Veiligheidsbeleid buiten de
gebaande wegen

De meeste trainingen en maatregelen voor het vergroten van de veiligheid gaan uit van voorspelbare situaties die overeenkomen met wat we gewend zijn. Het
veiligheidsdomein isechter soms te ingewikkeld om
op deze manier te worden benaderd.
tekst Arthur Zanders

H

et toerusten van managers en medewerkers voor het vergroten van de veiligheid gebeurt nog vaak op een klassieke behavioristische manier: standaard-trainingen voor
standaard-situaties. Het werken met duidelijk omschreven oefendoelen en het toetsen van de uitkomst aan een gewenste situatie lijkt zinvol. maar het veiligheidsdomein vertoont op veel onderdelen de kenmerken van een iU-structured domain. Volgens
Spiro et al moet de oplossing voor het werken in zo'n domein
gezocht worden in flexibele representatie, en dit vraagt om het
loslaten van een aantal schijnbare zekerheden. Leermethoden
die werken in gestructureerde domeinen, zijn in het veiligheids-

domein niet altijd effectief. Ze maken het moeilijker om te leren
omgaan met complexe situaties en problemen.
De vraag is of we ons willen indekken door ons aan standaarden vast te klampen of dat we durven na te denken over het
onverwachte. Hoe wordt veiligheid geleerd? Wat werkt, en wat
niet? En wat betekent dit voor verantwoordelijkheden en de
cultuur van de organisatie?

Flexibele representatie
Bij het treffen van veiligheidsmaatregelen worden vaak vaste
procedures gebruikt. Het idee is dat veiligheid kan worden ge-

Als een situatie
volgens het boekje
zou verlopen, zou er
..
geen gevaar zun
waarborgd als mensen deze procedures kennen, zich grondig
verdiepen in de regels en deze bij voorkeur ook nog kunnen
toepassen. De werkelijkheid is echter vaak anders. Het leren
van regels werlct uitstekend voor vastomlijnde situaties waarin
de werkelijkheid niet afwijkt van onze verwachtingen, maar je
ontwikkelt er geen inzicht en flexibiliteit mee.
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De situaties wijken
bijna per definitie
af van de norm

Standaardtrainingen

en oefeningen kunnen in de hulpverlening en

crisisbeheersing desastreuze uitkomsten tot gevolg hebben.

Er is veel onderzoek gedaan naar de processen die ons vertellen hoe effectief verschillende leervormen in de diverse domeinen kunnen zijn. Zo zijn er de bekende inzichten over conditionering, het velwerven van gedragspatronen. De bekendste
wetenschappers op dit gebied zijn ongetwijfeld Pavlov en Skinner, bedenkers van respectievelijk de klassieke en de operante
conditionering. Uit de tijd van het behaviorisme kennen we de
onderwijsleertheorie van Gagné en zo zijn er vele.
Sommige van deze leervormen lijken vooral geschikt voor het
aanleren van eenvoudige handelingen ofhet reproduceren van
informatie. In meer complexe domeinen kun je er dus niet zoveel mee, en veiligheid is zo'n domein. Er komen situaties en
omstandigheden voor die afwijken van dat wat we gebruikelijk
of normaal vinden, en daarmee is het een voorbeeld van wat
Spiro een ill-structured domain noemt.
Om in deze complexe omgeving effectief beslissingen te kunnen nemen en te kunnen handelen is het nodig om effectief te

leren. Volgens de cognitieve flexibiliteitstheorie is het vooral
van belang flexibel om te gaan met een veelheid aan kennis,
maar het compartimenteren van kennis staat dit in de weg. Er
moeten juist telkens nieuwe combinaties van verschillende
kenniselementen kunnen worden gevormd, om te komen tot
flexibele representatie. Dit betekent dat er geen standaard-oplossingspatronen worden aangeleerd, maar dat de nadruk ligt
op een strategie waarmee een oplossing op maat wordt geconstrueerd. Een klassieke leermethode legt vooral de nadruk op
het herkennen en oproepen van eerder aangeboden oplossingen of van typen gedrag en besluiten. Hoewel dit aanvankelijk
snel tot resultaten lijkt te leiden, wordt het meer geavanceerde
leren hier juist door gehinderd. De werkelijkheid is immers
vaak te complex om voor problemen standaard-oplossingen te
definiëren. Een gevaarlijke situatie wijkt al gauw af van normale omstandigheden en vraagt dus om andere dan routinematige responsen. Want als een situatie volgens het boekje zou verlopen, zou er geen gevaar zijn.

Kris-kras
Voor flexibele representatie is het nodig om over een 'database'
aan relevante kennis te beschikken waaruit de oplossingen
kunnen worden geconstrueerd. Om dit mogelijk te maken is
het dus belangrijk om het ontwikkelen van vaste oplossingspatronen en strategieën te vermijden. Dat kan bijvoorbeeld door
te werken met veel verschillende voorbeelden en een niet-lineaire behandeling, het zogenoemde criss-crossing. Verschillende
kenniselementen worden telkens op verschillende manieren
aan elkaar gekoppeld. Bij veiligheid betekent dat bijvoorbeeld
dat we niet herhaaldelijk een bepaald scenario doorlopen om
de daarbij passende oplossingen van buiten te leren, maar dat
we telkens verschillende aspecten van situaties aan verschillende omstandigheden koppelen. Het is te vergelijken met de manier van leren die we gebruiken als we informatie opzoeken op
internet. Op een website als Wikipedia kun je een onderwerp
opzoeken waarbij in de uitleg allerlei links zijn opgenomen
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naar aanvullende informatie. Iedereen springt op zijn eigen
manier kris-kras door de informatie heen. Hierdoor wordt informatie in onze hersenen anders opgeslagen en anders verwerkt dan bij een presentatie waarbij alle punten volgens een
vaste opbouw worden aangeboden.
Mooie theorie, maar wat kun je ermee in de praktijk? Is dit
overal toepasbaar, en voor iedereen? Dat is afhankelijk van het
soort activiteiten en de doelgroep. Bij uitvoerende werkzaamheden - bijvoorbeeld door lassers, monteurs, fitters et cetera
- kan vaak een aantal vaste elementen worden benoemd dat
nodig is om veilig te kunnen werken. Vaak zijn deze elementen in een soort checklist vastgelegd. Omdat we niet willen dat
iedereen hier op zijn eigen manier mee omgaat, trainen we de
betrokkenen op een vast protocol. Ook in niet-standaardsituaties en bij onverwachte problemen moeten echter oplossingen
bedacht worden.
Binnen het veiligheidsdomein komt dit misschien wel het duidelijkst naar voren in de hulpverlening en crisisbeheersing.
Hier komen we bijna per definitie situaties tegen die afwijken
van de norm. Crisis- of noodsituaties hebben de onhebbelijkheid zich niet te houden aan de vooraf bedachte scenario's,
hoewel die suggestie in sommige plannen en maatregelen wel
gewekt wordt. Uiteraard zijn er altijd activiteiten die min of
meer te standaardiseren zijn (het bedienen van de poederblusser bijvoorbeeld) maar zeker in de coördinatie zullen we op onverwachte omstandigheden moeten kunnen inspelen en flexibel kunnen reageren. Niet alleen zijn standaard-trainingen en
-oefeningen dan niet effectief, ze kunnen zelfs desastreuze gevolgen hebben als een standaard-werkwijze automatisch wordt
toegepast - zelfs als die tot ongewenste resultaten leidt. In de
dagelijkse praktijk is het vaak effectiever om medewerkers en
managers inzicht en flexibiliteit bij te brengen.
Makkelijk gezegd, maar dat vraagt nogal wat. Het betekent dat
leerprogramma's anders moeten worden opgezet, met meer
nadruk op afwisseling in het aanbod van informatie. Dat
vraagt de nodige inspanning, maar het moeilijkst is misschien
wel de aanpassing van de bedrijfscultuur. Het werken met
standaarden en het leren daarvan, leidt tot een gemakkelijk te
toetsen kennisniveau en maakt dat mensen gemakkelijk zijn
af te rekenen op fouten. Immers, bij een gevaarlijke situatie of
ongeval valt altijd te achterhalen of er ergens is afgeweken van
de standaard. In veel organisaties zal het niet meevallen deze
afrekencultuur los te laten.

Conclusie
Om effectief over veiligheid te kunnen leren is het belangrijk
een leervorm te gebruiken die past bij dit domein. De vaak toegepaste leervormen die uitgaan van strak omlijnde doelen en
die gebaseerd zijn op eerder bedachte oplossingen, zijn voor
veel veiligheidsaspecten niet altijd effectief. Ontwerp dus een
leervorm die past bij dit complexe domein. Verder is het belangrijk dat managers en medewerkers flexibel kunnen functioneren en dat ze leren om oplossingen voor uiteenlopende
problemen te formuleren. De cultuur in de organisatie zal dan
een bepaalde vrijheid van handelen niet alleen moeten tolereren maar ook moeten aanmoedigen.
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