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Waar gaan wij het over 
hebben
• Safety Culture Ladder geschiedenis
• Producten en governance
• Plannen



Geschiedenis

ProRail ontwikkelt de Veiligheidsladder in 2012

Behoefte aan:
• Houding en gedrag ‘objectief’ meetbaar te maken / één 

instrument dat grip geeft op cultuur/houding/gedrag
• Iets om de sector als geheel te verbeteren
• Niet ter vervanging van systeemnormen maar ter aanvulling
• Ontwikkeling SCL samen met spooraannemers, 

ingenieursbureaus, adviesbureaus en de wetenschappelijke 
gemeenschap 

In 2016 overgedragen aan Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) 
www.nen.nl/www.safetycultureladder.com

http://www.nen.nl/


Gedachtegoed
• Instrument om veiligheidsbewustzijn, houding 

en gedrag in bedrijven te meten. 
• Nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.  
• SCL is bedoeld om bedrijven en hun 

leveranciers te stimuleren om bewust veilig te 
werken. 

• Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een 
organisatie, hoe hoger de toegekende 
laddertrede. 

• SCL is toepasbaar in alle sectoren.

Gebaseerd op de cultuurladder van Parker, Reason en Hudson

Safety Culture Ladder



SCL Producten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

SCL Original 100% audit 100% audit 100% audit

SCL 100% audit
Vervolgaudit

(40%) 
Vervolgaudit

(40%)

SCL Light
Slechts een ‘trede 

indicatie’

Self assessment 
SAQ Extended + 40% 
audit (GAP / Actieplan)

Check op actieplan Check op actieplan

Approved Self
Assessment

Geen trede indicatie

Self assessment
SAQ Compact 

(GAP / Actieplan)
Check op actieplan Check op actieplan



Governance en 
bezetting
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Internationale groep
NL/D/BE/..

Harmonisatieoverleg D Harmonisatieoverleg NL

Kennispartner overleg D Kennispartneroverleg NL

CvD NLCvD D

Project groepen NL
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Project groepen D

Bezetting CvD (vertegenwoordigend bestuur)

Opdrachtgevers Prorail, TenneT, GCVidB, 
NetbeheerNL

Bouwsector BouwendNL, TechniekNL, 
NLIngenieurs

Uitvoerders 2 Certificerende instellingen

Schemabeheerder NEN projectleider en 
plaatsvervanger

Kennisinstelling Universiteit

Onafhankelijke voorzitter en secretaris



Toekomst

• SCL 2.0
• SCL als norm
• Verbreding naar andere sectoren
• Verbreding naar meer landen
• Meer specifieke vragenlijsten
• Altijd in samenwerking met gebruikers 



Vragen?

dr. Jeannette Hofman-Züter

Jeannette.hofman@nen.nl
info@safetycultureladder.nl

mailto:Jeannette.hofman@nen.nl
mailto:info@safetycultureladder.nl
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Invoering en handhaving ViA
Henk van Vulpen

Rijksvastgoedbedrijf en projectleider ViA - GCVB



ViA is ingegaan op 1 januari 2022
Enkele feiten:

• Ondertekenaars GCVB hanteren vanaf 1 januari 2022 ViA in nieuwe projecten

• Veel bedrijven zijn nog niet klaar

• Certificerende instellingen zijn Q1 volgeboekt en ook  Q2 loopt vol

• Brancheorganisaties roeren zich



Richtlijn invoering en handhaving
• ViA geldt vanaf 1 januari 2022 alleen voor nieuwe projecten

• In beginfase ViA vaker als contracteis en niet in de selectie 

• Termijn om te voldoen tot 90 dagen na opdracht

• Als ook dat niet genoeg is: tijdelijke verlenging 90 dagen termijn

• Niet klaar? Zorg voor ondertekende offerte, auditafspraak en self-assessment



Niet tijdig of tussentijds niet meer voldoen aan ViA
Leidt tot een tekortkoming: 
• Toerekenbaar?
• Herstel binnen afzienbare termijn?
• Respons op eerdere waarschuwingen?

Uiterste consequentie: 
• Schorsen van het gehele of relevante delen van het werk
• Vervangen van een niet gekwalificeerde onderaannemer
• Ontbinden van de overeenkomst



Overleg brancheorganisaties
• Verzoek brancheorganisaties om uitstel afgewezen, voor knelpunten een andere oplossing

• Men stelt voor alle veiligheidsinitiatieven in één systeem en betrokkenheid bij aanpassing eisen

• GCVB zal iom branches onderzoeken hoe het geheel effectiever en efficiënter kan

• Maar we gaan intussen wel door en wachten dus niet op de uitkomsten

• Branches zullen we in het vervolg beter meenemen bij aanpassing Handreiking ViA

• Bouwend Nederland schaart zich achter ViA



Succes met ViA

Meer informatie: www.gc-veiligheid.nl


