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7 misverstanden over het
maken van een poortinstructie

Zorgen dat alle werknemers weer veilig thuiskomen.

Het is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een veiligheidsdeskundige of HSE-manager. Tegelijkertijd is het één van de lastigste taken,
omdat je hierbij afhankelijk bent van menselijk gedrag.
Een poortinstructie of veiligheidsinstructie levert hier een essentiële bijdrage
aan: het helpt je om veiligheids- en gedragsregels op een duidelijke en
heldere manier over te brengen op medewerkers, contractors en bezoekers.
Zo zorg je ervoor dat werkzaamheden op een juiste, veilige manier kunnen
worden uitgevoerd. Maar de vraag is: hoe maak je een goede
poortinstructie?
In ons contact met HSE-managers in verschillende branches kwamen we de
afgelopen jaren veel misverstanden tegen. Om jou te behoeden voor de
valkuilen bij het maken van een goede poortinstructie, delen we de meest
voorkomende misverstanden. We sluiten af met een aantal tips bij het maken
van een goede poortinstructievideo.

“Wanneer iemand de instructies
gelezen heeft, begrijpt hij het ook”
Een instructie lezen of bekijken is één ding, maar het daadwerkelijk
tot je door laten dringen is iets heel anders. Helaas blijft vaak maar
een deel van de boodschap hangen – maar welk deel is de vraag.
Veel bedrijven toetsen op een omslachtige manier of instructies
worden gelezen en worden begrepen, waardoor het lastig te
ontdekken is of de boodschap op de juiste manier overkomt.
Zorg er daarom voor dat de informatie die je geeft goed wordt
getoetst: wordt de boodschap ook daadwerkelijk begrepen? Door
deze inzichten digitaal op te slaan, is het voor jouw bedrijf centraal
inzichtelijk en veilig geborgen voor de langere termijn. Bovendien
maakt deze informatie het gemakkelijk om in te zien wie de
poortinstructie ontvangen, gezien en begrepen heeft.
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“Hoe theoretischer en algemener
de instructie, hoe beter”
Vaak worden voor poortinstructies standaard theoretische teksten
en animaties ingezet. Dit kan weliswaar een snelle manier zijn om
een instructie op te stellen, maar het kan er ook voor zorgen dat de
boodschap niet voor elke doelgroep duidelijk is. Als een instructie
te generiek is, kan niet iedereen zich inleven in de situatie die
geschetst wordt. Dit maakt het lastig om in te schatten wat hem of
haar te wachten staat.
Door met je instructie dicht bij de realiteit te blijven, zorg je ervoor
dat je de boodschap realistisch en herkenbaar in beeld brengt. Zo
weet de bezoeker wat hem te wachten staat, en kan hij situaties
beter herkennen wanneer hij het terrein betreedt. Dit maakt het
mogelijk om beter te anticiperen op de vastgestelde richtlijnen –
en dat is uiteindelijk je doel met een poortinstructie.
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“Door alles uitgebreid te beschrijven,
weet ik zeker dat iedereen alles weet”
Veel bedrijven hebben de neiging om instructies zo uitgebreid
mogelijk te omschrijven. Ze willen dat alles duidelijk is en denken
dit te bereiken door alle informatie aan te reiken. Het tegendeel
blijkt: less is more. Want door iemand te overladen met informatie,
wordt het voor die persoon lastiger de kernboodschap te
onderscheiden van de bijzaken.

Zorg ervoor dat de veiligheid in zijn geheel wordt begrepen, maar
houd de instructie zo compact mogelijk en behandel alleen de
essentiële onderwerpen. Daarmee zorg je er niet alleen voor dat de
boodschap beter blijft hangen, maar het scheelt ook nog eens tijd.
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“In het Nederlands en Engels is de
instructie voor iedereen te begrijpen”
In een multiculturele samenleving en samenwerking heb je veel te
maken met verschillende nationaliteiten, culturen en talen. Zo op
het eerste gezicht lijkt het alsof iedereen de Nederlandse of
Engelse taal voldoende beheerst. Maar om een belangrijke
boodschap echt goed over te brengen, is het essentieel dat jouw
doelgroep in de eigen moedertaal wordt aangesproken. Hiermee
voorkom je dat een boodschap niet juist wordt geïnterpreteerd.
Een belangrijke tip hierbij is om de instructie zo visueel mogelijk te
maken. Niet alleen kost het daardoor minder tijd om jouw
poortinstructie te vertalen. Ook blijkt uit onderzoek dat visuele
content ervoor zorgt dat informatie veel sneller wordt opgenomen
én onthouden. Win-win dus.
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“Het hebben van een poortinstructie
is een formaliteit”
Het maken van een poortinstructie voelt voor veel organisaties als
een check in the box. Een verplichting op je takenlijst, die ‘nou
eenmaal moet vanuit de Arbowet’ maar niet direct veel lijkt op te
leveren. Echter, het creëren van veiligheidsbewustzijn, zowel bij
werknemers als externe medewerkers, speelt een cruciale rol bij
meer veiligheid op de werkvloer.
Met een goede poortinstructie draag je daadwerkelijk bij aan
veiliger werk, en zorg je ervoor dat iedereen weer veilig thuis komt.
En dat niet alleen. Naast het waarborgen van de veiligheid, is het
ook het visitekaartje van je bedrijf: je laat hiermee zien waar je voor
staat en hoe je omgaat met veilig werken. Een poortinstructie is
dus niet alleen een formaliteit: het draagt daadwerkelijk bij aan een
veiligere, efficiëntere werkplek.
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“Ik houd de kosten voor mijn
poortinstructie zo laag mogelijk”
Omdat veel organisaties een poortinstructie als formaliteit zien,
wordt er ook liever niet te veel geld aan uitgegeven. Bedrijven
kiezen liever voor de snelle en gemakkelijke weg, en verliezen
hiermee het uiteindelijke doel voor ogen: een veilige werkplek,
minder incidenten en tevreden werknemers.
Tijd voor een realistische kosten-batenanalyse. Goedkoop is in dit
geval namelijk duurkoop. Met een goede poortinstructie bespaar je
namelijk juist geld in incidenten, tijd, efficiënt werken en
administratieve handelingen. En geen incidenten is een kostbaar
goed; dat is natuurlijk niet iets waar je als organisatie op moet
bezuinigen.
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“Elk middel voldoet om de
boodschap over te dragen”
Bij het maken van een poortinstructie heb je veel mogelijkheden:
kies je voor een papieren document, een persoonlijke presentatie
of een video? Het communicatiemiddel is essentieel voor de juiste
interpretatie. Je kunt heel goed nadenken over de theorie, maar
het middel bepaalt uiteindelijk hoe jouw verhaal overkomt.
Houd bij het kiezen van je communicatiemiddel rekening met de
tijdsinvestering op lange termijn. Een presentatie is bijvoorbeeld
snel in elkaar te zetten, maar vergt op de lange termijn een hoop
tijd omdat je die presentatie wekelijks moet geven. Probeer bij het
kiezen van jouw communicatiemiddel ook in de schoenen te staan
van je doelgroep. Heb je als bezoeker zin om een lange lap tekst
door te nemen, of kijk je liever naar een korte video?
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De kracht
van video

Hopelijk helpt deze whitepaper je om de grootste valkuilen bij het maken van een
poortinstructie te voorkomen. Wat ons betreft is video het beste middel om een
poortinstructie mooi vorm te geven en te visualiseren. Video is een bewezen effectief
middel. Hierin kan je namelijk echte scenario’s laten zien, met echte werknemers en op
jouw eigen werkvloer. Hiermee verhoog je de herkenbaarheid en kan een bezoeker
beter anticiperen op de richtlijnen en regels die gelden op dit specifieke terrein.
Maar hoe zorg je dat de video ook het gewenste effect heeft? We geven je een paar
tips mee die essentieel zijn bij het maken van een poortinstructievideo!

10 tips
Waarop je moet letten bij het maken
van een poortinstructievideo

1.

Zorg dat de video maximaal 8 minuten duurt, en geef de kijker
inzicht in de duur van de video.

2.

Zorg dat de video alleen essentiële onderdelen bevat. Werk met
een duidelijk menustructuur die deze onderdelen aangeeft.

3.

Zorg ervoor dat de video beschikbaar is in de moedertaal van de
kijker; alleen ondertiteling is niet voldoende.

4.

Zorg ervoor dat je situaties realistisch in beeld brengt. Breng deze
situaties 1 op 1 over op de kijker en zorg voor herkenbaarheid.

5.

Zorg voor een goed draaiboek waarin duidelijk wordt welke
onderwerpen aan bod komen, wat het scenario is en op welke
locatie dit wordt opgenomen.
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6.

Toets het draaiboek bij verschillende stakeholders:
marketingcommunicatie, directie, collega HSE-functionarissen.

7.

Werk bij voorkeur met eigen mensen; dit zorgt voor herkenning en
zorgt dat de doelgroep zich met deze mensen kan identificeren.
Vraag de mensen die in beeld komen wel even om toestemming!

8.

Zorg dat opnamelocaties en figuranten goed voorbereid zijn,
zodat opnames efficiënt kunnen verlopen.

9.

Zorg dat je als HSE-manager de controle houdt en dat je middels
software kan toetsen of de video bekeken en begrepen is.

10.

Zorg dat je video professioneel is. Schakel hulp in van een partij
die ervaren is in zowel inhoudelijke aspecten als in de productie.

Over Bedrijfsbeeld

Bedrijfsbeeld is een jonge organisatie met heldere ideeën, een nuchtere
aanpak en veel expertise op het gebied van videocommunicatie. We
maken bedrijfsvideo’s op maat, en zijn gespecialiseerd in het maken van
veiligheidsvideo’s.
Bij de ontwikkeling van een veiligheidsvideo staan jouw eisen en
wensen voorop. Samen zorgen wij ervoor dat de bedrijfsprocessen en
werkzaamheden optimaal in beeld worden gebracht. Door ongefilterd
beeld en de inzet van echte medewerkers, leggen we de bedrijfscultuur
zo realistisch mogelijk vast. In de sfeer van het moment, alsof je er bij
bent. Zo laten we zien hoe jouw bedrijf beweegt, werkt en groeit.
Ben je benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Bekijk dan onze pagina
over veiligheidsvideo’s of neem direct contact met ons op voor wat
vrijblijvende informatie. We maken graag kennis met jou!
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