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Veiligheidsgedragsprogramma
Nu beschikbaar voor iedereen
Uw bedrijf heeft een volwassen
EHS-management systeem. Alle machines
worden bewaakt, blootstelling aan chemicaliën
en straling worden beoordeeld en beheerst.
Desondanks vinden er met regelmaat
veiligheidsincidenten plaats. Uit onderzoek
blijkt dat menselijk gedrag een van de
belangrijke oorzaken is.
Uw voordelen
Ons veiligheidsgedragprogramma verbetert de veiligheids- en
gezondheidsprestaties van uw bedirijf, én geeft een impuls aan de
kwaliteit en productie van uw bedrijf.
• Maatwerk voor uw bedrijf;
• het terugbrengen van incidenten;
• positief effect op productiviteit;
• kosten reductie.
Onze aanpak
Ons veiligheidsgedragprogramma helpt u om proactief veiligheids- en
gezondheidsvraagstukken op te lossen, en is bewezen succesvol.
Ons programma kenmerkt zich door:
• Observaties in koppels: de manager samen met medewerker;
• integratie met de LEAN methodieken;
• positieve benadering;
• respectvol onder de aandacht te brengen van veiligheidskwesties.
Door het definiëren van het goede gedrag en het uitvoeren van
observaties helpen wij om uw doelstellingen te bereiken en neemt het
leiderschap toe op het gebied van veiligheid.
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Direct contact

Pieter Rooyakkers
pieter.rooyakkers@philips.com
06 22 97 64 38

Wat onze partners waarderen:

Complimenten voor
de opzet. Goede
mix van theorie en
praktijk. Leerzaam
met rollenspel voor
communicatie training
en hoe je iemand
feedback geeft.
Deelnemers cursus
veiligheidsgedrag en
stralingshygiene

Het programma bestaat uit vier stappen:
Stap 1. Vaststellen status veiligheidsmanagement
van uw bedrijf
Tijdens deze stap beoordelen we de status van
uw EHS management en krijgen we meer inzicht in
de medewerker- en veiligheidstevredenheid van
uw bedrijf. Op basis hiervan nemen we samen een
beslissing of uw organisatie klaar is voor de uitrol
van het veiligheidsgedragprogramma.
Stap 2. Management workshop
Tijdens de workshop stellen we met het managementteam een missie & visie en zorgen we hun
betrokkenheid.

Stap 3. Training van observatoren
De groep observatoren bestaat uit het gehele
managementteam, inclusief de groepsleiders en een
groep medewerkers. We leren uw observatoren op
welke wijze ze een gesprek voeren over veiligheid op
de werkvloer.
Stap 4. Coaching
Tijdens de laatste stap ondersteunen we uw
observatoren bij het stellen van de juiste vragen en
het verbeteren van het observeren.

Onze diensten
Philips Innovation Services is uw partner
bij het opzetten van uw bedrijfsspecifieke,
gedragsgerichte veiligheidsprogramma.
Dit programma helpt uw bedrijf bij het verbeteren
van de intrinsieke motivatie voor gezond en veilig
werken in alle lagen van uw bedrijf. Onze aanpak
is binnen Philips ontwikkeld en vervolgens
wereldwijd uitgevoerd. Neem contact met ons
op als u wilt weten hoe deze aanpak voor uw
organisatie kan werken.
Afspraak maken
Wij bespreken graag uw veiligheid gerelateerde ambities en uitdagingen.
Neem vrijblijvend contact op met: pieter.rooyakkers@philips.com, 06 22 97 64 38

Wij zijn de arbo- en milieu adviseurs van Philips Innovation Services
Ons team van 30 adviseurs draagt al 20 jaar zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn
van werknemers. Wij zien een gezond personeelsbestand als het hart van een gezond bedrijf.
Lees ons verhaal op: www.innovationservices.philips.com/environment
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