
OpenVeilig
Psychologische veiligheid in 5 minuten

Presenter-notities
Presentatienotities
De komende twintig minuten zal ik over een paar highlights van PV vertellen. Iki doe dat onder de titel OV en dat heeft een reden. De term PV schrikt mensen af. Het is een ongemakkelijk begrip. Mensen denken al gauw dat er iets mis is met hun bovenkamer. Bovendien klinkt veiligheid wel erg politieachtig, terwijl het juist helemaal niet zo bedoeld is. Om het ongemak te verminderen gebruik ik liever de samenstelling Open Veilig. Een omkering van Veilig Open dat we uit de coronatijd kenden. -> 



Presenter-notities
Presentatienotities
Ik werk daar op verschillende manieren aan: door het schrijven van boeken. Samen met Joriene heb ik twee boeken over PV geschreven. Een derde boek over onveiligheid is in aantocht. Door het ontwikkelen van producten om openheid en veiligheid in teams en organisaties te stimuleren. En door het uitdragen van de gedachte, Betekent dit dat het thema PV als een rode draad door mijn leven heeft gelopen? NEE  Lange tijd geen aandacht voor gehad. Dat kwam omdat ik me meer op het motioveren van mensen en teams richtte. Motivatie kun je zien als het gaspedaal in ons leven en werk (geeft energie en vaart). Als we de metafoor doortrekken: PV verwijst naar remmechanisme (als het onveilig voelt gaan mensen op de rem staan. Voor dit laatste had ik weinig aandacht. Bewijs hiervoor…-> 



Presenter-notities
Presentatienotities
Voordat ik dieper in het thema duik wil ik eerst nog twee misverstanden uit de weg ruimen. Eerste misverstand is dat PV een abstract begrip is . Dat is niet zo. Het is namelijk iets dat we allemaal persoonlijk hebben ervaren. Laten we dat verduidelijken aan de hand van een kleine quiz. Getiteld ‘Wel eens meegemaakt?‘JA = opstaanNee = blijven zittenIk sta al, dus ik heb alle situaties al eens meegemaakt 



Hoger leervermogen

Betere prestaties

Innovatiekracht

Minder verloop

Minder verzuim

Hogere vitaliteit

Presenter-notities
Presentatienotities
Maar laat ik niet te vel vooruitlopen. Laat ik weer even teruggaan naar dat ongemakkelijke begrip PV. De combinatie van mensen blij maken en deze stevige business case heeft ertoe geleid dat het mijn  missie is geworden om  iedereen en alle teams in NL een open en veilig werkklimaat te gunnen. 



Presenter-notities
Presentatienotities
Tweede misverstand is dat PV uitsluitend iets is voor absolute toppers onder organisaties. Zoals Google of andere koplopers. Maar dat is niet zo. OpenVeilig is iets dat iedereen kan realiseren. Onder de microscoop gelegd-> 



Vertrouwen

Vrijmoedigheid

Samen verschil
maken

Wantrouwen

Groupthink

Persoonlijk
gewin

Presenter-notities
Presentatienotities
Studenten werden gedreven door angst-> angstmeter sloeg rood uit, Die angst kwamt voort uit onzekerheid over de eigen positie. Er was dus sprake van statusangst. Zou de ander niet slimmer zijn dan jij? Wat voerde de ander in zijn schild? Als gevolg van die angst durfden de studenten zich ook niet te uiten, laat staan hun kop boven het maaiveld uit te steken. Ze keken angstig naar elkaar. Ze conformeerden zich aan elkaar. In derde plaats was er geen gemeenschappelijk belang. Iedereen wilde stiekem als genie voor de dag komen. De studenten?   Op achtergrond zie je de drie voornaamste kenmerken van PV staan. Die drie behoeven enige verklaring, want in onze boeken hebben we het over vijf kenmerken. Daar is van verschillende kanten heel wat commentaar op gekomen; onnodig ingewikkeld en bovendien nog verwarrend ook (Big Five wordt meestal gebruikt als het gaat om poersoonstypen). Ben de onderzoekscijfers ingedoken en wat blijkt: twee van de vijf kenmerken zitten zo dicht bij elkaar dat ze in hetzelfde cluster kunnen worden gezet. Gevolg: we kunnen de lijst met kenmerken versimpelen: van Big Five naar Magnificent Three. 



BEN HET
Identiteit in de groep

ZEG HET
‘Speaking up’

DOE HET 
Betrokkenheid

Presenter-notities
Presentatienotities
Je hoeft je niet te schamen of bang te zijn voor: Wie je bent want JE BENT HETWat je zegt, want JE ZEGT HETWat je doet, want JE DOET HET Gaat over identiteit en positief gevoel: we zijn supergevoelig voor de vraag of we erbij horen. Sociale afwijzing doet pijn. Net zoveel pijn  akls een gebroken arm. Volgsns sommige coaches is het zelfs erger, want – zeggen zij – het is  lttteken dat je je hele leven bij je draagt. Onderzoek wijst uit dat dit voor de meeste mensen niet geldt. Als je wordt afgewezen doet dat weliswaar pijn, maar de meeste mensen gaan er er zodanig mee om dat ze er sterker uit komen. Mee mogen doen, maar ook waardering voor wat je gedaan hebt. Stop aan Universiteit. -> hoe staat het ervoor? 



Psychologische Veiligheid Monitor

Medewerkers Nederland   
2014 – 2021 (Scores 1 – 5)

Bron: EnergyFinder, 35.000 werknemers

Inclusie & positiviteit 3,2 3,4   2,8

Delen & uitdagen 2,5         2,5 2,6

Leveren 3,2 3,4  2,8

Index 3,0          3,1      2,7

2014     2019     2021

1                           2                              3                                  4                              5    

Het voelt onveilig We hebben geen urgent probleem, maar… Het voelt veilig

Presenter-notities
Presentatienotities
Cijfers wijzen op een gebrek aan We Time Werk aan de winkel!  -> wordt in veel organisaties ook opgepakt



Motivatie: krijg ik er energie van?  

Capaciteit: ben ik ertoe in staat?

Context: krijg ik de juiste prikkels? 

Psychologische veiligheid = Gedragsverandering

Presenter-notities
Presentatienotities
In praktijk moeilijk, op papier vrij simpel. Gedrag is gevolg van drie factoren: Als je iets wilt afleren of aanleren, kun je in principe gebruik van drie knoppen om aan te draaien. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN1Oux27nPAhXFthQKHXdEBY4QjRwIBw&url=http://www.aymtm.com/employee-channel-incentives/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNED_8rpN7GEdnmHEYno8qdKOYdDYQ&ust=1475415004598988


Vliegende start

Visie & klein maken Samenspel
op teamniveau

Eigen aannames onder
de loep & omdenken

Observeren &
bespreken

Presenter-notities
Presentatienotities
Motivatie is cruciaal om een vliegende start te maken en het vol te houden. PV is kwestie van WILLEN niet van MOETEN = positieve energie Hoe kun je motivatie vergroten: Door observeren en met elkaar over te spreken  met als tweeledig doel om a) een visie te ontwikkelen op het gewenste werkklimaat en b) het thema van PV klein en behapbaar te maken(NOOIT werken aan PV, altijd richten op onderdeel waar het schuurt)Ons brein haalt allerlei trucjes om ons ervan te weerhouden om gedrag te veranderen. Laat ons twijfelen, zegt dat het moeilijk en ongemakkelijk is. We zijn ons vaak niet bewust van deze breinacties. Door in de spiegel te kijken en je bewust te worden van eigen en collectieve aannames en vooroordelen die de blik vertroebelen. Omdenken: zwijgen is geen optie, nieuwkomer weet meer dan de baasZo snel mogelijk aan de slag in je team. Samenspel. Gewoon beginnen. Net als kleuters met het torenbouwen. Als het niet lukt, gewoon overnieuw of het net iets anders doen.    



Leren door voorbeeldgedrag

Geef nieuwkomers (en verlaters) extra persoonlijke aandacht

Stel 2x maal zoveel vragen als je antwoorden geeft

Luister naar elkaar en val elkaar niet in de rede

Stimuleer (introverte) mensen om hun zegje te doen

Hanteer een nieuwsgierige en leergierige houding

80+

Presenter-notities
Presentatienotities
Gaat niet alleen om motivatie, maar ook om KUNNEN. Voorbeeldgedrag = leren van elkaar, peer to peer coaching.  



Juiste prikkels
door

NUDGES

Presenter-notities
Presentatienotities
Juiste context crëren -> een van meest effectieve manier is door nudges







Check-in/Check-out
Bij meeting niet meteen de inhoud induiken, 
maar eerst even peilen hoe we erin zitten en 
wat we ervan vonden. 
• Wat spookt er in je hoofd?
• Wat zijn de verwachtingen?
• Wat neem je mee? 

Overdenk een vraag eerst zelf, daarna met je 
buurman, daarna met z’n vieren, daarna met 
de totale groep. Zo komt iedere mening en idee 
aan bod.

Woordenwolk
Wat wilde je eigenlijk zeggen? Wat dacht je 
maar zei je niet?

Immuniteitskaart

Briefs/Debriefs
Bij Red Bull Racing worden in een raceweekend 
ruim 40 de-briefs gehouden: korte momentjes van 
bezinning en feedback om alles af te stemmen. 
Ritueel in ziekenhuis: voorafgaande aan operatie 
minuut aandacht voor patiënt.  

Nooit af: elke dag is dag 1

350 Nudges…

1-2-4-all



www. hansvanderloo.nl
info@hansvanderloo.nl
hans@energyfinder.nl
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