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Willen leiders leren 
van incidenten? 
Een voorbeeld uit de praktijk van Schiphol

Robert van den Bergh 7 februari 2019



Wat wil ik met jullie delen?
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▪ Schiphol werkt langs meerdere lijnen aan een proactieve cultuur

▪ Eerder en sneller onverwachte gebeurtenissen kunnen managen

▪ Denk aan Continuity & Crisis management, Safety, Project Performance

▪ HRO is één van de inspiratiebronnen

▪ Proactief organiseren is (nog) geen waarde 

▪ Er is (nog) geen kritische performance indicator

▪ Leiderschap is situationeel en (nog) niet collectief

▪ Hoe proberen we dat bottom-up op de agenda te krijgen?

▪ Ik gebruik een illustratieve casus van een methodiek die we gebruikt 
hebben



Verslag Staff Ride project X
Gehouden op 14 juni 2018

… want tussen droom en daad …

… staan wetten in de weg en 

praktische bezwaren … 

Verzen, Willem Elsschot, 1910



Aanleiding evaluatie. Op 19 maart 2018 heeft de Change Board besloten 
het project X stop te zetten. 

Evaluatieteam. Een team van 6 personen afkomstig van betrokken 
onderdelen – behalve de leveranciers 

Referentiekader. Voor deze evaluatie is HRO als referentiekader genomen. 
Hoe zit het met ons collectieve vermogen om onverwachte en ongewenste 
gebeurtenissen proactief te managen. 

Focus is primair gericht op gedrag en mindset en secundair op de formele 
structuren, systemen en regels die gedrag en mindset beïnvloeden.

Opdracht en aanpak



Werkwijze in een Staff Ride. We creëren een setting waarin blame free 
over het project en ieders ervaringen, twijfels, onzekerheden, gesproken 
kan worden.

▪ Gezamenlijke reconstructie met betrokkenen 

▪ Inzoomen op sluipende patronen en ongrijpbare ongeschreven regels

▪ Gaat niet over fouten of schuld 

Episode. In deze Staff Ride staat de episode februari 2014 tot december 
2016 centraal.

Staff Ride

Nota bene: We gebruiken onverwachte gebeurtenissen om 

onderliggende patronen in de cultuur zichtbaar te maken. Daarmee 

willen we de bronnen van succes of mislukking bloot leggen. 



De Staff Ride – organisatie 

tafel 1
tafel 2

tafel 4
tafel 3

Inkoop: 

2 inkopers
Project: 

2 projectl.

OPS:

2 gebruikers 

IT:

2 man IT

Interviewteam A

B, M, W en J

Interviewteam B

R, D en M

Interviewteam C

H, J en J

Interviewteam D

R, M, D en T

A
B

C

D
Interviewteam start-

positie 1e ronde
A

Onderstreepte namen zijn facilitator

Nota bene: Staff Ride georganiseer als een workshop. 

Duur: minimaal 4 uur – 5 uur is beter.



Opbouw rapportage

Stap1 – Deelnemers presenteren hun 

bevindingen, aanbevelingen en acties

Stap 2 – Resultaten Staff Ride samengevat 

en vertaald naar HRO

Stap 3 – Belangrijkste patronen opgesteld 

door Evaluatieteam

Stap 4 – Acties die het Evaluatieteam 

voorstelt om patronen te doorbreken

Stap 5 – Voorstellen aan de Change Board

bijlagen



Stap 2 – Bevindingen deelnemers (deel 1)

HRO condities: Wat is de deelnemers vooral opgevallen? . 

_Basiscondities: Angst om de schuld te krijgen, niemand wilde hardop de 
vraag stellen of project wel mogelijk was.
_Relaties centraal stellen: Weinig aandacht voor het collectief en voor 
sterke onderlinge relaties. 
_Gemeenschappelijke kaders: Er leek een gezamenlijk doel, maar in de 
Staff Ride bleek (pas) dat interpretaties sterk uiteen liepen. 
_Informatie delen en collectief leren: Governance structuur was 
onduidelijk, gebruikers en experts spraken elkaar niet. 
_Investeren in capaciteiten: Geen aandacht voor selectie van mensen en 
voor benodigde kennis en ervaring. Geen gezamenlijk oefenen van 
mogelijke onverwachte gebeurtenissen. 



Stap 2 – Bevindingen deelnemers (deel 2)

HRO kenmerken:

_Alert zijn op het onverwachte: Nauwelijks aandacht voor (onverwachte) 
afwijkingen. Signalen over verschillen van inzicht, gebrek aan capaciteit, 
complexiteit, et cetera, werden niet herkend. _Niet simplificeren: Onvoldoende 
gebeurd. Focus volledig op techniek en middelen. Geen focus op het 
ontwikkelingsproces 
_De operatie centraal stellen: Gebrek aan collectief eigenaarschap. Iedereen 
opereerde vanuit zijn eigen taak en doel. 
_Direct bijsturen en aanpakken: Focus op geld en planning. Geen aandacht voor 
de opgave waar Project X voor stond.
_Benutten van expertise: Ontbreken van een marktverkenning aan het begin 
van het project c.q. door het consulteren van experts. 



Welke meest basale patronen in de cultuur hebben verhinderd dat de 
beoogde performance gerealiseerd kon worden. 

Patroon 1: Naïef vertrouwen in de eigen ‘can do’ mentaliteit. 

Patroon 2: Ondanks ambitie om een proactieve organisatie te worden 
geen voorbeeld gedrag van de leiding. 

Patroon 3: Uiteenlopende beelden over nut en noodzaak van het project. 

Patroon 4. Heel lang blijven polderen. 

Patroon 5: Eenzijdige focus op geld en tijd. 

Stap 3 – Patronen in cultuur



Stap 4 – Acties, wat als Schiphol een HRO was? 

Actie 1: formuleer enkele kernwaarden voor projectmatig werken.

Actie 2: vertaal kernwaarden naar collectief leiderschap gedrag en oefen dat met 
elkaar. 

Actie 3: ontwikkel een CRM training (Crew Resources Management) 

Actie 4: bespreek in de Change Board maandelijks een project dat goed gaat en 
een project waar zorgen over zijn. 

Actie 5: elk project start met een Project Start Up (PSU).

Actie 6: elk project (> 1 jaar) organiseert jaarlijks een korte Staff Ride (focus 
‘normalization of deviance’ en ‘group think’ processen).

Actie 7: maak duidelijke afspraken over (tijdige) escalatie



Terugblik en reflectie en discussie 
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Wat heeft gewerkt
• Opvolger van het project heeft herstart 

gemaakt
• Staff Ride begint onderdeel management 

repertoire te worden, inmiddels is de Staff
Ride al een aantal keer toegepast

• Concepten als ‘patronen’, ‘zwakke signalen’, 
‘proactief’ beginnen Schiphol taal te worden

• We zijn op zoek naar meer medewerkers die 
de Staff Ride systematiek kunnen begeleiden

Wat vraagt veel meer tijd
• Vertaling naar collectief leiderschap
• Borgen in targets en bonus
• Borgen in competenties leidinggevenden
• Proactief organiseren als kernwaarde
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Vragen?
Herkenbaar?
Wat valt op?
Wat zou jij doen?
Tips!


