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Corona-actie voor preventieadviseurs 

De coronapandemie plaatst preventieadviseurs voor nooit eerder geziene uitdagingen. Hun taken, denkkaders en 
gebruikte risicomethodes zullen na de pandemie anders zijn dan ervóór.  
Daarom besliste Maklu Uitgevers om drie publicaties, die op dat vlak cruciaal zijn voor de preventieadviseur, te 
bundelen en aan te bieden met 20 % korting.  
Bestel de boeken "Veiligheidscoaching", "Safety Leadership" en "Veiligheidscultuur" samen en krijg 20 % korting 
op het totaalbedrag. De korting zal worden verrekend op uw factuur (enkel geldig in België, bij aankoop van de 3 
boeken samen).

 

 

Veiligheidscoaching 
Safety coaching: de coach als verbeterinstrument voor de veiligheidscultuur in organisaties 
Jan Dillen 
 
Na de evolutie van technische veiligheid naar veiligheidsmanagementsystemen tot veiligheidscultuur 
en veilig gedrag, komt de mens meer en meer centraal te staan. Werknemers dienen zich aan te 
passen aan de snel evoluerende, hoogtechnologische bedrijfsorganisatie, maar ook het omgaan met 
veiligheid is in constante verandering. Nieuwe risico’s, nieuwe arbeidsomstandigheden, nieuwe stijl 
van leidinggeven, nieuwe organisatievormen met meer de nadruk op losse samenwerkingsverbanden 
zonder hiërarchie, vragen een nieuwe organisatiecultuur en een nieuwe veiligheidscultuur. De 
traditionele aanpak van command-and-control is niet meer de goede manier van aanpakken, wel een 
minder autoritaire en meer participatieve managementstijl. De leidinggevende wordt kritisch bekeken 
en ligt permanent onder vuur. Een meer coachende aanpak is dan ook nodig: veiligheidscoaches 
vervangen de leidinggevende. In plaats van te zeggen wat veilig gedrag is en daarop te straffen of te 
belonen, zal de veiligheidscoach meer dienen als klankbord, een spiegel voor het (on)veilig handelen 
aanbieden, de bestaande veiligheidscultuur framen of – indien nodig – reframen, de normen en 
waarden expliciteren, enzovoort. Maar wat is dat nu, een coach, en wat is een veiligheidscoach? 
Wat zijn de eigenschappen van een succesvolle veiligheidscoach? Wat zijn de verschillende 
technieken van veiligheidscoaching? 

Meer informatie - Bestellen 
 

978-90-466-1022-0 | 90 blz. | € 35 

 

Safety leadership - Leiders in veiligheid 
Jan Dillen 
 
 
Ontdek in deze uitgave hoe het management een voortrekkersrol speelt inzake veiligheidscultuur!  

Meer informatie - Bestellen 
 

978-90-466-1014-5 | 83 blz. | € 35 
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Veiligheidscultuur 
Jan Dillen 
 
 
De beoordeling van de veiligheidscultuur in organisaties wordt in dit boek beschreven aan de hand 
van de veiligheidscultuurchecklist. Deze VCC is een nieuw instrument om de veiligheidscultuur en 
veilig gedrag te diagnosticeren. Een must voor preventieadviseurs en bedrijfsleiders!  

Meer informatie - Bestellen 
 

978-90-466-0996-5 | 168 blz. | € 39 
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