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Welkom!
• Starters

• Wat is psychologische veiligheid?  

• Hoe werkt het?

• Hoe krijg je het werkend? 





WAT JE VOORAF OVER MIJ MOET WETEN

❑ Mijn achtergrond

❑ Eerste indruk van mij

❑ Wat ik belangrijk vind

❑ Waar ik sterk in en trots op ben

❑ Wat ik verder nog heb gedaan

❑ Wat niet onbelangrijk is te weten… 

GEBRUIKSAANWIJZING

❑ Omgeving waarin ik mij thuis voel

❑ Hoe ik het liefste werk (wanneer 

sta ik aan/uit?) 
❑ Wat mijn werkuren en ritmes zijn
❑ Hoe ik het liefst samenwerk
❑ Hoe ik het beste communiceer
❑ Hoe ik graag feedback krijg
❑ Hoe ik afspraken maak
❑ Enz. 

❑ Hoe je mij duurzaam kunt inzetten

❑ Wat mijn onderhoud tips zijn

❑ Waardoor ik nieuwe energie tank

❑ Waardoor ik energie lek

❑ Waar je bij mij niet mee moet aankomen

ONDERHOUD EN WAARSCHUWINGEN

Bouwstenen voor Persoonlijke Handleiding 



STA OP of BLIJF ZITTEN! 



1. Psychologische Veiligheid, 

wat is dat? 



Interpersoonlijke risico’s



5 Kenmerken (‘BIG FIVE’)

— gevoel erbij te horen, jezelf kunnen zijn .

— delen van meningen, openlijk bespreken van fouten.

— volwaardig meedoen bij prestaties.

— nieuwe ideeën oppereren, de boel opschudden.

— iedereen is verantwoordelijk voor een positieve sfeer.

Inclusie

Delen

Leveren

Uitdagen

Positiviteit









PRAATKAARTEN



2. Hoe werkt

Psychologische Veiligheid?



Drie drijvende krachten



VERTROUWEN VRIJMOEDIGHEID VERSCHIL MAKEN

Echte verbondenheid

• Gedeelde betekenis, purpose

• Integriteit, eerlijkheid, fair 

• Gemeenschappelijk kader

Aanwezigheid

• Autonomie

• Zelfvertrouwen

• Radicale openhartigheid

Impact

• Gedeelde opgave

• Vooruitgang door focus op essentie

• Elke dag opnieuw leren

Knoppen om aan te draaien…



3. Hoe maak JIJ Psychologische

Veiligheid werkend?



Fysieke veiligheid

Hoog technologische omgevingen

Procedures, protocollen en systemen

Voorkomen van fouten en rampen

Focus op naleving

Sociale veiligheid

Ongewenste gedragingen/angstcultuur

Culturele verandering

Collectieve warden, normen, rituelen

Focus op socialisatie/normalisatie

Interacties, onderlinge relaties

Samenspel binnen/tussen teams 

Verbinden, leren, innoveren, presteren

Focus op samenspel

Psychologische veiligheid



Stap 1. De weg bereiden: bewustwording van vooroordelen… 





… Re-framen, herkaderen of omdenken



Stap 2. Activeren door (waarderend) onderzoek en dialoog



• Ga zo snel mogelijk aan de slag in je team

• Volg daarbij de positieve energie

• Focus op de essentie (een ding tegelijk!)

• Experimenteer en neem kleine stappen (elke dag is dag 1)

• Maak gebruik van de diversiteit in je team

• Toon voorbeeldgedrag

• Volg de regels van de Jam

Stap 3. Samenspel in teams



Nudges: kleine duwtjes in de goede richting









De samenwerking is beklonken!

Berenschot versterkt zich met expertise open en veilig werkklimaat


