
Mensen en veiligheid
Voor iedereen die regelmatig dit zegt, of hoort:

“Let toch op”   
“dat zie je toch”, 

“Dat weet toch iedereen” 
“Hoe moeilijk kan dat zijn”

“ik zal het nog eens uitleggen”
 

Bart Vanraes, freelance preventieadviseur bart@meteorsafety.be



disclaimer :-)

Sommige uitspraken zijn provocatief en mss wat 
zwart-wit. Dit als enige doel om een punt te maken. 

Mijn doel is niet om jullie slecht te laten voelen, 
gebeurd dit toch, mijn oprechte excuses.



omschrijf alles wat je ziet



Met dank aan Corrie Pitzer 
https://www.youtube.com/watch?v=w9l27NlLER4



Welke maand heeft 28 dagen?



ELKE MAAND





Tijdens WO2 kwam de helft van de bommenwerpers kwamen niet terug naar de 
UK na bombardementen over Nazi-Duitsland.
Waar versterkt men best deze vliegtuigen? 
Te weinig versteviging maakt dat vliegtuigen nog steeds crashen. 
Te veel en het vliegtuig is te zwaar (een tank vliegt nu eenmaal niet zo goed)
Om dit te onderzoeken noteerde men na elke landing waar de vliegtuigen geraakt 
waren.

Nu is de vraag.
Welke zone wil jij versterken? Kijk naar onderstaande grafische voorstelling die  
Abraham Wald liep opstellen (dit onderzoek heeft dus echt plaats gevonden)





De witte zones moet men 
versterken.
Dit zijn de vitale zones.
Want bij schade in deze zone
kwam het vliegtuig niet 
meer
terug.
Enkel de
schade die
niet vitaal is kon men 
na de landing noteren.



TEL LUIDOP ONDERSTAANDE SOMMEN VERDER OP
Geen paniek, eenvoudige optelsommetje zonder kommagetallen ;-) 
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 4100  = 4000 + 100 
Toch maken veel mensen de sprong naar 5000, sommigen zelf 6000.

Door de volgorde van deze optelsom anders te noteren telt iedereen foutloos. Bizar he. 



Hoeveel maal tel je de letter F in onderstaande tekst?



Hoeveel maal tel je de letter F in onderstaande tekst?

6 x dus...





Wat is mis met 
onderstaande foto’s?

kijk 5 seconden en klik 
dan verder :-)







Veel mensen zien de gefotoshopte ogen 
en lippen eerst niet als een probleem...







Ik veronderstel dat je niet gelooft in de flat earth theory...



Wanneer, hoe en op welke 
plaats kan je het verst kijken?
En voor de liefhebbers van cijfers, 
geef gerust een afstand.





https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo

http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

http://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA


Samengevat 

hoe goed scoorde je op deze eenvoudige opdrachten?

Of kunnen we nu ook stellen dat je niet kan kijken, tellen en 
een eenvoudige vraag beantwoorden…

Denk dus twee keer na als je deze zinnen wil gebruiken.

“Let toch op”   
“dat zie je toch”, 

“Dat weet toch iedereen” 
“Hoe moeilijk kan dat zijn”

“ik zal het nog eens uitleggen”

 













CULTUUR MAAK JE SAMEN 

en is HARD, 

HART en 

CONSTANT werk 

dat NOOIT stopt


