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Thema 4 Samenwerken met externen  

Selecteren en beoordelen opdrachtnemers, stimuleren en sanctioneren van opdrachtnemers 

O/G Subthema Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 
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Selecteren en 
beoordelen van 
opdrachtnemers 

4.1-O-T1 
Er is geen systematiek om opdrachtnemers te 
selecteren en beoordelen op V&G-prestaties. 
 

4.1-O-T2 
Er is een systematiek om,  als de opdrachtgever 
of wet- en regelgeving het eist, V&G-criteria vast 
te stellen voor selectie en beoordeling van 
opdrachtnemers.   
 

4.1-O-T3 
Er is een systematiek voor V&G-criteria op basis 
waarvan opdrachtnemers worden geselecteerd 
en beoordeeld. Dit bevat naast externe eisen 
ook interne V&G-criteria op gedrag.   
Relevante V&G-afspraken en eisen zijn 
opgenomen in de formele afspraken met 
opdrachtnemers. 
 

4.1-O-T4 
Er is een systematiek voor V&G-criteria op basis 
waarvan opdrachtnemers worden geselecteerd 
en beoordeeld. Deze systematiek wordt 
bijgesteld n.a.v. beoordelingsresultaten en/of 
ontwikkeling in de markt. 
 
 

4.1-O-T5 
Er is een systematiek voor V&G-criteria op basis 
waarvan opdrachtnemers worden geselecteerd 
en beoordeeld. Dit wordt met behulp van 
interne en externe belanghebbenden opgesteld 
en voortdurend geëvalueerd. 
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Selecteren en 
beoordelen van 
opdrachtnemers 

4.1-G-T1 
Selectie van opdrachtnemers gebeurt 
uitsluitend op basis van prijs. Er wordt niet 
beoordeeld op V&G-prestaties. 
 

4.1-G-T2 
Selectie van opdrachtnemers op basis van V&G-
criteria gebeurt nauwelijks. 
Opdrachtnemers worden beoordeeld op V&G-
criteria als dat vanuit de opdrachtgever of wet- 
en regelgeving verplicht is.  

4.1-G-T3 
De V&G-criteria voor het selecteren en 
beoordelen van opdrachtnemers zijn bekend bij 
management/ leidinggevende(n) die hiervoor 
verantwoordelijk zijn. 
Het aantal beoordelingen lijkt soms belangrijker 
dan de kwaliteit van de beoordelingen. 
 
 
 
Opdrachtnemers die structureel niet voldoen 
aan de V&G-criteria, worden uitgesloten van de 
werkzaamheden.  
 
De resultaten van de beoordelingen worden 
geëvalueerd en leiden tot maatregelen om de 
prestaties van de opdrachtnemer te verbeteren.  
 

4.1-G-T4 
Alle interne en externe belanghebbenden 
kennen de V&G-criteria voor het selecteren en 
beoordelen van opdrachtnemers en handelen 
daarnaar. 
De resultaten van beoordelingen worden actief 
gedeeld met medewerkers. Medewerkers delen 
de ervaringen (positief en negatief) met 
opdrachtnemers en met elkaar. 
 

Met opdrachtnemers die onderpresteren wordt 
een verbeterplan opgesteld.  
 

4.1-G-T5 
Selectie en beoordeling van opdrachtnemers 
gebeurt wederzijds door de organisatie en de 
betrokken belanghebbenden. Dit is een continu 
proces. Het wordt door alle partijen als nuttig 
ervaren en gezien als moment om met elkaar 
het V&G-bewustzijn te verbeteren.  
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 Stimuleren en 

sanctioneren van 
opdrachtnemers 

4.2-O-T1 
Er is geen systematiek voor het stimuleren en 
sanctioneren van opdrachtnemers rond V&G. 
 

4.2-O-T2 
Er is een systematiek om opdrachtnemers te 
sanctioneren bij overtreding van V&G-regels. Er 
is geen systematiek om V&G bij opdrachtnemers  
te stimuleren. 

4.2-O-T3 
Er is een systematiek voor het stimuleren en 
sanctioneren van opdrachtnemers rond V&G.  
 

4.2-O-T4 
Er is een systematiek voor het stimuleren van 
opdrachtnemers rond V&G. 
Er zijn afspraken over het sanctioneren/ 
uitsluiting van opdrachtnemers die regelmatig 
onderpresteren. 
 

4.2-O-T5 
Er is geen systematiek meer nodig om 
opdrachtnemers te stimuleren rond V&G, 
omdat dit is ingebed in de veiligheidscultuur. 
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Stimuleren en 
sanctioneren van 
opdrachtnemers 

4.2-G-T1 
Of (medewerkers van) opdrachtnemers wel of 
geen volwassen V&G-gedrag laten zien, maakt 
niet uit. Alleen als het echt fout gaat wordt ad 
hoc gesanctioneerd. 

4.2-G-T2 
De beoordeling van opdrachtnemers leidt soms 
tot het sanctioneren of uitsluiten van 
opdrachtnemers.   
 
 
 
 
 

4.2-G-T3 
Positief V&G-gedrag van een (medewerker van) 
een opdrachtnemer wordt op ad hoc basis 
gewaardeerd. 
 
 
Positieve V&G-prestaties van (medewerkers 
van) opdrachtnemers worden gezien en 
gewaardeerd.  
 
Het sanctioneringsbeleid voor opdrachtnemers 
rond V&G wordt consequent toegepast. 

4.2-G-T4 
Medewerkers kunnen voorbeelden noemen van 
blijken van waardering van (medewerkers van) 
opdrachtnemers en weten ook waarom zij dit 
kregen. 
  
Medewerkers dragen zelf ook (medewerkers 
van) opdrachtnemers aan voor een blijk van 
waardering. 
 
Met opdrachtnemers die onderpresteren 
worden afspraken gemaakt en een verbeterplan 
opgesteld. 
Bij een periodieke beoordeling kan herhaald 
slecht presteren rond V&G leiden tot 
sanctioneren of uitsluiten. 
 

4.2-G-T5 
Alle belanghebbenden stimuleren elkaar op het 
gebied van V&G.  
 
 
 
Het stimuleren wordt breed in de keten 
toegepast en niet alleen tussen organisatie en 
opdrachtnemer. 
Ook in de keten en in de branche is er aandacht 
voor het stimuleren van V&G-gedrag. 
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Samen 
oplossingen 
vinden 
Elkaar helpen met 
ontwikkelen 
Samen opleiden 

4.3-O-T1 
Er is geen beleid om samen te werken met 
externen rond V&G. 

4.3-O-T2 
Er is een beleid maar nog geen systematiek om 
samen te werken met opdrachtnemers rond 
V&G. 

4.3-O-T3 
Er is een systematiek ingericht om samen te 
werken met opdrachtnemers rond V&G. 

4.3-O-T4 
Er is een systematiek ingericht om samen te 
werken met alle externe belanghebbenden (niet 
alleen opdrachtnemers) rond V&G. 

4.3-O-T5 
Er is een systematiek ingericht om samen te 
werken met alle externe belanghebbenden (niet 
alleen opdrachtnemers) rond V&G. 
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Samen 
oplossingen 
vinden 
Elkaar helpen met 
ontwikkelen 
Samen opleiden 

4.3-G-T1 
Er wordt niet samengewerkt met externen. Dit 
wordt ervaren als bedreiging voor de 
concurrentiepositie.  

4.3-G-T2 
Er wordt op ad hoc basis samen met 
opdrachtnemers aan oplossingen gewerkt, dit 
gebeurt vooral na incidenten. 

43-G-T3 
De organisatie stemt de belangrijkste V&G-
onderwerpen af met de belangrijkste 
opdrachtnemers. 
Het management neemt V&G-knelpunten en 
verbeterideeën die door opdrachtnemers 
worden aangedragen, serieus.  
 
 

4.3-G-T4 
De organisatie heeft regelmatig overleg met de 
belangrijkste externe belanghebbenden om 
gewenst V&G gedrag af te stemmen. 
De organisatie deelt haar kennis en ervaring om 
veiligheidsbewustzijn te verbeteren met 
opdrachtnemers die nog op een lager niveau 
zitten.  
(Medewerkers van) de belangrijkste externe 
belanghebbenden nemen deel aan opleiding/ 
training/workshops over gewenst V&G-gedrag. 

4.3-G-T5 
De organisatie is een belangrijke aanjager van 
samenwerken in de keten en in de branche op 
het gebied van V&G. De samenwerking is vooral 
gericht op vernieuwende ideeën om V&G te 
verbeteren. 
Er worden diverse voorbeelden genoemd waar 
dit uit blijkt. 

 


