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Social media als sleutel naar meer 

ketenverantwoordelijkheid 
De invloed van de sociale netwerken en social media op een werkomgeving 

 

Inleiding 
Veiligheid Voorop heeft in 2011 als doelstelling gezet om de veiligheidsprestaties van de 

(petro)chemie naar een hoger niveau te willen brengen en heeft daarvoor 4 pijlers op gezet. 

Hiervan is 1 pijler ‘veiligheid in de keten’, waarbij men zich richt op het verkrijgen van een 

cultuur waarbij BRZO bedrijven de veiligheid bij hun ketenpartners beoordelen en versterken 

[1]. De rol van opdrachtgevers om de veiligheidscultuur bij en rondom BRZO-bedrijven te 

bevorderen versterkt en vergroot en ligt daarbij dus niet alleen bij de overheden. De overheid 

blijft echter wel verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de wet- en 

regelgeving. [1] 

 

Om ketenverantwoordelijkheid naar een hoger niveau te tillen is het nodig de (petro)chemische 

industrie op verschillende manieren een stimulerende omgeving te bieden, dat de 

ketenverantwoordelijkheid verder verlevendigd binnen en tussen organisaties via 

kennisdeling. Om inzicht te krijgen in wat voor omgeving nu juist die stimulans kan bieden, is 

het belangrijk om te kijken op welke manier het menselijk gedrag beïnvloed kan worden en op 

wat voor manier mensen de openheid durven tonen om elkaar aan te spreken. 

 

De invloed van sociale netwerken op het menselijk gedrag 
Een omgeving waarin veel openheid heerst, is die van de presentatie van het individu in het 

dagelijks leven op het internet, met name op de social media. Als men kijkt naar sociale 

netwerken op bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn kun je zien dat het individu voortdurend 

op uitspraken, acties en interesses wordt beoordeeld door de groep. Het lijkt of de 

persoonlijkheid van het individu wordt bepaald met behulp van 1 (mobiel) apparaat. Daarnaast 

zijn er allerlei review platforms waar verschillende branches openlijk door ieder individu kunnen 

worden beoordeeld, neem bijvoorbeeld de recensies op booking.com, kieskeurig.nl of een 

andere willekeurige webshop waarbij productbeoordelingen beschikbaar zijn. Geen winkel, 

restaurant of merk blijft ongeschonden voor de mening van het publiek. 

 

In het boek ‘Connected’ van Nicholas A. Christakis en James H. Fowler wordt de relatie gelegd 

tussen sociale netwerken en de invloed hiervan op en door het individu. [2] In tegenstelling tot 

een ‘gewone’ groep van mensen heeft een sociaal netwerk een belangrijke extra eigenschap: 

de groep is met elkaar verbonden door een specifieke set connecties. Hierbij blijkt dat niet de 

individuen in een groep het belangrijkste onderdeel van het netwerk vormen, de connectie 

tussen de individuen blijkt minstens zo belangrijk. Er zijn daarom volgens de auteurs 2 

aspecten te onderscheiden in een sociaal netwerk: de connection (wie is met wie gerelateerd) 

en de contagion (wat is het middel wat de verbinding veroorzaakt). In onderstaand figuur, welke 

afkomstig is uit dit boek, wordt een relatief simpel sociaal netwerk gevisualiseerd. In dit figuur 

is duidelijk te zien dat sommige individuen centraler in het netwerk staan doordat zij meer 

connecties hebben. 
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Figuur 1: De visualisatie van een relatief simpel sociaal netwerk. 

 

Uit het onderzoek van de auteurs blijkt dat er 5 regels zijn voor een sociaal netwerk: [2] 

1. Wij vormen ons netwerk 

Wij kiezen zelf met wie we verbonden zijn, met hoeveel mensen we verbonden willen 

zijn, hoe dichtbij ze bij ons staan en hoe centraal wij in het sociale netwerk willen staan; 

2. Ons netwerk vormt ons 

Onze plek in het sociale netwerk beïnvloed ons. Wanneer men meer in de kern van een 

sociaal netwerk zit (men meer connecties heeft), zal men sneller beïnvloed worden; 

3. Onze vrienden beïnvloeden ons 

De mens houdt zich instinctief aan het kopieergedrag, waarbij we gedrag van dichtbij 

staande vrienden sneller overnemen. We gaan snel mee in wat de groep doet; 

4. De vrienden van de vrienden van onze vrienden beïnvloeden ons 

Ook hier gaat het om kopieergedrag, alleen gaat de beïnvloeding hier voorbij het 

netwerk van 1 individu. Dit noemt men hyperdyadic spread, waarbij de invloed van 

persoon naar de volgende persoon door rimpelt door een netwerk van meerdere 

personen. 

5. Een netwerk leidt een eigen leven 

Het netwerk wordt niet gecontroleerd door het individu, maar heeft eigenschappen die 

betrekking hebben op de gehele groep. Er ontstaat een soort collectieve intelligentie, 

waarbij alle interactie en inter-connecties binnen een netwerk tot een nieuwe 

toevoeging aan het sociale netwerk leiden. Neem bijvoorbeeld een 

verkeersopstopping, welke niet te verklaren is met behulp van 1 stilstaande auto maar 

alleen als men naar een grotere groep auto’s kijkt. 

 

Het onderzoek toont aan dat de invloed op elkaar aanzienlijk is, en dat we als individu 

kopieergedrag vertonen wanneer we deelnemen aan een sociaal netwerk. Dit geldt ook voor 

normen en waarden, welke een complexere manier van overdragen hebben dan een 

nieuwsbericht zal hebben. Hierbij komt de sociale druk kijken: als een individu wordt beïnvloed 

door eenduidig gedrag van een groep mensen binnen het sociale netwerk, zal het individu het 

gedrag overnemen. Het grote voordeel van het sociale netwerk is dat we er dingen mee kunnen 

bereiken die een individu niet zal lukken. [2] 
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Als men daarbij bedenkt dat iedereen op de wereld binnen 6 connectiestappen met elkaar 

gerelateerd is en ieder individu invloed heeft tot 3 connecties verder, betekent dit dat 1 individu 

de helft van de wereld kan beïnvloeden.  

 

Stelling 
Als je kijkt naar de impact die sociale netwerken hebben op het individu in dagelijkse 

activiteiten en/of interesses, kan men de volgende vraag stellen: 

 

Hoe is de invloed van sociale netwerken (social media) toepasbaar op het gedrag van het 

individu met betrekking tot ketenverantwoordelijkheid in het veilig werken binnen de (petro) 

chemische industrie? 

 

De toepassing van het sociale netwerk ligt in de social media, het platform dat het netwerk 

mogelijk maakt. Als we kijken naar de definitie van social media, vinden we: [3] 

Social media are computer-mediated tools that allow people or companies to create, share, or 

exchange information, career interests, ideas, and pictures/videos in virtual communities and 

networks.  

 

Ketenverantwoordelijkheid kan naar een hoger niveau getild worden wanneer er een platform 

wordt gecreëerd zoals bestaande (publieke) social media, waarin de opbouw van het 

invloedrijke sociale netwerk vergemakkelijkt wordt. 

Deze zal dan specifiek vorm gegeven zijn voor en door de (petro)chemische industrie, en een 

stimulans en drempelverlagend effect bieden voor openheid en meer 

ketenverantwoordelijkheid. Dit kan op zijn beurt leiden tot een vermeerdering van High 

Reliability Organisations (HRO’s), waarbij de social media het mede mogelijk maakt om de 

blinde vlekken van systemen te vullen en de kansen te verhogen dat organisaties en mensen 

daarbinnen succesvol met het onverwachte kunnen omgaan (deze invulling van een HRO is 

afkomstig dhr. de Bruine [4]). Zo kan men veiligheid weer reduceren naar zijn kern: ‘Veiligheid 

is uiteindelijk een zaak van hearts & minds’ (citaat van dhr. van Beek , [5]).  

 

Voor de verbetering van ketenverantwoordelijkheid wordt gekeken naar drie niveaus binnen 

de (petro)chemische industrie, met voor elk niveau beschreven wat toepassing van social 

media zou kunnen betekenen op dat betreffende niveau:  

 De organisatie van één bedrijf kan worden gezien als één sociaal netwerk, waarbinnen 

individuen onderlinge invloed op elkaar uitoefenen. Het sociale netwerk is verbonden 

door de heersende (veiligheids)cultuur dat de individuen verbindt. 

 Onderlinge ketenpartners kunnen gezien als sociale netwerken welke elkaar als geheel 

(bijna weer als individu) kunnen beïnvloeden op normen en gedrag.  

 Branches kunnen vertegenwoordigingen uit de afzonderlijke bedrijven (uit 

verschillende sociale netwerken) verzamelen, en daarmee invloed uitoefenen op 

elkaars sociale netwerk waarmee normaal geen verbinding is. Dit kan vergeleken 

worden met het principe van hyperdyadic spread. 

Daarnaast wordt de rol van bevoegd gezag en mogelijkheden voor input in elke laag bekeken, 

wat de vertrouwensbenadering tussen bedrijven en overheden kan verbeteren. 
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Figuur 2: De drie niveaus waarin sociale netwerken kunnen worden geïdentificeerd. Het bevoegd gezag kan van 

buitenaf verschillende input op elke laag geven. Één bedrijf kan worden gezien als een op zichzelf staand sociaal 

netwerk met de onderlinge invloed van individuen op elkaar. Tussen bedrijven kan het ene bedrijf invloed hebben 

op haar ketenpartner: toepassing van regel 3 van sociale netwerken. Binnen branches kan een vertegenwoordiging 

per bedrijf (per sociaal netwerk) met elkaar overleggen en daarmee weer invloed uitoefenen binnen andere sociale 

netwerken. Voor dit figuur is de visualisering van één sociaal netwerk zoals gepresenteerd in het boek ‘Connected’ 

gebruikt. [2]. 

 

De toepassing van social media op de werkvloer 
Onder andere tijdgebrek ligt ten grondslag aan een gat dat mogelijk kan ontstaan tussen 

management en de werkvloer, zoals eerder is geïdentificeerd in een winnend essay uit 2014 

van D. van Wieringen [6]. Communicatie tussen management en de werkvloer verslechtert 

door dit gat, waardoor veel kennis en ervaring bij de werkvloer blijft liggen en mogelijk onbegrip 

ontstaat voor beslissingen door management. Ongevaarlijke situaties en wensen voor de 

verbetering van de werkplek blijven hierdoor misschien ongezien door management. 

Andersom geldt ook dat wanneer management een goed heeft nagedacht over een nieuwe 

filosofie heeft ontwikkeld, de implementatie in de organisatie vermoeilijkt kan worden door 

gebrek aan verlevendiging via een platform en communicatie. 

 

Het is gewenst om een dergelijk gat tussen management en de werkvloer te voorkomen, en 

wellicht kan een bijdrage geleverd worden door het minimaliseren van de moeite dat de 

werkvloer moet doen om bijvoorbeeld een ongewenste situatie op de werkplek te melden en 

te laten behandelen door management. Dit kan als succesvol gezien worden wanneer de 

werkvloer bij wantrouwen of twijfel voor een bepaalde situatie voldoende middelen tot zijn 

beschikking heeft om danwel de situatie zelf goed in te kunnen schatten, danwel een melding 

kan maken waar minimale inspanning voor vereist is. Zo worden dagelijkse werkzaamheden 

niet verstoord door een tijdrovende melding of zoektocht naar kennis om een onduidelijke 

situatie goed in te kunnen schatten. 

 

Als men hiertoe terug gaat naar de definitie en regels van het sociale netwerk van één 

organisatie, kan men identificeren dat één organisatie veel onderlinge connecties tussen 

individuen heeft die elkaar bijna allemaal kennen. Dit betekent dat het individu enorm veel 

invloed kan hebben op de organisatie.  
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Een platform in de vorm van social media kan de werkvloer de mogelijkheid geven om input te 

geven naar management en vervolgens de verwerking van hun input beter volgen. 

Een analogie kan getrokken worden met social media als twitter en Instagram. De opzet van 

dit type platformen bieden bij uitstek de kans om gevaarlijke situaties via een kort bericht of 

foto te melden aan het management. Op deze manier kan een stimulans voor de werkvloer 

gecreëerd worden om sneller melding te maken. Een partnership tussen management en de 

werkvloer kan hiermee worden opgebouwd, een aspect wat eerder essentieel is genoemd voor 

verbeterd veilig werken in de essay ‘vandaag alleen maar winnaars, graag!’ uit 2014 [6]. 

 

Het management kan op haar beurt via een social media platform duidelijker zijn in 

overbrengen haar verwachtingen naar de werkvloer, en lopende activiteiten om verbetering en 

handhaving binnen het bedrijf te waarborgen kenbaar te maken aan de organisatie. 

Als voorbeeld kan worden gekeken naar incidenten en incidentonderzoeken binnen het bedrijf. 

Na afronding van een dergelijk onderzoek is het belangrijk dat de medewerkers op de 

werkvloer openlijk toegang hebben tot een platform waarin ook zij kunnen zien wat de oorzaak 

van het incident bleek te zijn. Tevens is het belangrijk om te tonen welke acties zijn 

ondernomen om tot een veiligere werkomgeving te komen. Dit geeft de werkvloer mogelijk een 

verhoogd veiligheidsbewustzijn voor dergelijke situaties in de toekomst. 

 

Nog een andere mogelijkheid om de vertrouwensband tussen management en de werkvloer 

te versterken, is om gemaakte meldingen in een soort trackingsysteem te plaatsen. Hiermee 

krijgt de medewerker inzicht in de status van zijn/haar melding, en ziet daarmee dat een 

melding serieus wordt genomen en ook echt wordt behandeld. Terugkoppeling naar de 

medewerker met de geplande acties wordt hiermee ook makkelijker. Een analogie voor deze 

situatie kan getrokken worden met het plaatsen van een bestelling voor een product bij een 

webwinkel tot de thuisbezorging van het pakket. Iedere stap van de melding kan worden 

gevolgd. 

 

Naast een verbetering van het dichten of zelfs voorkomen van het gat tussen management en 

de werkvloer door de drempel voor onderling contact te verlagen, kan men zich met dergelijk 

platform ook richten op trendanalyse van het type meldingen en incidenten. Deze trends 

kunnen vervolgens met behulp van het platform getoetst worden en kan voor specifieke trends 

gerichte actie ondernomen worden. 

 

Eén overzicht voor ketenpartners 
Een organisatie wil graag haar ketenpartners in de gaten houden op het gebied van veiligheid, 

waarbij men het liefst ziet dat de ketenpartners hetzelfde niveau van veiligheid handhaven als 

de organisatie zelf doet. Indien nodig wil een organisatie haar ketenpartners aan kunnen 

spreken wanneer niet aan veiligheidseisen wordt voldaan, om zo haar 

ketenverantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dit is voor een organisatie succesvol wanneer 

een ketenpartner haar veiligheidsniveau verhoogd heeft tot het gehandhaafde niveau van de 

desbetreffende organisatie, waarbij de standaard binnen de industrie voor een organisatie 

leidend moet zijn. 

 

Ketenpartners kunnen deze verwachting realiseren door elkaar beïnvloeden op dezelfde 

manier als geldt bij regel 3 van het sociale netwerk: Onze vrienden beïnvloeden ons. 
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Een verbetering van ketenverantwoordelijkheid tussen bedrijven begint met het bieden van 

een platform waarin een bedrijf een overzicht kan maken van haar ketenpartners. Zo kan men 

in kaart brengen bij wie een organisatie haar ketenverantwoordelijkheid kan toepassen. Hierbij 

kan men denken aan de opbouw van een netwerk zoals die van LinkedIn: ketenpartners 

moeten wederzijds bevestigen dat zij zakelijke partners zijn en geven daarmee inzicht in 

elkanders profiel. 

 

Door een overzicht van bevestigde ketenpartners aan de organisatie te tonen, ziet men het 

totale netwerk van ketenpartners. 

 

 
Figuur 3: Een verbetering tot ketenverantwoordelijkheid kan gezocht worden in het bieden van één overzicht aan 

een organisatie, waarin haar netwerk van ketenpartners in kaart gebracht zijn. 

Verbetering van de ketenverantwoordelijkheid van een organisatie zal niet komen met enkel 

het overzicht, er moet een functionaliteit achter dit overzicht schuilen. 

 

Het doel van het overzicht is om inzage te krijgen in de veiligheidscultuur van ketenpartners. 

De veiligheidscultuur van een ketenpartner kan op verschillende manieren getoetst worden, 

waaronder via:  

 Certificeringen welke de ketenpartner tot haar beschikking heeft 

 Het beleid voor veiligheid van een ketenpartner 

 Het overzicht van plaatsgevonden incidenten per categorie en de meldingen van near 

misses binnen de organisatie van de ketenpartner 

 Audit resultaten van andere partners van de ketenpartner dan wel de auditresultaten 

van het bevoegd gezag. 

Door bovenstaande documentatie beschikbaar te stellen aan je directe ketenpartners (met een 

zekere mate van bescherming en op een hoger niveau), kan een ketenpartner je eventueel 

aanspreken op foutief handelen op gebied van HSE. De controlemogelijkheid en de snelheid 

waarmee dit kan neemt hierdoor toe. Dit werkt dus een snellere en verbeterde 

ketenverantwoordelijkheid in de hand. 

Ook kun je de mogelijkheid ontwikkelen om met beschikbare self-assessment tools 

terugkoppeling te geven aan je ketenpartners, en op anonieme wijze ook de ingevulde 

assessment voor de betreffende ketenpartner inzien.  
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Ontwikkeling en delen van kennis en ervaring  
Binnen een branche heeft men als doelstelling het continu ontwikkelen van kennis en ervaring 

op gebied van veiligheid. Door ontwikkeling van middelen (tools) en het delen hiervan binnen 

de branche steeds kan men de veiligheidstandaard steeds weer tot een hoger niveau. Ook kan 

men via het delen van ervaring de eigen organisatie toetsen aan de gemiddelde resultaten de 

branche en kijken waar zwakten zitten binnen de eigen organisatie of binnen de branche. 

Deze kennisdeling en ontwikkeling is succesvol wanneer bestaande tools continue kunnen 

worden geëvalueerd en verbeterd. Wanneer zwaktes zijn geminimaliseerd en sterke punten 

binnen de branche zijn geïdentificeerd kan men spreken van een succesvolle 

ketenverantwoordelijkheid binnen de branche. 

 

Terugkijkend op de opzet van het sociale netwerk, is het via een branche mogelijk om een 

organisatie met haar netwerk van ketenpartners vanuit een niet gerelateerd netwerk te 

beïnvloeden. Door een vertegenwoordiging uit de verschillende bedrijven samen te laten 

komen, kan men een niet gerelateerd sociaal netwerk beïnvloeden via de vertegenwoordiging 

van dat netwerk. 

 

Invloed moet hierbij niet gezocht worden als in terugkoppeling van gedrag en normen van één 

bedrijf naar een ander bedrijf. In dit geval gaat de branche veel verder en ontwikkelt men de 

standaard voor wat men als branche vindt dat het gedrag en de normen zouden moeten zijn. 

Dit is het beste te vergelijken met regel 5 van een sociaal netwerk: Een netwerk leidt een eigen 

leven. 

 

Een social media platform gericht op brancheniveau kan zich vooral richten op het ontwikkelen 

en beschikbaar stellen van nieuwe tools binnen de branche. Hieronder kan men denken aan: 

 Het delen en beschikbaar stellen van tools voor self assessment (terugpakkend op het 

aanspreken van de directe ketenpartners van een organisatie); 

 Het delen van ervaringen op gebied van wetswijzigingen om te komen tot één 

standaard voor de branche. 

 Trendanalyse van data dat verder reikt dan die van een individuele organisatie. Dit 

maakt toetsing van één organisatie aan het gemiddelde binnen de branche mogelijk. 

Dit kan ook trendanalyse van branche typerende incidenten mogelijk maken, waarbij 

gezamenlijk naar een oplossing voor kan worden gezocht. Denk aan het delen van 

geanonimiseerde auditresultaten of incidentmeldingen binnen de branche om branche 

typerende zwakten te identificeren. 
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De rol van het bevoegd gezag 
De overheid is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de wet- en 

regelgeving. Een andere manier van toezicht en handhaving is door een mogelijkheid om 

laagdrempelig contact tussen bedrijven te bewerkstelligen, zonder dat hier direct een 

beoordeling (en in geval van gemaakte fouten mogelijke afstraffing) aan gekoppeld is. 

Wanneer bedrijven minder tot geen angst meer hebben voor het in gesprek treden met het 

bevoegd gezag en samen met bevoegd gezag tot een oplossing te komen voor ontstane 

problemen, kan men spreken van een succesvolle relatie tussen bevoegd gezag en de 

industrie. Het motto moet hier zijn: Geen afstraffing, maar stimulans bieden! 

 

Net als tussen de werkvloer en het management binnen één organisatie moet ook tussen 

bevoegd gezag en de organisatie een vertrouwensband ontstaan. De ontwikkeling naar een 

vertrouwensband en het geven van vertrouwen aan een bedrijf is al terug te zien in het plan 

voor de vertrouwensbenadering, opgesteld door de gelijknamige commissie in 2009 [7]. 

Hiertoe zal een social media platform dat open en snelle communicatie tussen bedrijf en 

bevoegd gezag mogelijk maakt de vertrouwensband versterken. 

 

Het bevoegd gezag kan haar input en/of terugkoppeling geven op elk van de eerder besproken 

niveaus. Zo kan de communicatie met een enkele organisatie versterkt worden door de 

mogelijkheid tot meer 1 op 1 contact mogelijk te maken. Het is hierbij erg belangrijk voor een 

organisatie dat zij niet direct afgestraft wordt wanneer moeilijkheden door het bedrijf zelf 

kenbaar worden gemaakt. Het actief helpen met het opstellen van een verbeterplan na 

geïdentificeerde findings bij een inspectie, gecombineerd met snelle en duidelijke 

terugkoppeling zal en effectieve bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheidscultuur 

binnen een organisatie.  

 

Binnen het brancheniveau kan het bevoegd gezag geïdentificeerde pijnpunten kenbaar maken, 

welke tijdens de meerdere inspecties bij verschillende organisaties binnen bepaalde branches 

zijn gevonden. Het bevoegd gezag kan hiermee duidelijk kenbaar maken wanneer bepaalde 

veiligheidsaspecten typerend onvoldoende vertegenwoordigd zijn binnen de organisaties van 

de branche. Ook kan men aankondigingen doen over te verwachten wijzigingen in wet- en 

regelgeving in de komende periode en een duidelijke verwachting uitspreken waar de inspectie 

op zal letten binnen de branche ten gevolge van deze wijzigingen. 
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Niet straffen maar stimuleren 
Om de toepassing van social media platformen succesvol te laten zijn in de werkomgeving van 

de (petro)chemische industrie, is het belangrijk dat een aantal zorgpunten worden 

ondervangen. 

 

Het belangrijkste aspect om te noemen is de essentie van een beschermde omgeving op alle 

niveaus.  

Het is de bedoeling om personen en/of organisaties die hun fouten of gevaarlijke situaties 

openlijk durven toe te geven te stimuleren in het leren van hun fouten en deze te helpen om dit 

in de toekomst te voorkomen. Hierbij is het essentieel dat men niet afgestraft wordt op hun 

meldingen. Relaterend aan een sociaal netwerk bij het sturen en ontvangen van berichten, is 

het belangrijk te realiseren dat bij positieve terugkoppeling een stimulans wordt gevormd en 

dat negatieve terugkoppeling afstand tussen de individuen in het sociaal netwerk in de hand 

werkt. 

Er moet daarom een balans komen tussen anonimiteit en persoonlijke benadering, omdat bij 

een teveel aan anonimiteit de openheid, transparantie en geloofwaardigheid van het concept 

verloren kan gaan. 

 

Verder moet voorkomen worden dat het concept gebruikt kan worden als een politiek 

steekspel, waarin beoordelingen van bedrijven als een machtspositie kan worden gebruikt. De 

concurrentiepositie tussen bedrijven met een goede veiligheidscultuur, welke gezien wordt als 

een unique selling point, moet niet gevoed worden. Integendeel, het idee van een goede 

veiligheidscultuur binnen de organisatie moet gezien worden als een standaard binnen de 

branche en zoveel mogelijk uitgedragen worden naar de ketenpartners en andere 

brancheleden. 

 

 

 

Conclusie 
Om ketenverantwoordelijkheid naar een hoger niveau te tillen is het nodig de (petro)chemische 

industrie op verschillende manieren een stimulerende omgeving te bieden, dat de 

ketenverantwoordelijkheid verder verlevendigd binnen en tussen organisaties via 

kennisdeling. Er is hiervoor gekeken op welke manier het menselijk gedrag beïnvloed wordt. 

 

Uit onderzoek blijkt dat er 5 regels zijn voor een sociaal netwerk: [2] 

1. Wij vormen ons netwerk 

2. Ons netwerk vormt ons 

3. Onze vrienden beïnvloeden ons 

4. De vrienden van de vrienden van onze vrienden beïnvloeden ons 

5. Een netwerk leidt een eigen leven 

Het onderzoek toont verder aan dat de invloed op elkaar aanzienlijk is, en dat we als individu 

kopieergedrag vertonen wanneer we deelnemen aan een sociaal netwerk. Dit geldt ook voor 

normen en waarden. Het grote voordeel van het sociale netwerk is dat we er dingen mee 

kunnen bereiken die een individu niet zal lukken. [2] 

 

Naar aanleiding van de constatering hoe invloedrijk sociale netwerken (en daarmee social 

media) zijn, is de stelling voor deze essay gericht op het toepassen van social media op het 
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verbeteren van de ketenverantwoordelijkheid in het veilig werken binnen de (petro) chemische 

industrie?  

 

Voor de verbetering van ketenverantwoordelijkheid is gekeken naar drie niveaus binnen de 

(petro)chemische industrie, met voor elk niveau beschreven wat toepassing van social media 

zou kunnen betekenen op dat betreffende niveau:  

 De organisatie van één bedrijf kan worden gezien als één sociaal netwerk, waarbinnen 

individuen onderlinge invloed op elkaar uitoefenen. Een platform dat drempelverlagend 

effect heeft voor de communicatie tussen management en werkvloer kan een 

verbetering van de ketenverantwoordelijkheid binnen een bedrijf opleveren; 

 Onderlinge ketenpartners kunnen gezien als sociale netwerken welke elkaar als geheel 

(bijna weer als individu) kunnen beïnvloeden op normen en gedrag. Door het bieden 

van een platform dat een overzicht biedt van alle ketenpartners en inzicht geeft in de 

status van de veiligheidscultuur van elke partner (bijvoorbeeld via ter beschikking 

gestelde documentatie), kan men de ketenverantwoordelijkheid tussen bedrijven 

verbeteren; 

 Branches kunnen vertegenwoordigingen uit de afzonderlijke bedrijven (uit 

verschillende sociale netwerken) verzamelen, en daarmee invloed uitoefenen op 

elkaars sociale netwerk waarmee normaal geen verbinding is. Door een platform te 

creëren waarin het continu ontwikkelen van kennis en ervaring op gebied van veiligheid 

en het vergemakkelijken hiervan centraal staat. Trendanalyse van data met betrekking 

tot bijvoorbeeld incidenten dat verder reikt dan binnen één organisatie kan tot een 

hoger niveau van ontwikkeling van ketenverantwoordelijkheid binnen de branche 

leiden. 

 

De rol van bevoegd gezag en mogelijkheden voor input in elke laag bekeken, wat de 

vertrouwensbenadering tussen bedrijven en overheden kan verbeteren. 

 

Ook het bevoegd gezag kan een bijdrage leveren via social media aan de verbetering van 

ketenverantwoordelijkheid, door input te leveren aan bedrijven op de verschillende besproken 

niveaus. Zo kan het bevoegd gezag werken aan de gewenste vertrouwensbenadering en een 

partnership opbouwen met het bedrijf. De gegevens welke het bevoegd gezag ter beschikking 

heeft kan men bijvoorbeeld delen met branches. 

 

Dit gehele concept bevat nog een aantal zorgpunten, waarbij de bescherming van de openheid 

en transparantie centraal staat. Het concept staat voor stimuleren in plaats van afstraffen, 

waarbij het belangrijk is te leren van fouten en deze in de toekomst te voorkomen. Wanneer er 

geen angst meer is voor afstraffing van het individu (of van de eigen organisatie), kunnen er 

grote sprongen worden gemaakt in het verhogen van het algemene veiligheidsniveau van het 

individu. 
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