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Arbocommunicatie en gedragstheorieën 
 

Iris van ’t Leven, Iris Advies  

 

1. Model van gepland gedrag 
 

Gedrag is afhankelijk van individuele afwegingen maar kan beïnvloed worden door de 

organisatie. De factoren die gedrag beïnvloeden zijn schematisch weegegeven in figuur 1. 

Een individu zal veilig en gezond willen werken als dit aansluit bij zijn eigen attitude en 

normen en hij bovendien gelooft dat de bijbehorende handelingen uitvoerbaar zijn. De 

sociale omgeving beïnvloedt het individu. Daar waar de sociale omgeving achter veilig 

gedrag staat is het veel makkelijker om veilig te handelen. Het individu kan pas 

daadwerkelijk veilig handelen als er geen technische of organisatorische barrières zijn. 

Dergelijke barrières zijn bijvoorbeeld: 

 een veiligheidsprocedure in een vreemde taal  

 persoonlijke beschermingsmiddelen zijn op 

 persoonlijke beschermingsmiddelen in te kleine maat 

 niet werkende afzuiging 

 

Om veilig en gezond gedrag te stimuleren is enkel kennisoverdracht onvoldoende en is 

aandacht nodig voor het individu, de sociale omgeving en de technische en 

organisatorische barrières. 

 

 

  

 

 
 

Figuur 1. Vrij naar het model van gepland gedrag van Ajzen en Madden 

Waargenomen gedragscontrole = Eigen ideeën over de eigen capaciteiten  m.b.t. 

uitvoering van het gedrag  

 

 

omgeving 

Individu: 
-attitude 

-normen en waarden 
- waargenomen gedragscontrole 

gedragsintentie gedrag 

barrieres 
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Het individu 

Het individu maakt in feite twee afwegingen voordat hij het beoogde gedrag laat zien: wil 

ik het (attitude, normen en waarden) en kan ik het (waargenomen gedragscontrole)?  

 

Bij deze afweging spelen voor- en nadelen van het beoogde gedrag een belangrijke rol. 

Wordt het gewenste gedrag in de organisatie beloond of afgestraft? 

 

Meestal speelt pas daarna het risico een rol. Elk individu kent zijn eigen risico-afweging 

die niet alleen afhankelijk is van de kennis van de medewerker maar ook van 

subjectievere factoren als gewoontevorming en de eigen invloed op de beheersbaarheid 

van het risico. Dit betekent in wezen dat elk individu een eigen aanpak nodig heeft. Zelf 

in gesprek gaan met de medewerkers en de motieven voor hun gedrag bespreken is 

hierbij belangrijk. Omdat elke medewerker aanspreken niet altijd even haalbaar is 

gebruiken voorlichters doelgroepanalyses, pilots, leesgroepen en sleutelfiguren om de 

boodschap te ontwikkelen, op de doelgroep af te stemmen en te introduceren in de 

organisatie. De doelgroep moet de boodschap op zijn minst begrijpen maar als de 

boodschap ook goed aansluit op de belevingswereld van de medewerker zal het effect 

groter zijn.  

 

Deze werkwijze in voorlichtingsland, het aansluiten op de doelgroep, stuit nog wel eens 

op problemen bij kenniswerkers: 

 wil je dit echt doen dan kies je bewust voor teksten, beelden en werkwijze die niet 

jou voorkeur hebben maar bij de doelgroep passen (het gaat immers om de 

doelgroep, je eigen gedrag hoeft niet meer aangepast). 

 Vereenvoudiging van teksten betekent soms dat inhoudelijk niet alles 100% klopt. 

Voor gedragsverandering is het belangrijker dat de doelgroep de essentie van het 

verhaal begrijpt. 

 De ethische vraag rijst: in hoeverre is er sprake van manipulatie? Het antwoord: er 

is in zekere zin altijd sprake van manipulatie, mensen informatie onthouden 

omdat ze het niet kunnen begrijpen is ook manipulatie. Mensen overvoeren met 

informatie zodat ze het niet meer lezen is ook manipulatie.  

De meest zuivere manier om hiermee om te gaan is om in samenspraak met de 

doelgroep te werken. Het is de kunst de informatie zo aan te bieden dat de 

doelgroep werkelijk inspraak heeft en dat kan door de doelgroep heel goed bij de 

uitvoering te betrekken en steeds te zorgen dat  communicatie naar beide kanten 

mogelijk is. 

 

 

De omgeving 

Hoe  creëert een organisatie nu een sociale omgeving die veilig en gezond gedrag 

stimuleert?  

 

Je kan hiervoor de omgeving eens nader bekijken. De invloed van de omgeving reikt 

verder dan alleen het bedrijf, denk bijvoorbeeld aan de invloed van de kranten op de RSI-
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problematiek of de invloed van het thuisfront. Om het praktisch te houden concentreren 

we ons in de workshop op de sociale omgeving in het bedrijf. Wie zijn bijvoorbeeld 

toonaangevende personen in de organisatie die de anderen als voorbeeld gebruiken. Hoe 

kijken zij tegen het gedrag aan? Welke achterliggende gedachten liggen hieraan ten 

grondslag? Een open gesprek met vertegenwoordigers van alle betrokken functies (ook 

hoger management) geeft vaak bijzondere inzichten en opent gelijk al deuren die anders 

gesloten blijven.   

 

Leidinggevenden spelen vanuit hun informerende en toezichthoudende taken een 

sleutelrol. Wie zijn zij, wat zijn hun ideeën over het gedrag? Welk gedrag belonen zij? 

Welk gedrag bestraffen zij? Wat doen zij zelf? Geven ze het goede voorbeeld? 

 

Enkele aandachtspunten zijn daarom: 

 eerst trainen van leidinggevenden zodat deze zelf het goede voorbeeld kunnen 

geven, de medewerker kunnen ondersteunen bij de aanpassingen, toezicht gaan 

houden op dit onderwerp. 

 rolmodellen/trendsetters in de organisatie expliciet betrekken bij de 

veranderingen. 

 de hele groep bij veranderingen betrekken. 

 

 

Technische en organisatorische barrières wegnemen 

 

Als een medewerker het gedrag niet kan uitvoeren vanwege technische en 

organisatorische barrières is elke voorlichtingsactiviteit nutteloos. Nee, het is zelfs 

schadelijk. Medewerkers worden op de risico’s gedrukt maar kunnen niets doen. Er zal 

daardoor onrust ontstaan. 

 

Het is daarom van belang voor aanvang van een voorlichting eerst met het management 

en de medewerkers na te gaan of er barrières zijn. Vooral medewerkers kunnen vaak 

goed aangeven wat de praktische problemen zijn bij het uitvoeren van het gewenste 

gedrag.  

 

Om knelpunten te achterhalen kunnen met betrekking tot het betreffende gedrag dezelfde 

basisrisicofactoren worden onderzocht als bij ongevalsanalyse gebruikelijk is. Alleen 

worden ze nu preventief ingezet. 

 

Vaak voorkomende organisatorische knelpunten als achterliggende oorzaak voor onveilig 

gedrag: 

 gebrek aan tijd, werkdruk, productiedruk; 

 gebrek aan geld voor nieuwe voorzieningen die bij de gedragsverandering horen; 

 verkeerde, onvoldoende of slecht onderhouden middelen (ruimtegebrek in opslag 

kasten maakt het bijvoorbeeld onmogelijk chemicaliën veilig op te bergen). 



 © Iris Advies, Deurnestraat 127, 6843 PP Arnhem, tel.026-4430353, fax. 026-4430883 

 http://www.Iris-Advies.nl BTW-nr.:125282710B01  KvKnr. Arnhem:09088945 

4 

 

 ontbrekende of onpraktische procedures (zoals veiligheidsrichtlijnen die om elk 

risico uit te sluiten te streng/onhaalbaar zijn geformuleerd).  

 

Zorg bij voorkeur ervoor dat barrières weggenomen worden voor aanvang van de 

voorlichting.  Als dat om bepaalde redenen niet mogelijk is, concentreer de voorlichting 

dan op wat wel mogelijk is en schets de maatregelen die het bedrijf gaat nemen om het in 

de toekomst aan te passen.  

 

2. Vernieuwing binnen een groep 
 

Figuur 2 laat zien hoe een vernieuwing zich binnen een groep verspreid. Er zijn meestal 

een paar enthousiastelingen die graag meedoen, dan volgen de vroege aanpassers, dan de 

meerderheid en dan de tragen.  

Een mogelijkheid is het om de enthousiaste koplopers bij een pilot te betrekken: snel 

resultaat en een enthousiaste evaluatie gegarandeerd. Maar uit het onderzoek bleek ook 

dat als je veel energie stopt in de tragen, deze koplopers worden.  

 

Aandachtspunten voor arbocommunicatie: 

 Gebruik de koplopers voor een eerste pilot 

 Gebruik het resultaat om met de achterblijvers om de tafel te zitten en alle mitsen 

en maren op tafel te leggen 

 Probeer zo veel mogelijk mitsen en maren praktisch op te lossen, de achterblijvers 

gaan mee 

 De rest komt dan wel goed. 

 

 
Figuur 2. Proces van vernieuwing naar Rogers 
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3. Het adoptieprocesmodel 
 

In de table staat het adoptieprocesmodel van Van Woerkum en Van 

Meegeren  kort weergegeven. Het komt er op neer dat een individu bij het aannemen van 

een nieuw idee of gedrag 4 fases doorloopt. Voor elke fase zijn andere 

communicatiemiddelen geschikt, zie tabel 1.  

 

 

Tabel 1. Het adoptieprocesmodel met voorbeelden van daarop aansluitende 

communicatiemiddelen 

Fase Middel Opmerking 

Bewustwording Nieuwsbrief 

Posters 

Aandacht vragen voor het 

onderwerp 

Interesse Algemene voorlichting 

Website 

Eerste informatie geven 

Er is eigen initiatief  

Overweging Interactief, persoonlijk, 

beantwoording van 

concrete vragen 

Werkelijke verwerking van 

de informatie en 

besluitvorming 

Toepassing Werkplekinstructies 

Folders 

Praktische informatie 

bieden 

 

Elk individu is in zijn eigen fase. Dit wordt in een organisatie versterkt door vaak een 

redelijk verloop van personeel. Voor een compleet voorlichtingsprogramma heb je 

daarom voor elke fase middelen nodig die liefst continue bereikbaar zijn. Verspreid je 

alleen een folder met werkplekinstructies en mensen zien het nog niet als probleem dan 

ben je te vroeg met je folder. Heb je alleen een leuke aantrekkelijke introductiefolder dan 

wordt niemand uitgenodigd verder te gaan dan fase 1 bewustwording. Heb je alleen 

degelijke achtergrondinformatie ……  

 

Voor kenniswerkers is het nog wel eens moeilijk om de inhoud te versimpelen ten 

behoeve van de informatie-overdracht. Bij een goed opgezette voorlichting is vanuit deze 

bovenstaande theorie de versimpelde informatie echter alleen maar de appetizer. De echte 

info volgt ook. 

 

Vanuit deze theorie zijn belangrijke aandachtspunten voor het opzetten van 

arbovoorlichting: 

 Zorg dat je voor alle fases materiaal hebt liggen voor aanvang van de 

voorlichtingsactiviteit; 

 Zorg dat je altijd contactgegevens geeft voor het verstrekken van aanvullende 

informatie, dan kunnen mensen op hun tijd extra informatie vragen. 

 Het is niet genoeg om eenmalig een voorlichting te geven of alleen een folder te 

verspreiden, goede arbovoorlichting vraagt gestructureerde planning. 


