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Better collaboration can help improve safety and productivity 
De NTSB is een onafhankelijke organisatie in de VS en onderzoekt de veiligheid in een complexe 

transportomgeving.  

De oplossing is systeemdenken 
Als er iets fout gaat kun je op zoek naar de schuldigen om te straffen, of je gaat uit van het feit dat 

mensen fouten maken en je verbetert het systeem. De operator is onderdeel van het systeem. Zorg 

dat je de informatie daarover verzamelt, analyseert en deelt. Ontwerp veiligheid in het systeem.  

In de zorg bleek dat de uitvoerenden vaak het probleem al kenden, maar het niet rapporteerden 

omdat ze bang waren gestraft te worden. Overigens is een belangrijk verschil met de zorg dat de 

veiligheid van de vlieger zelf in het geding is. In een operatiekamer is dat anders. 

Samenwerking is de sleutel 
Iedereen die betrokken is bij het probleem, moet onderdeel zijn van de oplossing. In de luchtvaart 

waren dat: airlines, bouwers, luchtvaartorganisaties, inspecties, uitvoerenden zoals piloten, 

monteurs en verkeersleiders. Identificeer en verzamel de mogelijke problemen, prioriteer ze, 

ontwikkel oplossingen en evalueer die. Dit kun je op elk niveau toepassen, van de complete industrie 

tot een uitvoerend team.  

Door de samenwerking van alle betrokken partijen is  

 de industrie (de bron!) betrokken bij het opsporen van problemen  

 ieders belang vertegenwoordigd, dus iedereen voelt zich verantwoordelijk  

 interventies worden geëvalueerd en bijgesteld waar nodig 

 de oplossingen zijn effectiever en efficiënter 

 ongewenste consequenties zijn minder waarschijnlijk 

In de luchtvaart heeft deze aanpak geleid tot 83% minder ongelukken met dodelijke afloop in 2007 

ten opzichte van 1998.  

Voorbeeld uit de luchtvaart 
Het bleek dat vliegers bij de landing steeds teveel flaps gebruikten. Als gevolg daarvan was er vaker 

zeer kostbaar onderhoud nodig. Toen ze hierop werden aangesproken, verklaarden ze: we willen in 

één keer goed landen, want als we te laag binnenkomen moeten we doorstarten. Door de 

aanvliegroute te verlengen bleek het flapmisbruik is in een jaar 90% te zijn verminderd. Daarmee is 

de veiligheid verbeterd én zijn de kosten verlaagd.  

Conclusie 
Samenwerking tussen betrokkenen kan leiden tot veiligheidsprogramma's die ook de productiviteit 

verbeteren. Als de verbetering van de veiligheid ook de productiviteit verbetert, is de oplossing 

duurzamer. 

 


