
VEILIGHEIDSLADDER: 
de manier om veiligheidsbewustzijn te vergroten!

Hoe staat het met de veiligheid van uw bedrijf en uw medewerkers? Bent u zich bewust van risicovol 
gedrag? Is het management daar net zo bij betrokken als de uitvoerende medewerkers? Deze en 
andere vragen komen aan bod bij certificering volgens de Veiligheidsladder. Deze door de NEN     
beheerde certificering laat zien hoe bewust u en uw medewerkers zich zijn van veiligheid tijdens    

het werk. Wilt u gecertificeerd worden volgens de Veiligheidsladder? Zo gaat het in zijn werk:

?Met de Veiligheidsladder, ook bekend als safety culture ladder (SCL), meet u hoe bewust (of onbewust) uw 
organisatie omgaat met veiligheid. De Veiligheidsladder is een instrument waarmee u iedereen in w organisatie 
kunt stimuleren om veiliger en bewuster te handelen. Zo verkleint u het aantal onveilige situaties, waardoor 
minder incidenten ontstaan. 

WAT IS DE VEILIGHEIDSLADDER? 

OFFERTE OP MAAT
Op basis van de kenmerken van uw organisatie, zoals type werkzaamheden, aantal locaties, aantal medewerkers 
en het door u gewenste niveau, wordt een o�erte op maat gemaakt.
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Samen met u plannen we het bezoek van de auditoren. Het aantal dagen hangt af van de kenmerken van 
uw organisatie.

PLANNING AUDIT
C

IS UW ORGANISATIE ER KLAAR VOOR? 
Bereid u voor op de audit, wees bewust van veiligheid, procedures en knelpunten.
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UITVOERING AUDIT
Tijdens de audit worden diverse medewerkers geïnterviewd. Hun antwoorden blijven natuurlijk anomiem. 
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TOEKENNING NIVEAU (1-5) EN CERTIFICAAT
Na het bezoek van de auditors wordt een rapportage opgesteld, inclusief het Veiligheidsladder-niveau van uw 
organisatie. Daarna ontvangt u het certificaat. 
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OPVOLGING, BEHOUDEN NIVEAU
Er volgt een opvolgingsbezoek om te controleren of uw organisatie het niveau behouden heeft. 
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DOORGROEI NAAR HOGER NIVEAU
Klaar voor de volgende stap? Vergroot uw veiligheidsbewustzijn nóg verder en groei door 
naar het volgende niveau op de Veiligheidsladder. 
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https://diensten.kiwa.nl/bouw/veiligheidsladder
088 998 46 70


