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Europees Model van veiligheidscultuur voor de spoorwegen 2.0: Onderdelen
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Grondbeginselen van spoorveiligheid: Kernwoorden

Risicobewustzijn Arbeidsomstandigheden Analyse Veiligheidsvisie

Kritische houding Rapporteren Leren van anderen Besluitvorming
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Grondbeginselen van spoorveiligheid: Kenmerken

Personen op elk organisatieniveau 
vermijden zelfgenoegzaamheid, zijn 

kritisch tegenover veronderstellingen 
en stimuleren en houden rekening 

met afwijkende standpunten.

Personen op elk 
organisatieniveau vermijden 

zelfgenoegzaamheid, zijn 
kritisch tegenover 

veronderstellingen en 
stimuleren en houden rekening 
met afwijkende standpunten. 

Er wordt gezorgd dat er ook in 
onvoorziene omstandigheden 
veilig kan worden gewerkt.

RisicobewustzijnF1.1

VeerkrachtF1.2

Kritische houdingF1.3

De organisatie erkent dat de 
arbeidsomstandigheden, 

zoals tijdsdruk, werklast en 
vermoeidheid, invloed 

hebben op veilig gedrag.

De organisatie erkent dat haar 
technologieën en systemen 
complex zijn en dat deze op 

onvoorziene manieren kunnen 
falen.

Routinematige en abnormale 
afwijkingen van de verwachte 
prestaties worden onderkend 
en gerapporteerd. Er worden 

maatregelen genomen om een 
cultuur van wegkijken binnen 
de organisatie te detecteren 

en aan te pakken.

Arbeidsomstandighed
en

F2.1

Complexiteit van het 
systeem

F2.2

RapporterenF2.3

Verslagen worden 
systematisch geanalyseerd 
om de factoren in kaart te 

brengen die  leerprocessen 
binnen de organisatie en 
verbeteringen mogelijk 

maken.

Feedback over veiligheid 
wordt gezien als een kans 

om de prestaties te 
verbeteren en wordt 

opgevolgd.

De organisatie let actief op 
verbeterpunten.

AnalyseF3.1

VerbeteringF3.2

Leren van anderenF3.3

De organisatie ontwikkelt en 
implementeert een 

veiligheidsvisie die het 
verwezenlijken van de 
zakelijke doelstellingen 

ondersteunt.

Personen op elk 
organisatieniveau zijn ervan 
doordrongen dat veiligheid 

en de werkzaamheden hand 
in hand gaan.

Veiligheid is een prioriteit bij 
de toewijzing van middelen.

VeiligheidsvisieF4.1

Toewijzing van 
middelen

F4.2

BesluitvormingF4.3
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Gunstige factoren voor cultuur: Kernwoorden

INTERACTIE FORMALISATIE VERSPREIDING VERSTERKING

Teamwerk en
samenwerking

Functies en
verantwoordelijkheden

Communicatie
Het goede voorbeeld

geven

Relationele waarden
Het ontwerp van de 

organisatie
Competentiebeheer

Interventie door het 
leidend personeel

Relaties op het gebied
van regelgeving

Organisatiesystemen
Niet-technische
vaardigheden

Deskundigheid op het 
gebied van MOF



Gunstige factoren voor cultuur: Kenmerken

Samenwerken binnen en tussen 
organisaties wordt gestimuleerd 

om veilig te kunnen werken.

Functies, 
verantwoordelijkheden en 

autoriteiten worden begrepen 
en aanvaard.

Veiligheidsinformatie wordt 
openlijk gedeeld binnen en 

tussen organisaties.

Met hun gedrag bepalen 
managers de norm voor de 

veiligheidscultuur.. 

INTERACTIE FORMALISATIE VERSPREIDING VERSTERKING

Teamwerk en
samenwerking

E1.1

Vertrouwen, respect en 
openheid kenmerken de 

organisatie en de relaties met 
andere organisaties op elk 

niveau.

De organisatiestructuur 
ondersteunt een duurzame 

en veilige manier van 
werken.

Door middel van 
competentiebeheer zorgt 
de organisatie voor een 
personeelsbestand met 

verstand van zaken.

Managers zorgen ervoor dat 
aanmoedigingen, sancties en 

beloningen de gedragingen en 
resultaten versterken die de 

veiligheidsvisie helpen 
realiseren.

De organisatie heeft duidelijke 
afspraken met de bevoegde 

autoriteiten op het gebied van 
regelgeving die ervoor zorgen dat 
de verantwoordingsplicht voor de 

veiligheid bij de exploiterende 
organisatie ligt.

Processen, hulpmiddelen 
en documentatie 

bevorderen een duurzame 
en veilige manier van 

werken.

Leiderschap op het gebied 
van veiligheid en niet-

technische vaardigheden 
worden systematisch 

ontwikkeld.

Menselijke en organisatorische 
factoren (MOF), met inbegrip van 

de ervaring op de werkplek, 
worden bij het ontwerp en 

veranderingen systematisch in 
aanmerking genomen.

Functies en
verantwoordelijkheden

E2.1 CommunicatieE3.1
Het goede

voorbeeld geven
E4.1

Relationele waardenE1.2
Het ontwerp van 
de organisatie

E2.2 CompetentiebeheerE3.2
Interventie door het 
leidend personeel

E4.2

Relaties op het gebied
van regelgeving

E1.3 OrganisatiesystemenE2.3
Niet-technische
vaardigheden

E3.3
Deskundigheid op 

het gebied van MOF
E4.3
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