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U leert hoe u het veiligheids-
gedrag op de werkvloer duur-
zaam verandert.

U leert hoe u uw team overtuigt 
dat veiligheid geen overbodige 
luxe is.

U leert de 5 essentiële stappen 
om een échte veiligheidscultuur 
te bouwen op uw werkvloer.
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Duurzaam veranderen van veiligheidsgedrag  
op de werkvloer in 5 stappen.
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Waarom dit programma?

>
De docent

VEILIGHEID …  NIET ALLEEN ALS HET 
VERKEERD LOOPT

Veiligheid is voor zowat alle bedrijven een 

topprioriteit. Veiligheidsregels, procedures en 

beschermingsmiddelen zijn vandaag de dag stevig 

ingeburgerd. Toch worden de vele regels rond 

veiligheid, als alles goed gaat, vaak als vertragend, 

betuttelend of zelfs negatief gezien. Op de werkvloer 

is veiligheid meestal pas een issue als dingen écht 

verkeerd lopen.  

VEILIGHEID VEREIST 
MENTALITEITSVERANDERING

Veiligheid is echter veel meer dan een set van regels 

en procedures. Er moet vooral gefocust worden op 

het gedrag en de attitude van medewerkers zodat ze 

veiligheid zien als een evidentie. “Veiligheid tussen de 

oren” vraagt een duurzame mentaliteitsverandering. 

SLORDIGHEID, ONOPLETTENDHEID EN 
NEGEREN VAN REGELS

Niemand heeft de intentie om bewust een ongeval te 

veroorzaken of zich onveilig te gedragen. Toch wordt de 

overgrote meerderheid van de ongevallen veroorzaakt 

door menselijke factoren: slordigheid, onoplettendheid 

tot het bewust negeren van de regels.

MAAR HET KAN ANDERS

Een deel van de veiligheidsproblemen wordt 

veroorzaakt door gebrek aan technische kennis 

en vaardigheden of het niet kennen van regels en 

procedures. Bij de meeste veiligheidsconflicten ligt 

menselijk gedrag aan de basis. Wetenschappelijk 

onderzoek toont aan dat maar liefst 95% van ons 

(veiligheids-)gedrag wordt gestuurd vanuit onbewuste 

automatische processen. Vele van de ongevallen 

kunnen verklaard worden vanuit deze niet-rationele 

factoren. Het goede nieuws … u kunt dezelfde 

niet-rationele mechanismes gebruiken om uw 

veiligheidscultuur finaal vorm te geven. En dit is net 

wat u tijdens deze workshop leert … 

UW PERSOONLIJK 5-STAPPENPLAN

U krijgt tijdens deze workshop een bruikbaar en 

realistisch 5-stappenplan waar u morgen mee aan de 

slag kunt om op uw werkvloer een veiligheidscultuur 

te realiseren. Dit stappenplan is gebaseerd op de 

vloer-ervaring van onze trainer en heeft intussen 

bij tientallen ondernemingen meetbare resultaten 

geboekt. 

Pieter Vandendriessche studeerde Sociale Pedagogiek aan de KULeuven. 

Vooraleer hij Kenaz vervoegde was hij werkzaam in een commerciële functie 

in de service sector, verantwoordelijk voor selectie, training en inplannen 

van medewerkers. Binnen Kenaz verzorgt hij vandaag alle trainingen rond 

klantgerichte gedragsverandering, veiligheidsattitude en beïnvloeding. Verder begeleidt hij 

grootschalige projecten rond het veranderen van veiligheidscultuur bij Sibelco, Electrabel, Fluxys, 

ABInBev, …
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

“Zeer inspirerende visie!”



>

Overzicht programma

Tijdens deze training leert u welke 5 stappen essentieel zijn in het bouwen van een goede strategie tot het 

duurzaam veranderen van de veiligheidscultuur in uw bedrijf.  

Aan het einde van de dag weet u: 

 ◆ hoe u uw management activeert en engageert en hoe u veiligheid hoog op de prioriteitenlijst  

van het management brengt én houdt;

 ◆ hoe u hiervoor een proces uitstippelt en op welke manier u dit proces over de volledige breedte 

van de organisatie uitrolt;

 ◆ hoe u een ‘doorleefd’ inzicht in de niet-rationele factoren van veiligheidsgedrag kunt creëren;

 ◆ waarom het noodzakelijk is om bij het duurzaam veranderen van veiligheidsgedrag beroep  

te doen op het ‘collectieve brein’;

 ◆ wat de noodzakelijke voorwaarden zijn om de nieuwe cultuur succesvol te borgen.  

 

 WERKWIJZE           

‘Veiligheid tussen de oren’ vertrekt vanuit internationaal wetenschappelijk onderzoek naar  

het veranderen van gedrag. Tijdens het programma wordt …

 > input gegeven over de noodzakelijke voorwaarden om gedrag te veranderen en uw slagkracht  

bij uw management te vergroten;

 > gekeken naar technieken om dit te implementeren in een strategie tot duurzame verandering  

van de veiligheidscultuur;

 > het aangeleerde toegepast op een eigen case zodat deelnemers - door middel van de aangereikte  

technieken en tools - een relevante stap vooruit kunnen zetten richting duurzame verandering.

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid 
de kans om hun eigen problematiek 
ter sprake te brengen. Om dit te 
realiseren, vragen wij op voorhand 
een beknopte beschrijving van de 
probleemstelling te formuleren. Op 
die manier kunnen wij de cursus 
volledig opstellen volgens uw eigen 
informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met Dirk Spillebeen op 
het nummer: +32 50 38 30 30 
(e-mail: dirk@ifbd.be).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



VEILIGHEID “TUSSEN DE OREN”

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.



>
Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website 
www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=1920

