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 DEEL 1: Over de Dienst Vervoer en Ondersteuning 
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1. De organisatie, hoofdkantoor en 14 afdelingen 
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Divisie Vervoer (500)  

Regulier beveiligd vervoer 

Vervoer op maat (regel) 

Extra beveiligd vervoer  

Vrachtdienst en directievervoer 

Divisie Beveiliging (250) 

Complexbeveiliging PI’s, arrestantenzorg politie 

Divisie Specialistische Taken (175) 

BOT: hoogste niveau van veiligheid   

LBB: rust en orde in PI’s en zoekacties, bikers 

Hondenbrigade en ziekenhuisbewaking 

BVIS: beveiliging internationale tribunalen 

Logistiek en Staf / Support 

Totaal: 1035 collega’s 

 € 75 mln. (27 mln. DJI) 

 263.000 transporten per jaar 

 ca. 12 miljoen km per jaar 
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2. Ambitie 
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 We willen dé vervoers- en beveiligingsorganisatie van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie (V&J) én van aan V&J gelieerde organisaties zijn. 
 

   Gewenste cultuur: flexibel, trots, resultaatgericht, afspraak is afspraak,   

     collectieve opmerkzaamheid, waardering vakmanschap, werken aan een 

     veilige werkomgeving 

 

Dus: bewust gekozen voor twee HRO beginselen! 
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3. Profiel vakmensen 
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 Transportgeleiders: 

 

• MBO / MBO+ 

• Veel vakgerichte aanvullende en interne opleidingen die mensen     
helpen zich in hun vak te ontwikkelen en verbeteren 

• Deze opleiding zijn veelal verplicht 

• Onderhoud is “ingebakken” 

• Periodieke toetsing / certificering (bijv. m.b.t. gebruik vuurwapen) 

 
  Intern opleiden is allesbehalve armoede!! 
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Vraag aan jullie:  
      

  Hoe kunnen wij vakmensen verder besmetten met HRO? 

 

 Welke vormen van infectie zouden we hier kunnen gebruiken? 
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   DEEL 2: 5 HRO principes 
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1. Gerichtheid op verstoringen 

   

 

 

  “Wij uiten zorgen onderling" 
  - niet-pluis-gevoel 
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2.    Terughoudendheid tot simplificeren 

 

 

 

 

  “Weinig informatie = groot risico” 
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3. Gevoeligheid voor de uitvoering 

 
 
 
 
“Zijn er nog bijzondere zaken die ik nu voor mijn werk moet weten?” 
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4. Toewijding aan veerkracht 
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 “Dat geld krijg ik wel terug” 
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5. Respecteren van vakmanschap 

 
 
 
 
  “We stellen vragen pas achteraf” 
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Vraag aan jullie:  
      

  Hoe kunnen wij leidinggevenden meenemen? 
- Kritiek Weick & Sutcliffe 
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  DEEL 3: Het besmettingsproces 
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1. Keuze DV&O: HRO géén project 

18 

 

 

 

   

 
  Bewust gekozen voor besmettingsterminologie 
  Ervoor gekozen om HRO procesmatig van de wal te krijgen 
  Belangrijk is geweest: 
  De algemeen directeur DV&O als backbone HRO: 

• Erik de Borst gelooft er in 
• Hij kan het HRO-verhaal vertellen 
• Hij heeft het vermogen het ook uit te 

leggen 
• Geen modegrill die zo weer wegwaait 

  Erik de Borst: “we doen het misschien wel een beetje  
     klungelig, maar we maken wel voortgang” 
  Ervoor gekozen om met de basis / de uitvoering aan de slag te 
     gaan 
  Géén eigen feestje van het management 
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2. Keuze DV&O: HRO geen project! 

 Start HRO bij de DV&O: net voor Kerst 2011 

 Boek als kerstgeschenk management 

 DV&O van oudsher heel blauwe organisatie 

 We proberen dingen uit 

•  Van:  voorzichtigheid, angst, mijdend gedrag…. 

•  Naar: fouten en signalen hebben een functie, ‘fouten maken 

  mag’ (maar ‘Oplossen moet!)’ 

 Betekenis geven krachtiger dan besluiten nemen 

 Samuël Havenaar als virus ingezet: hij verzamelt, haalt dingen op, 
brengt dingen, en…… 

 Is iemand die ons allemaal gaandeweg leert de (HRO-) taal te 
spreken 
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Vraag aan jullie: 

 

 Hebben jullie  -vanuit jullie ervaring- tips voor ons om het proces 

(nog) sterker te maken? 
 

 

 



HRO Conferentie 2014 | 23 januari 2014 

3. Samenvatting 

 

 Over de DV&O 
 

 5 voorbeelden HRO principes 
 

 Drie vragen  

• Hoe kunnen wij vakmensen verder besmetten met HRO? 
 

• Welke vormen van infectie zouden we kunnen gebruiken? 

 

• Hebben jullie  -vanuit jullie ervaring- tips voor ons om het 
proces (nog) sterker te maken? 
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4. Vragen 
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