
MENS TO6- 05 MASTERCLASS: Het optimaliseren van een veiligheidscultuur binnen 
uw organisatie.  Hoe pakken we het concreet aan? 

 
“Om dingen te bereiken die nog nooit hebt bereikt 

moet je dingen doen die je nog nooit hebt gedaan.” 
 
Elke Belgische organisatie waar werknemers actief zijn is onderhevig aan het voeren van een 
dynamisch preventiebeleid. In deze context wordt er meer en meer belang gehecht aan 
veiligheidscultuur en veilig gedrag. Managementsystemen zoals VCA en ISO 45001 stellen ook 
verplichtingen daaromtrent. 
 
Een preventiebeleid en bijgevolg de veiligheidscultuur binnen de organisatie kunnen pas succesvol 
zijn als zij door alle personen in de organisatie gekend zijn, worden gedragen, opgevolgd en zo nodig 
bijgestuurd. 
 
Wat is veiligheidscultuur, waar staan we, waar willen we naar toe en hoe gaan we dat doen? Deze 
vragen vormen de rode draad tijdens deze masterclass. 
 
Hoe staat het met de veiligheidscultuur binnen uw organisatie: vertoont die symptomen van 
achteruitgang of symptomen van vooruitgang? 
 
Inhoudelijk neemt een ervaren veiligheidsdeskundige u mee naar een denktank waar volgende 
vraagstukken op tafel worden gelegd:  
 

• Waar bevindt uw bedrijf zich op de ladder van veiligheidscultuur? 
• De veiligheidscultuur is maar zo sterk als zijn zwakste schakel.  
• Wat is ieders verantwoordelijkheid en hoe wordt iedereen betrokken? 
• Het Is tijd om de veiligheidscultuur aan te pakken, maar hoe beginnen we eraan? 
• Wat met het strategische management, het leiding geven en het veiligheidsgedrag in relatie 

tot de veiligheidscultuur in een organisatie? 
• Verschil tussen audit van veiligheidssystemen en ‘veiligheidscultuur audit’. 
• Reflectie rond concrete tips en getuigenissen over de optimalisatie van een 

veiligheidscultuur. 
• Van checklist tot plan 
• Take it home 

 
Een belangrijke doelstelling van deze masterclass is het bijvullen van uw rugzak. Een rugzak die je 
meebrengt naar de opleiding en waar je datgene dat er al is aan goede initiatieven en beleidscultuur 
in hebt gestopt. Het is die rugzak die we samen gedurende deze dagtocht gaan aanvullen met  
nieuwe inzichten, tools en tips.  
Na deze sessie neemt u de aangevulde rugzak terug mee naar uw actiedomein waar u aan de slag 
kan met de verzamelde instrumenten. Deze aangereikte hefbomen zullen u in staat stellen de 
veiligheidscultuur binnen uw organisatie naar een hoger level te tillen en reeds bestaande 
managementzorgsystemen uit te diepen. Dit alles moet er toe leiden om uw visie, missie en 
doelstellingen te realiseren die voortkomen uit een goede veiligheidscultuur. 
 
Laat deze kans niet liggen en volg deze unieke masterclass rond het optimaliseren van een 
veiligheidscultuur binnen uw organisatie met als rode draad: hoe pakken we het concreet aan? 
 
 



 

 
Nederlands (Engels mogelijk) 

 

 
Werkgevers, de hiërarchische lijn, management, HR, preventiediensten, 
auditoren, iedereen die betrokken en geïnteresseerd is in veiligheidscultuur  

 

 
31 maart 2023 

 

 
1 dag 

 

 
Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy (Oostjachtpark 3 9100 
Sint-Niklaas)   

 

 
Nog plaatsen beschikbaar 

 

 
Open opleiding: 52O €/p  
In-company-opleidingen: vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en 
voorwaarden 

 

 
OPL-attest MASTERCLASS: ‘Het optimaliseren van een veiligheidscultuur 
binnen uw organisatie. Hoe pakken we het concreet aan?’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


