
Safety Culture Ladder 
Veiliger en gezonder werken door aandacht  
voor veiligheidscultuur en gedrag

Wilt u weten waar uw organisatie staat op het gebied van veilig en gezond 
werken? En zo nodig duidelijke stappen nemen om dit te verbeteren? Maak 
dan gebruik van de Safety Culture Ladder (SCL). Het is een methode om 
veiligheidsbewustzijn in uw organisatie te meten. Daarbij biedt het middelen 
om houding en gedrag van medewerkers te toetsen en geeft aan hoe deze 
te verbeteren. De SCL is toepasbaar in alle sectoren.



-  In hoeverre houden medewerkers 
zich aan de voorgeschreven regels? 

-  Durven collega’s elkaar aan te 
spreken op onveilig gedrag? 

-  En durft iemand het werk te  
stoppen op het moment dat  
het niet veilig lijkt?

Naast een methode om cultuur inzichtelijk 
te maken is de SCL ook een certificatie 
systeem, waarmee organisaties aantonen 
hoe ze met hun veiligheidscultuur omgaan. 
De SCL kent een schaal van 5 treden, waarbij 
trede 5 het hoogst haalbare is. Hoe hoger 
het veiligheidsbewustzijn is in een organi
satie, hoe hoger de toegekende laddertrede. 

De auditwijze is uniek. In alle lagen van  
de organisatie observeren en analyseren 
auditoren gedrag door middel van 
interviews en werkbezoeken. Er is vooral 
aandacht voor wat gedaan wordt, in plaats 
van wat wordt gezegd of geschreven. 

 

Waarom is de Safety Culture Ladder  
belangrijk voor mijn organisatie?
De SCL focust op het echte gedrag van 
de werknemers.  Er wordt specifiek 
gekeken naar de bedrijfscultuur en belicht 
daarom andere aspecten dan bijvoorbeeld 
ISO 45001 en VCA. Ook wordt een 
SCL-certificaat steeds vaker vereist bij 
aanbestedingen en opdrachten voor (inter)
nationale leveranciers zoals Prorail en 
TenneT. Ook de Governance Code Bouw 
stelt sinds 2022 de SCL verplicht.

Hoe kan ik mijn organisatie laten  
certificeren?
Op onze website staat een stappenplan 
met uitleg bij iedere stap die u kunt 
doorlopen.  
 
In het kort komt het erop neer dat u begint 
met een zelfbeoordeling. Deze beoordeling 
geeft aan op welke trede uw organisatie 
zich bevindt en het dient als basisinformatie 
voor de auditor. Voor de zelfbeoordeling 
gebruikt u onze SAQ webtool.

Daarna volgt een audit door een door  
u gekozen en bij de SCL aangesloten ge
certificeerde instelling. De gecertificeerde 
instelling verstrekt u het certificaat. 

Voor meer informatie:

https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/veiligheidsladder
https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/safety-culture-ladder-de-voordelen-op-een-rij/
https://safetycultureladder.com/goverance-code-veiligheid-in-de-bouw-gcvb-zet-veiligheidsladder-in-om-veiligheidsbewustzijn-aan-te-tonen/
https://safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/
https://safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/saq/
safetycultureladder.com

