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Het verbeteren van de veiligheidscultuur in 

organisaties        

Vrijwel dagelijks worden in de media voorvallen gemeld 

waarbij medewerkers bij de uitoefening van hun functie 

gewond raken. Soms gaat het om kleinere incidenten, 

soms om ongelukken met zwaar gewonden of zelfs 

dodelijke afloop. Men is zich er van bewust dat de 

verantwoordelijkheid ligt bij iedereen die hierbij 

betrokken is, zowel werkgevers als werknemers; 

(onder)leveranciers en opdrachtgevers. In veel 

organisaties wordt aandacht gegeven aan veilig en 

gezond werken. Vanuit wet- en regelgeving, of vanuit 

verplichtingen van opdrachtgevers wordt in de praktijk 

gezocht naar manieren om hier invulling aan te geven. 

Een groot deel van deze organisaties is gericht bezig met 

bijvoorbeeld VCA of de invoering van een gezond en 

veilig werken managementsysteem volgens ISO 45001.  

De Safety Culture Ladder  

De Safety Culture Ladder is een instrument waarmee 

organisaties concrete handvatten krijgen voor het 

opzetten, implementeren en toetsen van elementen 

waarmee ze veilig werken en veilig gedrag in de cultuur 

van hun organisatie kunnen borgen. De eerste stap 

daarbij is het helder krijgen wat veilig gedrag precies is 

voor de organisatie.  

Ook kan de Safety Culture Ladder helpen om vast te 

stellen in welke mate een organisatie over een 

veiligheidscultuur beschikt en wat zij moet doen om dit 

binnen de organisatie te implementeren, te versterken en 

uit te breiden naar (keten)partners. Het ultieme doel, en 

het hoogste niveau, behelst de implementatie van een 

veiligheidscultuur in de hele keten van de organisatie; van 

(onder)leverancier tot opdrachtgever, en uiteindelijk de 

hele branche.  

De Safety Culture Ladder is geschikt voor alle soorten 

organisaties. Zowel in de profit- als de non-profitsector, 

van dienstverlening tot industrie. In grote, maar ook in 

kleinere ondernemingen. 

Verschillende niveaus  

De ladder bestaat uit 5 niveaus, treden genoemd, 

opklimmend van 1 naar 5. De laddertreden geven de 

ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het 

gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. 

Trede 1 

Deze trede is het “nul”-niveau. Dit betekent dat er in een 

organisatie geen veiligheidscultuur is met een focus op 

veilig handelen, veilig gedrag en elkaar hier op 

aanspreken. Er bestaan geen toetsingscriteria voor dit 

niveau, er kan ook geen certificaat voor worden 

afgegeven. 

Trede 2 

Een bedrijf wat voldoet aan de toetsingscriteria van trede 

2 is gestart met creëren van een veiligheidscultuur. Maar 

ze is vooral reactief bezig; er wordt pas iets veranderd 

nadat er dingen mis zijn gegaan. Veiligheidsgedrag is ad 

hoc en nog geen structureel onderdeel van de manier van 

werken. Dit is het eerste niveau waartegen een 

organisatie zich kan laten toetsen voor certificatie. 

Trede 3 

Als binnen alle lagen van een organisatie het eigen 

veiligheidsgedrag, de -regels, en -principes helder in 

beeld zijn, medewerkers hier invloed op kunnen 

uitoefenen, hier aantoonbaar (pro)actief naar wordt 

gehandeld, (onder)leveranciers hier in mee worden 

genomen én op worden getoetst, dan voldoet een 

organisatie aan de toetsingscriteria van niveau 3. Er wordt 
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werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd. 

De doelstellingen zijn bekend in de hele organisatie en 

het management heeft budgetten vrijgemaakt om deze te 

behalen. 

Trede 4 

Wanneer binnen een organisatie veiligheid en 

veiligheidsgedrag een hoge prioriteit hebben, 

medewerkers ‘onbewust-bekwaam’ zijn in het acteren op 

veiligheid, dan kan met recht gezegd worden dat de 

veiligheidscultuur in het DNA van het bedrijf zit. Alle 

medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor bewust 

veilig werken. Ook is zichtbaar dat binnen de keten 

continu wordt geïnvesteerd in verhoging van het 

veiligheidsbewustzijn. Zowel binnen de eigen organisatie, 

als die van (keten)partners. 

Trede 5 

Organisaties die voldoen aan de toetsingscriteria van 

trede 5 van de Safety Culture Ladder hebben veiligheid 

volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en in 

houding en gedrag van alle betrokkenen. Het is een vast 

onderdeel bij reflectie en evaluatie op alle niveaus binnen 

de eigen organisatie, met branchegenoten én met 

(keten)partners. Veiligheid zit ingebakken in het denken 

en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders 

gewend. 

Hoe werkt de Safety Culture Ladder? 

Per trede is gedefinieerd waar een organisatie aan moet 

voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), 

hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar 

onafhankelijke auditoren op letten (de auditorrichtlijn). 

Deze komen voort uit verschillende invalshoeken of 

bedrijfsaspecten, elk met een eigen weegfactor. De plaats 

van een bedrijf op de Safety Culture Ladder wordt 

bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog 

aan de eisen voldoet.  

Elke organisatie die zich laat beoordelen tegen de 

toetsingscriteria moet weten wat de huidige status is van 

de veiligheidsgedrag-afspraken en -activiteiten die zij 

heeft geïmplementeerd. Op basis van deze informatie kan 

de organisatie een zelfbeoordeling uitvoeren aan de hand 

van het certificatieschema. Via de Self Assessment 

Questionnaire kan de veiligheidscultuur binnen het bedrijf 

worden geanalyseerd en wordt inzichtelijk gemaakt hoe 

de veiligheid van werknemers is ingebed in de 

organisatie. Er is ook een webtool Safety Culture Ladder 

beschikbaar. 

De externe audit 

Hierna kan de organisatie er voor kiezen om een Ladder 

Certificerende Instelling (LCI) de uitkomst van het 

assessment te toetsen. Door het uitvoeren van diverse 

interviews, waarnemingen in het bedrijf en tijdens 

werkbezoeken op locatie verifieert de LCI de uitkomsten 

van het assessment. De LCI stelt de bereikte laddertrede 

vast en reikt, indien voldaan is aan de minimumeisen, het 

overeenkomstige Veilig Bewust Certificaat uit. De audit 

rapportage bevat voldoende input voor de organisatie 

om zich nog verder te verbeteren en een plan van aanpak 

vast te stellen om zich naar de volgende trede op te 

werken. 

Safety Culture Ladder verplicht? 

In 2021 wordt de Safety Culture Ladder bij 

aanbestedingen voor sommige branches (zoals 

bouwbedrijven, spoor-, boor- en kabelaannemers) 

verplicht. Neem contact op voor de laatste status. 

Hulp nodig? 

Meer weten over de Safety Culture Ladder of de wijze 

waarop onze consultants jouw organisatie kunnen verder 

helpen? Wij vertellen graag meer. Onze consultants 

komen met een praktische aanpak die aansluit op de 

organisatie en aan de normeisen voldoet. Neem contact 

op 0252-5470000 of info@qsn.nl.  Ook kan je de QR-

code scannen om meer informatie op onze website te 

lezen.  

 

Bronvermelding: safetycultureladder.com  
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