
 
 

 

Praktisch vormgeven aan Safety-II in de zorg 

Leren van de dagelijkse praktijk 

 

Ben je enthousiast om met Safety-II aan de slag te gaan? Weet je ook al wat dit gedachtegoed 

inhoudt, maar ben je nog zoekende naar een effectieve toepassing in jouw organisatie? Voor 

de praktische uitwerking van Safety-II zijn verschillende mogelijkheden en instrumenten. De 

inzet hiervan vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens deze training nemen wij je 

hierin mee, zodat je een vliegende start kunt maken in jouw organisatie.  

 

In de gezondheidszorg ligt een sterke nadruk op het leren van incidenten (Safety-I). Dit heeft 

lange tijd geleid tot een daling van de vermijdbare schade en was dus een effectieve manier 

om gebeurtenissen in de toekomst te beperken of te voorkomen. Uit de vierde meting van de 

Monitor Zorggerelateerde schade van het NIVEL en EMGO+ instituut blijkt dat deze daling sinds 

2016 is gestagneerd. Dit doet vermoeden dat het maximale leereffect is bereikt. Tegelijkertijd 

worden de zorgvraag en de organisatie van zorg steeds complexer, waardoor gebeurtenissen 

niet langer te reduceren zijn tot een aantal ‘gaten’ in het systeem. 

 

Tijd dus om met een Safety-II bril naar de zorg te kijken en zo te leren van het alledaagse proces 

waarin zorgverlening meestal wél veilig verloopt. Dit geeft een breder zicht op kwaliteit en 

veiligheid en meer kansen om te leren aan de hand van verbeteringen die beter aansluiten 

op de praktijk. 

 

Wil jij weten hoe je praktisch aan de slag gaat met Safety-II én hoe je collega’s meeneemt in 

de meerwaarde van dit gedachtegoed voor hun werkzaamheden? 

 

Over de training Praktisch vormgeven aan Safety-II in de zorg 

Q-Academie organiseert de training ‘Praktisch vormgeven aan Safety-II in de zorg’. Je leert 

over verschillende praktische vertalingen van Safety-II. Daarbij ga je interactief aan de slag 

met de benodigde kennis, vaardigheden en randvoorwaarden. De trainer neemt je mee in de 

concrete vertaling van de trainingsinhoud voor jouw praktijk zodat je een vliegende start kunt 

maken in jouw organisatie. 

 

Na afloop van de training: 

− Ben je bekend met verschillende instrumenten die je helpen bij de praktische uitvoering 

van Safety-II: FRAM, waarderend auditen en reflecteren.  

− Bezit je de benodigde handvatten om in jouw organisatie aan de slag te gaan met 

Safety-II.  

− Kun je vorm gaan geven aan jouw rol bij het introduceren en toepassen van Safety-II 

binnen jouw organisatie. 

− Bezit je een persoonlijk plan waarmee je direct aan de slag kunt. 

 

  

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/potentieel-vermijdbare-sterfte-ziekenhuizen-niet-gedaald-vierde-meting-monitor
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/potentieel-vermijdbare-sterfte-ziekenhuizen-niet-gedaald-vierde-meting-monitor


 

Programma  

1. Toepassing van Safety-II 

− Safety-II en verbetering van kwaliteit & 

veiligheid  

− Toepassing in jouw organisatie (‘olievlek’ vs. 

organisatiebreedplan) 

 

2. Waarderend auditen 

− De principes van waarderend auditen/-

onderzoeken 

− Mogelijke toepassingen 

− Oefenen met een waarderend auditgesprek 

 

3. FRAM 

− De basisprincipes 

− Stappen van de FRAM-analyse 

− Mogelijke toepassingen 

− Oefenen met interviewtechnieken 

4. Reflecteren in de praktijk 

− Verschillende reflectievormen 

− Reflectie praktisch inzetten in jouw 

organisatie 

− Oefenen met reflectie technieken 

 

5. Jouw rol 

− Persoonlijk plan: 

o Waar wil en kun je morgen mee aan 

de slag in jouw organisatie? 

o Wat is hiervoor nodig? 

 

 

Praktische informatie 
 

Data en locaties: op onze website vind je de actuele data en locaties van onze trainingen. 

 

Trainers: onze trainingen worden verzorgd door trainers die veelal als ZZP’er of consultant van 

Q-Consult Zorg werkzaam zijn binnen diverse zorgorganisaties. Zij kennen de dagelijkse 

praktijk van binnenuit en komen frequent in aanraking met Safety-II, leren en verbeteren. 

Waaronder in de rol van manager kwaliteit en veiligheid, (kwaliteits)adviseur en projectleider. 

Hun kennis, ervaring en didactische vaardigheden zetten zij effectief in tijdens deze training. 

Deze training wordt in co-creatie aangeboden met FIN Zorgadvies, een bureau dat zich 

heeft gespecialiseerd op het gebied van FRAM en Safety-II. 

 

Voor wie is deze training bedoeld? Kwaliteitsmanagers, –adviseurs, beleidsmedewerkers, 

zorgmanagers en teamleiders in alle sectoren van de zorg, die al bekend zijn met het Safety-II 

gedachtegoed en meer willen leren over de praktische toepassing. Op dit moment speelt de 

Safety-II benadering vooral binnen ziekenhuizen. De voorbeelden die in de training aan bod 

zullen komen, zijn dus met name op de ziekenhuissector gericht. 

 

Investering: € 545,- per persoon (Q-Academie is vrijgesteld van btw). Deze investering is 

inclusief lesmateriaal en dagarrangement. 

 

Aanmelden: je kunt je aanmelden via onze website www.qacademie.nl. De 

annuleringsvoorwaarden vind je hier ook. 

 

Incompany: deze training bieden wij ook incompany aan. Wij maken het programma op 

maat naar de situatie in jouw instelling. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

 

Meer informatie: je kunt contact opnemen met Q-Academie op 088 - 102 09 50 of via 

informatie@qacademie.nl. 

https://www.qacademie.nl/opleidingen/open-trainingen/praktisch-vormgeven-aan-safety-ii-in-de-zorg
https://fin-zorgadvies.nl/
http://www.qacademie.nl/
mailto:informatie@qacademie.nl

