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Thema: Veilig Produceren

De Arbeidsinspectie meldt dat bedrijven 
kunnen leren van ongevallen door deze 
openlijk met elkaar te bespreken en 
iedereen te betrekken bij het vinden van 
oplossingen. De controlerende instantie 
stelt daarbij dat bedrijven zich niet alleen 
moeten afvragen hoe een specifiek onge-
val of incident voorkomen moet worden, 
maar ook hoe de rest van het bedrijf  
preventief kan werken. SSC heeft samen 
met diverse bedrijven incidenten onder-
zocht met werkzaam heden waarbij soms 
ernstig letsel was opgetreden. Daaruit is 
duidelijk geworden dat er een belangrij-
ke rode draad van falende maatregelen 
en achterliggende factoren is bij al deze 
incidenten. De Tripod-methode wordt 
gebruikt door bedrijven zoals AKZO, 
DSM, Avebe, Essent, Nuon, Prorail en de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Gestructureerde analyse
Het gebruik van de Tripod-methode geeft 
inzicht in hoe bedrijfsprocessen veiliger 
moeten om toekomstige incidenten te 
voorkomen. De methode helpt om de 
onderliggende factoren in de organisatie 
bloot te leggen door een gestructureerde 
analyse met een overzichtelijk schema 
(zie figuur), samen met de medewerkers 
opgesteld. Besproken wordt ‘wat’ er is 

gebeurd, ‘hoe’ dat voorkomen had moe-
ten worden en ‘waarom’ dat dan niet is 
gelukt. Deze aanpak creëert draagvlak en 
maakt het eenvoudiger om veranderin-
gen in de organisatie daadwerkelijk door 
te voeren. Aan vrijwel elk incident ligt 
menselijk handelen ten grondslag: 
‘onveilig’ handelen. Dat ‘onveilig’ hande-
len blijkt echter alleen na een incident. 
Dezelfde handeling werd mogelijk al 
jaren niet als zodanig herkend. De facto-
ren die ertoe bijdragen dat mensen 
onveilig handelen, worden in de analyse-
methode ‘preconditions’ genoemd. Het 
zijn factoren als ‘onvoldoende toezicht’, 
‘te hoge werkdruk’, ‘PBM lastig bij het 
werk’. Latente fouten zijn de problemen 
op organisatieniveau die de preconditi-
ons doen ontstaan: ‘hoe werken wij hier?’ 

Een Tripod-analyse van arbeidsveilig-
heidincidenten 
Figuur 1 toont een incident-analysestruc-
tuur, de Tripod-boom, die tot stand is 
gekomen door de gemeenschappelijke 
elementen uit de door SSC geanalyseerde 
incidenten te integreren. Deze boom kan 
worden gebruikt als een startpunt voor 
analyses van incidenten voor bijvoor-
beeld werken op hoogte of werken met 
hoogspanning.

De volgende standaardvoorzieningen 
en veiligheidsmaatregelen zijn van 
belang om dit soort incidenten te voor-
komen (barrières):
Procedure veiligstellen: het creëren van 
een veilige werkplek door bijvoorbeeld 
een deugdelijke constructie, het veilig-
stellen van een hoogspanninginstallatie 
en lockout-tagout procedures, etc.
Werkvergunning: voordat aan de werk-
zaamheden kan worden begonnen moet 
duidelijk zijn bij de installatieverantwoor-
delijke wat de werkzaamheden zijn en 
wanneer die worden uitgevoerd. Daarbij 

moeten in een werkvergunning ook de 
risico’s voor de installatie en de omge-
ving worden ingeschat om de juiste 
maatregelen te kunnen treffen. Veel 
bedrijven gebruiken hiervoor een Taak 
Risico Analyse (TRA).
Persoonlijke Bescherming Middelen 
(PBM’s): zoals valgordels en brandvertra-
gende kleding. 
In de Tripodboom zijn de barrières weer-
gegeven als doorbroken barrières.  
Blijkbaar hebben deze niet optimaal 
gefunc tioneerd, waardoor het incident 
kon gebeuren.

Deze veiligheidsmaatregelen kunnen 
falen: 
Procedure veiligstellen
Het betreft hier zaken als spanningsvrij 
maken, leidingen drukloos en inert 
maken of juiste steiger/hoogwerker 
gebruiken. Daar bestaan in het algemeen 
binnen een bedrijf welomschreven proce-
dures voor. De directe oorzaak van het 
falen van deze procedures is dat deze niet 
(volledig) worden gevolgd. 
Werkvergunning 
Een veel voorkomend probleem met het 
functioneren van een werkvergunning-
systeem voor veiligheid is dat de risico’s 
te algemeen worden beschouwd: de risi-
co’s van werken op hoogte in het alge-
meen in plaats van de risico’s van de spe-
cifieke werkzaamheden uit te voeren op 
hoogte. 
Persoonlijke Beschermings Middelen 
Medewerkers dragen niet altijd PBM’s of 
de gebruiksvoorschriften zijn niet vol-
doende. Het is van belang dat collega’s 
elkaar aanspreken bij onvoldoende 
gebruik. Een dergelijke veiligheidscul-
tuur bestaat echter niet in alle bedrijven. 

Waarom kunnen deze veiligheidsmaat-
regelen falen? 
Tripod maakt gebruik van een schema 

Koekjesfabriek in brand, gewonden na bedrijfsongeval, personeel onwel na bedrijfsongeluk. 

Zomaar een greep uit een aantal incidenten waarover VMT onlangs berichtte. Uit onderzoek1 van 

de Arbeidsinspectie blijkt dat er bij bedrijven weinig tot geen aandacht is voor de achterliggende 

oorzaken van incidenten. Dit is cruciaal voor het structureel verhogen van de veiligheid. Een 

methode om de achterliggende oorzaken aan te pakken, is de Tripod-methode.

Beter leren van incidenten

Bedrijven moeten zich afvragen hoe een specifiek onge-
val of incident voorkomen kan worden.
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waarbij onderscheid wordt gemaakt tus-
sen twee niveaus van achterliggende oor-
zaken, preconditions (blauwe vakjes) en 
latente fouten (gele vakjes).

Preconditions zijn de omstandigheden 
die in de hand hebben gewerkt dat de 
maatregelen/barrières faalden, ook wel 
‘context’ genoemd. Zie de blauwe vakjes 
in figuur 1. Bij dit type incidenten worden 
over het algemeen de volgende precon-
ditions aangetroffen:
– Werkzaamheden worden niet als  

risicovol ervaren, maar als routineklus 
beschouwd

– RI&E te generiek uitgevoerd
– Veiligstellen niet door reguliere men-

sen gedaan
– Projectorganisatie niet eenduidig

– Belang en rol van de procedure niet  
voldoende

Latente fouten zijn de problemen op 
organisatieniveau die de preconditions 
doen ontstaan: ‘hoe werken wij hier?’ Zie 
de gele vakjes in figuur 1.
Bij de genoemde preconditions worden 
de volgende latente fouten aangetroffen:
– Veiligheidsbeleving verschilt op diver-

se niveaus, gedrag en cultuur 
– Te weinig personeel met voldoende 

kennis/ervaring 
– Voortdurende organisatieverande-

ringen
– Projectmanagement niet voldoende  

veiligheidsgericht
– Verantwoordelijkheid en toezicht  

formeel niet vastgelegd.
Het is vooral van belang de latente fouten 

aan te pakken. Deze zijn immers de voe-
dingsbodem voor preconditions. Door 
het verwijderen van latente fouten wor-
den potentiële, toekomstige incidenten 
voorkomen die wortelen in dezelfde pro-
blematiek.

1  Inspectierapport ongevallen: Voorkomen van 
ongevallen in kleine bedrijven.
De inspecties hebben plaatsgevonden in de 
periode mei 2010-april 2011.  
Het volledige rapport is te downloaden op 
www.inspectieszw.nl.
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Tijdens het uitvoeren van onderhoud aan de procesinstallatie 
vond een ongeval plaats. Voorafgaand aan het uitvoeren van 
het onderhoud was de installatie niet spanningsloos, drukloos 
en energieloos gemaakt. Tijdens de werkzaamheden is hier-
door hete vloeistof over een werknemer heen gekomen. Hij 
liep daarbij brandwonden aan bovenlichaam en benen op. 
Tijdens de inspectie constateerde de inspecteur dat het veilig-
heidsbewustzijn van zowel leiding als werknemers onvol-
doende was. Tevens werd geconstateerd dat het bedrijf 

onvoldoende specifieke maatregelen heeft getroffen om inci-
denten of ongevallen tijdens onderhoud of reiniging, zoals 
het vrij kunnen komen van hete vloeistof, zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het bedrijf heeft hierop een specifiek werkver-
gunningsysteem voor het uitvoeren van onderhoud opge-
steld, gebiedsbeheerders aangewezen en het personeel 
getraind. Er werd wel met een vergunningensysteem 
gewerkt, maar dat had geen betrekking op onderhoud. In de 
RI&E kwamen specifieke risicogroepen evenmin voor.

Een incident in de voedingsmiddelen industrie (uit rapport inspectie SZW)

Figuur 1. Een vereenvoudigde Tripod incident 
analyse structuur: de Tripod-boom

_VMT_0612_eb   24 08-03-12   11:35:38


