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Amersfoort, 10 december 2021 
 
KWA Bedrijfsadviseurs B.V. (hierna KWA) in Amersfoort is hét adviesbureau voor productiebedrijven en 
instellingen in Nederland. We werken in nagenoeg iedere sector. Gedreven en deskundige adviseurs brengen 
helderheid in de steeds complexere regelgeving. Wij helpen u met: in compliance komen en blijven, realiseren 
van (technische) projecten en veiliger maken van de werkomgeving. In bestaande situaties en bij nieuwe 
projecten. Voor nu en overmorgen. Als partner zijn wij toegewijd aan uw duurzame resultaat. Zodat u zich met 
een gerust hart kunt focussen op de dagelijkse gang van zaken. 

KWA Bedrijfsadviseurs en Veiligheidscultuur 
Sinds begin 2018 is KWA kennispartner van de Safety Culture Ladder (SCL). KWA  hanteert een gebalanceerde 
aanpak en verschillende interventies, ontwikkeld om veiligheidscultuur te verstevigen. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan alle systeemeisen van de Safety Culture Ladder én daadwerkelijk verandering in veilig gedrag 
bewerkstelligd. 
 
KWA gaat uit van de filosofie dat het minimaliseren van (verzuim)ongevallen en het optimaliseren van gezond 
werken plaats vindt door enerzijds randvoorwaardelijk te zorgen voor een veilige werkomgeving en anderzijds 
te investeren in het verkrijgen van het gewenste gedrag. Aan de hand van een nulmeting (bijvoorbeeld SAQ) 
wordt een gezamenlijk performanceverbeterplan opgesteld, waarbij op praktische wijze veiligheid bij het bedrijf 
verbetert en de Safety Culture Ladder beklommen kan worden. 

Bijdrage aan Safety Culture Ladder in 2022 
De bijdrage van KWA aan de groep Kennispartners Veiligheidsladder bestaat in 2022 uit de volgende input: 

- Relaties van KWA worden uitgenodigd om deel te nemen aan informatiemiddagen over SCL en onze 
visie op veiligheidscultuur. Hiermee wordt bekendheid met SCL bij de industrie vergroot. 

- Ervaring delen over praktische succesvolle interventies om de ladder te beklimmen. 
- Voorstellen doen, op basis van praktijkervaring met toepassing van de ladder, welke verbeteringen aan 

het instrument wenselijk of nodig zijn. 
 

Dit statement wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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