
Neemt u alleen opdrachten aan met contractwaarde lager dan €100.000? *) 

Bepaal met de risicomatrix en de toelichting in hoofdstuk 2 van de Handreiking of ViA op uw bedrijf van toepassing 
is en zo ja, welk bewijsmiddel u nodig heeft  (SCL certifi caat, SCL Light of Approved Self Assessment).

Is uw bedrijf kleiner dan 5 medewerkers (inhuurkrachten meegeteld)?

Schakelt u onderaannemers in?

START
U bent ook opdrachtgever. 
Volg dan ook hoofdstuk 3 

van de Handreiking ViA

U bent vrijgesteld van ViA.
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nee

nee

ja

ja

ja

*) Krijgt u vaker opdrachten van 
dezelfde opdrachtgever? Vraag 
hem dan hoe u de ‘contractwaarde’ 
bepaalt. De opdrachtgever kan 
uitgaan van de contractwaarde 
per opdracht, maar hij kan ook als 
contractwaarde de gemiddelde 
jaaromzet over de voorgaande drie 
jaren nemen. 

Doe een self-assessment. Ga naar deze webpagina voor meer informatie over de SAQ. 
Gebruik voor een Approved Self Assessment altijd de SAQ Compact. 

Gebruik voor een SCL Light altijd de SAQ Extended. 
Voor een SCL certifi caat mag u zelf kiezen met welk instrument u dat doet. 

Voor meer toelichting zie Stappenplan_per_SCLproduct.pdf (safetycultureladder.com).

Maak een ‘gap-analyse’ om vast te stellen hoe u een betere score kunt behalen en zich verder kunt ontwikkelen in 
veiligheidsbewustzijn en -gedrag. 

Beschrijf in een actieplan met welke stappen u hieraan wilt werken en ervoor zorgt dat de verbeteringen blijvend 
zijn. Borg dat het actieplan in uitvoering wordt genomen.

Vraag off erte(s) aan een of meer Ladder Certifi cerende Instellingen (LCI) om uw bedrijf op de Safety Culture Ladder 
(SCL) te laten kwalifi ceren. Een indicatie van de kosten vindt u in bijlage 4 van deze Handreiking.

Na het succesvol doorlopen van het traject volgt publicatie in het SCL-register.

Een certifi caat/statement is drie jaar geldig, waarbij in jaar 2 en jaar 3 controles plaatsvinden:

• Bij een SCL certifi caat wordt in jaar 2 en jaar 3 een 40% audit gehouden.
• Bij een SCL Light statement of een Approved Self Assessment beoordeelt de LCI in jaar 2 en jaar 3 of u  

 voldoende vooruitgang boekt in de uitvoering van het actieplan.


