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24, 25 november, 1 en 2 december 2022

MediRisk presenteert de masterclass
Restorative Just Culture, waarin wij u en uw
organisatie helpen om het vertrouwen in elkaar
te herstellen na ongewenste gebeurtenissen
Deze masterclass is exclusief ontwikkeld voor
MediRisk door Sidney Dekker in samenwerking
met Blue Wave Consultancy en wordt in het
Nederlands gegeven.
Achtergrond
Restorative Just Culture (RJC) is gericht op het herstel
van relaties die beschadigd zijn na een ongewenste
gebeurtenis zoals een calamiteit. We komen hierbij
tegemoet aan de behoeften van de directe slachtoffers
zoals patiënten en hun familieleden, maar ook aan
de gevoelens van diegenen die zich verantwoordelijk
voelen voor het incident (“second victims”) en van de
organisatie als geheel.
De aanpak berust op de erkenning door de beroepsbeoefenaars van de fysieke en reputatieschade die
aan de directe slachtoffers en aan de organisatie is
toegebracht, maar ook op de erkenning door het management van de pijn en het berouw die deze beroepsbeoefenaars ervaren. Dit proces kost tijd en moeite,
maar het is gebleken dat het gevoelens van schuld
vermindert, transparantie mogelijk maakt, de
motivatie verbetert en economische voordelen
oplevert.
De voordelen van RJC voor het leerproces zijn evident:
de ervaringen rond de gebeurtenis blijven behouden
voor de organisatie en vaak zullen de betrokkenen helpen bij het verspreiden van de lessen uit het incident.
Er zijn tal van voorbeelden waarbij de directe slachtoffers van een ongewenste gebeurtenis liever worden
gehoord dan dat zij een financiële
schadevergoeding eisen.

Aanpak
Herstel van de relaties na een ernstig incident is niet
gemakkelijk. In deze masterclass geven wij aan hoe
het erkennen van de fysieke en imagoschade die is
toegebracht, de pijn die wordt gevoeld en de spijt die
wordt betuigd samen kunnen leiden tot een herstel
van vertrouwen. Naast de theorie zullen we veel
oefenen in kleine groepjes onder begeleiding van
minimaal twee facilitators en daarom is het
deelnemersaantal beperkt.
Leerdoelen
•
•
•
•

•
•
•

Begrijpen en kunnen herkennen van Restorative
Just Culture ten opzichte van andere paradigma’s
over verantwoording na incidenten; inzicht in
kenmerken, sterktes en kwetsbaarheden van deze.
Kunnen toepassen van RJC met behulp van een
aangereikt kader op een concrete situatie na een
incident.
Inzicht verkrijgen in en kunnen herkennen en
bevorderen van de basis voor een cultuur van RJC
in de alledaagse praktijk, ook wanneer er geen
sprake is van een incident.Kunnen plaatsen van de
theorie naast andere bekende kaders met
betrekking tot cultuur en veiligheid
Begrijpen welk gedrag en welke vaardigheden
nodig zijn in RJC en hoe deze te ontwikkelen.
Inzicht in hoe RJC kan worden bevorderd, wat daar
voor nodig is en met welke randvoorwaarden; met
vaardigheden en tools kunnen bijdragen aan een
effectief veranderproces.

Tijdens de vierdaagse masterclass presenteren
we de redenering achter deze nieuwe aanpak,
hoe u dit toepast en hoe u dit in uw organisatie
verankert.
Programma
Dag 1: we bespreken onze huidige realiteit en hoe we
doorgaans reageren op ongewenste gebeurtenissen.
We presenteren de nadelen van de traditionele aanpak
en presenteren een alternatief: Restorative Just Culture
(RJC). We bespreken voorbeelden van ‘menselijke
fouten’ uit het nieuws waarin we elementen van een
traditionele of Restorative Practice herkennen
Dag 2: we presenteren de RJC methodologie in geval
van ongewenste voorvallen en geven u de gelegenheid
om deze te oefenen. We oefenen ook met het toepassen van RJC op een door u aangedragen casus uit uw
eigen organisatie.
Dag 3: we bespreken we de relatie van RJC met andere
moderne managementinzichten, om aan te geven
waar tegenwerking kan worden ondervonden bij de
invoering. Ook bespreken we de noodzaak van psychologische veiligheid bij de invoering van RJC in uw
organisatie.
Dag 4: we bespreken de economische voordelen van
RJC uit de implementatie elders. We bespreken de
beperkingen van RJC en de voordelen in termen van
medewerkerstevredenheid, transparantie, motivatie,
lerend vermogen en productiviteit. We geven u de
kans om voor uw eigen organisatie de voordelen (kwalitatief en economisch) van een dergelijk aanpak vast
te stellen. We bespreken de wijzigingen in bestaande
processen die wellicht nodig zijn in uw eigen organisatie en we helpen u uw eigen actieplan te maken.

Opzet
Deze masterclass wordt klassikaal gegeven op een
centrale locatie in vier dagen. Het programma omvat
presentaties, groepswerk en uitgebreide rollenspellen
om de aangeleerde vaardigheden te oefenen. Het
aantal deelnemers is beperkt om de interactie te
bevorderen. Er zijn voldoende pauzemomenten
gedurende de dag. Voorbereidend leeswerk (maximaal
1 uur per sessie) wordt sterk aanbevolen.
Deelnemers
We richten ons op eerstelijns managers (team- en
groepsleiders) die leiding geven aan zorgpersoneel.
Daarnaast verwelkomen we ook managers werkzaam
in de zorg die de vruchten willen plukken van de nieuwe aanpak. Gezien de aard van de training is het geen
probleem als deze groepen gemengd aanwezig zijn.
MediRisk richt zich in eerste instantie op de zorgsector
maar deelnemers uit aanverwante sectoren worden
ook verwelkomd.
Practische informatie & aanmelding
Deze masterclass wordt gegeven op 24, 25 november
en 1 en 2 december 2022. De investering voor deze
masterclass is € 1850,= ex btw voor leden en
€ 2350,= ex btw voor niet-leden en is exclusief
eventuele overnachtingen. Voorbereidend leeswerk
sturen wij minstens een week van tevoren toe. Onze
algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Voor meer informatie en uw aanmelding kunt u een
e-mail sturen naar preventie@medirisk.nl

Trainers
Drs. Nico Kaptein richt zich op incidentonderzoek en
strategisch advies in veiligheid en beveiliging. Hij was
van 2012 tot eind 2018 Hoofd Onderzoek en Advies bij
het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en heeft daarna Maruda opgericht. Eerder was
hij werkzaam bij Capgemini en TNO, als onderzoeker,
adviseur en manager. Zijn expertisegebieden zijn veiligheidsstrategie en evaluatie / analyse na incidenten.
Zijn focus ligt in belangrijke mate op onderzoek, advies, implementatie en evaluatie van cultuurverandering, gebaseerd op het gedachtengoed van Restorative
Practice, in Nederland, Engeland en Australië, onder
andere in de gezondheidszorg en bij defensie. Nico
heeft één van de betrokken GGZ-organisaties
ondersteund bij hun pilot ‘Toezicht en
rechtvaardige cultuur in zorginstellingen’ en is
medeauteur van Veiligheid in de GGZ: Leren Van Incidenten En Calamiteiten (ISBN 9789036820394).
zorginstellingen’ en is medeauteur van Veiligheid in
de GGZ: Leren Van Incidenten En Calamiteiten (ISBN
9789036820394).
Dr. Robert Jan de Boer is lector veiligheidsmanagement aan SDO Hogeschool (sdo-hogeschool.nl) en
managementadviseur op het gebied van veiligheid en
operational excellence. Hij heeft luchtvaart- en ruimtevaarttechniek gestudeerd (mens-machine systemen)
en is 2012 gepromoveerd in de Cognitive Systems
Engineering op mentale modellen. Zijn boek getiteld
Safety Leadership: A Different, Doable and Directed
Approach to Operational Improvements met een voorwoord van Sidney Dekker verscheen begin 2021 (ISBN
9780367652753). Hij heeft aan de wieg gestaan van de
succesvolle workshops Restorative Practice die tientallen keren is gegeven aan medewerkers van de NHS in
Engeland, en adviseert de procesindustrie, defensie en
de luchtvaart hierover. Hij heeft verschillende publicaties over Restorative Practice op zijn naam staan.

Amanda Oates is sinds augustus 2013 Executive Director of Workforce bij de NHS Foundation Trust Mersey
Care in Liverpool, VK. Amanda heeft eerdere ervaring
als HR-directeur bij twee andere NHS-trusts en als
bestuurslid bij de NHS sinds 2008. Sinds haar indiensttreding bij Mersey Care heeft ze de manier waarop de
Trust haar personeelsbeleid uitvoert nadrukkelijk getransformeerd en in nauwe samenwerking met Sidney
Dekker de Restorative Practice aanpak omarmd. Zij en
haar team hebben voor de cultuuromslag bij Mersey
Care meerdere prijzen gewonnen: het Organisational
Development Team of the year in 2019, Workforce
Well Being in 2018, Best Learning and Development
Award in 2018. In datzelfde jaar won Mersey Care ook
de National SPF Award voor de implementatie van de
Just and Learning Culture. Amanda was in 2018 ook de
HPMA Human Director of the year. In 2016 leidde ze
het team naar het winnen van de
CIPD Award voor Best Improved HR capability op de
HPMA awards. Amanda heeft ook een aantal nationale
publicaties over Just Culture ondersteund en heeft
samengewerkt met Nico, Robert Jan en Northumbria
University om een geaccrediteerd trainingsprogramma
te ontwikkelen voor de NHS in de VK.

