REDEN VEILIGHEIDSLADDER
De Veiligheidsladder kent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin
een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. De treden vormen een schaal
van een afwachtende, pathologische cultuur op trede 1 tot een zeer vooruitstrevende branche- en
ketengerichte houding op trede 5.

VOORUITSTREVEND

Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.

PROACTIEF

Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd.

BEREKENEND

Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.

CONTACTGEGEVENS

DISCLAIMER

NEN
Vlinderweg 6
2623 AX Delft

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Postbus 5059
2600 GB Delft

info@veiligheidsladder.org

REACTIEF

Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur.

+31(0)15 2 690 173
www.veiligheidsladder.org

samengesteld. Alle informatie en materialen in deze
brochure zijn bedoeld voor algemene informatie
doeleinden. Aan de informatie in deze brochure kunnen
geen rechten worden ontleent. Beslissingen op basis van
de informatie in deze brochure zijn voor eigen rekening en
risico.
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder
auteursrechten, octrooien, merkenrechten,
handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten)
met betrekking tot alle in of via deze brochure
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s en
beelden) zijn eigendom van NEN, of zijn opgenomen met
toestemming van de betreffende rechthebbende.

PATHOLOGISCH

‘Wat niet weet, wat niet deert.‘

SAMEN ZORGEN VOOR BEWUST
VEILIG WERKEN

SELF-ASSESSMENT

VEILIGHEIDSLADDER
De Veiligheidsladder stimuleert het
veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen.
De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om
het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen
in bedrijven te meten en continu te verbeteren.
Bedrijven kunnen zich laten certificeren om het
Veilig Bewust Certificaat te behalen. Hoe groter het
veiligheidsbewustzijn in een organisatie is, des te hoger
de score op de vijf treden van de veiligheidsladder.

DOEL
VEILIGHEIDSLADDER
De Veiligheidsladder heeft als doel het
terugdringen van het aantal onveilige
situaties, met als gevolg een vermindering
van het aantal incidenten. Het systeem
is zo ontworpen dat het toepasbaar is
voor alle type bedrijven. Hierbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen
opdrachtgevers, opdrachtnemers of
leveranciers. De Veiligheidsladder biedt
voldoende ruimte om de toepassing ervan
per sector ‘op maat’ te maken door eisen
en criteria te interpreteren in de geest van
de bedrijfssectoren het type bedrijf dat
beoordeeld wordt.

SAMEN ZORGEN VOOR BEWUST
VEILIG WERKEN

Op de website www.veiligheidsladder.org staat
het actuele certificatieschema en handboek
van de Veiligheidsladder. Op basis hiervan doet
het bedrijf een zelfbeoordeling. Ook vindt u
hier een Self assessment Questionnaire (SAQ),
waarmee de medewerkers de veiligheidscultuur
in hun organisatie kunnen waarderen op 18
bedrijfskarakteristieken.

Maakt bewust veilig werken bij
organisaties aantoonbaar;
Houding en gedrag als uitgangspunt;
Sector overkoepelend instrument;
Integrale benadering van veiligheid

Het onderwerp veiligheid is uitgewerkt in
zes invalshoeken of bedrijfsaspecten. Elk
bedrijfsaspect is weer onderverdeeld in een
aantal bedrijfskarakteristieken. In totaal zijn
er 18 bedrijfskarakteristieken, waarop de
veiligheidscultuur gemeten kan worden om de
trede waarop de organisatie zich bevindt vast
te stellen.

PLAN VAN AANPAK
Het resultaat van de self-assessment
kunnen organisaties gebruiken om
een plan van aanpak op te stellen
voor het verder ontwikkelen van de
veiligheidscultuur.

VEILIGHEIDSLADDER
BEDRIJFSASPECTEN
1.

Leiderschap en betrokkenheid

VEILIGHEIDSLADDER
CERTIFICATIE

2. Beleid en strategie

Voor veiligheidsladder certificatie toetst
een Ladder Certificerende Instelling (LCI)
de uitkomsten van de self-assessment van
het bedrijf en verifieert op basis van diverse
interviews en waarnemingen in het bedrijf
en tijdens werkbezoeken op locatie. De LCI
stelt de bereikte laddertrede vast en reikt,
indien voldaan is aan de minimumeisen, het
overeenkomstige Veilig Bewust Certificaat uit.

4. Werkplek en procedures

3. Organisatie en opdrachtnemers
5.

Afwijkingen en communicatie

6. Audits en statistieken

BREED TOEPASBAAR

VOORDELEN
VEILIGHEIDSLADDER
Terugdringen van onveilige situaties
met minder incidenten tot gevolg;

VEILIGHEIDSCULTUUR
MEETBAAR

VEILIGHEIDSLADDER
IN EEN NOTENDOP
Veiligheid gestoeld op
houding, gedrag en cultuur
concreet gemaakt;
Toepasbaar in alle sectoren;
Veiligheid in het bedrijf én in
de keten;
Beschikbaar in het
Nederlands, Engels en Duits.

De Veiligheidsladder is zo ontwikkeld dat
het kernconcept generiek toepasbaar is.
De Veiligheidsladder is toepasbaar voor
opdrachtgevers, opdrachtnemers en
leveranciers in diverse sectoren in Europa
en wereldwijd. Het handboek van de
Veiligheidsladder en het certificatieschema
zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels
en Duits.

