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Hub Creations en de Veiligheidsklimmers 

www.hubcreations.nl en www.veiligheidsklimmers.nl 

Veiligheidsklimmers is initiatief van Hub Creations. Hub Creations is opgericht door Orly Polak. Wij hebben een achtergrond in arboveiligheid, serious gaming 
en sociaal cultureel onderzoek. Wij zien leren als een interventie, een manier om gedrag en handelen te veranderen. Om te veranderen heb je kennis, begrip, 
inzicht en competenties nodig. Leren betekent voor veel organisaties het verbeteren van performance. Het opdoen van alleen kennis gaat die doelstelling niet 
bereiken. Een effectief leertraject schenkt aandacht aan het waarom en de hoe. Inmiddels hebben negen jaar ervaring in het ontwikkelen van educatieve 
content en ondersteunende tools met de focus op het verbeteren van een veilige en beter presterende organisatie. Wij gebruiken leren als een middel om te 
veranderen voor de organisatie en de individuele medewerker.  

Leren en ontwikkelen is een continu proces. Kennis, inzicht en vaardigheden bouwen op. In deze voorkeuren kunnen mensen verschillen, maar er zijn ook 
vaak overeenkomsten. Als we het doel begrijpen, kunnen we met voldoende kennis en inzicht zelf creatief nadenken over hoe deze kennis en kunde zich uit 
in de praktijk. En dat is wat een organisatie uiteindelijk wil: een goed voorbereide workforce, die boven de stof uitstijgt en deze optimaal toepast in de praktijk.  

Hub Creations heeft in de afgelopen 9 jaar de volgende tools ontwikkeld om de veiligheidscultuur te verbeteren: veiligheidscultuurmodel, diverse 
onderzoekstools, assessments, design thinking sessions, multiplayer co-creatie game “Mindsessions”, apps voor trainen van Hazard Recognition, Life Saving 
Rules e-platform, VIC - Veilig Werken in Energiecentrales, Safety app, Hazard Video Game, Process Safety Animations, Safety Experience Center, ADR 
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handboek, Poortinstructies, Onboardings, Veiligheidsklimmers E-zine en diverse cultuurprogramma’s met sterke 
communicatieve brands. Tot slot heeft Hub Creations diverse artikelen in de afgelopen jaar gepubliceerd, die oa in 
NVVK info zijn verschenen.  

 

Hub Creations/Veiligheidsklimmers en Veiligheidscultuur 
Hub Creations heeft de Veiligheidsklimmers opgericht. Met de Veiligheidsklimmers begeleiden wij organisaties naar een veiligere werkcultuur. Wij 
ondersteunen organisaties in het klimmen op de ladder in de breedste zin des woords. Wij richten ons voornamelijk op de cultuur van het bedrijf en de 
houding en gedrag van medewerkers. De focus van onze onderzoeken en verandertrajecten concentreren zich voornamelijk rondom drie variabelen: hebben 
organisatie en medewerkers veiligheid als prioriteit en handelen ze hiernaar, sturen leidinggevenden op een veiligere werkomgeving en is veilig werken top of 
mind. De mate waarin organisaties en medewerkers hierin performen, geeft een duidelijk beeld waar zij zitten in hun maturiteit. Klimmen op de ladder voor 
een hogere certificering is een financieel doel. Verbeteren in cultuur, houding en gedrag is een waarde en dient een veel groter belang. Organisaties die echt 
willen veranderen, zijn bij ons aan het goede adres. Verbeteren in de veiligheidscultuur betekent commitment van organisatie en medewerker. Het betekent 
dat je veiligheid vaak als hoogste belang laat prevaleren.  

 

Bijdrage aan Veiligheidsladder in 2018 
Hub Creations en de Veiligheidsklimmers dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsladder. Dit doen wij door tijd en moeite te steken in het 
verbeteren van de cultuurmeting. Wij nemen deel aan het kennisplatform en geven hierin advies. Daarnaast dragen wij inhoudelijk bij aan het verbeteren van 
de verdere invulling van trede 4 en 5. Tevens hebben wij de sneltoets “Hoe veilig werk jij?” [www.quizhubcreations.nl/hoeveiligwerkjij] ontwikkeld waarin je 
kunt zien waar je ongeveer staat in je cultuur. Deze toets is openbaar en gratis. Daarnaast publiceren wij geregeld over veiligheidscultuur en hoe je deze kunt 
veranderen. Alle artikelen zijn openbaar en worden veelal gepubliceerd in NVVK info.  

 

Lees hier ons magazine over veilig werken en cultuur: Veiligheidsklimmers E-zine 
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