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Altĳd 
dichtbĳ 
wanneer  
het 
nodig 
is 

LFI24 is gespecialiseerd in onafhankelĳk incident onderzoek. 

Ondanks inspanningen om werk goed en veilig uit te voeren kan er iets gebeuren dat niet gaat zoals gepland. Dit kan leiden tot schade 
aan personen, installaties, milieu of kan financiële gevolgen hebben. Helaas gebeuren er in Nederland dagelijks arbeidsongevallen 
waarbij mensen gewond raken, of overlijden. 
 

 Niet alleen bij arbeidsongevallen, maar ook bij procesverstoringen is 

het noodzakelijk om de oorzaken goed in kaart te brengen en er van 

te leren om herhaling te voorkomen. Wij leveren 

onderzoekscapaciteit en -expertise op de momenten dat het nodig is. 

Dit doen we bij zowel grote als kleine incidenten, zelfs als het midden 

in de nacht is, wij staan 24/7 voor u klaar. 

 LFI24 kan de volgende diensten leveren: 

• Een volledig ongevalsonderzoek 

• Ondersteuning op Human Factors aspecten 

• Review van ongevalsrapportages 

• Coaching van uw veiligheidsafdeling 

Graag gaan wij met u in gesprek om onze LFI24 dienstverlening 

op uw wensen en behoeften af te stemmen. 

 

 

 

Onze dienstverlening 
 

Incident onderzoeken 

We bieden onafhankelijke onderzoeken analysediensten met experts die goed 

thuis zijn in de diverse incident onderzoekstechnieken (zoals Tripod, BFA) en met 

een diep begrip van human factors. 

 Verbetermaatregelen 

Op basis van onze jarenlange ervaring kan ons team maatregelen voor verbetering definiëren 

op organisatorisch, technisch en menselijk niveau. We gebruiken evidence-based methoden en 

kennis uit gedragswetenschappen om veilige en succesvolle prestaties mogelijk te maken. 

   
Leren van incidenten 

‘Learning-from-incidents’ (LFI) is slechts een van de vele activiteiten om de 

veiligheid in een organisatie te beheren. Incidenten onderzoek is het meest 

bekende onderdeel van het LFI-proces. Onze dienstverlening gaat verder. We 

ondersteunen bedrijven bij het optimaliseren van het LFI-proces en het 

ontwikkelen van effectieve verbeteringsmaatregelen. 

 Human factors 

Menselijk handelen wordt vaak genoemd als de ‘bron’ van veel ongevallen. Hoewel menselijk 

handelen een rol speelt bij veel incidenten, benadrukken we dat deze menselijke handelingen 

niet op zichzelf staan. Ze worden beïnvloed door externe (organisatorische of omgevings) 

factoren. In plaats van ons te concentreren op het beschuldigen van het individu dat het gedrag 

heeft vertoond, concentreert onze aanpak zich op de logische analyses van de oorzaken. 

 


