
 

Van Beekveld Organisatieadvies B.V., Beatrijspad 43, 3813DL, Amersfoort, Telefoon : 06-51644637 
www.vanbeekveldadvies.nl  

 
Kennispartner statement 2020 Van Beekveld Organisatieadvies  
 
 

Van Beekveld Organisatieadvies 
Van Beekveld Organisatieadvies is een adviesbureau dat samen met organisaties werkt aan 
het verbeteren van de veiligheidscultuur. Op basis van de vraag van het betreffende bedrijf 
gaat Van Beekveld Organisatieadvies op zoek naar wat er nodig is om de beoogde 
verandering in veiligheidsgedrag en -bewustzijn echt te laten werken. Eerst het vraagstuk 
goed doorleven maar dan vooral samen doen en ervaren in de praktijk. Aandacht besteden 
aan wat al goed gaat en nieuwe manieren van werken ontwikkelen die leiden tot een 
zichtbaar en blijvend resultaat. 
Van Beekveld Organisatieadvies begeleidt sinds 2013 diverse aannemers en 
ingenieursbureaus in de Bouw en Infra bij het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en het 
certificeren voor de Veiligheidsladder. Van Beekveld Organisatieadvies heeft daarnaast 
inmiddels ruim 20 jaar ervaring met het opzetten en implementeren van 
managementsystemen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.  
 
 
Van Beekveld Organisatieadvies en Veiligheid  
Wat veiligheid inhoudt en hoe men er mee te maken krijgt in het werk is voor iedereen 
anders. Daarom kenmerkt de aanpak van Van Beekveld Organisatieadvies zich door het 
concreet maken van Veiligheid op alle niveaus in de organisatie. Om een goed beeld te 
krijgen van de huidige en gewenste veiligheidscultuur, worden o.a. de volgende vragen 
onderzocht: “hoe belangrijk is veiligheid binnen de organisatie en waar blijkt dat uit? Wat 
betekent veiligheid voor management en medewerkers? Wat doen zij zelf om veilig te 
kunnen werken en wat is er nodig om veilig werken mogelijk te maken?” Samen met 
management en medewerkers wordt de link gelegd tussen veiligheid en de dagelijkse 
praktijk met als doel eigenaarschap en proactief handelen te optimaliseren.  
 
Bij de begeleiding worden verschillende middelen ingezet zoals het uitvoeren van een 
nulmeting ten opzichte van de Veiligheidsladder, opstellen en implementeren van een 
bedrijfsbrede aanpak om het veiligheidsgedrag op een hoger niveau te krijgen, coaching on 
the job, geven van trainingen, ontwikkelen van communicatiemiddelen rondom veiligheid.  
 
 
Bijdrage aan de ontwikkeling van de Veiligheidsladder in 2020 
Van Beekveld Organisatieadvies levert als lid van het Kennisplatform Veiligheidsladder en de 
Expertgroep Safety Culture Ladder een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de 
Veiligheidsladder.  Door het uitvoeren van opdrachten bij verschillende bedrijven met ieder 
hun eigen vraagstukken ten aanzien van de veiligheid en het begeleiden van de certificering 
kan Van Beekveld organisatieadvies deze kennis- en expertgroepen voeden met 
praktijkervaringen. Daarnaast levert deelname aan deze groepen weer nieuwe kennis en 
inzichten op die ingezet kunnen worden bij de uitvoering van de opdrachten. Een mooie 
wisselwerking die bijdraagt aan het verder door ontwikkelen en uitdragen van het 
gedachtegoed van de Veiligheidsladder. 
Naast deelname aan deze kennis- en expertgroepen, deelt Van Beekveld Organisatieadvies 
haar kennis en ervaring op proactieve wijze met derden. Bijvoorbeeld via bijeenkomsten van 
de Veilige Leverancier. Zo is in 2019  samen met NEN een interactieve sessie verzorgd met 
als thema: Veiligheidsladder, kruip in de huid van de auditor! Aan de hand van 

praktijkvoorbeelden werd het gesprek gevoerd over welk gedrag we verwachten op iedere 
trede. Dit soort initiatieven zullen in 2020 zeker ook weer opgepakt worden. 
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