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Van de redactie
J

e kunt veiligheidskundigen werkelijk van alles wijsmaken, 

ze zijn echt heel goedgelovig. Ik zal u zeggen waarom. 

Omdat zij ‘geloven’ dat een ‘veiligheidscultuur’ is terug te 

brengen tot een mooi rond getal. Ook geloven zij dat dit getal 

maakbaar is. Maar het is nog erger, zij denken bovendien dat 

iemand één dag op een bedrijf kan rondlopen, wat vragen kan 

stellen, en na afloop daarvan dit getal ondubbelzinnig kan 

vaststellen. Ik doe het ze niet na.

De Veiligheidsladder. Of de cultuurladder. Je kunt er niet meer 

omheen. Je moet er kennelijk overheen, om het cultuurlicht te 

zien. Bedrijven slaan elkaar om de oren met de getallen die zij 

scoren. En ze slaan hun werknemers om de oren met het getal 

dat zij gescoord hebben. Maar slaat dat getal ergens op? Ik 

denk van niet.

Wat geschiedenis. De oorspronkelijke ladder is bedacht door 

Mark Fleming, thans cultuurprofessor in Canada bij St. Mary’s 

University. Hij bedacht de ladder destijds op een avond in een 

café, op de achterkant van een bierviltje, zoals wij dat zeggen. 

Hoe ik dat weet? Hij vertelde mij dat op een avond in een café. 

Het is uit de hand gelopen, zegt hij. De ladder is daarna over-

genomen door een groep mensen in Manchester en zij hebben 

deze verder uitgewerkt tot een matrix van 5 bij 18 cellen. De 

matrix diende als instrument om een discussie over veiligheid 

te vereenvoudigen. De matrix zelf geeft geen inzicht in een 

cultuur, het gesprek dat mensen voeren naar aanleiding van de 

matrix kan dat wel geven. Ik schrijf: kan, want dan moet dat 

gesprek wel gaan over Het Waarom? Waarom doen wij De Din-

gen zoals we die doen? Het antwoord op deze vraag leidt 

meestal naar een Waarde en als een groep mensen deze 

Waarde van ganser harte omarmt, dan kom je aardig in de 

buurt van cultuur.

Maar, pas op! Niet elke waarom-vraag leidt tot leidende princi-

pes of grondwaarden. Soms is het antwoord op een waarom-

vraag eenvoudigweg: omdat het makkelijk is, of efficiënt, of 

het veiligst. Kortom, menselijk, al te menselijk.

Voordat ik een goedgelovige horde veiligheidskundigen achter 

mij aankrijg, wil ik benadrukken dat ik niet tegen veiligheids-

ladders ben. Ik ben heel praktisch wat dit aangaat: laat maar 

zien dat het werkt. Maar dan wordt het stil. Er is geen weten-

schappelijk bewijs dat het gebruik ervan werkt, het is een ge-

loof. Daar is verder niks mis mee, maar hoort geloof thuis in 

de veiligheidskunde, in het voorkomen van ongevallen? Die tijd 

hebben wij toch allang achter ons gelaten?

In deze NVVKinfo buigen wij ons over cultuur. Wat achtergrond, 

een paar kritische noten. Ook de bedenker van de Veiligheids-

ladder komt aan het woord. Het hele verhaal, zeg maar. Zodat 

u de Veiligheidsladder tegen het licht kunt houden, of iedere 

andere ladder in Veiligheidsland. Met een kritische blik. Wij 

zijn benieuwd of u daarna nog steeds zo goedgelovig bent. 

Laat het ons gerust weten. 

Frank Guldenmund
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Als ik mij niet vergis, is het begrip veiligheidscultuur destijds verzonnen na de 

ramp in Tsjernobyl. Toen de commissie die de ramp onderzocht het geheel van 

misstanden in en om de kerncentrale overzag, restte hen niet veel meer dan er 

het label ‘cultuur’ op te plakken: veiligheidscultuur.  

 TEKST FRANK GULDENMUND

Cultuur

Cultuur als vaste waarde in organisaties

   Wikken & 
werken me

dergelijke relatie nooit ondubbelzinnig is aangetoond, dat 

kan ook niet. Het succes van een bedrijf kan niet uitslui-

tend van zijn organisatiecultuur afhangen. Hetzelfde geldt 

voor veiligheid. 

In de tweede plaats deden Japanse bedrijven het destijds 

opvallend goed. Ook dáár zochten onderzoekers een cul-

turele oorzaak achter. Het onderzoek van Geert Hofstede 

gaf daar een culturele verklaring voor. Hofstede ontwik-

kelde in die tijd zijn fameuze (of volgens sommige, infame) 

4D-model (zie kader). Landen zijn met dit 4D-model ‘op te 

meten’. 

Hofstede’s model vond gretig aftrek in managementkrin-

gen. Managers zijn namelijk verzot op eenvoudige model-

len en methoden die de wereld terugbrengen tot een enkel 

getal of score. Antropologen hadden echter weinig op met 

het 4D-model. Deze groep wetenschappers maakt meer 

gebruik van kwalitatieve methoden, waarbij zij zich bij 

voorkeur onderdompelen in een groep – bijvoorbeeld een 

stam – om hun cultuur te doorgronden. Zij doen dit zo 

neutraal mogelijk, zonder verder over de waarden van een 

cultuur te oordelen. 

Emic en etic: data- of theoriegestuurd 
Uit de antropologie komt het onderscheid tussen emic en 

etic. Dit is een onderscheid in de wijze van onderzoeken 

van een cultuur. Daarbij is emic een bottom-up-benadering 

en etic een top-down-benadering. Wat is het verschil? 

I
k heb eerder geschreven dat het een ongelukkige 

combinatie is, veiligheid en cultuur. Want veiligheid 

heeft iets bepaalds, iets normatiefs, en cultuur juist 

niet. Iets – een handeling, een maatregel, een instal-

latie – kan volgens een bepaalde norm veilig of on-

veilig zijn, of goed of fout. Maar er zijn geen goede of foute 

culturen. 

Het begrip cultuur is een standaardbegrip in het zakboek 

van sociologen en antropologen. Voor veiligheidskundigen 

is het begrip betrekkelijk nieuw en zij weten er niet goed 

raad mee. Dat komt omdat cultuur onzichtbaar is; wat wij 

kunnen zien is gedrag. De aanname is dat dit gedrag door 

een verder onzichtbare kracht wordt aangestuurd. Deze 

onzichtbare kracht is cultuur. De vergelijking van cultuur 

met een kracht is trouwens niet onzinnig. Ook krachten 

zijn onzichtbaar, maar oefenen wel degelijk invloed uit. In 

de veiligheidskunde weten wij daar alles van, want een 

groot aantal ongevallen is te wijten aan de zwaartekracht. 

Maar goed, of het gedrag een gevolg is van cultuur, is een 

vraag die we niet zomaar kunnen beantwoorden. 

Eerder was het begrip cultuur in de organisatieleer geïm-

porteerd. In de jaren 80 kwam het begrip organisatiecul-

tuur op. Dat had verschillende oorzaken. In de eerste 

plaats waren er succesvolle bedrijven en minder succes-

volle bedrijven. Onderzoekers vroegen zich af waardoor 

dat kwam. Zij vonden het antwoord op hun vraag in de  

cultuur van organisaties. Nu moet ik erbij zeggen dat een 
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wegen of 
t cultuur?

Een bottom-up-benadering (emic) is datagestuurd en gaat 

ervan uit dat elke cultuur uniek is. De onderzoeker dom-

pelt zich onder in een cultuur en probeert zich die eigen  

te maken. Bijvoorbeeld: wat is de rol van de vrouw in deze 

groep en hoe vertaalt deze rol zich in het dagelijks leven 

(in activiteiten, in verhoudingen, en dergelijke)? De onder-

zoeker maakt géén gebruik van een gestandaardiseerd  

instrument (zoals een standaard vragenlijst), maar onder-

zoekt de cultuur op haar eigen merites, haar eigen ver-

worvenheden, haar eigen waarden via (participatieve) ob-

servaties en doorgaans ongestructureerde interviews. Het 

resultaat is een ‘theorie’ over een bepaalde cultuur, over 

haar waarden en de betekenis van de symbolen die deze 

cultuur hanteert.

Een etic benadering is theorie-gestuurd (top-down). De 

onderzoeker betrekt de theorie op een bepaalde cultuur, 

in de veronderstelling dat de theorie voor alle culturen  

opgaat. Het 4D-model van Hofstede is daarvan een mooi 

voorbeeld. Dit model gaat ervan uit dat de vier assen in 

alle culturen een belangrijke rol spelen. Het is alleen zaak 

te bepalen hoe een cultuur op ieder van de assen ‘scoort’. 

Cultuuronderzoek 
In veel benaderingen van cultuur komt de nadruk te liggen 

op dataverzameling. Dit kan op zowel een emic- als een 

etic-manier gebeuren. Het uiteindelijke doel is om de cul-

tuur te beschrijven. Bij veiligheidscultuur komt daar nog 
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Cultuur is weliswaar 
een kracht in een 
organisatie, maar 
niet een alles-
bepalende kracht

Om een cultuur te beïnvloeden moet je weten hoe een cul-

tuur zich ontwikkelt. Ik heb hiervoor een overzichtelijk 

model ontwikkeld, met de volgende vijf stappen (zie ook de 

figuur): 

1. Betekenisgeven 

2. Uitwisselen 

3. Formaliseren 

4. Uitdragen 

5. Versterken 

 

Om te beginnen met stap 1: belangrijk is te beseffen dat 

de wereld niet voor zich spreekt. Dat klinkt vreemd, maar 

toch is het zo. De wereld komt ons eenduidig en vanzelf-

sprekend voor, omdat wij alle betekenissen kennen van de 

zaken en activiteiten die wij hierin tegenkomen. Neem een 

flesje bronwater. Wat zien we? Een plastic flesje. Gevuld 

met water. Wij weten wat wij met dit flesje moeten doen. 

Wij weten wat erin zit. Maar hoe weten wij dit? Dat is ons 

uitgelegd, of voorgedaan. Zonder deze kennis weten wij 

niet wat het is. Iemand die nog nooit een (plastic) flesje 

heeft gezien, heeft geen idee wat de bedoeling ervan is. 

Echter, ook met onze kennis van het flesje en de inhoud 

zullen verschillende mensen er verschillende betekenissen 

aan geven. Een chemicus ziet een product van chemische 

reacties en bewondert de sterkte of de doorzichtigheid van 

het product. Een activist ziet een verwerpelijk product van 

onze consumptiemaatschappij en denkt met afgrijzen aan 

de enorme hoeveel plastic afval die ergens op de stille 

oceaan ronddobbert. Enzovoorts. Ik hoop dat u gaat inzien 

dat objecten, maar hetzelfde geldt voor gedrag en andere 

uitingen, niet vanzelfsprekend zijn. Wij geven voortdurend 

betekenis aan onze wereld, en veel van deze betekenissen 

zijn vastgelegd in een cultuur. 

Stap 2, uitwisselen. Wij leven en werken niet alleen, maar 

samen met andere mensen. Dan is het van belang dat be-

paalde betekenissen die wij aan de wereld geven, overeen-

stemmen. Wij wisselen betekenissen met elkaar uit en via 

een proces van afstemmen en overeenstemmen komen wij 

tot gedeelde betekenissen. Dat lukt niet altijd. Zo ontstaan 

conflicten en taboes. Binnen een cultuur bestaan beide, 

maar dit kan maar in zekere mate voortbestaan. Te veel 

conflict leidt tot fragmentatie en het uiteenvallen van de 

groep. Zo kunnen subculturen ontstaan.

Wat overeengekomen is en ook goed in de praktijk werkt, 

blijft in een groep voortbestaan, als afspraak, als regel, als 

een stap na. Een veiligheidscultuur moet namelijk beoor-

deeld worden, gediagnostiseerd. Dit is zoals gezegd een 

lastig punt, want in principe zijn er geen goede of foute 

culturen. Bovendien is een cultuur weliswaar een kracht 

in een organisatie, maar niet een allesbepalende kracht. 

Voor veiligheidscultuur is het, volgens mij, van belang dat 

veiligheid een vaste waarde is in een organisatie, niet een 

gedachte achteraf. De waarde ‘Veiligheid’ concurreert  

uiteraard met andere waarden of krachten als ‘Behoud’, 

‘Kwaliteit’ of ‘Autonomie’. Dat wil zeggen dat gemaakte 

beslissingen niet altijd in het voordeel van veiligheid hoe-

ven uit te vallen. Dat wil wel zeggen dat men veiligheid al-

tijd meeweegt in belangrijke beslissingen. Het doel van 

een onderzoek naar de veiligheidscultuur van een organi-

satie moet daarom gericht zijn op het achterhalen in hoe-

verre veiligheid onderdeel uitmaakt van het totale Waar-

denpakket van een organisatie. 

Momenteel gaat er veel tijd en energie zitten in cultuuron-

derzoek en in het wikken en wegen daarvan. Maar is dat wel 

nodig? Volgens mij niet. Deze nadruk op cultuuronderzoek is 

vooral ingegeven door de slogan ‘Meten is weten’. De vraag 

is natuurlijk: wát weet je na het ‘meten’ van een cultuur?’ 

Mijn antwoord daarop luidt steevast: betrekkelijk weinig.  

Cultuurontwikkeling 
Cultuur is geen statisch begrip. Een cultuur ontwikkelt 

zich voortdurend. Uiteraard speelt deze ontwikkeling zich 

af op diverse niveaus. De cultuur van een land (bestaat 

deze trouwens wel?) ontwikkelt zich veel langzamer dan 

de cultuur binnen een groep. In plaats van te kissebissen 

over een cultuurdiagnose, kunnen bedrijven zich beter 

richten op cultuurbeïnvloeding. Let goed op het laatste 

woord, beïnvloeden; ik gebruik bewust het woord ‘veran-

deren’ niet. Veranderen komt namelijk dicht in de buurt 

van manipuleren. 

Het 4D-model van Hofstede 
Geert Hofstede voert in de jaren 80 uitgebreide ana-

lyses uit op datasets afkomstig van 50 internationale 

vestigingen van IBM. Hij redeneert als volgt: ik heb  

de beschikking over data van één bedrijf (IBM) met 

dezelfde of vergelijkbare functies en verantwoorde-

lijkheden in 50 verschillende landen. Als ik nu ver-

schillen vind tussen landen, zijn deze verschillen niet 

te wijten aan verschillen tussen bedrijven of functies. 

Dus moet de ‘oorzaak’ van die verschillen liggen in 

cultuurverschillen. Of deze redenering helemaal 

klopt, is de vraag, maar daar gaat het even niet om. 

Hofstede ontwikkelde op basis van de uitkomsten van 

de analyses zijn 4D-model. Dit model heeft de vol-

gende vier assen: machtsafstand, onzekerheidsver-

mijding, individualisme en masculiniteit. Deze assen 

zeggen iets over de machtsverhoudingen tussen 

mensen in een land, hun voorkeur voor structuur en 

regels, het belang van groepen ten opzichte van het 

individu en de mate waarin de nadruk in een cultuur 

ligt op meer mannelijke waarden (competitie, asser-

tiviteit) dan wel vrouwelijke waarden (eensgezindheid, 

zorg voor elkaar). 
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norm. Je zou kunnen zeggen dat de afspraak is ‘geforma-

liseerd’ (stap 3). Dat hoeft niet op papier te staan, er be-

staan ook veel ongeschreven regels. 

Dergelijke regels worden aan nieuwkomers of anderen 

uitgedragen en geleerd (stap 4). Dit kan via opvoeding, of 

via opleiding en training, maar het arsenaal aan manieren 

waarop dit gebeurt is veel uitgebreider. Dit duiden we wel 

aan met ‘socialisatie’. Iedereen die nieuw in een groep is 

gekomen, weet hoe dat gaat.

Tot slot, stap 5, versterking. Versterken is iets dat wij alle-

maal doen. Als ik een flesje water oppak, het opendraai en 

eruit drink, versterk ik de betekenis die wij binnen onze 

cultuur geven aan dat flesje water. Versterken gebeurt ook 

door goedkeurend te reageren op bepaald gewenst gedrag 

of uitlatingen. Of door juist afkeurend te reageren. 

Hiermee is de cyclus rond.

Cultuurbeïnvloeding 
Door op deze manier naar de ontwikkeling van cultuur te kij-

ken, ontstaan vanzelf mogelijkheden om het proces te beïn-

vloeden. Bijvoorbeeld, om stap 1 te beïnvloeden moeten we 

aan de betekenissen knutselen die mensen in een cultuur 

aan een zaak of handeling geven. Dat klinkt heel abstract, 

maar is eenvoudig concreet te maken. Neem nu de Bob-

campagne. De makers van deze campagne steken heel veel 

energie in wie de Bob is, wat hij doet, wanneer hij dat is,  

enzovoort. Zij timmeren al jaren aan de betekenis van het 

woordje Bob. Dergelijke inspanningen vallen onder de noe-

mer risicocommunicatie (of retoriek). Dit is een heel uitge-

breid vakgebied, specifiek gericht op stap 1, betekenisgeving. 

Om stap 2 te beïnvloeden moet iets aan de uitwisseling 

tussen mensen gebeuren. Het gaat wederom om commu-

nicatie, maar dan om gelijkwaardige communicatie tussen 

mensen (dit heet dialectiek). Waarom dient deze commu-

nicatie gelijkwaardig te zijn? Eenvoudigweg omdat anders 

de een zijn betekenissen ‘opdringt’ aan de ander. In dat 

geval is er geen sprake van overeenstemming, maar van 

‘opleggen’. De kans bestaat dan dat twee wereldbeelden 

naast elkaar gaan bestaan. Dit gaat goed totdat het fout 

gaat. De dialoog is hier de passende strategie, nieuwsgie-

righeid de bijpassende houding. Nieuwsgierigheid naar 

andermans manier van kijken. 

Het voert te ver om hier op alle stappen diep in te gaan.  

Ik moedig veiligheidskundigen daarom aan om verder met 

dit model te experimenteren en hun ervaringen (in NVVK-

info!) te delen. 

Tot slot 
Cultuur is een machtig onderwerp. Omdat cultuur zo on-

grijpbaar is, zijn er diverse manieren voorhanden om er 

meer grip op te krijgen. De vraag is of dat werkelijk nodig 

is. Door te focussen op het proces waarmee cultuur zich 

ontwikkelt, openen zich nieuwe mogelijkheden. Met het 

experimenteren met de stappen van het ontwikkelings-

model van cultuur, slaan wij de stap van cultuurdiagnose 

over en gaan wij meteen aan het werk met cultuur. En dat 

is het uiteindelijke doel van (veiligheids)cultuuronderzoek: 

om veiligheid als centrale waarde in het Waardenpakket 

van een organisatie te posteren. 

 

Frank Guldenmund is psycholoog en werkt bij de sectie veiligheidskun-

de van de TU Delft al bijna 20 jaar aan het begrip cultuur en de invloed 

daarvan op veiligheid. 

 

Betekenisgeven Uitwisselen Formaliseren Uitdragen Versterken

Gedeeld begrip van de dagelijkse realiteit

Figuur Ontwikkelingsmodel van cultuur
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