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In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werken opdrachtgevers &
opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

Indien uw opdrachtgever eist dat uw organisatie voldoet aan ViA of indien u zich vrijwillig wilt
kwalificeren zijn dit de stappen die u kunt nemen.

1. Stap 1: Oriëntatie op ViA
Informeer u over het doel, de achtergronden en de opzet van ViA op https://gc-veiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via.
Naast de Factsheet is de Handreiking voor u van belang wanneer u zelf ook opdrachtgever bent, bijvoorbeeld omdat u
onderaannemers inschakelt bij opdrachten die binnen de scope van ViA vallen. Neem ook kennis van de ‘Vragen en
Antwoorden’ op deze site, waarin onder meer is aangegeven hoe ViA in bijzondere situaties al dan niet wordt toegepast.

2. Stap 2: Bepaal of u behalve opdrachtnemer ook opdrachtgever bent
Als u (onder)aannemers inschakelt moet u bij de inkoop de Handreiking hanteren. Dat kan parallel aan het volgen van dit
stappenplan worden opgepakt.

3. Stap 3: Bepaal waarmee u zich wilt kwalificeren op de Veiligheidsladder
Om uw organisatie te kwalificeren binnen ViA zijn er drie mogelijkheden in afnemende volgorde van gewicht en kosten: 1
•
Certificering, u krijgt dan een Veilig Bewust Certificaat (SCL Certificaat) 2
•
Ervaringsaudit: u krijgt dan een Statement Ervaringsaudit (SAQ+) 3
•
Self-assessment: u krijgt dan een SAQ Statement (verificatie door LCI van zelfbeoordeling) 4
Moet u van uw opdrachtgever voldoen aan ViA dan zal hij aangeven welk van deze drie bewijzen u moet hebben. Hij zal dit
doen op basis van de risicomatrix die u kunt vinden in de Factsheet en in de Handreiking op https://gcveiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via. Daarbij is bepalend wat de aard en de omvang is van de onderhavige
opdracht. Het kan dus verstandig zijn om te kiezen voor een zwaarder bewijsmiddel dan de opdrachtgever vraagt wanneer
u ook in aanmerking wilt komen voor opdrachten die volgens de risicomatrix een zwaarder bewijsmiddel vragen. Houd
hierbij ook rekening met de mogelijkheid van raamcontracten of dat u als vaste ketenpartner mogelijk regelmatig
opdrachten van dezelfde opdrachtgever krijgt. Voor contractwaarde in de risicomatrix geldt dan de gemiddelde/verwachte
omzet per jaar. Eist de opdrachtgever een SAQ Statement en hebt u al een Veilig Bewust Certificaat of een Statement
Ervaringsaudit dan hoeft u niets te doen. Dat geldt ook als de opdrachtgever een Statement Ervaringsaudit eist terwijl u al
een Veilig Bewust Certificaat heeft.
Naast de mogelijkheid om uw organisatie (als geheel of in divisies) te kwalificeren kunt u er soms ook voor kiezen om alleen
de projectorganisatie te kwalificeren die voor de onderhavige opdracht wordt ingezet. Het is aan de opdrachtgever of hij
deze mogelijkheid biedt en hij zal ook een termijn stellen van maximaal 3 maanden na opdracht waarbinnen u het
projectcertificaat of het projectstatement overlegt. U riskeert bij projectkwalificatie wel dat het contract wordt opgezegd als
die termijn wordt overschreden. Bedenk ook dat als u vaker opdrachten wilt binnenhalen ‘onder ViA’, dat een
bedrijfscertificaat al gauw voordeliger is dan meerdere projectcertificaten.
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Zie: www.safetycultureladder.com. Zie ook de aanvullingen die gelden op: www.safetycultureladder.com/veiligheid-in-aanbestedingen-bouw/.
SCL: Safety Culture Ladder (= Veiligheidsladder)
SAQ: Self Assessment Questionnaire (zie: www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/saq/).
LCI: Ladder Certificerende Instelling (zie: www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/)
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4. Stap 4: Oriëntatie op de Veiligheidsladder
Informeer u over hoe u zich kunt certificeren op de Veiligheidsladder op www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/
en de afwijkingen die gelden voor ViA op www.safetycultureladder.com/veiligheid-in-aanbestedingen-bouw/. Raadpleeg
eventueel een reeds gecertificeerd bedrijf (zie www.safetycultureladder.com/certificaathouders/), een op de
Veiligheidsladder gespecialiseerd adviesbureau (zie op www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/kennispartners/)
of een LCI (zie op www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/).

5. Stap 5: Weet waar je staat door het uitvoeren van een self-assessment (SAQ)
Alle info over de Self Assessment Questionnaire (SAQ) vindt u op: www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/saq/.
Voor het starten van de SAQ of het aanmaken van een gratis proefaccount gaat u naar: www.webtoolveiligheidsladder.nl/nl.

6. Stap 6: Weet wat je nog moet doen: gap-analyse en actieplan
Binnen ViA wordt vanaf 1 januari 2021 trede 2 geëist. Bij de uitvoering van een self-assessment (SAQ) op trede 2 ziet u niet
alleen wat uw score is en of dit voldoende is voor kwalificatie, maar ook op welke onderdelen u niet (helemaal) voldoet. In
een gap-analyse stelt u deze tekortkomingen vast en in een actieplan beschrijft u met welke stappen u deze
tekortkomingen zult wegnemen. Heeft u voldoende gescoord om te worden gekwalificeerd, ga dan naar stap 8.
Wees u ervan bewust dat binnen ViA naar verwachting per 1 januari 2023 trede 3 zal gelden. Het is verstandig om voor uzelf
ook de SAQ op trede 3 uit te voeren, zodat u ook daarop een gap-analyse kunt doen. Naast een actieplan voor
verbeteringen binnen trede 2 kunt u alvast voorbereidingen treffen om ervoor te zorgen dat u per 2023 aan trede 3 voldoet.

7. Stap 7: Voer acties volgens actieplan uit en borg deze blijvend
Hiermee zorgt u ervoor dat u op het vereiste niveau komt om te worden gekwalificeerd op het vereiste niveau. Herhaal
vervolgens stap 4 en 5.

8. Stap 8: Schakel een LCI (Ladder Certificerende Instelling) in en laat u kwalificeren
Kijk op www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/ welke Ladder Certificerende
Instellingen (LCI) op de Safety Culture Ladder kunnen kwalificeren. U kunt een offerte opvragen bij de LCI van uw keuze.
Voor het inschatten van de auditkosten zie:
•
De mandagentabel in paragraaf 5.4 van Handboek Veiligheidsladder versie 3.3,
•
De aanpassing mandagentabel kleine organisaties op www.safetycultureladder.com/wpcontent/uploads/2016/04/2018-11-Besluit-audits-kleine-organisaties-1.pdf,
•
Het overzicht pilotproducten, documentnummer N 67 op www.safetycultureladder.com/veiligheid-inaanbestedingen-bouw/.
•
Het tarievenblad voor de afdrachtskosten op www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/tarieven/.
Na het succesvol doorlopen van het traject tot een certificaat/statement volgt publicatie in het register van de Safety
Culture Ladder op www.safetycultureladder.com/certificaathouders/.
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9. Stap 9: Zorg dat u uw kwalificatie behoudt
Een certificaat/statement heeft een geldigheid van één jaar. In jaar 2 en jaar 3 hoeft u niet het gehele traject te herhalen, dat
u in jaar 1 hebt doorlopen. Een in jaar 1 behaald Veilig Bewust Certificaat kan in jaar 2 en jaar 3 worden verlengd met een
Ervaringsaudit. Heeft u in jaar 1 een Statement Ervaringsaudit of een Statement SAQ behaald, dan hoeft u in jaar 2 en jaar 3
slechts een check op het actieplan te laten uitvoeren door een LCI. Zie documentnummer N052 op
www.safetycultureladder.com/veiligheid-in-aanbestedingen-bouw/. Dit betekent dat er in jaar 2 en 3 naar het oordeel van
de LCI voldoende progressie moet zijn in de uitvoering van de acties volgens het actieplan.
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