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Thema 5 Leren en Verbeteren 
 

O/G Subthema Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 
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Leercultuur 5.1-O-T1 
Er is geen structurele methodiek om te leren van 
voorvallen of verbeterideeën rond V&G. 
 
 
 
 
 

5.1-O-T2 
Er is geen structurele methodiek om te leren van 
voorvallen of verbeterideeën rond V&G. Er is een 
systematiek om medewerkers te informeren na 
ernstige ongevallen.   
 
 
 
 
 

5.1-O-T3 
Er is een structurele methodiek om te leren 
van voorvallen en verbeterideeën rond V&G. 
De organisatie legt leerpunten vast. Er is een 
systematiek om over ‘geleerde lessen’ te 
communiceren.  
 
Er is geen systematiek om te leren van 
externen.  

5.1-O-T4 
Er is een structurele methodiek om te leren 
van voorvallen en verbeterideeën rond V&G 
waarbij ‘geleerde lessen’ in alle lagen van de 
organisatie worden gedeeld.  
 
 
Leren van externen is georganiseerd. De 
verantwoordelijkheid hiervoor is op de juiste 
plekken in de organisatie belegd. 
 
 

5.1-O-T5 
Een lerende organisatie is integraal 
onderdeel van de bedrijfsvoering.   
Een Programma Continu Verbeteren is 
hierbij leidend.  
 
 
Leren van externen is integraal onderdeel 
van het continu verbeterprogramma.  
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Leercultuur 5.1-G-T1 
Het delen van informatie over voorvallen en goede 
praktijken rond V&G gebeurt nauwelijks. 
We doen gewoon ons werk. Hoezo leren? 
 
 
 
 
 
 
 
Leren van externen gebeurt niet rond V&G. 
 
 
 
 
 
 
 
Verbeteringen door te leren van voorvallen rond 
V&G zijn niet zichtbaar. 

5.1-G-T2 
Problemen worden opgelost nadat ze zijn gebeurd. 
Verder wordt hier niets mee gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leren van externen gebeurt nog niet rond V&G. Er 
wordt ook niet gecommuniceerd over ongevallen bij 
externen. 
 
 
 
 
 
Er zijn soms verbeteringen zichtbaar, omdat men 
geleerd heeft van voorvallen rond V&G. 

5.1-G-T3 
‘Geleerde lessen’ worden regelmatig 
besproken, maar er wordt nog weinig geleerd 
van voorvallen rond V&G. 
 
 
 
 
 
 
 
Leren van externen komt op gang. 
Medewerkers geven aan dat ze soms 
geïnformeerd worden over voorvallen rond 
V&G bij externen, maar dit gebeurt niet 
structureel. 
 
 
 
De geleerde lessen leiden tot zichtbare 
verbeteringen t.a.v. V&G. Dit wordt vaak nog 
geïnitieerd door directie en management. 

5.1-G-T4 
Goede praktijken en leerpunten rond V&G 
worden gedeeld met alle interne en externe 
belanghebbenden. 
 
In alle lagen in de organisatie worden 
zelfchecks gedaan, bijvoorbeeld LMRA (Laatste 
Minuut Risico Analyse). Alle lagen in de 
organisatie leveren ideeën aan om V&G te 
verbeteren. 
  
Op alle niveaus probeert men te leren van wat 
er binnen én buiten de organisatie rond V&G 
gebeurt. Medewerkers kunnen meerdere 
voorbeelden geven en kunnen aangeven wat 
ze met hiermee gedaan hebben. 
 
 
 
De geleerde lessen leiden tot zichtbare 
verbeteringen t.a.v. V&G. Dit wordt ook 
geïnitieerd door medewerkers. 

5.1-G-T5 
Een lerende organisatie is duidelijk 
zichtbaar waarbij leerpunten direct in 
praktijk worden gebracht, ook rond V&G.  
 
Zelfchecks zijn integraal onderdeel van het 
dagelijkse werk. Alle interne en externe 
belanghebbenden zien dit als zeer 
waardevol. 
 
 
Leren van externen wordt in de gehele 
organisatie als zeer belangrijk gezien. 
Leerpunten uit de branche en de keten 
worden regelmatig besproken en dragen 
bij aan het verbeteren van de gehele 
organisatie en de keten. Medewerkers 
kunnen hiervan diverse voorbeelden 
noemen. 
Er wordt continu geleerd en dit leidt 
continu tot verbeteringen rond V&G. 
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Meldingen  
 
Situatie: breed 
zien (ongeval, 
gevaarlijke 
situatie, fout of 
ontwerpfout) 

5.2-O-T1 
Er is geen systematiek ingericht om voorvallen te 
melden en te registreren. 

5.2-O-T2 
Er is een systematiek ingericht om ongevallen te 
melden en te registreren.  
 

5.2-O-T3 
Er is een systematiek ingericht om voorvallen 
(niet alleen ongevallen) en verbeterideeën 
rond V&G te melden en te registreren. Hierin 
worden ook bijna-ongevallen en onveilige 
situaties meegenomen.  
 
 
 
 
Er is een systematiek voor incidentanalyse die 
erop gericht is om de directe oorzaken te 
onderzoeken.   

5.2-O-T4 
Er is een systematiek ingericht om voorvallen 
(niet alleen ongevallen) en verbeterideeën 
rond V&G te melden en te registreren. Hierin 
worden ook bijna-ongevallen en onveilige 
situaties meegenomen. Het betreft ook 
situaties met betrokken externen. Het 
stimuleren van een open meldcultuur is 
onderdeel van de bedrijfsvoering.  
 
De systematiek voor incidentanalyse is erop 
gericht om naast de directe oorzaken ook de 
basisoorzaken te onderzoeken. Er worden ook 
trendanalyses uitgevoerd. 

5.2-O-T5 
Er is een integrale systematiek ingericht 
voor melden en registeren van voorvallen 
en verbeterideeën: niet alleen rond V&G  
maar ook op andere thema’s. 
 
 
 
 
 
Incidentanalyse tot aan de basisoorzaken is 
integraal onderdeel van werkprocessen. 
Alle niveaus worden hierbij betrokken. 
Hierin worden ook gegevens uit de keten 
en de branche meegenomen.   



Thema 5 Leren en Verbeteren 
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Meldingen 
 
Situatie: breed 
zien (ongeval, 
gevaarlijke 
situatie, fout of 
ontwerpfout) 

5.2-G-T1 
De algemene houding is: een ongeluk is vervelend, 
maar hoort er gewoon bij. 

5.2-G-T2 
Ernstige ongevallen worden gemeld en geregistreerd, 
onveilige situaties of bijna-ongevallen niet of 
nauwelijks. In de praktijk heeft alleen de V&G-staf hier 
aandacht voor. 
 

5.2-G-T3 
Ongevallen worden gemeld. Ook bijna-
ongevallen of onveilige situaties worden 
gemeld, maar nog niet structureel. Sporadisch 
wordt een verbeteridee rond V&G gemeld.  
Medewerkers kunnen voorbeelden noemen 
van meldingen die ze gedaan hebben. 
Incidentanalyse wordt volgens een ingericht 
systeem uitgevoerd.  
Directie en management nemen hun 
verantwoordelijkheid in dit proces. 
 

5.2-G-T4 
Er is een open meldcultuur. Interne en soms 
ook externe belanghebbenden melden actief 
alle soorten voorvallen en verbeterideeën rond 
V&G. Zij kunnen meerdere voorbeelden 
noemen van meldingen en wat er hiermee is 
gedaan. 
Op alle niveaus in de organisatie wordt dit 
proces als waardevol gezien.  

5.2-G-T5 
Er is een open meldcultuur.   
Externe belanghebbenden zijn actief 
betrokken bij het systeem van melden. Alle 
belanghebbenden vinden dit systeem zeer 
waardevol en werken actief samen om te 
leren van meldingen. 
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Beoordelen 
V&G in de 
werkomgeving 
 
(hiermee wordt 
bedoeld: de 
beoordeling op 
operationeel 
niveau) 
 
 
 

5.3-O-T1 
Er is geen systematiek voor de beoordeling van 
V&G in de werkomgeving.  

5.3-O-T2 
Er is een systematiek voor de beoordeling van V&G in 
de werkomgeving. Dit richt zich op het voldoen aan 
wet- en regelgeving en V&G-eisen van opdrachtgevers.  
 

5.3-O-T3 
Er is een systematiek voor de beoordeling van 
V&G in de werkomgeving. Dit richt zich, naast 
wet- en regelgeving en eisen van 
opdrachtgevers, ook op het voldoen aan de 
V&G-eisen in de eigen specifieke 
werkomgeving. Het beoordelen van V&G-
gedrag is onderdeel van de systematiek. 
  

5.3-O-T4 
Beoordeling van V&G in de werkomgeving is 
onderdeel van de bedrijfsvoering en gebeurt 
op alle niveaus van de organisatie. In de 
beoordeling van V&G worden belangrijke 
opdrachtnemers meegenomen. V&G-gedrag 
en een V&G-dialoog zijn de belangrijkste focus 
in de beoordeling. 
 
 

5.3-O-T5 
Beoordeling van V&G in de werkomgeving 
is integraal onderdeel van het 
verbeterprogramma. De focus ligt niet 
alleen op V&G maar ook op kwaliteit, 
efficiëntie, duurzaamheid etc. En niet 
alleen op de eigen organisatie, maar ook 
op die van externe belanghebbenden. Dit 
systeem van beoordeling is gericht op 
omgeving, gedrag en dialoog, en is een 
doorlopend proces. 
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Beoordelen 
V&G in de 
werkomgeving 
 
(hiermee wordt 
bedoeld: de 
beoordeling op 
operationeel 
niveau) 

5.3-G-T1 
V&G in de werkomgeving wordt niet beoordeeld.  

5.3-G-T2 
Er komt wel eens iemand vanuit de organisatie langs 
om V&G in de werkomgeving te beoordelen. Dit wordt  
als lastig/negatief ervaren.  
 
 
 
 
Ernstige afwijkingen worden opgelost. 
 

5.3-G-T3 
Directie, management en direct 
leidinggevenden beoordelen V&G in de 
werkomgeving.  
Het aantal beoordelingen lijkt soms 
belangrijker dan de kwaliteit van de 
beoordelingen. 
 
Afwijkingen worden onderzocht en opgelost. 
 

5.3-G-T4 
V&G in de werkomgeving wordt beoordeeld.  
Dit wordt ervaren als middel om van te leren 
en te verbeteren.  
 
 
 
 
Er wordt niet alleen beoordeeld op 
afwijkingen, maar ook op positieve punten. 
Medewerkers kunnen aangeven wat de 
belangrijkste bevindingen zijn uit deze 
beoordelingen en voeren hierover met elkaar 
de dialoog.  
 
Er worden trendanalyses uitgevoerd. Deze 
gegevens worden gedeeld met de keten. Men 
is op alle niveaus in de organisatie actief bij dit 
proces betrokken. 
 

5.3-G-T5 
V&G in de werkomgeving wordt 
beoordeeld.  
Dit wordt als zeer nuttig gezien en men 
voert dit uit eigen beweging op en door 
alle niveaus in de organisatie uit, in 
samenwerking met externe 
belanghebbenden.  
 
 
 
 
 
 
 
Trends en analyses worden ook met de 
branche gedeeld. 
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Interne audits  
 
(hiermee wordt 
bedoeld: de 
beoordeling op 
beleidsmatig 
niveau) 

5.4-O-T1 
Er is geen systematiek voor interne audits rond 
V&G. 

5.4-O-T2 
Er is een systematiek voor interne audits rond V&G 
ingericht om te kunnen voldoen aan V&G-eisen van 
externen.  

5.4-O-T3 
Er is een systematiek voor interne audits 
waarin V&G-gedrag expliciet aan de orde 
komt. Dit is ingericht op het voldoen aan de 
V&G-eisen van de eigen organisatie. 
 
Het is zo ingericht dat management en directie 
hier actief aan deelnemen. 

5.4-O-T4 
Er is een systematiek voor interne audits 
waarin V&G-gedrag expliciet aan de orde 
komt. Dit is ingericht op het voldoen aan de 
V&G-eisen van de eigen organisatie.  
 
Het is zo ingericht dat leidinggevenden en 
medewerkers hier actief aan deelnemen. 
 

5.4-O-T5 
Een intern auditprogramma waarin V&G-
gedrag expliciet aan de orde komt, is 
integraal onderdeel van het 
verbeterprogramma. Het gaat hier om 
integrale audits, dus niet alleen V&G maar 
breder. De focus ligt hierbij niet alleen op 
V&G maar ook op kwaliteit, efficiëntie, 
duurzaamheid etc. En niet alleen op de 
eigen organisatie, maar ook op die van 
externe belanghebbenden. 
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Interne audits  
(hiermee wordt 
bedoeld: de 
beoordeling op 
beleidsmatig 
niveau) 

5.4-G-T1 
Er worden geen interne audits uitgevoerd voor 
V&G. 

5.4-G-T2 
Medewerkers geven aan dat er af en toe iemand een 
interne audit komt doen. Ze ervaren dat als verstoring 
van het werk en geven aan dat het niet veel oplevert.  

5.4-G-T3 
Medewerkers geven aan dat er regelmatig 
iemand interne audits komt doen. Directie en 
management zijn hierbij betrokken. Het doel 
van de audits en de resultaten zijn voor 
uitvoerende medewerkers niet altijd duidelijk. 

5.4-G-T4 
Medewerkers zien interne audits als een 
belangrijk middel om met elkaar in gesprek te 
zijn over V&G en om ervan te leren. Men is op 
alle niveaus in de organisatie samen actief 
betrokken bij het uitvoeren van de interne 
audits.  

5.4-G-T5 
Interne audits zijn een vanzelfsprekend 
onderdeel van de bedrijfsvoering. Ze 
worden door alle belanghebbenden als 
zeer waardevol gezien en worden ook 
uitgevoerd in samenwerking met externe 
belanghebbenden. 
 

 

 

 


