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3. Management samenvatting 

Beoordelingsresultaat 
NEN is beoordeeld tegen trede 4 en wordt voorgedragen voor het Safety Culture Ladder Original 
certificaat trede 3, Conform Safety Culture Ladder versie 5.0.  
 
 
Effectiviteit van bewust veilig gedrag 
De organisatie heeft het afgelopen jaar te maken gehad met het vertrek van een sleutelfunctionaris 
en verschuivingen van functies en personen. Dit is door de organisatie adequaat opgepakt, waarbij 
men goed heeft gekeken naar de wensen en behoeftes van de organisatie. Veiligheid in de uitvoering 
heeft zich goed ontwikkeld, waarbij men een degelijke band is aangegaan met onderaannemers, 
maar ook met de verschillende onderdelen van NEN. Het niveau van bewustzijn heeft zich op 
passende wijze ontwikkeld waarbij gesteld kan worden dat men op de verschillende hiërarchische 
niveaus in voldoende mate zich bewust is van het gewenste gedrag binnen een proactieve 
veiligheidscultuur. Ook binnen het gehele bedrijfsproces vanaf de initiatieffase tot aan realisatie/ 
beheer is men zich bewust van hetgeen noodzakelijk is om te komen tot een beheerst en veilig 
proces. Daarnaast wordt de meetlat actief toegepast om op voorhand goed zicht te krijgen op 
potentiele afbreukrisico’s. Op het gebied van directie en management is men middels charters over 
veiligheidsthema’s die voortvloeien uit het self assesment zich verder aan het ontwikkelen.  Het doel 
is om op voorhand meer grip te krijgen op het managementproces, middels het vaststellen van 
duidelijke doelstellingen en de acties die hierbij noodzakelijk zijn om deze doelstellingen te 
realiseren. 
 
Aandachtsgebieden voor het management 
De ontwikkelingen binnen de organisatie gaan continu door, waarbij directie en management op 
moeten letten dat men momenten van behoud/ stabilisatie invoert. Dit is nodig om de werkelijke 
effectiviteit van genomen maatregelen vast te kunnen stellen en aan de hand hiervan het proces 
verder positief te kunnen beïnvloeden. Het is van belang dat met name binnen de verschillende NEN-
afdelingen gestreefd wordt naar een eenduidig veiligheidsbeleid, waarbij de verschillende disciplines 
binnen NEN elkaar versterken.  
De huidige markt brengt met zich mee dat NEN als normorganisatie wel eens de rol van 
schemabeheerder toebedeeld krijgt. Indien dit plaats vindt in een omgeving waarbij de gebruikers 
een lager veiligheidsniveau kennen is het zichtbaar dat het NEN-portaal als instrument onvoldoende 
effectief is en dat medewerkers dan ondanks hun gewenste niveau van bewustzijn, niet het 
gewenste gedrag hierbij vertonen.  
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Binnen de Safety Culture Ladder Original zijn de volgende bedrijfsaspecten opgenomen:  
1 Beleid en Leiderschap. 
2 Kennis en vaardigheden. 
3 Primaire en secundaire processen. 
4 Samenwerken met externen. 
5 Leren en verbeteren. 
 
In het onderstaande overzicht is de weging voor de gehele organisatie weergegeven voor de 
verschillende bedrijfsaspecten. 
 

 TREDEN 

 Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 

Thema’s O G O G O G O G O G 

1           

2           

3           

4           

5           

Eindoordeel 
 

Deze organisatie krijgt geen trede 4 certificaat omdat niet alle thema’s 
van G voldoende beoordeeld zijn. De organisatie krijgt een trede 3 
certificaat. 

 
 
Legenda: 

 Voldoende 

 Voor verbetering vatbaar 

 Onvoldoende 

 
 
Op basis van bovenstaande tabel is herleidbaar dat op het aspect “Kennis en vaardigheden” in 
onvoldoende mate is vastgesteld dat er sprake is van een proactieve V&G-cultuur. De 
onderbouwingen hiervoor vanuit de uitkomsten van de uitgevoerde audit zijn in het volgende 
hoofdstuk opgenomen.  
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4. Samenvatting per bedrijfsaspect  

Binnen dit onderzoek worden alle bevindingen beoordeeld tegen de 5 bedrijfsaspecten, op basis 
hiervan is het auditteam in staat om sterke punten en verbeterpunten te constateren. Om de 
organisatie hier ook meer inzicht te geven zijn hieronder de samenvattingen per bedrijfsaspect 
opgenomen, aan de hand van de geconstateerde verbeterpunten kan de organisatie ook zijn eigen 
verbetercyclus voeden zodat daarmee een hoger bewustzijnsniveau van veiligheid kan worden 
bereikt.  
 
Bedrijfsaspect: 1 Beleid en Leiderschap 
Sterke punten:  

- Veiligheid komt verschillende manieren als leidend aan bod, op vrijwel alle verschillende 
lagen van de organisatie. Elke medewerker toont op zijn niveau dat men veiligheid belangrijk 
vindt en handelt hier ook naar. 

- Binnen de organisatie zijn duidelijke werkafspraken die zowel techniek als gedrag adresseren. 
Medewerkers tonen een hoog niveau van competentie, waarbij men goed de relatie met 
veiligheid kan maken. De medewerkers zijn goed in staat om aan te geven op welke punten 
de werkzaamheden kunnen worden verbeterd, op dusdanige wijze, dat het niveau van 
veiligheid en gezondheid ook daadwerkelijk toeneemt. 

- Er is een zeer goede aanspreekcultuur en de hiërarchische drempels zijn zeer laag. De 
directie en management is goed betrokken bij de organisatie, diverse voorbeelden zijn 
gedurende het onderzoek gesignaleerd. 

 
Verbeterpunten: 

- Er is geen eenduidige beloningssystematiek binnen de organisatie, er zijn wel diverse 
beloningen op verschillende locaties, echter geen eenduidige structuur om gewenst gedrag 
te stimuleren. 

- Binnen de organisatie worden NEN-sessies georganiseerd om de aanwezige knelpunten 
binnen de organisatie in kaart te brengen. Er wordt door de organisatie echter niet op een 
herkenbare wijze terugkoppeling gegeven wat er met deze informatie gebeurt. De 
medewerkers hebben het gevoel dat er niets gebeurt met hun informatie. 

 
Bedrijfsaspect: 2 Kennis en vaardigheden 
Sterke punten:  

- De organisatie besteed adequaat aandacht aan competentiemanagement, medewerkers 
hebben de mogelijkheid om opleidingen te volgen. Er geldt verder een gedegen 
inwerkperiode waarbij middels een mentorperiode medewerkers de mogelijkheid krijgen om 
in het werk te groeien. 

- De scholingsmogelijkheden binnen NEN zijn goed, er wordt continu in personeel 
geïnvesteerd, waarbij men kijkt wat past binnen de mogelijkheden van zowel de organisatie 
als het individu. 

 
Verbeterpunten: 

- Men kan de operationele medewerkers van het veiligheidsteam beter opleiden zodat men 
niet enkel signaleert, maar ook oplossingsgericht samenwerkt. Het is de beleving dat de 
veiligheidsafdeling de internationale vestigingen nog onvoldoende faciliteert. 

- De huidige operationele medewerkers zijn niet op de hoogte van de laatste wijzigingen in het 
werkveld en de ontwikkelingen op dit vlak zoals deze door het NEN worden uitgedragen. Met 
name daar waar het de lokale wetgeving betreft worden lacunes geconstateerd die mogelijk 
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kunnen leiden tot ongewenste, maar ook direct onveilige en ongezonde werksituaties. Onder 
meer is vastgesteld dat de NEN 0512 niet bekend was. 

 
 
Bedrijfsaspect: 3 Primaire en secundaire processen 
Sterke punten:  

- Tekst. 
- Tekst. 
- Tekst. 

 
Verbeterpunten: 

- Tekst. 
- Tekst. 
- Tekst. 

 
Bedrijfsaspect: 4 Samenwerking met externen 
Sterke punten:  

- Tekst. 
- Tekst. 
- Tekst. 

 
Verbeterpunten: 

- Tekst. 
- Tekst. 
- Tekst. 

 
Bedrijfsaspect: 5 Leren en verbeteren 
Sterke punten:  

- Tekst. 
- Tekst. 
- Tekst. 

 
Verbeterpunten: 

- Tekst. 
- Tekst. 
- Tekst. 
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6. Opvolging van de audit volgende jaar/ cyclus 

 

Opvolging    

Bezoektype Beoordelingsaudit  

Thema(s) voor 
volgend bezoek 

Trede 4 

Aantal auditdagen VC =  Bezoek 
data 

 

Locaties Hoofdvestiging te Delft 

2 projectbezoeken – locaties nader te bepalen 

Team John Doe 

Jane Doe 

Norm(en)/schema(s) SCL Original versie 5.0 

Opmerkingen en instructies 

- 
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BIJLAGE A 
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Bijlage A – Auditplan  
 

Organisatie 

NAW-gegevens NEN 
Vlinderweg 6 
2623 AX Delft 

KvK-nummer 41150051 

Contactpersoon Dr. Jeannette M. Hofman-Züter  

Aantal vestigingen 
vallend onder audit 

1 

 

Onderzoek 

Auditdoelstelling en 
norm 

Het meten van het veiligheidsgedrag binnen de organisatie conform de 
norm: 
- Safety Culture Ladder versie 5.0;  

Soort audit SCL Original 
Beoordelingsaudit 

Niveau Trede 4 

Scope  

Uitgangspunten audit 
(aantal 
medewerkers/interviews) 

 

Mandagen (VC-tijd) VC =  

Datum (data) audit(s)  

Bijzonderheden - 
 

Auditteam 

Naam Functie Rol- & verantwoordelijkheden 

John Doe Leadauditor / teamleider Planning, beoordeling en rapportage 

Jane Doe Leadauditor Beoordeling en rapportage 

Begeleiding namens NEN 

Naam Functie Rol- & verantwoordelijkheden 

Dr. Jeannette M. Hofman-Züter Projectmanager Coördinator  

 

 

Contactinformatie auditteam & NEN 

Naam Telefoonnummer E-mailadres 

John Doe 06-12345678 john@doe.nl 

Jane Doe 06-12345679 Jane@doe.nl 

Dr. Jeannette M. Hofman-
Züter 

- Jeannette.Hofman@nen.nl 

Waarnemingsteam NEN 

Niet vastgesteld   
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Dagplanning 

Datum:  
Bedrijfsproces:  
Locatie:  
Begeleider:  

Start Onderwerp Teamlid 

  JD/ JD 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


