkheid om de risico’s te verkleinen.  

 

1.3.2. Veiligheidscultuur 

Een goede veiligheidscultuur zorgt voor zo min mogelijk risico op ongevallen, maar net zoals bij 

organisatiecultuur in het algemeen, ontbreekt bij veiligheidscultuur een eenduidig beeld over het concept 

(Eeckelaert et al., 2011; Guldenmund, 2000; Mearns & Flin, 1999; Parker, Lawrie, & Hudson, 2006). Vanuit 

verschillende disciplines, met uiteenlopende terminologieën, is veel aandacht ontstaan voor het onderwerp 

sinds het expliciet werd benoemd in het onderzoek naar de Chernobyl-ramp: “The accident can be said to 

have flowed from a deficient safety culture... (International Atomic Energy Agency [IAEA], 1992, p. 23).” En 

ook na onderzoek van de olieramp twee jaar later bij Piper Alpha concludeert Cullen (1990) dat het van 

belang is om een organisatiecultuur te creëren waarin veiligheid begrepen en geaccepteerd is. Sinds de 

praktische onderzoeken bij onder andere Chernobyl en Piper Alpha is de interesse in de rol van 

veiligheidscultuur in relatie tot ongevallen sterk gegroeid (Guldenmund, 2000).  

Wat de onderzoekers bedoelen met een goede veiligheidscultuur blijft in de publicaties in het 

midden. In latere onderzoeken is gezocht naar een goede definitie voor veiligheidscultuur (Guldenmund, 

2000; Pidgeon, 1998). Een gangbare definitie is ontwikkeld door het Adviescomité voor de Veiligheid van 

Nucleaire Installaties (ACSNI): “De veiligheidscultuur van een organisatie kan gezien worden als het 

product van individuele en groepswaarden, attitudes, competenties en gedragingen dat bepaalt hoe 

gecommitteerd en op welke manier de organisatie omgaat met veiligheid (in Antonsen, 2009, p.16).” 

Parallel aan de onderzoeken naar veiligheidscultuur werden onderzoeken gepubliceerd naar 

veiligheidsklimaat, waarna veel discussie ontstond over de verschillen en overeenkomsten tussen de twee 

concepten (Antonsen, 2009; Guldenmund, 2000; Reason, 1998). De definities die werden gehanteerd bij 

veiligheidsklimaat en -cultuur waren, en zijn nog steeds bijna identiek aan elkaar (Antonsen, 2009; 

Guldenmund, 2000; Mearns & Flin, 1999).  
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De discussie tussen organisatieklimaat en -cultuur heeft binnen de organisatiekunde in de jaren ‘90 

plaatsgevonden, waarbij grotendeels werd geconcludeerd dat organisatieklimaat en organisatiecultuur in de 

onderzoeken geen verschillende constructen zijn, maar verschillende interpretaties van hetzelfde construct, 

waarbij integratie van de twee concepten een logische vervolgstap is (Denison, 1993). Vervolgens is de term 

organisatieklimaat naar de achtergrond verschoven en bijna volledig vervangen door cultuur.  

Bij veiligheidsklimaat is dezelfde trend zichtbaar als bij organisatieklimaat. De gebruikte dimensies 

in onderzoek naar veiligheidscultuur komen grotendeels overeen met de dimensies van -klimaatonderzoek 

(Antonsen, 2009). Aan te nemen is dat de twee concepten en gebruikte dimensies hetzelfde fenomeen 

beschrijven, waarbij de term veiligheidscultuur terrein wint (Antonsen, 2009; Guldenmund, 2000).v  

 

1.3.3. Dimensies van veiligheidscultuur 

Veiligheidscultuur is te ontleden in zeven dimensies, waarbij een onderscheid te maken is tussen twee 

perspectieven. Dat betreft enerzijds het beeld dat medewerkers hebben van het management en haar  

a) commitment en prioritering, b) empowerment, en c) rechtvaardigheid ten aanzien van veiligheid. 

Anderzijds betreft dit het beeld dat medewerkers hebben over, d) het commitment, e) de prioriteit, f) de 

onderlinge communicatie, leren en het vertrouwen in de competentie van henzelf en van hun collega’s, en g) 

het vertrouwen van medewerkers in de veiligheidssystemen (Kines et al., 2011). Een groot gedeelte van deze 

dimensies komt terug in onderzoek van Flin et al. (2000). Daarnaast zijn ook de 18 

veiligheidscultuurdimensies van Hudson (Parker et al., 2006), zij het met overlappende aandacht voor 

managementsystemen, grotendeels met de door Flin et al. (2000) en Kines et al. (2011) gevonden dimensies te 

vergelijken. In de onderstaande paragrafen zijn de zeven dimensies verder uitgewerkt.  

‘Commitment en prioritering’ van veiligheid door het management is misschien wel het belangrijkste 

en meest onderzochte thema rond veiligheidscultuur (Antonsen, 2009; Flin et al., 2000; Krause, 2005). In 

organisaties waar weinig ongelukken gebeuren, is het management doorgaans sterk gecommitteerd aan 

veiligheid (Zohar, 2000). Sterker nog, de veiligste organisaties zijn vaak ook de best presterende organisaties 

(Krause, 2005). Mogelijke verklaring is dat wat in de organisatie als belangrijk wordt beschouwd, grotendeels 

wordt gecommuniceerd en geprioriteerd door managers. Voorbeelden hiervan zijn een duidelijke strategie en 

missie, maar ook duidelijke communicatie van normen en waarden.  

Als medewerkers ervaren dat het management gecommitteerd is en veiligheid als prioriteit stelt in 

relatie tot andere doelen, heeft dit tot gevolg dat veilig gedrag als belonend en stimulerend ervaren wordt 

(Antonsen, 2009). Het is tenslotte zo dat medewerkers zich schikken naar de sociale normen in de omgeving 

om op deze manier stressoren te verminderen (Brown, 2000; Kines et al., 2011). Niemand wil zich in de 

‘outgroup’ bevinden en de meerderheid schikt zich daardoor naar de gewenste normen (Brown, 2000). 
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Daarnaast vormen medewerkers op basis van regels, procedures en activiteiten van managers, een beeld van 

het gewenste gedrag. Kortom, prioriteren is niet voldoende, belangrijk is dat het management ‘walks the talk’ 

(Hudson, 2007; Krause, 2005) en bijvoorbeeld actief betrokken is bij veiligheidsactiviteiten (Kines et al., 

2011). Voornamelijk het topmanagement dient expliciet toestemming en commitment te geven (Hudson, 

2007), in zowel woorden als acties (Pidgeon, 1998). Belangrijk is dat medewerkers het idee hebben dat wat 

het management zegt, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd (Zohar, 2000). 

‘Empowerment’ van het management is naast ‘prioritering en commitment’ van belang. 

Empowerment is het verstrekken van invloed aan medewerkers door leidinggevenden, waardoor medewerkers 

zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk veilig inrichten (Kines et al., 2011). Door empowerment laat het 

management blijken dat managers vertrouwen hebben in de capaciteiten en inschattingen van medewerkers. 

Normen en regels dienen werkbaar te zijn en ruimte geven om flexibel om te gaan met gevaarlijke situaties 

(Jeffcott, Pidgeon, Weyman, & Walls, 2006). Daarnaast is empowerment een blijk van waardering voor de 

inzet door medewerkers en draagt het bij aan de ervaren sociale steun door de organisatie (Glendon & 

Stanton, 2000; Kines et al., 2011; Nahrgang, Morgeson, & Hofmann, 2011). Uiteindelijk zorgt empowerment 

ervoor dat er minder ongevallen plaatsvinden in de organisatie (Shannon, Mayr, & Haines, 1993). 

Door als management rechtvaardig op te treden bij ongevallen, worden het 

verantwoordelijkheidsgevoel en het veiligheidsgedrag van medewerkers positief beïnvloed. Binnen de 

organisatiepsychologie is al langer bekend dat een lage beloning voor slechte resultaten wordt geaccepteerd 

als de besluitvorming eerlijk is verlopen (Krause, 2005). Dit heeft mogelijk te maken met de procedurele 

rechtvaardigheid, waarbij de eerlijkheid van het proces, waarop de uitkomst is gebaseerd, als belangrijkste 

wordt beschouwd (Boselie, 2010). Ook gedrag in relatie tot veiligheid kan door het management bestraft of 

beloond worden. Individuen moeten niet automatisch de schuld krijgen, maar wel verantwoordelijkheid 

dragen voor acties waar ze controle over hebben (Hudson, 2007). Dit is belangrijk voor de veiligheidscultuur 

van de organisatie. Een cultuur waarin verwijtbare en niet verwijtbare acties formeel zijn vastgelegd, zorgt 

ervoor dat medewerkers informatie over veiligheid gemakkelijker communiceren (Jeffcott et al., 2006). 

Naast de ervaren activiteiten van het management is het belangrijk dat medewerkers zelf 

gecommitteerd zijn aan veiligheid. Of zoals Krause (2005, p. 21) het verwoordt: “The closest thing to magic 

in organizational change is getting the employees excited about what is going on.” Want zonder het 

commitment van de medewerkers zelf is gewenst gedrag niet te realiseren. De heersende norm geeft richting 

aan veiligheidsgedrag doordat dit gedrag gewaardeerd wordt door collega’s. Perceptie van de normen onder 

de medewerkers is daardoor een bepalend onderdeel van de veiligheidscultuur. Het is belangrijk in een goede 

veiligheidscultuur dat veiligheid onderling actief wordt gepromoot. Medewerkers moeten niet alleen voor 

zichzelf zorgen, maar ook voor elkaars veiligheid (Jeffcott et al., 2006).  
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Maar met enkel commitment van de medewerkers is de organisatie er niet, medewerkers dienen 

veiligheid een hoge prioriteit te geven en risicovol gedrag van zichzelf en anderen niet accepteren. Groepen 

waarin leden risicovol gedrag van elkaar accepteren, hebben een contraproductief effect op het 

veiligheidsgedrag van het individu (Rundmo, 1996). Daarnaast vinden ongevallen vaak plaats door ‘slips, 

lapses en mistakes’ van anderen dan degene die uiteindelijk slachtoffer is van het ongeval (Reason, 1998). 

Het niet accepteren van onveilig gedrag van zichzelf en onveilig gedrag van collega’s zorgt voor een 

collectief veiligheidsbesef. 

Gecommitteerd zijn en veiligheid prioriteren zijn belangrijke onderdelen van een veiligheidscultuur, 

maar daarnaast is vertrouwen en sociale interactie noodzakelijk om als organisatie te leren. Al 

communicerend leert men van elkaar. Dit geldt ook voor kennis over veiligheid. Leren en communiceren 

zorgt ervoor dat er gezamenlijk commitment ontstaat over hoe informatie over veiligheid kan worden 

geïnterpreteerd en gebruikt, zodat medewerkers weten hoe risico’s te verminderen zijn. Daarnaast is 

“reflection on practice (Jeffcott et al., 2006, p. 2)” noodzakelijk om te leren van fouten en ongevallen om 

deze in het vervolg niet nogmaals voor te laten komen. Belangrijk is dat medewerkers vertrouwen hebben in 

elkaars competenties, want zonder vertrouwen is een goed leerproces en effectieve communicatie niet 

mogelijk (Kines et al., 2011). Uiteindelijk moet een organisatie ontvankelijk zijn voor verandering om bij te 

dragen aan het veiligheidsniveau van de organisatie (Parker et al., 2006). Leren wordt gezien als een 

succesfactor voor een veilige organisatie en zorgt daarnaast voor competente medewerkers (Pidgeon, 1998). 

Veiligheidssystemen zijn een goede basis voor veilig werken, maar functioneren alleen als deze 

daadwerkelijk gebruikt en gewaardeerd worden door medewerkers (Krause, 2005). Belangrijk is dat 

medewerkers vertrouwen hebben in het systeem en het idee hebben dat het bedoeld is om ongevallen te 

voorkomen. Het systeem mag niet het effect hebben dat binnen een organisatie een ‘blame-cultuur’ ontstaat 

(Reason, 1998). Werkende systemen bestaan bij de gratie van het vertrouwen en het daadwerkelijke gebruik 

van medewerkers. Veiligheidsmaatregelen waar de medewerker niet tevreden mee is, dragen bij aan 

ongevallen en bijna-ongevallen (Mearns & Flin, 1999). Om systemen te laten slagen is daarom begrip, zowel 

formeel als informeel, nodig van medewerkers (Pidgeon, 1998). 

 

1.3.4. Veiligheidsmotivatie en –gedrag 

Uiteindelijk draagt de veiligheidscultuur van een organisatie bij aan de individuele veiligheidsmotivatie van 

de medewerker, maar daarnaast heeft het ook effect op het daadwerkelijke gedrag van de individuele 

medewerker (Neal & Griffin, 2006; Zohar, 2000). De veiligheidscultuur beïnvloedt de motivatie doordat het 

medewerkers informeert over het gewenste gedrag en verwachtingen creëert wat betreft veilig en onveilig 

werken (Neal & Griffin, 2006). Uit onderzoek van Neal (2006) blijkt dat veiligheidsmotivatie als mediërende 
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factor optreedt tussen de veiligheidscultuur van de organisatie en het uiteindelijke gedrag van de individuele 

medewerker. De veiligheidscultuur motiveert mensen om veilig te werken en dit beïnvloedt uiteindelijk het 

gewenste veiligheidsgedrag.  

 

1.3.5. Werktevredenheid  

De organisatiecultuur bepaalt voor een aanzienlijk gedeelte hoe tevreden iemand is met zijn werk (Sempane, 

Rieger, & Roodt, 2002). Werktevredenheid kan gezien worden als een aangename of een positieve emotionele 

toestand die resulteert in een positieve evaluatie van het werk (Bellou, 2010). Een bureaucratische cultuur 

beïnvloedt bijvoorbeeld de organisatiecultuur in het algemeen negatief (Odom, Boxx, & Dunn, 1990). 

Daarentegen zorgt een innovatieve en stabiele cultuur juist voor een hoge werktevredenheid (Bellou, 2010; 

Odom et al., 1990). Binnen de literatuur over veiligheidscultuur wordt een enkele keer werktevredenheid 

genoemd als risico voor de veiligheidscultuur (Guldenmund, 2000), maar hoe deze twee constructen zich tot 

elkaar verhouden is tot op heden onbekend. 

 

1.3.6. Hypothesen 

De zeven dimensies en de daarbij behorende begrippen, die in paragraaf 1.3.3. zijn beschreven, vormen de 

kern van de Nosacq-vragenlijst om de veiligheidscultuur in organisaties te meten onder uitvoerende 

medewerkers. Deze vragenlijst is door onderzoekers van de TU Delft vertaald naar het Nederlands en door 

Aboma B.V.vi begin 2012 in de bouwsector afgenomen bij een groep van 1221 respondenten. Hierdoor was 

het mogelijk om internationale gegevens te vergelijken met de resultaten van de vragenlijstafname in 

Nederland. Als het hoge aantal ongevallen (BouwBeter, 2009; Munnik et al., 2012; MinSZW, 2012) in de 

bouw wordt afgezet tegen alle voorzorgsmaatregelen die worden getroffen door de sector, is er namelijk 

sprake van een schril contrast. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in de onderliggende veiligheidscultuur. 

De verwachting is dat de bouwsector slechter scoort op de Nosacq-vragenlijst dan de internationale 

vergelijkingsgroep (zie bijlage D). Dit resulteert in de onderstaande hypothese: 

 

Hypothese 1:  Het is slechter gesteld met de veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector dan in de internationale 

vergelijkingsgroep van het Deense nationaal centrum voor onderzoek voor de gezondheid en veiligheid.vii 

 

Zoals vermeld in paragraaf 1.2 vormden de lengte en de formulering van de vragen een probleem bij 

het invullen van deze lijst. Om dit te ondervangen is een verkorte versie ontwikkeld. De veronderstelling is 

dat de verkorte versie grotendeels dezelfde structuur en betrouwbaarheid heeft als de uitgebreide versie en 

bovendien convergente en divergente validiteit zal vertonen.  
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Hypothese 2:  De verkorte veiligheidscultuur-vragenlijst heeft een goede constructvaliditeit en vertoont daarnaast convergente en 

divergente validiteit. 

 

Een viertal sub-hypothesen is geformuleerd om de tweede hoofdhypothese te ondersteunen. Het was 

niet mogelijk om de uitgebreide en de verkorte versies van de vragenlijst nogmaals bij dezelfde organisaties 

uit te zetten. Daardoor is een andere methode noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de validiteit aan te 

tonen. 

Allereerst wordt verondersteld dat de nieuwe vragenlijst eenzelfde dimensionaliteit vertoond als de 

oorspronkelijke Nosacq-vragenlijst. Daarnaast wordt de convergente validiteit onderzocht door te analyseren 

of er een relatie is tussen de ontwikkelde vragenlijst (veiligheidscultuur), veiligheidsmotivatie en -gedrag. 

Daarnaast wordt een mediatie-effect van veiligheidsmotivatie verwacht tussen veiligheidscultuur en 

veiligheidsgedrag. Zoals al eerder genoemd blijkt uit onderzoek van Neal et al. (2000) dat 

veiligheidsmotivatie medieert tussen beide constructen. 

 

Hypothese 2a:  De betrouwbaarheid en dimensionaliteit van de vernieuwde en verkorte vragenlijst voldoet aan de 

wetenschappelijke maatstaven en is vergelijkbaar met de uitgebreide versie. 

 

Hypothese 2b:  Er bestaat een positief verband tussen veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag. 

 

Hypothese 2c: Er bestaat een positief verband tussen veiligheidscultuur en veiligheidsmotivatie. 

 

Hypothese 2d:  Veiligheidsmotivatie treedt op als een mediërende variabele tussen veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag. 

 

Om naast de convergente ook de divergente validiteit te onderzoeken, wordt werktevredenheid 

toegevoegd aan de studie. Hoe tevreden iemand is, bepaalt voor een groot gedeelte hoe iemand zich opstelt en 

gedraagt in zijn werk. Ondanks dat er een relatie is gevonden tussen organisatiecultuur in het algemeen en 

werktevredenheid (Sempane, Rieger, & Roodt, 2002), zijn het twee losse constructen. De vragenlijst moet 

deze twee constructen kunnen onderscheiden om een goede divergente validiteit te vertonen (Blair, Czaja, & 

Blair, 2013). Verwacht wordt dat er een zwak verband is tussen veiligheidscultuur en werktevredenheid. 

 

Hypothese 2e:  Er is een zwak verband tussen veiligheidscultuur en werktevredenheid. 
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2 Methode 
 

Het onderzoek bestond uit twee studies. De eerste studie was een exploratief onderzoek (N=1221) naar de 

veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector aan de hand van de bestaande Nosacq-vragenlijst (zie bijlage 

A). De tweede studie (N=175) omvatte het verbeteren en aanpassen van de enquête zodat deze praktischer 

toepasbaar zou zijn in de bouwsector (zie bijlage B). Daarnaast werd de vernieuwde vragenlijst getoetst op 

construct-, convergente en divergente validiteit. In de onderstaande paragrafen zijn de gevolgde werkwijzen 

in beide studies verder uitgewerkt. 

 

2.1 Studie I: Een inventarisatie van de veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector 

De algemene Nosacq-vragenlijst was de basis van de exploratieve studie naar veiligheidscultuur in de 

bouwsector (Kines et al., 2011). Deze vragenlijst is zowel digitaal via e-mail als op papier verstrekt aan de 

betrokken organisaties. De digitale versie was bedoeld om de verwerking zoveel mogelijk automatisch te 

laten plaatsvinden. De papieren versie was noodzakelijk omdat niet iedereen een computer tot zijn 

beschikking had of niet door de organisatie bereikt kon worden via e-mail.  

 

2.1.1 Procedure  

Op het moment dat de participant de digitale versie gebruikte, kreeg hij via e-mail een link naar de website. 

Als hij deze opende zag hij een welkomstpagina met daarop een korte introductie en instructies voor het 

invullen van de digitale enquête. Deze tekst is te lezen in de bijlage C. Na het lezen van de instructie kreeg de 

participant op de daaropvolgende pagina’s in totaal 50 stellingen voorgelegd. Het invullen van deze online 

vragenlijst nam ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag.  

 De papieren versie werd verstrekt op de projectlocaties van de verschillende organisaties. Deze 

locaties werden bezocht door een veiligheidskundige. Hij zorgde ervoor dat de participanten de enquête 

tijdens werktijd konden invullen. Hij was ook in de gelegenheid om de vragenlijst uit te leggen, te briefen en 

te debriefen. De papieren exemplaren zijn vervolgens handmatig verwerkt in Excel en ingevoegd in een 

SPSS-database. De data zijn achteraf geanalyseerd met het softwareprogramma SPSS (versie 18). 

 

2.1.2 Participanten 

Aan deze eerste studie werkten 19 kleine tot middelgrote Nederlandse bouwbedrijven mee. De enquête werd 

in totaal 1221 keer ingevuld door uitvoerende medewerkers. Om de gegevens zo betrouwbaar mogelijk te 

interpreteren zijn de leidinggevenden niet meegenomen. De reden hiervoor is dat ook in de internationale 
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database, die gebruikt wordt als vergelijkingsgroep, uitsluitend de gegevens van de uitvoerende medewerkers 

zijn gebruikt. In tabel 1 is de verdeling in leeftijd en geslacht van de participanten weergegeven. 

  
Tabel 1 
Aantal participanten in de eerste studie naar leeftijd en geslacht in aantal en percentage in een steekproef uit de Nederlandse 
bouwsector. 

 Man  Vrouw  Totaal 
Leeftijdsklasse  N % N % N % 
15 t/m 35 jaar  
36 t/m 54 jaar  
55 jaar of ouder 

 386  31.6 42  3.4 428  35.1 
 529 43.3 66  5.4 595  48.7 
 191 15.6 7  0.5 198  16.2 

Totaal 1106  90.6 115  9.4 1221  100 
Noot. N = 1221.    

 

2.1.3 Meetinstrument  

Voor de eerste studie is gebruik gemaakt van de door de Technische Universiteit Delft vertaalde Nosacq-

enquête (zie bijlage A). Deze enquête is opgebouwd uit zeven veiligheidscultuurdimensies (zie paragraaf 

1.3.3) met in totaal 50 items. Participanten konden antwoord geven op een vierpuntschaal, lopend van: ‘1 (= 

helemaal mee oneens) tot 4 (= helemaal mee eens). In tabel 2 is de betrouwbaarheid per subschaal 

aangegeven. Vragen werden gesteld als: “Het management vindt het belangrijk dat we volgens de 

veiligheidsregels werken – ook als de werkplanning strak is”, voor de subschaal ‘management prioriteit’ en 

commitment. En: “Wij, de werknemers, geven niets om elkaars veiligheid”, voor de subschaal ‘medewerkers 

commitment’.  

 
Tabel 2 
De betrouwbaarheid van de subschalen van de Nosacq in een steekproef uit de Nederlandse bouwsector. 
Subschaal Items Betrouwbaarheid (α) 
a. Management prioriteit en commitment 9 .82 
b. Management empowerment 7 .74 
c. Management rechtvaardigheid 6 .72 
d. Medewerkers commitment 6 .74 
e. Medewerkers veiligheidsprioriteit en niet aanvaarden van risico’s 7 .78 
f. Leren, communiceren en vertrouwen in competenties 8 .78 
g. Vertrouwen in de veiligheidssystemen 7 .74 
Noot. N = 1221   

 

2.2 Studie II: De ontwikkeling van een kortere vragenlijst om de veiligheidscultuur te meten 

Studie twee bestond uit het ontwikkelen en testen van een vragenlijst die zowel inhoudelijk als in lengte beter 

aansluit bij de bouwsector. Om deze verbeterslag te maken zijn een aantal verschillende fasen doorlopen. 

Vervolgens is de nieuwe vragenlijst is uitgezet en geanalyseerd.  

 

2.2.1 Procedure  

De eerste fase van de ontwikkeling van de verkorte vragenlijst bestond uit de statistische analyse van de data, 

verzameld met de Nederlandstalige Nosacq-vragenlijst (N = 1221). Per subschaal werd een betrouwbaarheids-
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analyse en een factoranalyse uitgevoerd. Vragen die niet of nauwelijks bijdroegen, werden geschrapt of 

kwamen in aanmerking voor aanpassing. Het schrappen resulteerde in sommige gevallen in een zeer lichte 

daling van de betrouwbaarheid en leidde in andere gevallen tot een stijging.  

Parallel aan de statistische analyse werden alle vragen geanalyseerd en beoordeeld op inhoud. 

Vragen die voor meerdere interpretaties vatbaar waren of simpelweg te lang bleken, werden aangepast of 

geschrapt. Daarnaast werden woorden en zinsconstructies aangepast zodat de formulering van de vragen beter 

aansloot bij de vakterminologie. Deze terminologie werd verkregen uit een zevental kwalitatieve interviews. 

Deze interviews werden gehouden met directie, veiligheidskundigen en uitvoerende medewerkers in de 

bouwsector. Het doel was om te achterhalen welke thema’s als belangrijk werden ervaren rond veiligheid 

binnen bouworganisaties. In bijlage E zijn de interviewvragen opgenomen. 

Niet alleen de vragen zijn aangepast, ook de antwoordcategorieën zijn gewijzigd. De vierpuntschaal 

lopende van ‘1 (= helemaal mee oneens) tot 4 (= helemaal mee eens)’ kan in sommige gevallen voor 

verwarring zorgen. Voornamelijk is dit het geval bij stellingen over bepaalde acties door anderen dan de 

participant. In die gevallen is niet duidelijk of de participant verplicht is te oordelen of de actie van toepassing 

is op hun situatie in het werk of dat ze het eens zijn met de strekking van de stelling. Een voorbeeld hiervan is 

de vraag over het management: “Het management vindt het belangrijk dat we volgens de veiligheidsregels 

werken – ook als de werkplanning strak is”. In dit geval kan de participant het eens zijn met de stelling dat het 

management het belangrijk moet vinden, of het eens zijn met de stelling dat het voorkomt in zijn werksituatie. 

Om dit betrouwbaarheidsprobleem te voorkomen zijn de antwoordcategorieën veranderd in antwoorden die 

een frequentie aangeven. Namelijk lopende van ‘1 (= Nooit) tot 4 (= Altijd)’. Dit zijn zeer gebruikelijke 

antwoordcategorieën die ook gebruikt worden in bijvoorbeeld de VBBA (Veldhoven, Haan, & Vethman, 

2002). 

De tweede fase van de ontwikkeling bestond uit het voorleggen, tijdens een expertmeeting, van de 

vernieuwde vragenlijst aan veiligheidskundigen die jarenlang ervaring hebben in de bouwsector. Blair, Czaja 

en Blair (2013) noemen een ontwikkelproces waarin meerdere personen deelnemen een goed hulpmiddel voor 

de ontwikkeling van een vragenlijst. De veiligheidskundigen hebben de vragenlijst inhoudelijk bekeken, 

beoordeeld en voorstellen gedaan om de vragenlijst aan te vullen of aan te passen. Uiteindelijk resulteerde dit 

in een aantal nuanceringen, toevoeging van vaktermen en het schrappen van één vraag. De vernieuwde 

vragenlijst waarmee de veiligheidscultuur werd gemeten bestond uiteindelijk uit 37 vragen en is opgenomen 

in bijlage B. 

De derde en laatste fase bestond uit het testen van de vragenlijst bij vier middelgrote Nederlandse 

bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn per e-mail en telefoon benaderd met het verzoek om mee te werken. 

Nadat de directie toestemming had gegeven voor het onderzoek is de vragenlijst digitaal via e-mail en als 
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‘hard copy’ via de post verstrekt aan medewerkers. Wanneer de participant de e-mail opende, stond in de 

bijlage een link. Als hij deze opende zag hij een welkomstpagina met een korte introductie en instructie voor 

het invullen van de digitale vragenlijst. De participanten die niet te bereiken waren via e-mail kregen een 

envelop thuisgestuurd met de vragenlijst en een begeleidend schrijven. Met de bijgevoegde antwoordenvelop 

kon de participant de vragenlijst retoursturen. Deze tekst is te lezen in de bijlage F. Na het lezen van de 

instructie kregen de participanten in digitale tabbladen in totaal 49 vragen voorgelegd, 37 vragen van de 

nieuwe vragenlijst en 12 vragen over werktevredenheid, veiligheidsmotivatie en veiligheidsgedrag. Om 

fouten van participanten te voorkomen is volgens de principes van Bowers (1998) een overzichtelijke lay-out 

gebruikt. Het invullen van de vragenlijst nam in totaal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. De data zijn 

achteraf wederom geanalyseerd met de software SPSS versie 18. 

 

2.2.2 Participanten 

Aan de tweede studie werkten vier middelgrote Nederlandse bouwbedrijven mee. In totaal werd de enquête 

175 keer ingevuld door uitvoerende medewerkers. Van de participanten is 93,1 procent man en 6,9 procent 

vrouw. In tabel 3 is een overzicht opgenomen met daarin de spreiding van de participanten over de 

verschillende leeftijdscategorieën en geslacht. 

 
Tabel 3 
Aantal participanten in de tweede studie naar leeftijd en geslacht in aantal en percentage in een steekproef uit de 
Nederlandse bouwsector. 
 Man Vrouw Totaal 

Leeftijdsklasse  N % N % N % 
Jonger dan 20 jaar 
20 tot en met 29 jaar 
30 tot en met 39 jaar 

 0 0 0 0 0 0 
 27 15.4 2 1.1 29 16.6 
 53 30.3 6 3.4 59 33.7 

40 tot en met 49 jaar  43 24.6 3 1.7 46 26.3 
50 tot en met 59 jaar  31 17.7 1 0.6 32 18.3 
60 jaar en ouder  9 5.1 0 0 9 5.1 
Totaal 163 93.1 12 6.9 175 175 
Noot. N = 175. 

 

2.2.3 Meetinstrument 

Naast de 37 ontwikkelde veiligheidscultuurvragen zijn drie andere schalen toegevoegd aan de vragenlijst, 

veiligheidsmotivatie, veiligheidsgedrag en werktevredenheid. De eerste toegevoegde schaal is van Neal et al. 

(2006) en meet veiligheidsmotivatie. De schaal bestond uit drie items, waarbij geantwoord kon worden op een 

vijfpuntsschaal, lopende van ‘1 (= Helemaal niet mee eens) tot 5  (= Helemaal mee eens)’, op vragen zoals: 

“Ik vind het zinvol om te proberen mijn persoonlijke veiligheid op het werk op niveau te houden of te 

verbeteren.” Één item is verwijderd omdat deze de betrouwbaarheid van de schaal drastisch verslechterde. 

Uiteindelijk resulteerde de schaal met drie items tot een redelijke betrouwbaarheid van de schaal (�=.68) 
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De tweede toegevoegde schaal is eveneens van Neal et al. (2006) en meet veiligheidsgedrag. De 

schaal bestond uit drie items (�=.87) waarbij geantwoord kon worden op een vijfpuntsschaal, lopende van ‘1 

(= Helemaal niet mee eens) tot 5 (= Helemaal mee eens)’, op stellingen zoals: “Ik zorg ervoor dat ik het 

hoogst mogelijke veiligheidsniveau bereik in mijn werk.” 

De derde schaal is van Brayfield & Rothe (1951) en meet het begrip werktevredenheid. De schaal 

bestond uit zes items (�=.79) waarbij geantwoord werd op een vijfpuntsschaal lopende van ‘1 (= Helemaal 

niet mee eens) tot 5 (= Helemaal mee eens)’, op vragen zoals: “Heeft u weleens het gevoel dat er geen einde 

aan de werkdag komt?”  
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3 Resultaten 
 

Het algemene doel van dit onderzoek was tweeledig. Het eerste doel was om te bepalen hoe het gesteld is met 

de veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector op basis van in 2012 verzamelde gegevens. Dit is 

onderzocht met meerdere t-testen waarmee de gemiddelden van de steekproef zijn vergeleken in de 

Nederlandse bouwsector met de internationale vergelijkingsgroep van het Deense nationaal centrum voor 

onderzoek voor de gezondheid en veiligheid.vii Het tweede doel was om te onderzoeken of een kortere en 

specifieke vragenlijst de veiligheidscultuur efficiënter en effectiever zou kunnen meten in de Nederlandse 

bouwsector. Dit is allereerst gedaan door de betrouwbaarheid van de nieuwe vragenlijst te analyseren aan de 

hand van de Chronbachs alpha’s van de subschalen en een principale componenten analyse. Vervolgens is de 

convergente en divergente validiteit van de nieuwe vragenlijst geanalyseerd door de correlatiecoëfficiënt te 

berekenen en een meervoudige regressieanalyse uit te voeren tussen veiligheidscultuur, –motivatie en 

werktevredenheid.  

 

3.1 Studie I: Een inventarisatie van de veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector 

In de eerste studie was de volgende hypothese opgesteld over de veiligheidscultuur van de bouwsector: “Het 

is slechter gesteld met de veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector dan in de internationale 

vergelijkingsgroep van het Deense nationaal centrum voor onderzoek voor de gezondheid en veiligheid, 

bestaande uit bedrijven uit verschillende landen en sectoren (N = 14,298, zie bijlage D).vi Om de eerste 

hypothese te onderzoeken is ingezoomd op de zeven dimensies van de veiligheidscultuur. Het gemiddelde uit 

de Nederlandse steekproef is per dimensie vergeleken met het gemiddelde uit de internationale database. Dit 

is gedaan met behulp van verschillende t-testen. In tabel 4 zijn allereerst de algemene gegevens van de 

Nederlandse steekproef weergegeven, waaronder gemiddelden, standaarddeviatie en intercorrelaties. De 

resultaten zijn in tabel 5 weergegeven en in onderstaande alinea’s verder uitgewerkt. 

 
Tabel 4 
Gemiddelden, standaarddeviaties en intercorrelaties van de Nosacq-50-dimensies in de Nederlandse steekproef 

  r 
Dimensies M SD 1 2 3 4 5 6 
a. Management commitment, prioriteit, competentie 3.00 .37 -  

 
 

 
 

b. Management empowerment 2.95 .36 .63** - 
c. Management rechtvaardigheid 3.02 .33 .56** .59** - 
d. Medewerkers commitment 3.11 .37 .50** .46** .48** - 
e. Medewerkers veiligheidsprioriteit  2.83 .44 .50** .41** .44** .51** - 
f. Veiligheidscommunicatie, leren, vertrouwen  3.00 .29 .48** .50** .48** .57** .41** - 
g. Vertrouwen in het veiligheidssysteem 3.04 .34 .42** .42** .44** .43** .44** .50** 
Noot. N=1221. ** p < .01. Tweezijdig getoetst.         
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De eerste t-testen tonen weinig verschil tussen de twee groepen op de eerste drie dimensies. De 

eerste t-test uit dat het gemiddelde van de dimensie ‘commitment en prioriteit van het management’ in de 

Nederlandse bouwsector iets hoger ligt (M1-M2 = .03) dan het gemiddelde van de internationale database. De 

effectgrootte (d = .07) voor deze analyse is echter verwaarloosbaar klein te noemen (Cohen, 1992). De tweede 

t-test wijst uit dat ook de dimensie ‘management empowerment’ iets hoger is in de Nederlandse bouwsector 

(M1-M2 = .05) dan het gemiddelde van de internationale database. De effectgrootte (d = .12) is echter opnieuw 

zeer klein te noemen (Cohen, 1992). De derde t-test wijst uit dat er geen significant verschil (M1-M2 = -.08) is 

in ‘management rechtvaardigheid’ tussen beide groepen.  

De laatste vier t-testen wijzen op kleine tot gemiddelde verschillen tussen de twee groepen. De 

vierde t-test wijst namelijk uit dat er een significant verschil is (M1-M2 = -.08) tussen het gemiddelde van de 

dimensie ‘commitment van de medewerkers’ van de Nederlandse bouwsector en de internationale database. 

De bouwsector scoort flink lager dan de vergelijkingsgroep. De effectgrootte (d = .20) is klein te noemen 

(Cohen, 1992). De vijfde t-test wijst uit dat er een significant verschil is (M1-M2 = -.16) tussen de gemiddelde 

‘prioritering en het niet accepteren van risico’s van medewerkers’ in de Nederlandse bouwsector en de 

internationale database. De steekproef in de bouwsector scoort significant lager dan het gemiddelde van de 

internationale database. De effectgrootte (d = .35) is klein tot gemiddeld te noemen (Cohen, 1992). De zesde 

t-test wijst uit dat er een significant verschil is (M1-M2 = -.12) tussen het gemiddelde van de dimensies 

‘veiligheidscommunicatie, leren en vertrouwen van medewerkers’ van de Nederlandse bouwsector en de 

internationale database. De effectgrootte (d = .37) is klein tot gemiddeld te noemen (Cohen, 1992). De laatste 

t-test wijst uit dat er een significant verschil is (M1-M2 = -.20) tussen het gemiddelde ‘vertrouwen in 

veiligheidssystemen’ van de Nederlandse bouwsector en de internationale database. De steekproef in de 

bouwsector heeft significant minder vertrouwen in de veiligheidssystemen. De effectgrootte (d = .52) is 

gemiddeld te noemen (Cohen, 1992). 

 
Tabel 5 
Resultaten van de t-toetsen van de verschillende subschalen met de verschillen in groepsgemiddelden, 
standaarddeviaties, significantie en effectgrootte 
Dimensies t p M1 SD M2 SD M1-M2 d 

a. Management commitment, prioriteit, competentie 3.52 .00 2.97 .36 2.94 .50 .03 .07 
b. Management empowerment 5.13 .00 2.93 .35 2.88 .48 .05 .12 
c. Management rechtvaardigheid -.89 .37 3.00 .32 3.01 .48 -.01 .02 
d. Medewerkers commitment -7.33 .00 3.09 .35 3.17 .47 -.08 .20 
e. Medewerkers veiligheidsprioriteit -7.33 .00 2.79 .40 2.95 .51 -.16 .35 
f. Veiligheidscommunicatie, leren, vertrouwen -15.34 .00 2.99 .28 3.12 .42 -.12 .37 
g. Vertrouwen in het veiligheidssysteem -20.98 .00 3.02 .33 3.22 .44 -.20 .52 
Noot. N = 1221.  

 

Samengevat scoren de medewerkers van de 19 organisaties in de Nederlandse bouwsector minimaal 

hoger op ‘management commitment en prioriteit’ en ‘management empowerment’, maar lager op 
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‘medewerkers commitment’, ‘prioriteit’, lager op onderlinge ‘veiligheidscommunicatie, leren en vertrouwen’ 

en lager op ‘vertrouwen in het veiligheidssysteem’ (zie tabel 5). Er is geen significant verschil in 

rechtvaardigheid van het management tussen de twee groepen. Voornamelijk de lage score op ‘medewerkers 

veiligheidsprioriteit’, ‘veiligheidscommunicatie, leren, vertrouwen’ en ‘vertrouwen in het veiligheidssysteem’ 

wijzen erop dat de bouwsector op sommige aspecten van veiligheidscultuur lager scoort dan de internationale 

vergelijkingsgroep (hypothese 1).  

 

3.2 Studie II: De ontwikkeling van een kortere vragenlijst om de veiligheidscultuur te meten 

Het doel van de tweede studie was om de validiteit en betrouwbaarheid van de aangepaste en verkorte 

vragenlijst te bepalen. Aan de hand van een betrouwbaarheidsanalyse en een factoranalyse is de interne 

betrouwbaarheid, dimensionaliteit en daarmee de constructvaliditeit geanalyseerd. Aan de hand van meerdere 

Pearson-correlatie- en multiple-regressie-analyses is onderzocht of de vragenlijst ook convergente en 

divergente validiteit vertoont. De resultaten van dit onderdeel van het onderzoek zijn in onderstaande sub-

paragrafen verder uitgewerkt. Allereerst zijn de gemiddelden, standaarddeviaties en intercorrelaties van de 

hoofdvariabelen (veiligheidscultuur, veiligheidsmotivatie, -gedrag en werktevredenheid) en de dimensies van 

veiligheidscultuur weergegeven in tabel 6. 

 
Tabel 6 
Gemiddelden, standaarddeviaties en intercorrelatie van de subschalen uit de vernieuwde vragenlijst en daarnaast met 
veiligheidsmotivatie, veiligheidsgedrag en werktevredenheid 
  r 
Dimensies M SD 1. a. b. c. d. e. f. g. 2. 3. 
1.Veiligheidscultuur 3.27 .35 -          

 a. Management commitment, prioriteit, competentie 3.32 .47 .76** -         
 b. Management empowerment 3.08 .57 .71** .60** -        
 c. Management rechtvaardigheid 3.37 .57 .77** .67** .58** -       
 d. Medewerkers commitment 3.19 .54 .76** .48** .49** .43** -      
 e. Medewerkers veiligheidsprioriteit  3.08 .48 .59** .44** .25** .38** .41** -     
 f. Veiligheidscommunicatie, leren, vertrouwen  3.38 .56 .83** .49** .57** .52** .72** .33** -    
 g. Vertrouwen in het veiligheidssysteem 3.24 .56 .64** .19* .41** .35** .50** .24** .60** -   

2. Veiligheidsmotivatie 4.52 .49 .44** .30** .25** .31** .30** .31** .39** .40** -  
3. Veiligheidsgedrag 3.95 .67 .60** .42** .42** .40** .53** .46** .48** .47** .52** - 
4. Werktevredenheid 4.19 .53 .49** .41** .34** .48** .25** .38** .40** .21** .32** .27** 

Noot. N = 173. ** p < .01  

 

3.2.1 Dimensionaliteit en betrouwbaarheid 

Om de dimensionaliteit van de 37 items vast te stellen (hypothese 2a) was het allereerst noodzakelijk om te 

bepalen of een factoranalyse uitgevoerd kon worden. Uit de resultaten van de analyse viel op te merken dat 

alle items correleerden met in ieder geval één ander item (minimaal .40), wat suggereert dat een factoranalyse 

mogelijk was. Ten tweede bleek uit de Kaiser-Meyer-Olkin-toets dat de steekproef voldoende was (.89). 

Daarnaast was Bartlett’s sphericity test significant (χ2 (496) = 2554.24, p < .05). 
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Een principale-componentenanalyse met varimax-rotatie is gebruikt om de scores van de 

verschillende onderliggende factoren te identificeren. De eigenwaardes suggereerden dat de eerste 9 factoren 

samen 66 procent van de variantie verklaarden. Naast de dimensionaliteit werd ook de interne consistentie 

onderzocht aan de hand van de Cronbachs alpha. Nadat vijf vragen werden geschrapt, waren de alpha’s goed 

(boven .70) te noemen (vraag 10, 13, 19, 20 en 26). De vragen zijn geschrapt omdat ze een lage (< .30) 

correlatie hadden met de score van de subschaal. Een mogelijke verklaring voor de lage correlatie is de 

negatieve formuleringen in de vragen. Bijvoorbeeld vraag 19: “Wij, de werknemers, vinden elkaars veiligheid 

onbelangrijk.” Bij andere vragen werden er mogelijk te veel voorwaarden aan de orde gesteld in de vraag, 

zoals bijvoorbeeld bij vraag 26: “Wij, de werknemers, vermijden ook bij een krappe planning 

veiligheidheidsrisico’s.” In tabel 7 zijn de uiteindelijke subschalen weergegeven met daarbij het aantal items 

en de betrouwbaarheid per subschaal.  

Vervolgens is nogmaals een principale-componentenanalyse met varimax-rotatie uitgevoerd om ook 

een 7-factoren-lading te testen met de overgebleven 32 items. De zeven-factor-oplossing verklaarde 

uiteindelijk 62 procent van de variantie en is gebruikt omdat deze in lijn ligt met de wetenschappelijke 

theorie. Verder werden geen items geschrapt omdat ze allemaal bijdroegen aan de factorstructuur en voldeden 

aan de minimaal vereiste factorlading (.40). De door Kines et al. (2011) genoemde factoren zijn te herkennen 

in de bovenstaande analyses, al is op te merken dat de factoren sterk beïnvloed worden door de negatieve en 

positieve formulering van de stellingen. In bijlage G is principale-componentenanalyse voor de volledigheid 

opgenomen.  

 
Tabel 7 
De betrouwbaarheid van de subschalen van de nieuwe vragenlijst in een steekproef uit de Nederlandse bouwsector. 
Subschaal Items Betrouwbaarheid (α) 
 a. Management prioriteit en commitment  6  .75 
 b. Management empowerment  4  .75 
 c. Management rechtvaardigheid  4  .73 
 d. Medewerkers commitment  3  .81 
 e. Medewerkers veiligheidsprioriteit en niet aanvaarden van risico’s  4  .70 
 f. Leren, communiceren en vertrouwen in competenties  6  .84 
 g. Vertrouwen in de veiligheidssystemen  5  .79 
Noot. N = 173. 

 

3.2.2 Correlaties en regressie-analyses  

Om de tweede hoofdhypothese te onderzoeken zijn vijf deelhypothesen geformuleerd, drie hiervan worden 

besproken in deze paragraaf. Dit zijn: “er bestaat een positief verband tussen veiligheidscultuur en 

veiligheidsgedrag (hypothese 2b),” “er bestaat een positief verband tussen veiligheidscultuur en 

veiligheidsgedrag (hypothese 2c),” en “er is zwak verband tussen veiligheidscultuur en werktevredenheid 

(hypothese 2e).”  
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Een aantal Pearson product-moment-correlatie-coëfficiënten zijn berekend om bovenstaande 

deelhypothesen te onderzoeken en daarmee de relatie tussen veiligheidscultuur, veiligheidsmotivatie, 

veiligheidsgedrag en werktevredenheid aan te tonen. Om deze analyse uit te voeren zijn de zeven dimensies 

van veiligheidscultuur samengevoegd tot één totaalschaal.  

Allereerst bestond er een positieve correlatie tussen veiligheidscultuur en veiligheidsmotivatie (r = 

.44 , N = 175, p <.01). Ook tussen veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag bestond een positieve correlatie (r 

= .60, N = 175, p <.01). Als laatste was er ook een positieve correlatie tussen veiligheidscultuur en 

werktevredenheid (r = .49, N = 175, p <.01).  

Ook twee additionele regressieanalyses wijzen op een sterk verband tussen veiligheidscultuur, 

veiligheidsmotivatie en -gedrag, waarbij veiligheidscultuur de onafhankelijke variabele was, en 

veiligheidsmotivatie en -gedrag de afhankelijke variabelen waren. Veiligheidscultuur was een significante 

voorspeller van veiligheidsmotivatie (b = .61, t (173) = 6.45, p < .01), met een significante, maar vrij gering 

percentage verklaarde variantie (R2 = .19, F (1, 173) = 41.54, p < .01). Daarnaast verklaarde 

veiligheidscultuur een groot deel van de variantie van veiligheidsgedrag, (R2 = .36, F (1, 173) = 97.13, p < 

.01) en was ook een significante voorspeller van veiligheidsgedrag (b = 1.12, t (173) = 9.86, p < .01). 

Samengevat was er een sterke positieve correlatie tussen veiligheidscultuur en veiligheidsmotivatie, 

veiligheidsgedrag en werktevredenheid. Daarnaast blijkt veiligheidscultuur een significante voorspeller van 

veiligheidsmotivatie en -gedrag, waarmee er aanwijzingen zijn voor de convergente validiteit van de 

vragenlijst. De divergente validiteit is in deze analyses niet aangetoond, aangezien er ook een hoge correlatie 

bleek te bestaan tussen werktevredenheid en veiligheidscultuur. Een mogelijke verklaring volgt in paragraaf 

3.2.4. 

 

3.2.3 Mediatie-effect veiligheidsmotivatie 

Om naast de correlaties van veiligheidscultuur met veiligheidsmotivatie, -gedrag en werktevredenheid 

(hypothese 2b, 2c, 2e) ook het mediatie-effect van veiligheidsmotivatie tussen veiligheidscultuur en 

veiligheidsgedrag te onderzoeken (hypothese 2d) is een mediatie-analyse uitgevoerd.  

Vier benodigde condities voor mediatie waren aanwezig. De eerste conditie was dat 

veiligheidscultuur een significante voorspeller was van veiligheidsgedrag. De tweede conditie is dat 

veiligheidscultuur een voorspeller is van veiligheidsmotivatie. De derde conditie was dat veiligheidsmotivatie 

een significante voorspeller is van veiligheidsgedrag (b = .43, t (172) = 5.05, p < .01), als er gecontroleerd 

wordt voor veiligheidscultuur (R2 = .44, F (2, 172) = 68.19, p < .01). De laatste conditie was dat na 

toevoeging van veiligheidsmotivatie de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (t (173) = 7.23, p < .01) tussen 

veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag geringer werd, wat erop wijst dat veiligheidsmotivatie de relatie 
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tussen veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag partieel medieert. Een Sobel-test bevestigt dat 

veiligheidsmotivatie een significante mediator is (z = 3.96, p = <0.01). Veiligheidsmotivatie medieert partieel 

tussen veiligheidscultuur en veiligheidscultuur (zie figuur 1).viii 

 
Figuur 1. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten voor de relatie tussen 
veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag, partieel gemedieerd door veiligheidsmotivatie. De 
beïnvloede regressiecoëfficiënt tussen veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag, en tussen 
veiligheidsmotivatie en veiligheidsgedrag staat tussen haakjes. ** p<.01. 
 

3.2.4 Exploratief mediatie-effect veiligheidscultuur  

De correlaties tussen werktevredenheid, veiligheidscultuur en veiligheidsmotivatie kunnen mogelijk duiden 

op een mediatie-effect van veiligheidscultuur op de relatie van werktevredenheid (aanvulling hypothese 2d) 

op veiligheidsmotivatie. Uit een exploratieve regressieanalyse zijn hier aanwijzingen voor gevonden.  

Allereerst nam de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt tussen werktevredenheid en 

veiligheidsmotivatie substantieel af na toevoeging van veiligheidscultuur (zie figuur 2). Ook drie andere 

benodigde condities voor de mediatie waren aanwezig. De eerste conditie was dat werktevredenheid een 

significante voorspeller is van veiligheidsmotivatie (b = .30, t (173) = 4.43, p < .01), met een verklaarde 

variantie van (R2 = .10, F (1,173) = 19,60, p < .01). De tweede conditie is dat werktevredenheid (b = .33, t 

(173) = 7.45, p < .01) een voorspeller is van veiligheidscultuur (R2 = .24, F (1,173) = 55,48, p < .01). De 

derde conditie is dat veiligheidscultuur een significante voorspeller is van veiligheidsmotivatie als er 

gecontroleerd wordt voor werktevredenheid (b = .52, t (172) = 4.79, p < .01). Na toevoeging van 

veiligheidscultuur (R2 = .21, F (2,172) = 44,53, p < .01) in de regressievergelijking verdween het significante 

effect van werktevredenheid op veiligheidsmotivatie (b = .13 t (172) = 1.73, p = .09). Een Sobel-test bevestigt 

dat veiligheidscultuur een mediator is tussen werktevredenheid op veiligheidsmotivatie (z = 4.37, p = <0.01). 

 
Figuur 2. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten voor de relatie tussen 
werktevredenheid en veiligheidsmotivatie gemedieerd door veiligheidscultuur. De 
beïnvloede regressiecoëfficiënt tussen werktevredenheid en veiligheidsmotivatie staat 
tussen haakjes. ** p<.01. 
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4 Discussie 
 

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel is onderzocht hoe het gesteld is met de 

veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector. In het tweede deel is een vernieuwde vragenlijst ontwikkeld 

en getest om de veiligheidscultuur binnen bedrijven in de bouwsector betrouwbaarder en efficiënter te 

onderzoeken. Aan de hand van de resultaten wordt in dit hoofdstuk de conclusie en discussie van onderzoek 

uiteengezet.  

 

4.1 Bevindingen studie I: Een inventarisatie van de veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector 

De analyses in de eerste studie geven aan dat de veiligheidscultuur in de Nederlandse bouwsector niet simpel 

bestempeld kan worden als goed of slecht (hypothese 1). Op sommige onderdelen scoort de sector marginaal 

beter dan het gemiddelde van de internationale vergelijkingsgroep en op andere delen beduidend slechter. De 

uitkomsten van de resultaten vragen om nuancering van de hypothese.  

Zo scoort de bouwsector licht hoger op ‘management prioriteit en commitment’, wat betekent dat het 

management iets meer aandacht en energie besteedt aan veiligheid in de ogen van de medewerkers dan 

gemiddeld in de vergelijkingsgroep. Kanttekening hierbij is dat de bouwsector slechts iets hoger scoort. De 

dwingende wetgeving rondom veiligheid kan hierin een grote rol spelen. Veel factoren rond veiligheid zijn 

vastgelegd door middel van procedures en wetten. Het management is verplicht zich hieraan te houden en dit 

ook te communiceren in de organisatie. Een andere mogelijke verklaring is dat ongevallen een belangrijk 

onderdeel zijn van het werk waardoor er automatisch meer aandacht aan wordt besteed door het management, 

dan bijvoorbeeld een sector waarin dit minder het geval is.  

Naast het ‘management commitment en prioriteit’ scoort de bouwsector ook licht hoger op 

‘management empowerment’. Ook hierbij geldt dat de bouwsector maar iets hoger scoort dan de 

vergelijkingsgroep. Een mogelijke verklaring voor het gemiddelde ervaren empowerment ligt in de flexibele 

en projectmatige structuur, waardoor de bouwsector zich kenmerkt (Kajewski & Weippert, 2012). Deze 

structuur wordt door medewerkers in het algemeen mogelijk als ‘vrij’ ervaren. Andere sectoren zoals de 

maakindustrie of de offshore hebben te maken met veel sterker hiërarchisch georganiseerde en strak omlijnde 

taken (Antonsen, 2009). Dit heeft mogelijk ook zijn uitwerking op de ervaren management empowerment met 

betrekking tot veiligheid.  

‘Management rechtvaardigheid’ verschilt als enige dimensie niet met de vergelijkingsgroep. De 

rechtvaardigheid van het management wordt door de medewerkers niet lager of hoger beoordeeld. De 

bouwsector scoort kort gezegd gemiddeld op het rechtvaardigheidsniveau in vergelijking met de 

vergelijkingsgroep.  
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De dimensies over het ‘commitment en prioriteit’ van de uitvoerende medewerker en de onderlinge 

communicatie, leren en vertrouwen in elkaar, scoren beduidend lager dan de vergelijkingsgroep. 

Medewerkers zijn minder gecommitteerd, veiligheid is minder een prioriteit en daarnaast scoort de steekproef 

lager op leren, communicatie en vertrouwen in elkaars competenties. Veiligheid leeft minder bij de 

medewerkers, terwijl dit juist de plek is waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een mogelijke 

verklaring is dat de bouwsector een historierijke sector is waar van oudsher veel ongevallen plaatsvinden 

(Health and Safety Executive, 2012). Medewerkers zijn ‘gewend’ aan ongevallen en ervaren ongevallen 

mogelijk als inherent aan het vak. Wat mogelijk veelvuldig plaatsvindt is ‘normalization of deviance’, 

waardoor collectief de gevaren als acceptabel worden beoordeeld (Pidgeon, 1998). Er is in de afgelopen jaren 

veel verbeterd op het gebied van veiligheid, maar medewerkers nemen mogelijk deze lange historie met zich 

mee (voor een beeldende illustratie wordt u verwezen naar de voor- en achterpagina van deze thesis).  

‘Vertrouwen in het veiligheidssysteem’ scoort in vergelijking met de vergelijkingsgroep het laagst. 

Dit is zorgwekkend aangezien systemen een belangrijk onderdeel zijn om veiligheid te monitoren en te 

beheersen (Krause, 2005). Zoals al eerder benoemd is de bouwsector onderhevig aan veel wet- en 

regelgeving. Mogelijk werken de regels en procedures contraproductief als medewerkers niet begrijpen wat 

het nut en de noodzaak ervan is (Rundmo, 1996). Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat medewerkers niet 

meer zelf stilstaan bij mogelijke gevaren en dat medewerkers procedures als belastend zien in plaats van als 

een hulpmiddel. Mogelijk hebben medewerkers niet meer het idee dat ze zelf invloed hebben op hun eigen 

handelen, waardoor een vorm van aangeleerde hulpeloosheid ontstaat.  

Samengevat scoort de bouwsector niet zo laag als verwacht, maar ruimte voor verbetering is er 

zeker. Voornamelijk de ‘prioriteit en commitment van medewerkers’, ‘onderlinge communicatie, vertrouwen 

en leren’, en het ‘vertrouwen in het veiligheidssysteem’ zijn onderdelen van de veiligheidscultuur die 

structureel aandacht nodig hebben bij bedrijven in de bouwsector.  

 

4.2 Bevindingen studie II: De ontwikkeling van een kortere vragenlijst  

Naast de bevindingen naar de staat van de veiligheidscultuur in de bouwsector was het tweede doel om een 

betrouwbare en valide vragenlijst te construeren die beter werkbaar zou zijn voor de bouwsector (hypothese 

2) dan de reeds bestaande Nosacq-50-vragenlijst. Uit de resultaten blijkt dat de constructvaliditeit van de lijst 

goed te noemen is. De vragenlijst vertoont zowel een goede dimensionaliteit als betrouwbaarheid (hypothese 

2a). Dit geldt ook voor de convergente validiteit. De correlaties tussen de verwante constructen zijn hoog 

(hypothese 2b, 2c) en daarnaast blijkt veiligheidscultuur een voorspeller van veiligheidsmotivatie en -gedrag. 

Ook blijkt dat veiligheidsmotivatie, zoals verwacht (hypothese 2d), een mediërende rol speelt tussen 

veiligheidscultuur en gedrag, zij het dat er geen sprake is van volledige, maar van partiële mediatie. Dit is in 
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lijn met het onderzoek van Neal et al. (2006) waarbij ditzelfde effect werd gevonden (2000). Mogelijk spelen 

meerdere factoren een rol zoals kennis over veiligheid (Neal et al., 2006) en persoonlijkheid (Zuckerman & 

Kuhlman, 2000) in uiteindelijk het veiligheidsgedrag van een medewerker. 

Opmerkelijk is dat de divergente validiteit niet is aangetoond zoals verwacht (hypothese 2e). 

Werktevredenheid correleert sterk met veiligheidscultuur, maar eveneens met veiligheidsmotivatie. Verwacht 

werd dat er duidelijk een zwak verband zou zijn tussen veiligheidscultuur en werktevredenheid. Een 

mogelijke verklaring is dat veiligheidscultuur medieert tussen werktevredenheid en veiligheidsmotivatie, wat 

ook blijkt uit een exploratieve meervoudige regressieanalyse.  

Het gevonden effect van werktevredenheid ligt mogelijk in lijn met één van de gevonden 

onderzoeken (Lee, 1996) ix in de meta-anayse van Guldenmund (2000), waaruit blijkt dat werktevredenheid 

een risico is voor een goede veiligheidscultuur. Werktevredenheid is daarmee mogelijk een randvoorwaarde 

voor een goede veiligheidscultuur. Dit heeft mogelijk te maken met ‘organizational citizenship behaviour’. 

Medewerkers die tevreden zijn met hun werk doen mogelijk meer voor elkaar dan hun eigen functie inhoudt 

(Williams & Anderson, 2011). Daarnaast is het mogelijk dat werktevredenheid een belangrijker voorwaarde is 

voor veiligheidsmotivatie van de individuele medewerkers (Williams & Anderson, 2011). Het is echter wel zo 

dat de veiligheidscultuur van de organisatie het effect van werktevredenheid op veiligheidsmotivatie volledig 

medieert. Dit houdt mogelijk in dat zonder een goede veiligheidscultuur ook een medewerker die zeer 

tevreden is in zijn werk niet gemotiveerd zal zijn om veilig te werken als de veiligheidscultuur van de 

organisatie hier niet naar is.  

Samengevat blijkt de nieuwe veiligheidscultuurvragenlijst met 32 items een betrouwbare en valide 

vervanging van de Nosacq-50 voor de Nederlandse bouwsector. De vragenlijst heeft een hoge convergente 

validiteit, wat blijkt uit het sterke verband tussen veiligheidscultuur en veiligheidsmotivatie en -gedrag. 

Daarnaast komt het veronderstelde partiële mediatie-effect van veiligheidsmotivatie terug in de gevonden 

resultaten. De divergente validiteit is minder goed aangetoond. Dit heeft mogelijk te maken met de directe 

link tussen werktevredenheid en veiligheidscultuur. Het mediatie-effect van veiligheidscultuur tussen 

werktevredenheid en veiligheidsmotivatie kan aangeven dat werktevredenheid een belangrijke rol speelt in de 

veiligheidsmotivatie van de individuele medewerker. In figuur 3 is een totaalmodel van dit onderdeel van het 

onderzoek weergegeven. 

 
Figuur 3. Totaalmodel van het onderzoek met de significant positieve (+) verbanden tussen de 
variabelen. 
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4.3 Praktische implicaties 

Dit onderzoek heeft een aantal praktische implicaties. Allereerst geeft het onderzoek een globaal beeld van de 

uitdagingen voor Nederlandse bouwbedrijven. Veiligheidssystemen zijn een noodzakelijke basis (Hudson, 

2001; Turner & Pidgeon, 1997), maar veiligheid moet uitmonden in de cultuur en uiteindelijk het gedrag van 

medewerkers. Door inzicht te hebben in rol van veiligheidscultuur is het mogelijk om gericht interventies te 

plegen en daarmee het aantal ongevallen te verminderen (Reason, 1998). Bouwbedrijven kunnen door dit 

inzicht extra aandacht besteden aan deze dimensies. Focus op de prioritering van medewerkers en het 

vertrouwen in de veiligheidssystemen zijn bijvoorbeeld onderdelen waar bouwbedrijven extra aandacht aan 

kunnen en dienen te besteden.  

De vernieuwde vragenlijst zorgt daarnaast voor een betrouwbaardere en valide variant voor de 

bouwsector. De gegevens uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden als een eerste benchmark voor de 

Nederlandse bouwsector. Als een bedrijf de vragenlijst afneemt kan hij zijn scores vergelijken met bedrijven 

uit de sector. Dit geeft inzicht waar deze organisatie staat. De vragenlijst is daarnaast mogelijk een goede 

toevoeging in ongevallenonderzoek bij een organisatie. Het zorgt ervoor dat cultuur een meer tastbaar 

karakter krijgt. 

Een andere mogelijke toepassing is aandacht voor werktevredenheid. Blijkbaar speelt dit construct 

een rol bij veiligheidscultuur en -motivatie. Een tevreden werknemer is klaarblijkelijk belangrijk bij het 

streven naar medewerkers die gemotiveerd zijn om veilig te werken. Aandacht besteden aan algemeen 

personeelsbeleid kan een goede bijdragen leveren aan de veiligheidscultuur van een organisatie. Dit werd ook 

al indirect genoemd door Krause (2005). Hij zegt namelijk dat goed presterende organisaties in de regel ook 

veiliger zijn.  

 

4.4 Beperkingen 

Ondanks dat de eerste studie heeft gezorgd voor een duidelijke indicatie van de veiligheidscultuur in de 

bouwsector, zijn er een aantal beperkingen te noemen. Allereerst is de Nosacq-vragenlijst niet specifiek 

ontwikkeld voor de Nederlandse bouwsector. Gevolg is dat vragen mogelijk niet zijn begrepen of niet in de 

juiste context zijn geplaatst.  

Daarnaast was de formulering van sommige stellingen niet altijd duidelijk. De formuleringen van 

een aantal stellingen waren te lang of er zaten verborgen ontkenningen in. Dit zorgde ervoor dat de 

betrouwbaarheid van de vragen niet altijd voldoende was.  

Een andere beperking is dat de gegevens alleen zijn vergeleken met de gemiddelden van de 

internationale vergelijkingsgroep. Deze groep bestond uit diverse organisaties uit verschillende sectoren. Het 
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is nog interessanter om de bouwsector te vergelijken met een vergelijkingsgroep die dichter bij deze sector 

staat.  

Veel van de beperkingen van de eerste studie zijn ondervangen in de tweede studie. Helaas zijn ook 

bij de tweede studie een aantal beperkingen te noemen. Allereerst is het onderscheid tussen de mening over de 

eigen motivatie en gedrag van de participant en de stellingen over de veiligheidscultuur mogelijk niet 

onderscheidend genoeg. Ondanks dat de vragen over veiligheidscultuur en de vragen over gedrag en motivatie 

waren gescheiden door de vragen van werktevredenheid, kan het zijn dat het verschil tussen deze constructen 

niet duidelijk was.  

Daarnaast is het mogelijk dat de vragen over zelfervaren motivatie en gedrag beïnvloed zijn door 

sociaalwenselijkheid. Iedereen vindt zichzelf tenslotte een bovengemiddelde autorijder en dit effect kan ook 

een rol hebben gespeeld in de beantwoording van de vragen over eigen motivatie en gedrag.  

De hoge correlatie tussen veiligheidscultuur en werktevredenheid kan misschien ook verklaard worden 

door de perceptie van de participant. Op het moment dat een medewerker tevreden is over zijn werk zal hij 

positiever zijn over de cultuur, en in dit geval de veiligheidscultuur, van de organisatie. Medewerkers 

beoordelen dan niet inhoudelijk de veiligheidscultuur, maar breder de tevredenheid over hun werk.  

 

4.5 Toekomstig onderzoek 

In een aantal richtingen kan worden gedacht voor vervolgonderzoek. Allereerst is in dit onderzoek mogelijk 

een relatie gevonden tussen werktevredenheid en veiligheidscultuur. Vervolgonderzoek naar deze relatie en 

mogelijke bepalende dimensies is van cruciaal belang. 

Ten tweede is dit onderzoek correlationeel van opzet. Voor vervolgonderzoek is het raadzaam om de 

verschillende constructen te meten met verschillende methoden, of differentiatie in tijd. Hierbij kan gedacht 

worden aan multi-level-analyses of longitudinaal onderzoek. Een bijkomend voordeel is dat door het 

toepassen van verschillende methoden ook het probleem van de zelfervaren veiligheidsmotivatie en -gedrag 

mogelijk wordt opgelost. Bijvoorbeeld door participerend onderzoek of observaties.  

Ten derde is het interessant om te onderzoeken op welke manier veiligheidscultuur invloed heeft op 

de prestaties van de organisatie, zowel in financieel opzicht, in termen van het aantal (bijna) ongevallen als 

wat betreft andere formele kenmerken van een organisatie. De relatie tussen veiligheidscultuur en organisatie-

uitkomsten zijn nog te gefragmenteerd en niet specifiek genoeg onderzocht (Pidgeon, 1998). 

Als laatste is het van belang om een vragenlijst te ontwikkelen voor de rest van de organisatie. De in 

dit onderzoek ontwikkelde vragenlijst is bedoeld voor uitvoerend personeel en de eerste-lijnmanagers. 

Veiligheid is echter belangrijk in de volledige organisatie, ook binnen bijvoorbeeld het management, de 

planning en de tekenfase. Als iemand daar een fout maakt kan dat als gevolg hebben dat iemand anders zijn 
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leven in gevaar komt (Krause, 2005; Loo et al., 2013). Een vragenlijst gericht op het management en de 

medewerkers op kantoor is een onderbelicht punt.  
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Eindnoten 
 

i In deze thesis wordt gebruik gemaakt van de mannelijk aanspreekvorm als het gaat over werknemers en werkgevers. 

Natuurlijk is hier zowel de vrouwelijke als de mannelijke aanspreekvorm van toepassing. Om het leesgemak te vergroten 

wordt de mannelijke vorm aangehouden.  

 
ii In 1986 vond een ernstig ongeluk plaats met één van de reactoren van de kerncentrale. De reactor ontplofte midden in de 

nacht. De nasleep van het ongeval is ongekend en het gebied rondom de kerncentrale is nog steeds niet te bewonen. 

Voor extra informatie kunt u naar: http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/chernobyl-bg.html. 

 
iii De Columbia spaceshuttle, in 1986, en de Challenger spaceshuttle, in 2003, zijn beide verongelukt. Vooraf aan de 

ongevallen ging veel mis en uit vele onderzoeken kwam naar voren dat dit te maken had met conflicterende belangen in 

de organisatie. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat de organisatiecultuur een rol heeft gespeeld in de beslissingen die 

uiteindelijk voor de crash van beide vliegtuigen hebben gezorgd. Voor extra informatie kunt naar: 

http://space.about.com/cs/challenger/a/challenger.htm. 

 
iv Fukushima is misschien wel het meest recente voorbeeld van een desastreus ongeval waarbij de directe oorzaak de 

natuur is, maar de indirecte oorzaak de mensen en de cultuur van de organisatie. Als medewerkers zich hadden 

gehouden aan de protocollen en de eisen, die golden voor een bouwwerk zoals een kerncentrale, was de installatie 

mogelijk grotendeels bestand geweest tegen het natuurgeweld. Voor extra informatie kunt u naar de website van het 

IAEA: http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/. 

 
v De discussie tussen veiligheidscultuur en –klimaat is in verschillende artikelen grotendeels uiteengezet (Mearns & Flin, 

1999). In deze scriptie wordt gebruikgemaakt van onderzoeken naar beide fenomenen en wordt aangenomen dat deze 

praktische hetzelfde construct beschrijven. Dit blijkt ook uit de dimensies. Deze blijken grotendeels te overlappen en 

worden zowel gebruikt voor onderzoek naar veiligheidscultuur als -klimaat (Antonsen, 2009). Onderzoeken naar 

veiligheidsklimaat worden daarom gebruikt als onderdeel van de veiligheidscultuur.  

 
vi Aboma is een zakelijke dienstverlener in de bouwsector gespecialiseerd in technische en organisatorische veiligheid. 

Keuringen, inspecties, taxaties, certificering en advisering zijn de hoofdactiviteiten van de organisatie. Daarnaast biedt 

het kenniscentrum van Aboma bouwpersoneel veiligheidscursussen aan. Aboma bestaat uit ruim 100 medewerkers, 

waarvan het merendeel zijn eigen klantenbestand heeft en autonoom werkt. In 2012 heeft Aboma een aantal organisaties 

geadviseerd over de veiligheidscultuur van de desbetreffende organisaties. Voor deze adviezen maakte Aboma onder 

andere gebruik van de Nosacq-50-vragenlijst. Voor extra informatie: http://www.aboma.nl. 
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vii Het Deense nationaal centrum voor onderzoek voor de gezondheid en veiligheid doet internationaal onderzoek naar de 

veiligheidscultuur van organisatie in verschillende landen en branches. De Noscacq-vragenlijst is door het instituut 

ontwikkeld en door verschillende universiteiten vertaald naar andere talen. Voor meer informatie over de vragenlijst, 

achtergrond en informatie over het instituut verwijs ik u naar: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/ 

poergeskemaer/nosacq-50. 

 
viii In bijlage H is voor de volledigheid een hiërarchische regressieanalyse toegevoegd met daarin de zeven dimensies van 

veiligheidscultuur uitgesplitst. 

 
ix Het artikel zelf was helaas niet toegankelijk via de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht, Leiden en 

Amsterdam.  
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A. Vragenlijst Nosacq-50 

 

 

 

    

NOSACQ-50-NL  

 
 
 
 
 

Vragenlijst veiligheidsklimaat op de 
werkvloer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vragenlijst heeft als doel meer te weten te komen over uw mening over de veiligheid 

bij u op de werkvloer. De antwoorden worden met een computer verwerkt en zullen 
vertrouwelijk behandeld worden. Individuele resultaten worden nooit apart naar buiten 

gebracht. Graag hadden we uw antwoord op elke vraag, maar natuurlijk heeft u het recht 
een vraag / een groep van vragen over te slaan of de gehele vragenlijst niet in te vullen. 

 
 

Ik heb de inleiding gelezen en ik ga ermee akkoord de vragenlijst in te 
vullen onder de beschreven voorwaarden.         Ja 

 
 
 
 

De vragenlijst is ontwikkeld door een werkgroep van Scandinavische experts, 
gespecialiseerd in werkomstandigheden en is gefinancierd door de Scandinavische 

overheden. De vragenlijst is vertaald door de Technische Universiteit Delft. 
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VI 

 

 

 

 
Voorbeelden van hoe u moet antwoorden 

 
  Zeer mee 

oneens 
Mee oneens Mee eens Zeer mee 

eens  
  Plaats slechts één kruisje voor elke 

vraag 
 

i Het management moedigt werknemers 
hier aan om te werken volgens de 
veiligheidsregels – zelfs wanneer de 
werkplanning strak is 

     Op de juiste 
manier 
aangekruist 

       
ii Wij, werknemers, overtreden 

veiligheidsregels om het werk op tijd af 
te krijgen 

    Het verbeteren 
van een 
vergissing 

  Als u het verkeerde hokje 
aangekruist hebt, maakt u het 
hele hokje zwart en kruist u 

daarna het correcte hokje aan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Geboortedatum 19 |___|___|  
  
  

B Bent u een  Man  Vrouw 
    
  

C Heeft u een leidinggevende positie, zoals bijv. 
manager, opzichter?  Nee  Ja. Welke? 

    

Achtergrondinformatie 
 

 

________________________________________________________________________________ 
Pagina 2/8 



VII 

 

 
 In dit deel van de vragenlijst wordt nagegaan hoe volgens u de 

leidinggevenden (management en direct leidinggevenden) binnen uw bedrijf 
veiligheid aanpakken.. Hoewel sommige vragen op elkaar kunnen lijken, vragen wij 

u toch elke vraag te beantwoorden.. 
 

  Zeer mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Mee 
eens 

Zeer mee 
eens 

  Plaats slechts één kruisje voor elke 
vraag 

1. Het management moedigt werknemers 
hier aan om te werken volgens de 
veiligheidsregels – zelfs wanneer de 
werkplanning strak is 

    

      
2. Het management zorgt ervoor dat 

iedereen de noodzakelijke informatie over 
veiligheid ontvangt 

    
      

3. Het management kijkt de andere kant op 
als iemand onveilig bezig is     

      
4. Management plaatst veiligheid boven 

productie     
      

5. Management accepteert het wanneer hier 
risico's worden genomen als het 
werkschema strak is 

    
      

6. Wij die hier werken hebben vertrouwen in 
het vermogen van het management om 
met veiligheid om te gaan 

    
      

7. Management zorgt ervoor dat 
veiligheidsproblemen die tijdens 
veiligheidsrondgangen ontdekt worden 
onmiddellijk aangepast worden 

    

      
8. Als een risico is ontdekt dan negeert 

management dit en wordt geen actie 
ondernomen 

    
      

9. Management is niet in staat om correct om 
te gaan met veiligheid     
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Als u toelichting wilt geven bij sommige van uw antwoorden, of u heeft commentaar op deze 
studie, dan wordt u uitgenodigd om deze hier te schrijven.. 
 
Commentaar: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
- Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Kijkt u nog even na of u 

op de eerste pagina het vakje heeft aangekruist waarmee u aangeeft in te 
stemmen met deelname aan deze studie. - 

 
 
 
 
 
 

  

 

  
International 
Research  
Institute of Stavanger

  

 
 

Raad van Ministers van de 
Scandinavische landen 
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B. Nieuwe vragenlijst met 37 items 

 

Deel 1:  

Algemene vragen. 

 

In welke leeftijdsgroep valt u: 

� Jonger dan 20 jaar 

� 20 - 29 jaar 

� 30 - 39 jaar 

� 40 - 49 jaar 

� 50 - 59 jaar 

� 60 jaar of ouder 

 

Is uw hoogst afgeronde opleiding: 

� Basisschool 

� LTS/Mavo/VMBO 

� HAVO of VWO 

� MBO 

� Hoger onderwijs (HBO en WO) 

� Overig, namelijk…..[open alinea] 

 

Bent u: 

� Een man 

� Een vrouw 

 

Geef u leiding aan anderen? 

� Ja, namelijk   [Keuzemenu met open mogelijkheid] 

� Nee, namelijk   [Keuzemenu met open mogelijkheid] 

 

Facultatieve vragen voor bedrijven om te kunnen differentiëren: 

 

Onder welke regio valt u?  

 [Keuzemenu] 

 

Op welk project bent u werkzaam? 

[Keuzemenu]  
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Deel 2: 

In dit deel van de vragenlijst gaan we na hoe volgens u de leidinggevenden (het management en direct 

leidinggevenden) binnen uw organisatie veiligheid aanpakken. Geef per stelling aan hoe vaak dit voorkomt.  

 

1. Het management vindt het belangrijk dat we volgens de veiligheidsregels werken, ook als de werkplanning 

strak is. 

� Nooit 

� Soms 

� Vaak 

� Altijd 

 

2. Het management zorgt ervoor dat iedereen de noodzakelijke informatie over veiligheid ontvangt. 

� Nooit 

� Soms 

� Vaak 

� Altijd 

 

3. Het management kijkt de andere kant op als iemand onveilig werkt. 

� Nooit 

� Soms 

� Vaak 

� Altijd 

 

4. Het management accepteert dat medewerkers veiligheidsrisico’s nemen als het werkschema strak is. 

� Nooit 

� Soms 

� Vaak 

� Altijd 

 

5. Het management zorgt ervoor dat veiligheidsproblemen die tijdens werkplekinspecties ontdekt worden, 

onmiddellijk worden aangepakt.  

� Nooit 

� Soms 

� Vaak 

� Altijd 
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D. Internationale vergelijkingscijfers 
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Interpreting NOSACQ-50 results

Please ensure you have read the soft guidelines, and remember the survey results should be seen as a tool for

dialogue and development – not as a “grade book”. The results reflect the participants' perceptions of the safety

climate, and not necessarily the actual conditions. The survey provides a 'snapshot' of conditions that can easily

change. The results should therefore be interpreted carefully. There are no standard solutions to the problems, and it

is important to distinguish between basic conditions of work that are “part of the job” (e.g. outdoor weather effects)

and factors that can/should be changed.

NOSACQ-50 results are best compared with (in prioritised order):

A) The scale mean: The mathematical mean for the scale 1-2-3-4 is 2.5. So in principle results over 2.5 are positive (but there

is usually room for improvement).

B) Study-group mean: Compare the subgroup means to the overall study group mean, e.g. the specific company, work site,

etc.

C) Possible comparisons to results from similar and specific NOSACQ-50 studies - this could be by company type (e.g. other

chemical companies), type of organisation (with a similar structure, and/or similar health & safety management systems),

language (i.e. other native language studies), etc.

D) NOSACQ-50 database - only for the sake of curiosity. The current database is not based on a representative sample, but is

rather bias towards only those companies interested in being measured, many of which have a very (pro)active health & safety

management systems.

 

The following are preliminary guidelines for interpreting the results of a survey. They are based on the current data in

the international NOSACQ-50 database, and will be undergoing developed as the database grows in size with results

from around the world.

A rule of thumb for interpreting the results of each dimension:

A score of more than 3.30 indicates a good level allowing for maintaining and continuing developments

A score of 3.00 to 3.30 points to a fairly good level with slight need of improvement

A score of 2.70 to 2.99 shows a fairly low level with need of improvement

A score below 2.70 indicates a low level with great need of improvement

A Masters student has proposed a link between these NOSACQ-50 score categories and Hudson's (2003) levels of

safety culture - ranging from the pathological (less than 2.4), reactive (2.4-2.69) and calculative (2.7-2.99) levels to

the proactive (3.0-3.30) and generative (greater than 3.30) levels.

The table below provides more accurate dimension means, based on the international data in the current database.

Grand mean is for responses from 'workers' (does not include supervisors/managers).
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 15.01.2013

NOSACQ-50 Dimensions Grand

mean

Standard

deviation

Variance Cronbach's

Alpha

( reliability ) 

Dim 1 - Management safety priority and ability  2.94 .50 .25 .86

Dim 2 - Management safety justice  2.88 .48 .23 .83

Dim 3 - Management safety empowerment  3.01 .48 .23 .79

Dim 4 - Worker safety commitment  3.17 .47 .22 .79

Dim 5 - Workers safety priority and risk non-acceptance  2.95 .51 .26 .78

Dim 6 - Peer safety communication, learning, and trust in safety ability  3.12 .42 .18 .84

Dim 7 - Workers trust in the efficacy of safety systems  3.22 .44 .19 .81

Revised data: April 2013, with a total of 14,298 'worker' respondents
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E. Interviewvragen  

 

1. Op welke manier prioriseert het management veiligheid? 

2. Wat is volgens het management de balans tussen winst en veiligheid? 

3. Op welke manier worden onderaannemers geselecteerd en aangestuurd? 

4. Wat is de rol en status van de KAM-afdeling? 

5. Op welke manier wordt vergeleken met de sector? 

6. Waardoor ontstaan ongevallen volgens het management? 

7. Wat is het doel van procedures? 

8. Is er ruimte om onveilige situaties te rapporteren? 

9. Worden incidenten en ongevallen gerapporteerd, onderzocht en geanalyseerd? 

10. Wat gebeurt er na een ongeval?  

11. Worden medewerkers beloond of gestraft rond veiligheidstopics? 

12. Op welke manier zijn medewerkers betrokken bij elkaars veiligheid? 

13. Wie controleert de dagelijkse veiligheid? 

14. In hoeverre zijn risico’s te vermijden? 

15. Op welke manier verzorgen de medewerkers hun werkplek? 

16. Communiceren medewerkers over veiligheid en hebben ze vertrouwen in elkaar? 

17. Zijn medewerkers geïnteresseerd in het verbeteren van vaardigheden?  

18. Wat is de rol van de planning in veiligheid? 

19. Op welke manier wordt gebruikt gemaakt van veiligheidstechnieken? 

20. Hoe worden veiligheids-bijeenkomsten en tool-boxen ervaren? 

21. Wat is de rol van veiligheidsaudits? 
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F. Briefing – Debriefing nieuwe vragenlijst 

 

1. Inleiding 

Bedankt voor uw deelname aan deze vragenlijst. Het doel is om meer te weten komen over de veiligheid bij u in 

de organisatie. Een computer verwerkt de antwoorden anoniem en deze worden vertrouwelijk behandeld. Wij 

brengen nooit individuele resultaten naar buiten. Graag hebben we uw antwoord op elke vraag, maar natuurlijk 

heeft u het recht een vraag of een groep vragen over te slaan.  

 

2. Afsluiting 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Als u toelichting wilt geven bij sommige van uw antwoorden, dan 

nodigen wij u uit om deze hier op te schrijven: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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G. Factoranalyse 

 
Tabel 8 
Factorladingen gebaseerd op een principle-componenten-analysse met varimax-rotatie van 32 item 
 
 

Item 

Factoren 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Het management vindt het belangrijk dat we volgens de 
veiligheidsregels werken, ook als de werkplanning strak is. 

.68       

2. Het management zorgt ervoor dat iedereen de noodzakelijke 
informatie over veiligheid ontvangt. .60  .45     

3. Het management kijkt de andere kant op als iemand onveilig 
werkt.    .70    

4. Het management accepteert dat medewerkers 
veiligheidsrisico’s nemen als het werkschema strak is.    .49 .37  .34 

5. Het management zorgt ervoor dat veiligheidsproblemen die 
tijdens werkplekinspecties ontdekt worden, onmiddellijk worden 
aangepakt.  

.70       

6. Het management gaat op een verkeerde manier om met 
veiligheid.    .55 .31  .33 

7. Het management doet zijn best om werkbare veiligheidsregels 
op te stellen.  .56       

8. Het management zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt om 
de veiligheid op zijn werk te verbeteren. .70       

9. Het management stimuleert werknemers om mee te beslissen 
over hun veiligheid. .57 .45      

11. Het management betrekt werknemers bij beslissingen over 
veiligheid. .54 .33      

12. Het management verzamelt de juiste informatie tijdens 
onderzoeken naar de oorzaken van ongevallen.  .59       

14. Het management luistert aandachtig naar iedereen die bij een 
ongeval is betrokken.  .79       

15. Het management geeft werknemers bijna automatisch de 
schuld van ongevallen.    .75    

16. Het management behandelt bij een ongeval betrokken 
werknemers op een zorgvuldige manier. .66       

17. Wij, de werknemers, richten samen onze werkplek zo veilig 
mogelijk in.  .33 .62     

18. Wij, de werknemers, zorgen met elkaar voor een opgeruimde 
werkplek.   .71     

22. Wij, de werknemers, helpen elkaar om veilig te werken.  
 .36 .39 .48  .32   

22. Wij, de werknemers, denken dat bepaalde risico’s in ons 
werk onvermijdelijk zijn. 

      .79 

23. Wij, de werknemers, vinden dat kleine ongevallen een 
normaal onderdeel zijn van ons dagelijkse werk.       .75 

24. Wij, de werknemers, accepteren gevaarlijk gedrag zolang er 
geen ongevallen gebeuren.   .59    .44 

25. Wij, de werknemers, overtreden veiligheidsregels om het 
werk op tijd af te krijgen.   .58 .32   .36 

27. Wij, de werknemers, proberen een oplossing te vinden als 
iemand ons wijst op een veiligheidsprobleem.  .30 .61 .35     

28. Wij, de werknemers, voelen ons veilig als we met elkaar 
werken.     .78   

29. Wij, de werknemers, hebben vertrouwen in elkaar als het 
aankomt op de zorg voor onze veiligheid.   .31  .69   

30. Wij, de werknemers, leren van onze ervaringen om 
ongevallen te voorkómen.  .58 .31  .34   

31. Wij, de werknemers, nemen elkaars meningen en voorstellen 
over veiligheid serieus.  .44 .45  .33   

32. Wij, de werknemers, kunnen vrij en open over veiligheid 
praten.  .42 .32      

33. Wij, de werknemers, vinden dat een goede arbo-coördinator 
of veiligheidsadviseur kan helpen om ongevallen te voorkomen.       .80  

34. Wij, de werknemers, vinden veiligheidstraining en –
instructie goed om ongevallen te voorkomen.      .74  

35. Wij, de werknemers, vinden dat tijd inruimen voor veiligheid 
ook bij de planning hoort.   .78      

36. Wij, de werknemers, vinden dat werkplekinspecties helpen 
om grote gevaren in het werk op te sporen.   .57    .55  

37. Wij, de werknemers, vinden duidelijke doelen belangrijk 
voor veiligheid in ons werk.  .73      

Noot. N = 175. Factor lading < .4 zijn weggelaten. 
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H. Regressieanalyse met uitgesplitste dimensies  

 

Tabel 9 
Hiërarchische Regressieanalyse van veiligheidsmotivatie en veiligheidscultuur (IV) op veiligheidsgedrag (DV) 

  Veiligheidsgedrag 

  β R2 ΔR2 t 

1 Veiligheidsmotivatie  .70 .27  7.99 

2 Veiligheidsmotivatie + Veiligheidscultuur  .49 .22  

 Veiligheidsmotivatie .30*    

 Veiligheidscultuur     4.70 

 a. Management prioriteit en commitment .07   .77 

 b. Management empowerment .10   1.22 

 c. Management rechtvaardigheid .01   .04 

 d. Medewerkers commitment .24*   2.84 

 e. Medewerkers veiligheidsprioriteit en niet aanvaarden van risico’s .20   2.99 

 f. Leren, communiceren en vertrouwen in competenties -.06*   -.67 

 g. Vertrouwen in de veiligheidssystemen .17*   2.22 

Noot. N = 175 * p < .05, ** p < .01. 
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