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Agenda
Onderdeel

Welkom

Inleiding Psychologische Veiligheid
- Relevantie Psychologische Veiligheid
- Vormen van Veiligheid
- Type teams
- Kenmerken Psychologische Veiligheid
- De risico’s

Break-out 1:
- Herkennen kenmerken en risico’s psychologische (on)veiligheid

Hoe raakt Psychologische Veiligheid de IAF en auditor?
- Drie niveaus

Break-out 2:
- Reflecteren op PV binnen jouw eigen IAF

Terugkoppeling & Afsluiting
- Terugkoppeling per niveau 

- Wat neem je mee terug naar morgen?



Even voorstellen… 



Wie zijn wij?

• Manager Diversity, Equity & Inclusion bij Eneco (vanaf 2019)
• Keynote en masterclasses D&I en Psychologische Veiligheid
• RO auditor bij Eneco (vanaf 2008)
• Master Culture and Change
• Samenspeler Joriene Beks
• Founding Partner, I.K.BOOST

• HSSEQ Manager Home & Office Environment (vanaf 2019) & 
Manager Quality bij Eneco (vanaf 2017)

• Keynote en masterclasses D&I en Psychologische Veiligheid
• Student Bedrijfskunde
• Samenspeler Joriene Beks
• Founding Partner, I.K.BOOST

Ignatia MannoeKeetie de Boer-Polderman



Inleiding Psychologische Veiligheid
- Relevantie Psychologische Veiligheid
- Vormen van Veiligheid
- Type teams
- Kenmerken Psychologische Veiligheid
- De risico’s



MentiMeter- WordCloud

Waar denk jij aan bij de term Psychologische Veiligheid?



Inleiding Psychologische Veiligheid
Waarom er steeds meer focus ligt op Pyschologische Veiligheid?

Omgeving

Organisatie

Mens



Vormen van veiligheid

Psychologische veiligheid houdt in dat mensen in een 

team zich veilig genoeg voelen om zich uit te 

spreken. Om fouten toe te geven, om feedback te 

geven en vragen, of om met wilde innovatie ideeën te 

komen

Focus op samenspel

Beschermd zijn en je beschermd voelen tegen gevaar 

dat wordt veroorzaakt door het handelen van iemand 

anders in de sociale setting Ongewenste 

gedragingen/angstcultuur. Culturele verandering, 

collectieve waarden, normen, rituelen..

Focus op socialisatie/normalisatie

Preventief voorkomen van incidenten, ongevallen of 

erger middels procedures en systemen. 

Hoog technologische omgevingen

Procedures, protocollen en systemen

Voorkomen van fouten en rampen

Focus op naleving

Fysieke
veiligheid

Sociale
veiligheid

Psychologische
veiligheid



Leren van Google - 2012

Het 4 jarige project Aristoteles legt de verschillen uit in team 

prestatie.

• Observatie van 180 teams, vragenlijst onder 137,000 

werknemers en managers.

• Geen van de verwachte factoren hadden invloed (nabijheid, 

team grootte, team volwassenheid, team diversiteit, type 

taken, persoonlijke karakters etc)

• 2016: Verder onderzoek leidde tot de enige factor die de 

echte basis vormde voor high performance teams: 

Psychologische Veiligheid.

Professor Amy Edmondson 
(Harvard) – 1999

• Onderzoeken naar medische foute: slechte team maken 

meer fouten.. (op papier)

• Delen en openlijk bespreken van fouten is een risico 

• PV is gaat over het nemen van interpersoonlijke risico’s

• PV is geen doel op zich; het gaat over leren en innoveren.

• PV gaat over een team klimaat: over subtiele interacties 

tussen mensen.



Weinig energie 

-+ ++
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Veel energie

Veel psychologische veiligheidWeinig psychologische veiligheid 

Type teams

Race team

Angst team

-

+

-
Hang team

Safe team

+

• Weinig energie en weinig PV
• Reorganisaties
• Zurigheid
• Veel roddels
• Hoge ziekteverzuim
• Moed in de schoenen gezakt

• PV is hoog
• Energie is laag
• PV is echter wel alleen 

voor diegene die met de 
flow meegaan

• Doe vooral normaal dat 
is al gek genoeg

• Vol energie
• Iedereen doet mee
• Samen mooie resultaten
• Meer leren
• Meer positief uitdagen

• Ieder voor zich
• Schijnveiligheid
• Geen tijd voor reflectie
• We moeten door en door
• Niet lullen maar poetsen
• Vooral goed in ongevraagd 

feedback geven



+ Ik kan mezelf zijn
+ Ik voel me thuis
+ Ik mag mee doen
+ Verschillen worden omarmd

+ We delen meningen
+ We zijn open
+ We delen fouten
+ We delen successen

+ We zetten ons allemaal in 
+ We willen het verschil maken
+ We houden ons aan de afspraken
+ We weten wat we hebben aan elkaar

+ We zetten de schouders eronder
+ We zijn er voor elkaar
+ We hebben vertrouwen in elkaar
+ We geven niet op en kijken vooruit

+ We durven feedback te geven
+ We durven input te leveren
+ We durven nieuwe ideeën in te brengen

Kenmerken Psychologische Veiligheid



Break-out 1

Break-out



Break-out: herkennen risico’s 
Denk even na en schrijf voor jezelf op (5 min):
• Herken je deze situatie?
• Wat zijn de kenmerken van psychologische veiligheid in dit voorbeeld?
• Wat zijn de kenmerken van psychologische ON-veiligheid in dit 

voorbeeld?
• Welke risico’s lopen organisaties met dit voorbeeld?

Bespreek in een groepje van 4 a 5 personen de uitkomsten en 
overeenkomsten (15 min)

Totale duur break out: 20 min



Zonder Psychologische Veiligheid = inclusie lastiger en dus ook diversiteit

‘Clearly, diverse perspectives cannot be heard if they are not expressed, which is where psychological safety comes in.
More simply, it is difficult to feel a sense of belonging when one feels psychologically unsafe.’

Het gebrek aan psychologische veiligheid kan zorgen voor:

• Een onveilige werkomgeving met incidenten op ongewenst 
gedrag- en grensoverschrijdend gedrag en uitval medewerkers

• Een belemmering voor high performance en het leervermogen 
van de organisatie

• Onvolledig benutten van talent en verliezen van talent

• Het hebben van een tunnelvisie wat innovatie in de weg staat



Hoe raakt Psychologische Veiligheid de 
IAF en auditor?
- Drie niveaus 



Drie niveaus vanuit IAF en auditors perspectief:
Niveau 1: Psychologische Veiligheid binnen de IAF

• Hoe ziet de samenstelling van de IAF eruit? 

• Mag iedereen meedoen, meepraten en meebeslissen?

• Voelt iedereen zich thuis, men voelt zich gehoord en wordt aanwezige talent maximaal ingezet?

Niveau 2: Psychologische Veiligheid meenemen in de scope van de audit

• Is Psychologische Veiligheid onderdeel van het auditlandschap?

• Wordt het risico van Psychologische Veiligheid meegenomen bij audit objecten?

• Wordt Psychologische Veiligheid ook als root cause meegenomen/herkend bij auditbevindingen?

Niveau 3: Zorgen voor Psychologische Veiligheid tijdens het uitvoeren van de audit

• Hoe zorgt je ervoor dat de auditee zich veilig voelt tijdens de audit en hierdoor ook dat deelt wat relevant is?

• Worden signalen van geen Psychologische Veiligheid opgemerkt en wat gebeurd er dan mee?

Maak een foto, je 
hebt dit zo nodig!



Break-out 2

Break-out 2



Break-out 2: reflecteren op PV binnen eigen IAF

Individueel (max 5 minuten)
• Op jullie tafel ligt een nummer met het niveau die jullie gaan bespreken
• Bekijk de vragen die bij het niveau staan en beantwoord deze voor jezelf
• Hoe is dit binnen jouw eigen IAF (wat gaat goed, wat kan nog beter?)
• Wat is nog eventueel nodig van de CAE en/of teamleden?

Gezamenlijk (max 20 Minuten)
• Bespreek de antwoorden en inzichten met de tafelgenoten
• Kies 1 persoon uit die kort een samenvatting centraal kan delen

Totale duur break out: 25 min



Break-out 2

Afsluiting



Tips om morgen mee te starten 

In de directe omgeving of in je eigen team:

• Onthoud dat jij in elke interactie een positief verschil kan maken.

• Deel met je team over vandaag, wat is jou het meeste 

bijgebleven?

• Vergroot de kennis door bijvoorbeeld artikelen en boeken te lezen

• Geef zelf het voorbeeld in kwetsbaarheid als het gaat om: delen 

van fouten, feedback geven en vragen en leren met en van elkaar.

• Start een meeting met een Check-in en/of eindig met een Check 

out

Tijdens het auditen:

• Werk eens met collega auditors die een andere invalshoeken hebben 

dan jij.

• Neem bij de voorbereiding van de audit ook mogelijke risico’s van  

Psychologische (on)Veiligheid mee.

• Kijk naar de uitkomsten van de medewerkers onderzoeken en 

meldingen

• Neem in je achterhoofd de soorten teams mee en let op de signalen 

van Psychologische (on)Veiligheid tijdens auditgesprekken



Vragen?



Handige linkjes, artikelen en kaders

• Toelichting psychologische veiligheid door Joriene Beks: https://youtu.be/aOknN7JKmCM

• Bekijk de theorie van Timothy Clark: The 4 Stages of Psychological Safety by Timothy Clark - Wind4Change

• Artikel IIA Magazine De psychologische veiligheid van de IAF - Audit Magazine

• Aan de slag met je eigen team: Interactieve PV keynote, PV monitor, PV E-Learning (informatie via IK BOOST)

• De wijsheid van de minderheid – Deep Democracy: https://youtu.be/FYQgxtg8Bzg

• Wetenschappelijke kaders: Tanachia Ashikali (D&I)

• Wetenschappelijke kaders: Saniye Çelik (D&I)

• ISO 450003: Psychologische gezondheid en veiligheid op het werk

• Tucker, A.L. Nembhard, I.M., & Edmondson, A.C. ''Implementing new practices: An empirical study of organizational learning in hospital 
intensive care units.'' Mangement Science 53.6 (2007): 894-907.

• Nembhard, I.M. & Edmondson A.C. ''Making it safe: The effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety 
and improvement efforts in health care teams.'' Journal of Organizational Behavior 27.7 (2006): 941-966.

• Edmondson, A.C. ''Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.'' Administrative Science Quarterly 44.2 (1999): 350-83.


