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Thema 1 
 

Veiligheid en Gezondheid (V&G): Beleid en Leiderschap 

Beleid en doelstellingen, leiderschap, communicatiestructuur, gewenst V&G gedrag 
 

Organisa
tie/Gedr
ag 

Subthema Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 
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Beleid en 
doelstellingen 

1.1-O-T1  
Er is geen beleid voor V&G.  
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen voor V&G ontbreken.  
 
 
 
 
 
Er zijn onvoldoende middelen voor V&G geregeld.  
 

1.1-O-T2 
Er is beleid voor V&G om aan de eisen voor wet- en 
regelgeving te voldoen. 
 
 
 
 
 
V&G-doelstellingen voldoen minimaal aan wet- en 
regelgeving en/of klanteisen.  
 
 
 
 
Middelen voor V&G worden pas geregeld na 
incidenten. 

1.1-O-T3  
Er is beleid voor V&G voor de korte termijn.  
 
 
 
 
 
 
In het V&G beleid zijn doelstellingen 
opgenomen. 
 
 
 
 
Middelen voor V&G worden structureel 
geregeld. 

1.1-O-T4 
Er is beleid voor V&G voor de korte en lange 
termijn. Dit beleid omvat ook dat iedereen 
verantwoordelijk is voor V&G en daar 
voldoende kennis en mogelijkheden voor 
heeft. 
 
 
V&G-beleid en -doelstellingen zijn vastgesteld 
in overleg met alle belanghebbenden binnen 

de organisatie. 
 
 
 
Er is geregeld dat medewerkers inspraak 
kunnen hebben t.a.v. de middelen voor V&G. 

1.1-O-T5 
V&G-beleid is helemaal geïntegreerd in de 
bedrijfsvoering. 
 
 
 
 
 
De doelstellingen zijn vastgesteld in 
overleg met belanghebbenden binnen en 
buiten de organisatie.  
 
 
 
Er is afgesproken dat de middelen die 
nodig zijn voor V&G altijd beschikbaar zijn. 
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Beleid en 
doelstellingen 

1.1-G-T1 
Directie en management vinden het overdreven 
om tijd en/of geld uit te geven aan V&G. Het 
algemene principe is: wat niet weet, wat niet 
deert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men denkt niet na over de middelen. Vaak zijn 
onvoldoende middelen voor V&G beschikbaar. 

1.1-G-T2 
V&G-beleid en -doelstellingen zijn bekend bij directie 
en management en zijn opgesteld door de V&G-
verantwoordelijke/staf.  
V&G-doelstellingen worden geëvalueerd en bijgesteld 
als externe eisen of factoren daar aanleiding toe geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Men denkt pas over middelen voor V&G na als er een 
incident gebeurd is. Dan wordt het vaak wel opgelost. 

1.1-G-T3 
V&G-beleid is de basis voor veilig en gezond 
werken.  
Directie, management en direct 
leidinggevenden zijn bekend met het V&G-
beleid.  
Doelstellingen zijn actueel en bekend bij een 
deel van de medewerkers. 
De focus van directie, management en direct 
leidinggevenden ligt op het vastleggen van 
registraties. Het resultaat (effectiviteit) wordt 
soms geëvalueerd.  
 
 
Men denkt structureel na over de middelen 
voor V&G. Dit gebeurt vooral vanuit directie en 
management. 

1.1-G-T4 
Directie en management voeren V&G-beleid 
dat zichtbaar is in de gehele organisatie. 
Uit de verhalen van medewerkers blijkt dat zij 
het V&G-beleid en -doelstellingen kunnen 
vertalen naar de eigen taken en rollen die ze 
vervullen. 
De hele organisatie is actief betrokken en voelt 
zich verantwoordelijk bij de uitvoering van 
beleid en doelstellingen. De doelstellingen 
dragen bij aan het verbeteren van V&G binnen 
en buiten de organisatie.  
 
 
Men denkt structureel na over de middelen 
voor V&G. Dit komt ook vanuit de 
medewerkers. 

1.1-G-T5 
Uit alles blijkt dat in het V&G-beleid en de -
doelstellingen van het bedrijf V&G voorop 
staat.  
Medewerkers kunnen op hun eigen niveau 
aangeven welke bijdrage ze leveren aan 
het realiseren en verbeteren van V&G-
beleid en -doelstellingen en doen dit ook. 
Dit geldt ook voor externe 
belanghebbenden. 
 
 
 
 
Er zijn altijd voldoende middelen 
beschikbaar voor V&G. Dit is geen issue.  
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Leiderschap 1.2-O-T1 
Er zijn geen middelen geregeld voor leidinggeven 
en persoonlijk leiderschap rond V&G. 

1.2-O-T2 
Er zijn beperkte middelen geregeld voor leidinggeven 
en persoonlijk leiderschap rond V&G. 

1.2-O-T3 
Er zijn middelen voorzien om te investeren  in 
leiderschapsontwikkeling rond V&G op 
directie- en managementniveau 

1.2-O-T4 
Er zijn middelen voorzien om te investeren  in 
leiderschapsontwikkeling rond V&G op alle 
niveaus.  
 

1.2-O-T5 
Er zijn middelen voorzien om integrale 
leiderschapsontwikkeling en persoonlijk 
leiderschap rond V&G in de hele 
organisatie te ondersteunen. 

G
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Leiderschap 
 

1.2-G-T1 
Er wordt niet geïnvesteerd in leidinggeven en 
persoonlijk leiderschap rond V&G. 
 
 
Er is geen leiderschap op het onderwerp V&G. 
Leidinggevenden en medewerkers laten onveilig 
gedrag zien. 
 
 
 
 
Directie, management en direct leidinggevenden 
zijn zich niet bewust van hun voorbeeldgedrag bij 
V&G. 
 

1.2-G-T2 
Er wordt niet geïnvesteerd in leidinggeven en 
persoonlijke leiderschap rond V&G. 
 
 
Directie, management en direct leidinggevenden zijn 
met name zichtbaar na incidenten.  
 
 
 
 
 
Een deel van de directie, management en direct 
leidinggevenden is zich bewust van hun 
voorbeeldgedrag bij V&G. 
 

1.2-G-T3 
Er wordt op directie- en managementniveau 
geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling rond 
V&G. 
 
Directie, management en direct 
leidinggevenden zijn zichtbaar en toegankelijk 
en weten wat er speelt rond V&G. 
Medewerkers ervaren voldoende hun 
betrokkenheid bij V&G.  
 
 
Vooral directie en management laten 
voorbeeldgedrag zien. Nog niet alle 
medewerkers zijn zich voldoende bewust van 
hun eigen V&G-gedrag. 

1.2-G-T4 
Er wordt op alle niveaus geïnvesteerd in 
leiderschapsontwikkeling rond V&G. 
 
Directie, management en direct 
leidinggevenden zijn helemaal zichtbaar in de 
organisatie, stellen zich kwetsbaar op en laten 
motiverend leiderschap rond V&G zien dat 
past bij de situatie. 
 
 
 
Iedereen in de organisatie is zich bewust van 
hun eigen V&G-gedrag. Medewerkers op alle 
niveaus laten voorbeeldgedrag zien, ook naar 
andere belanghebbenden. 

1.2-G-T5 
Integrale leiderschapsontwikkeling  en 
persoonlijk leiderschap wordt overal in de 
organisatie ondersteund en gevraagd. 
V&G-activiteiten worden samen met 
interne en externe belanghebbenden 
opgepakt en kunnen overal in de 
organisatie worden geïnitieerd.  
Medewerkers hebben zelf collega’s 
aangewezen die aanspreekpunt zijn voor 
V&G. 
 
 
Voorbeeldgedrag gaat verder dan de eigen 
organisatie en de keten. 
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Communicatie 
structuur 
 

1.3-O-T1 
Er is geen V&G-communicatiestructuur.  
 

1.3-O-T2 
Er is een V&G-communicatiestructuur vanuit 
directie/management naar de medewerkers. 

1.3-O-T3 
De V&G communicatiestructuur is (top-down) 
ingericht op zenden en ontvangen. 
 

1.3-O-T4 
De V&G-communicatiestructuur is (top-down 
en bottom-up) ingericht op zenden en 
ontvangen.  
 

1.3-O-T5 
Vanuit de organisatie wordt gefaciliteerd 
dat men op alle niveaus met elkaar in 
gesprek kan gaan over V&G. 

G
ED
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A
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Communicatie 
structuur 
 
 

1.3-G-T1 
V&G is geen onderwerp van gesprek en krijgt in de 
communicatie geen aandacht. 
 

1.3-G-T2 
Er wordt gecommuniceerd over V&G-beleid en -
doelstellingen om (aantoonbaar) te voldoen aan eisen 
of verwachtingen van externen.  
Directie en management communiceren vooral na 
ernstige incidenten. 
 

1.3-G-T3 
De directie informeert medewerkers over 
V&G-beleid en -doelstellingen. V&G wordt 
regelmatig besproken in diverse overleggen. 
Uit gesprekken blijkt een planmatige en 
gestructureerde aanpak van V&G.  
Daarnaast gaan directie en management af en 
toe met medewerkers in gesprek over V&G-
gedrag. 
 

1.3-G-T4 
V&G-beleid en -doelstellingen worden in 
diverse overleggen helder gecommuniceerd en 
zijn bekend binnen de organisatie. De 
communicatiestructuur (top-down en bottom-
up) zorgt voor betrokkenheid en informatie-
uitwisseling op alle niveaus, binnen en buiten 
de organisatie. Alle informatie over V&G wordt 
ingezet om hierover een constructief gesprek 
te voeren.  
 

1.3-G-T5 
Iedereen is continu met elkaar in gesprek 
om V&G te verbeteren. De samenwerking 
rond V&G is op alle niveaus uitstekend.  
De organisatie is met belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie in gesprek 
over hoe het werk veiliger en gezonder 
kan. 
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Gewenst V&G 
gedrag 

1.4-O-T1 
Het gewenste V&G gedrag is niet gedefinieerd.  
 
 
 
 
Er zijn geen afspraken gemaakt over elkaar 
aanspreken op (on)gewenst gedrag. 

1.4-O-T2 
De organisatie heeft  bepaald wat gewenst gedrag is. Er 
is een sanctiebeleid. 
 
 
 
Er zijn afspraken gemaakt over elkaar aanspreken op 
(on)gewenst gedrag. 

1.4-O-T3 
De organisatie heeft bepaald wat gewenst 
gedrag is. Er is een sanctie- en 
waarderingsbeleid 
 
 
Er zijn afspraken gemaakt over elkaar 
aanspreken op (on)gewenst gedrag. 

1.4-O-T4 
Er is geen sanctie- en waarderingsbeleid nodig 
omdat het verankerd zit in het gedrag. 
 
 
 
Er zijn afspraken gemaakt over elkaar 
aanspreken (bottom-up en top-down) op 
(on)gewenst gedrag. 
 

1.4-O-T5 
Er is geen sanctie- en waarderingsbeleid 
nodig omdat het verankerd zit in het 
gedrag. 
 
 
Er zijn op ketenniveau afspraken gemaakt 
over elkaar aanspreken op (on)gewenst 
gedrag. 
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Gewenst gedrag 1.4-G-T1 
 
 
 
 
 
Feedback op V&G-gedrag wordt niet op prijs 
gesteld. 
 

1.4-G-T2 
Gewenst V&G-gedrag is nog niet bekend bij iedereen in 
de organisatie.  
 
 
 
Feedback geven op ongewenst V&G-gedrag (meestal 
na incidenten) en benoemen van (on)gewenst V&G - 
gedrag gebeurt ad hoc. 
Sancties worden ad-hoc genomen. 
 

1.4-G-T3 
Gewenst V&G-gedrag is bekend bij iedereen in 
de organisatie.   
 
 
 
Er wordt top-down gecommuniceerd over hoe 
men elkaar moet aanspreken. Er zijn 
voorbeelden waaruit blijkt dat medewerkers 
elkaar aanspreken op (on)gewenst V&G-
gedrag. 
Sancties worden consequent toegepast. Het 
waarderingsbeleid wordt ad hoc toegepast.  
 

1.4-G-T4 
Gewenst V&G-gedrag is bij alle 
belanghebbenden bekend en is vertaald naar 
de werkplek.  
 
 
Er wordt bottom-up en top-down 
gecommuniceerd over hoe men elkaar moet 
aanspreken. Medewerkers geven elkaar 
complimenten over gewenst V&G-gedrag.  
Het waarderingsbeleid wordt actief toegepast 
en wordt in de organisatie positief ontvangen. 
Sancties zijn alleen in een uitzonderlijk geval 
nog nodig. 
 

1.4-G-T5 
Intrinsieke motivatie en cultuur zorgen 
ervoor dat de organisatie weinig of niets 
meer hoeft te regelen voor afspraken over 
gewenst V&G-gedrag. 
 
Feedback geven op (on)gewenst V&G-
gedrag zit bij iedereen in de genen. 
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Verantwoordelij
kheid nemen 

1.5-G-T1 
Niemand voelt zich verantwoordelijk voor V&G 
en/of neemt verantwoordelijkheid voor V&G.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5-G-T2 
De staf V&G wordt door de directie en management 
gezien als de verantwoordelijke voor veilig en gezond 
werken. 
Er worden maatregelen genomen na incidenten en op 
het moment dat er (door anderen) wordt vastgesteld 
dat niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving en/of 
klanteisen. 
 
 
 

1.5-G-T3 
Directie, management en direct 
leidinggevenden hebben een start gemaakt 
met actief sturen op V&G.  
De staf V&G wordt door de medewerkers nog 
teveel gezien als de verantwoordelijke voor 
V&G.  
V&G activiteiten zijn meer gericht op het 
behalen van aantallen (kwantitatief) dan op de 
inhoud daarvan (kwalitatief). 
 

1.5-G-T4 
Alle belanghebbenden zijn bekend met hun 
taken en verantwoordelijkheden op V&G 
gebied en nemen verantwoordelijkheid voor 
V&G. Waar nodig schakelt men deskundigen in 
om V&G en de kennis over V&G verder te 
verbeteren.  
Afwijzingen van initiatieven worden binnen 
een redelijke termijn en met voldoende 
redenen omkleed kenbaar gemaakt. 
 
 

1.5-G-T5 
Op alle niveaus binnen en buiten de 
organisatie wordt uitstekend 
samengewerkt op V&G gebied.  
Vanuit intrinsieke motivatie daagt iedereen 
elkaar uit om V&G continu te verbeteren. 
Meerdere voorbeelden worden genoemd 
waarbij dit tot succes, vernieuwing of 
inzichten heeft geleid. 
 

 


