
Zou het niet ideaal zijn om in de 
toekomst te kunnen kijken..... 
zodat je geen misstap (meer) 
begaat? Stel je eens voor dat je 

een extra gave hebt en onzichtbare 

zaken gewoon kunt zien? Wat zou 

dat doen met jou en met al die 

mensen om je heen? Je gaat 

dingen zien, waardoor je ineens 

begrijpt waarom je medewerkers 

zich zo gedragen. Deze extra gave 

zou slimmer werken wel makke-

lijker maken! Onmogelijk?  

Nee hoor, deze vorm van slimmer 

werken is al uitgevonden en suc-

cesvol bewezen en is voor ieder-

een gewoon verkrijgbaar! Risico-

gedrag is voorspelbaar en dus te 

voorkomen. Het is bekend hoe je 

wenselijk gedrag kunt krijgen en 

dus ook hoe mensen zich veiliger 

zullen gedragen, minder fouten 

maken en meer betrokkenheid 

vertonen. 

Safety Acceptor

Hoe? 
Met een kort gevalideerd online onderzoek, waarin medewerkers ano-

niem antwoord geven op vragen wat zij belangrijk vinden. Op deze 

wijze wordt een beeld gemaakt van hun waarheid. Op deze waarheid 

zijn hun denkbeelden gebaseerd en dus ook hun gedrag. Je krijgt als 

leidinggevende de uitslag van het onderzoek, waarmee vele zaken 

zichtbaar worden. 

Kort en uiterst efficiënt wordt de werkelijkheid van de medewerker(s) 

getoond. Dit realistisch beeld geeft in alle facetten direct en duidelijk 

inzage in wat zich afspeelt onder de medewerkers. Ofwel het risico- 
gedrag is voorspelbaar en wenselijk gedrag is verbeterbaar. 

Nog slimmer werken kan!

Safety Acceptor



Maak dan gebruik van deze mogelijkheid om meer begrip te krijgen en te groeien. Elke 

medewerker krijgt een online link voor het invullen van een korte vragenlijst (5 minuten). 

Hiervoor heeft de medewerker bijvoorbeeld één week de tijd. Na deze week wordt het 

rapport gegenereerd en ontvangt u uw rapportage in Pdf vorm. Overzichtelijk, betrouw-

baar en wetenschappelijk gefundeerd. Het enige dat Pilz van u vraagt is een lijst met 

e-mail-adressen aan te leveren en de naam van de manager waaraan de medewerkers 

rapporteren. Pilz neemt vanaf dat moment al het werk uit handen. Meer informatie over 
de werkwijze, kijk dan op www.bestellen.pilz.nl.

Voor wie is deze Safety Acceptor? 
Voor elk team dat groter is dan 5 medewerkers en waarbij veilig gedrag een rol speelt. 

Pilz Safety Acceptor: geeft inzicht in:

1. Leiderschap
• transformationeel leiderschap; mensgericht, medewerkers ontwikkelen, motiveren en 

inspireren

•  transactioneel leiderschap; taakgericht, sturend, duidelijke rol- en taakverdeling

2. Rechtvaardigheid
Prestatie moet in verhouding staan tot beloning. 

•  financieel compensatie; inkomen weerspiegelt verantwoordelijkheid, kwalificaties, 

werkdruk

•  intrinsieke waardering; werk geeft voldoening en is uitdagend

•  erkenning; door management, collega’s, klanten en community. 

3. Veiligheid
Veilig werken stimuleert en laat medewerkers excelleren 

•  medewerkers; veiligheidscultuur

•  fysieke omstandigheden; werkomgeving

•  middelen; gereedschap, uitrusting en machines

•  processen en procedures; waarborgen en bewaken van regels

•  management; betrokkenheid en aansturing van veiligheid

•  communicatie; feedback en informatie

Bestel nu! 
Gun jezelf deze verhelderende blik in de toekomst en werk mee aan veiliger gedrag, 

verbetering van kwaliteit, productiviteit en leven. De investering voor deze Safety Accep-

tor is minimaal, ongeacht het aantal medewerkers, slechts 398 euro per team. 

Wilt u ook slimmer werken?
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