
Self asessement Veiligheidsladder 6 -12-2019

Vraag Niv. Eis E (Eis) C (Criteria & Scores v2.8) A. (Richtlijn Auditor) Score 
max

Score 
mogelijkheden Score % Onderbouwing

2.01 T2 T2-
1.1.1

T2-1.1.1 De directie overlegt 
over het V&G-beleid.

T2-1.1.1 De directie overlegt regelmatig met 
(operationele) medewerkers over het V&G-
beleid naar aanleiding van (potentieel) 
ernstige ongevallen.

T2-1.1.1 Het gaat erom dat er tussen directie en (operationele) 
medewerkers een dialoog is over minimaal (potentieel) ernstige 
ongevallen. Dat kan via een (vast) overleg met 
vertegenwoordigers van (operationele) medewerkers, maar ook 
op andere wijzen zoals personeelsbijeenkomsten. De 
(potentieel) ernstige ongevallen hebben betrekking op het eigen 
bedrijf, de branche waarin het bedrijf werkzaam is of anderszins 
vergelijkbare bedrijven.

200 Volledig [200 pnt]
Grotendeels [160 pnt]
Deels [80 pnt]
Niet [0 pnt]

200 100,00% De onderneming houdt toolboxgesprekken met de 
medewerkers. Onderwerpen zijn (bijna) ongevallen in het 
bedrijf of in de branche of actuele veiligheidsonderwerpen 
welke in de branche spelen.

2.02 T2 T2-
1.2.2

T2-1.2.2 De directie 
communiceert duidelijk over het 
gewenste V&G-gedrag. 

T2-1.2.2 De directie heeft regels beschikbaar 
voor gewenst V&G-gedrag ingevoerd. 

T2-1.2.2 Het gaat hier niet zozeer om procedures of andere 
systeemdocumenten maar om duidelijk regels voor 
(operationele) medewerkers. Deze regels, meestal opgezet naar 
aanleiding van ongevallen, geven aan wat er van hen in de 
dagelijkse praktijk minimaal verwacht wordt. De regels dienen 
bijvoorbeeld te zijn opgenomen in bedrijfsinformatieboekjes voor 
nieuwe (operationele) medewerkers en in de aan uitvoerende uit 
te reiken projectregels. Daarnaast kunnen ze worden versterkt 
door ze op gepaste plaatsen op te hangen. Bijvoorbeeld: life 
saving rules, de 10 gouden veiligheidsregels, etc.

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Er is een goed gedocumenteerd informatieboekje met de 
meest bekende risico's en maatregelen.

2.03 T2 T2-
1.2.3

T2-1.2.3 Het management ziet 
toe op naleving van 
gedragsregels. 

T2-1.2.3 Het management controleert 
steekproefsgewijs, meestal na een ernstig 
ongeval, of medewerkers zich houden aan de 
regels. 

T2-1.2.3 Als geconstateerd wordt dat er niet volgens de regels is 
gewerkt neemt het management correctieve maatregelen. Deze 
maatregelen hebben veelal het karakter van straffen, 
aanscherpen regels, herinstructie etc. 

150 J/N [150 pnt]. 150 100,00% Het management legt de nadruk op preventie en voorlichting. 
Bij overtredingen van de bedrijfsregels worden er sancties 
opgelegd. Deze sancties zijn vermeld in het informatieboekje.

2.04 T2 T2-
1.2.4 

T2-1.2.4 (Operationele) 
Medewerkers denken zelf na 
over risico’s. 

T2-1.2.4 (Operationele) Medewerkers passen 
een risicobeoordeling toe kort voor aanvang 
van hun werkzaamheden. 

T2-1.2.4 De toepassing en de uitkomsten van de (beknopte) 
risicobeoordeling kort voor aanvang werkzaamheden worden 
niet geregistreerd, maar de medewerkers maken wel duidelijk 
dat men de risicobeoordeling uitvoert en dat actie ondernomen 
wordt op gevonden onvolkomenheden.

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% De medewerkers voeren een LMRA uit. Uit obeservaties en 
interviews blijkt dat de medewerkers risico's wegen en 
maatregelen treffen om deze te beperken.

2.05 T2 T2-
1.3.5

T2-1.3.5 De directie bestraft 
ongewenst V&G-gedrag.  

T2-1.3.5a De directie heeft een beleid 
ingevoerd voor sanctioneren van ongewenst 
V&G-gedrag.
 
T2-1.3.5b Management past sancties 
consequent toe conform het formele beleid

T2-1.3.5 Het sanctiebeleid is gedocumenteerd, goedgekeurd 
door de ondernemingsraad en gecommuniceerd naar 
(operationele) medewerkers. Het sanctiebeleid voor ongewenst 
V&G-gedrag omvat de escalatiestappen in het sanctiebeleid en 
de communicatie aan betrokken (operationele) medewerkers.

150 J/ N [60 pnt].

Volledig [90 pnt];
Grotendeels [72 pnt];
Deels [36 pnt];
Niet [0 pnt]

150 100,00% Het sanctiebeleid maakt deel uit van het informatieboekje dat 
elke medewerker heeft ontvangen. Ongewenst V&G gedrag is 
nadrukkelijk benoemd en gesanctioneerd.

2.06 T2 T2-
2.4.6

T2-2.4.6 De directie stuurt op 
V&G-gedrag dat in het verleden 
oorzaak is geweest van 
(potentieel) ernstige ongevallen. 

T2-2.4.6 De directie kent het V&G-gedrag dat 
de oorzaak is geweest van (potentieel) 
ernstige ongevallen en heeft een plan van 
aanpak om dit ongewenst V&G-gedrag tegen 
tegaan. 

T2-2.4.6 De directie heeft in kaart gebracht welke soorten V&G-
gedrag in de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaken waren 
van (potentieel) ernstige ongevallen, die een directe of indirecte 
relatie hadden met de eigen bedrijfsactiviteit. Ze kent de 
knelpunten binnen het bedrijf op het vlak van gewenst V&G-
gedrag en heeft een plan voor het komende jaar om dit aan te 
pakken.

100 Volledig [100 pnt];
Grotendeels [80 pnt];
Deels [40 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% Er is een trendanalyse gemaakt van de incidenten die zich 
hebben voorgedaan. Op basis van deze trendanalyse heeft zij 
een actieplan 2020 gemaakt. Het actieplan wotdt voortdurend 
gemonitord door leidinggevenden en tijdens 
werkplekinspecties

2.07 T2 T2-
2.5.7

T2-2.5.7 De directie heeft de 
meest bepalende risico’s 
afgedekt. 

T2-2.5.7a De directie heeft V&G-risico’s die de 
continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen 
geïdentificeerd afgedekt en gecommuniceerd 
naar het management. 

T2-2.5.7b De directie heeft een plan om deze 
risico’s te beheersen

T2-2.5.7 De directie heeft de bepalende V&G-risico’s en de 
knelpunten op bedrijfsniveau gedocumenteerd. De risicoanalyse 
dient meer te omvatten dan alleen fysieke veiligheid. Er is een 
plan van aanpak voor de meest bepalende knelpunten. Er wordt 
ad-hoc budget ter beschikking gesteld voor V&G-kosten en 
investeringen.

100 J/ N [40 pnt]

J/ N [60 pnt]

100 100,00% De knelpunten zijn benoemd in de directiebeoordeling. Er is 
een actieplan opgenomen in de directiebeoordeling. De directie 
is bereid om op ieder moment indien het nodig mocht zij 
investeringen of kosten te maken op V&G gebied.

2.08 T2 T2-
3.6.8 

T2-3.6.8 Het management 
selecteert opdrachtnemers mede 
op hun V&G-prestaties. 

T2-3.6.8 Het management gebruikt actuele 
V&G-prestaties als uitsluitingscriteria voor 
opdrachtnemers. 

T2-3.6.8 Per type opdrachtnemer zijn minimale V&G-prestatie-
eisen helder gedefinieerd. V&G-prestaties omvatten in ieder 
geval (potentieel) ernstige ongevallen en ongevalscijfers. 

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt]

150 100,00% Er zijn 2 typen opdrachtgevers: hoofdaannemers en 
onderaannemers. De risico's en maatregelen zijn benoemd in 
het handboek.

2.09 T2 T2-
3.6.9 

T2-3.6.9 Het management toetst 
de V&G-prestaties van 
opdrachtnemers. 

T2-3.6.9 Het management toetst de actuele 
V&G-prestaties van opdrachtnemers 
regelmatig en systematisch tegen heldere 
criteria.  

T2-3.6.9 Er wordt vooral getoetst op het verbeteren van het V&G 
gedrag en de daaraan gekoppelde acties/interventies. De 
resultaten worden afgezet tegen van te voren vastgelegde 
normen of doelstellingen en vormen input voor selectie en inzet 
van ((operationele) medewerkers van) opdrachtnemers.

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Gezien. Correspondentie met Schagen en Heijmans. Schagen 
is meerdere malen verzocht om een straatwerkplan. Dat werd 
niet afgegeven Alleen reactief handelen was mogelijk. Daar is 
lering uitgetrokken. Met Heijmans wordt middels een checklist 
de  mogelijke risico's van te voren in beeld gebracht en 
afspraken gemaakt hoe daarmee om te gaan en wie de 
verantwoordelijkheid neemt.

2.10 T2 T2-
3.7.10 

T2-3.7.10 Het management 
beschikt over gemandateerd 
budget voor V&G-training en 
opleiding. 

T2-3.7.10 Het management heeft een budget 
voor standaard V&G-opleidingen en 
bijscholingen.  

T2-3.7.10 Het management stelt het V&G-opleidingsplan en het 
budget bij naar aanleiding van ervaringen uit het verleden, zoals 
incidenten. Naar aanleiding van incidenten vinden er op basis 
van onderzoeksresultaten gerichte trainingen plaats. De 
trainingen en het budget zijn gericht op de oorzaken en de 
omvang van incidenten.

100 Volledig [100 pnt];
Grotendeels [80 pnt];
Deels [40 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% De directie heeft tot dusverre geen incidenten waar specifieke 
training voor nodig is. Wel heeft zij een contract met Kam-
adviseur om tijdens werkplekinspecties toolboxen te verzorgen 
en (gedrags)trainingen te verzorgen. Daarnaast houdt zij een 
opleidingsplan bij. O.a. VCA basis en VCA VOL, werken langs 
de weg, ... enz.

2.11 T2 T2-
3.7.11

T2-3.7.11 Het management 
organiseert de verplichte V&G- 
trainingen en opleidingen. 

T2-3.7.11 Het management zorgt ervoor dat 
(operationele) medewerkers beschikken over 
de door de opdrachtgevers verplicht gestelde 
trainingen. 

T2-3.7.11 Er is een bewakingssysteem, dat er voor zorgt dat alle 
ingezette personen voldoen aan de eisen van de 
opdrachtgevers.

100 Volledig [100 pnt];
Grotendeels [80 pnt];
Deels [40 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% In het digitale handboek Kam-Interactive is een module 
'personeel'. In deze module worden de kwalificaties van de 
medewerkers bijgehouden en bewaakt op verloopdata.

2.12 T2 T2-
3.8.12 

T2-3.8.12 De directie heeft een 
aparte V&G-afdeling ingericht.  

T2-3.8.12a De directie heeft de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de V&G-afdeling en de V&G-functionarissen 
gedocumenteerd. 

T2-3.8.12b De V&G-afdeling rapporteert aan 
het management over (potentieel) ernstige 
ongevallen en het voldoen aan wet- en 
regelgeving.  . 

T2-3.8.12 De V&G-afdeling is een ondersteunende stafafdeling, 
die de organisatie ondersteunt op het vlak van (management 
van) V&G. De V&G-functionarissen zijn de medewerkers van 
deze afdeling. De V&G-afdeling informeert de directie direct over 
(potentieel) ernstige ongevallen. De V&G-afdeling verzamelt 
informatie op basis van registraties en rapporteert hierover aan 
het uitvoerend management. Informatie omvat het naleven van 
het systeem en het behalen van doelstellingen. Het management 
heeft vastgelegd wie, welke informatie, wanneer aan de V&G-
afdeling dient te rapporteren.

50 J/ N [25 pnt]

J/ N [25 pnt]

50 100,00% Er is een V&G coördinator aangesteld. Hij wordt ondersteund 
door Kam-adviseur, een Hogere Veiligheidskundige. Kam-
adviseur houdt de registraties bij rapporteert aan het 
mangement. Kam-adviseur heeft regelmatig besprekingen met 
directie en leidinggevenden. Alle relevante V&G issues komen 
aan de orde inclusief voortgangbewaking van het plan.

2.13 T2 T2-
4.9.13

T2-4.9.13 Het management 
beschikt over V&G-plannen. 

T2-4.9.13a Het management heeft voor 
projecten een V&G-plan gemaakt. 

T2-4.9.13b Het management past het V&G-
plan in de praktijk toe en houdt het waar nodig 
actueel. 

T2-4.9.13 De auditor toetst dit aan de hand van het aantal 
geselecteerde projecten. 

150 J/ N [60 pnt]

Volledig [90 pnt];
Grotendeels [72 pnt];
Deels [36 pnt];
Niet [0 pnt].

92 61,33% Niet alle projecten die gemaakt worden voldoen aan de 
voorwaarden voor een (deel) V&G Plan. Te weten: 1. de bouw 
waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig 
moment meer dan 20 werknemers tegelijk aan het werk zijn; 2. 
De bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 mensdagen; 
3.Wanneer de bouw bijzondere gevaren voor werknemers met 
zich meebrengt.

2.14 T2 T2-
4.10.14 

T2-4.10.14 Het management 
past een standaard set aan V&G-
activiteiten toe. 

T2-4.10.14 Het management heeft een 
standaard set aan V&G-activiteiten 
gedefinieerd voor werkomgevingen.  

T2-4.10.14 Voor reguliere werkzaamheden en de daaraan 
verbonden risico’s is een generieke werkwijze en set aan 
beheersmaatregelen aanwezig. Deze maken onderdeel uit van 
het V&G managementsysteem en worden dus ook periodiek 
gecontroleerd, geëvalueerd en aangepast conform de PDCA 
cyclus.  

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Er wordt een generieke werkwijze gehanteerd. De V&G 
plannen worden regelmatig geaudit en indien nodig wordt het 
format aangepast.

2.15 T2 T2-
4.11.15

T2-4.11.15 Het management 
zorgt dat voldaan wordt aan de 
V&G-eisen van de 
opdrachtgevers. 

T2-4.11.15a Het management heeft de V&G-
eisen van opdrachtgevers vertaald in 
bedrijfsprocedures. 

T2-4.11.15b Het management toetst 
regelmatig of deze procedures worden 
toegepast. 

T2-4.11.15 Het management beschikt over een overzicht van 
eisen van alle opdrachtgevers. Het is transparant waar en hoe 
die specifieke eisen binnen de procedures zijn verwerkt en 
geïmplementeerd. Het management toetst bij inschrijving van elk 
project of de opdrachtgeverseisen nog actueel zijn en of nog 
steeds aan deze eisen wordt voldaan. Noodzakelijke wijzigingen 
worden aangebracht in de procedures.

50 Volledig [20 pnt];
Grotendeels [16 pnt];
Deels [8 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [30 pnt];
Grotendeels [24 pnt];
Deels [12 pnt];
Niet [0 pnt]

32 64,00% De onderneming beschikt over alle eisen van de 
opdrachtgevers. Daar worden instructies naar gehouden . GPI 
en startwerk overleg. De organisatie beschikt niet over een 
handboek waar de procedures en processen zijn omchreven.

2.16 T2 T2-
4.11.16 

T2-4.11.16 Het management 
heeft V&G-procedures 
beschikbaar in de 
werkomgeving. 

T2-4.11.16 Het management heeft alle V&G-
procedures zodanige ontsloten dat ze in elke 
werkomgeving voor (operationele) 
medewerkers toegankelijk zijn. 

T2-4.11.16 Op elke werkplek zijn procedures makkelijk 
toegankelijk voor medewerkers. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Iedere medewerker heeft het informatieboekje met veiligheids- 
en werkinstructies ontvangen en kan daar gebruik van maken. 
Tijdens werkplekinspecties blijkt dat alle bestuurders een 
exemplaar in hun auto hebben.

2.17 T2 T2-
5.12.17

T2-5.12.17 Het management 
rapporteert alle (potentieel) 
ernstige ongevallen. 

T2-5.12.17 Het management meldt en 
registreert alle (potentieel) ernstige ongevallen 
en procesverstoringen.  

T2-5.12.17 Melding en registratie vindt plaats conform de 
opdrachtgeverprocedures. Melding omvat ook melding aan 
opdrachtgever en andere betrokken partijen, zoals werkgever, 
hulpdiensten, arbeidsinspectie. Registraties van meldingen 
worden bewaard. 

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Er wordt gemeld volgens de meldingprocedure van de 
opdrachtgever. Is deze er niet dan wordt ons eigen 
meldingprocedure gebruikt. Meldingen worden geregistreerd in 
de module 'Meldingen' in het digitale handboek

2.18 T2 T2-
5.13.18

T2-5.13.18 Het management 
onderzoekt (potentieel) ernstige 
ongevallen. 

A. Het management onderzoekt alle ernstige 
ongevallen op directe oorzaken.

B. Onderzoek wordt afgerond binnen uiterlijk 
zes weken na het ongeval.

C. Onderzoeksrapporten worden minimaal 3 
jaar bewaard.

T2-5.13.18 Rapporten zijn gedocumenteerd (schriftelijk en/of 
elektronisch). Directe oorzaken zijn de in het oog springende 
oorzaken. Ze omvatten gedrag en handelingen van 
(operationele) medewerkers, werkomstandigheden en middelen 
(materiaal en materieel). 

100 Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [20 pnt];
Grotendeels [16 pnt];
Deels [8 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% Tot dusverre heeft er nog geen ongeval plaatsgevonden. Wel 
is er een procedure beschreven. In dat geval wordt ISZW 
bericht en stelt de Kam-adviseur een onderzoek in volgens de 
S137 methode. De rapportages worden minstens 3 jaar 
bewaard .

2.19 T2 T2-
5.13.19 

T2-5.13.19 Het management 
hanteert vaste procedures voor 
het afhandeling van (potentieel) 
ernstige ongevallen.

T2-5.13.19 Er zijn procedures beschikbaar 
voor het onderzoeken van (potentieel) 
ernstige ongevallen.  

T2-5.13.19 De procedures omvatten taken en 
verantwoordelijkheden over hoe te handelen met betrekking tot 
zaken zoals: informeren hulpdiensten, management, 
(operationele) medewerkers, particulieren, bevoegd gezag, 
nemen van directe acties, melden en opstarten onderzoek, 

    

100 Volledig [100 pnt];
Grotendeels [80 pnt];
Deels [40 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% In het informatieboekje is omschreven hoe te handelen bij een 
ongeval. Voor een ongevalonderzoek is er een procedure 
beschreven in het digitale handboek
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2.20 T2 T2-
5.14.20 

T2-5.14.20 Het management 
bespreekt (potentieel) ernstige 
ongevallen en genomen 
maatregelen met (operationele) 
medewerkers. 

T2-5.14.20 Managers bespreken alle 
(potentieel) ernstige ongevallen en genomen 
maatregelen binnen een redelijke termijn met 
hun (operationele) medewerkers. 

T2-5.14.20 Het management van alle niveaus bespreekt 
(potentieel) ernstige ongevallen met hun (operationele) 
medewerkers. Bijvoorbeeld door, presentatie aan (operationele) 
medewerkers, actief deelnemen aan werkoverleg, presentaties 
tijdens V&G-overlegmomenten. De auditor dient van elk ernstig 
ongeval in het afgelopen jaar te beoordelen of dit besproken is 
met (operationele) medewerkers binnen een kwartaal na datum 
ernstig ongeval.

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Van ieder (potentieel) ernstig ongeval wordt een 
toolboxmeeting gemaakt. De toolbox wordt door het 
management en/of de Kam-adviseur besproken. Van de 
toolbox wordt een deelname registratie gemaakt.

2.21 T2 T2-
5.14.21 

T2-5.14.21 De directie neemt 
maatregelen na (potentieel) 
ernstige ongevallen. .  

T2-5.14.21a De directie neemt bij alle 
(potentieel) ernstige ongevallen direct 
maatregelen. 

T2-5.14.21b De directie ontvangt rapportages 
van alle (potentieel) ernstige ongevallen en 
neemt corrigerende maatregelen. 

T2-5.14.21 De directe maatregelen naar aanleiding van 
(potentieel) ernstige ongevallen zijn gericht op schadebeperking, 
herstel en het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van de 
functionaliteit. De directe maatregelen zijn schriftelijk vastgelegd. 
De manager en de eerstelijnsmanager ontvangen een kopie van 
het rapport. Corrigerende maatregelen zijn gericht op 
voorkoming van herhaling. Ze nemen de oorzaken van het 
ongeval in de toekomst weg en zijn gericht op de directe 
oorzaken van het ongeval. Onderzoeken en maatregelen 
worden schriftelijk vastgelegd. 

50 Volledig [30 pnt];
Grotendeels [24 pnt];
Deels [12 pnt]
Niet [0 pnt].

Volledig [20 pnt];
Grotendeels [16 pnt];
Deels [8 pnt]
Niet [0 pnt].

50 100,00% Er worden reactieve maatregelen getroffen om(verdere) 
ongevallen te voorkomen of schade te beperken. Een 
registratie vindt plaats in de meldingen module. Op basis van 
een trendanalyse worden er preventieve maatregele 
voorgesteld.

2.22 T2 T2-
5.14.22

T2-5.14.22 De directie informeert 
betrokkenen over het ernstig 
ongeval en de genomen 
maatregelen. 

T2-5.14.22 De directie informeert direct na elk 
ernstig ongeval de betrokkenen over het 
ongeval, de oorzaak en de genomen 
maatregelen. 

T2-5.14.22 Betrokkenen zijn: slachtoffer, managers, collega’s, 
opdrachtgever, arbeidsinspectie, etc. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% De procedure is benoemd in het informatieboekje. Tot dusverre 
is het niet nodig geweest.

2.23 T2 T2-
5.14.23 

T2-5.14.23 Het management 
toont betrokkenheid bij derden 
die schade hebben geleden. 

T2-5.14.23 Management participeert actief in 
de communicatie met derden die aanzienlijke 
materiële schades hebben geleden. 

T2-5.14.23 Aanzienlijke schade is enerzijds gerelateerd aan de 
omvang van de schade (€ 500,000), anderzijds aan de 
emotionele waarde voor degene die de schade leidt. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

40 80,00% De onderneming is zeker geinteresseerd in gedupeerden en 
zal haar hulp en ondersteuning aanbieden.

2.24 T2 T2-
5.15.24

T2-5.15.24 Eerstelijnsmanagers 
hebben na (potentieel) ernstige 
ongevallen extra aandacht 
tijdens V&G-inspecties 
werkomgeving. 

T2-5.15.24 Eerstelijnsmanagers controleren 
na (potentieel) ernstige ongevallen alle 
werkomgevingen op de aanwezigheid van 
soortgelijke oorzaken en knelpunten, die 
eerder tot het ernstige ongeval hebben geleid. 

T2-5.15.24 De essentie is dat na (potentieel) ernstige ongevallen 
ook de andere werkomgevingen worden onderzocht. Dit om vast 
te stellen of ook hier maatregelen nodig zijn om soortgelijke 
ongevallen te voorkomen. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Alle leidiinggevenden worden in kennis gesteld (Gerard, 
Andries en Wim). Indien zich  soorgelijke situaties kunnen 
voordoen zullen ze ook op andere locaties maatregelen treffen.

2.25 T2 T2-
5.15.25

T2-5.15.25 Eerstelijnsmanagers 
zien toe op naleving van 
procedures tijdens V&G-
inspecties werkomgeving. 

T2-5.15.25 Eerstelijnsmanagers spreken 
(operationele) medewerkers aan als 
geconstateerd wordt dat (operationele) 
medewerkers niet volgens de V&G-regels 
werken. 

T2-5.15.25 Uit de rapportage van inspecties blijkt dat niet alleen 
technische zaken maar ook gedrag en de werking en naleving 
van procedures worden bekeken. En dat hier –waar nodig- actie 
wordt genomen. De auditor toetst dit door middel van interviews 
met (operationele) medewerkers en door controle op de 
werkomgeving. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Tijdens werkplekinspecties en interviews blijkt dat de 
medewerkers goed geinformeerd zijn over het aard van het 
werk, de risico's van het werk en welke maatregelen getroffen 
moeten worden. Er is regelmaitg toezicht van een 
(meewerkende) leidinggevende.

2.26 T2 T2-
5.16.26 

T2-5.16.26 Het management 
bespreekt V&G-gedrag in V&G-
bijeenkomsten. 

T2-5.16.26 Het management zorgt ervoor dat 
in alle V&G-bijeenkomsten V&G-gedrag een 
onderwerp van gesprek is. 

T2-5.16.26 In registraties is vastgelegd welke aandachtspunten 
ten aanzien van V&G-gedrag besproken zijn en welke acties zijn 
benoemd. 

100 Volledig [100 pnt];
Grotendeels [80 pnt];
Deels [40 pnt];

  

100 100,00% Er worden toolboxen gehouden en 2x per jaar vindt er een 
V&G overleg plaats met een aansprekend V&G onderwerp.

2.27 T2 T2-
6.17.27

T2-6.17.27 Het management 
voert audits uit op V&G-
gedragsaspecten. 

T2-6.17.27a Het management audit het 
gehele V&G-managementsysteem op 
gedragsaspecten. 

T2-6.17.27b De directie beoordeelt de 
resultaten van V&G-gedragsaudits en gebruikt 
deze om het V&G-bewustzijn te verbeteren. 

T2-6.17.27 De term V&G-gedragsaudits heeft in dit kader alleen 
betrekking op de interne, door het bedrijf zelf geplande en 
uitgevoerde V&G-gedragsaudits. Het bedrijf heeft een vaste 
systematiek om V&G-gedragsaspecten voldoende aandacht te 
geven binnen de audits. De audits mogen geïntegreerd zijn in 
andere audits, zoals systeemaudits, mits aantoonbaar is dat 
V&G-gedrag voldoende aparte aandacht krijgt. 

50 Volledig [20 pnt];
Grotendeels [16 pnt];
Deels [8 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [30 pnt];
Grotendeels [24 pnt];
Deels [12 pnt];

50 100,00% Gedrag is een integraal onderdeel van de audits en werkplek-
inspecties.Zie de checklist.

2.28 T2 T2-
6.18.28 

T2-6.18.28 Managers ontvangen 
regelmatig V&G-statistieken. 

T2-6.18.28 Het management ontvangt 
regelmatig statistieken over de V&G-
prestaties van het eigen bedrijf. 

T2-6.18.28 De informatie wordt verspreidt over verschillende 
uitvoerende niveaus in het bedrijf (directie, hoger management, 
middenmanagement en eerstelijnsmanagement). De statistieken 
zijn afgestemd op de verschillende ontvangers. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% De Kamcoördinator maakt regelmatig rapportages en 
statistieken voor leidinggevenden. Statistieken kunnen realtime 
bekeken worden in het digitale handboek.

2.29 T2 T2-
6.18.29

T2-6.18.29 De directie informeert 
regelmatig de branche. 

T2-6.18.29 De directie levert regelmatig de 
eigen V&G-statistieken aan de branche. 

T2-6.18.29 Er zijn afspraken met de branche over de statistieken 
(welke) en de wijze waarop deze dienen te worden aangeleverd. 
In ieder geval worden statistieken aangeleverd over (potentieel) 
ernstige ongevallen en ongevallen. 

50 J/ N [50 pnt] 50 100,00% Periodiek stelt zij het CBS en op vragen van haar branche-
organisatie deze op de hoogte

3.01 T3 T3-
1.1.1

T3-1.1.1 De directie bespreekt 
V&G-doelstellingen en 
speerpunten.

T3-1.1.1 De directie bespreekt regelmatig 
doelstellingen, speerpunten, voortgang en 
resultaten van V&G met managers.

T3-1.1.1 Doelstellingen, speerpunten en het plan om deze te 
bereiken zijn gedocumenteerd en gecommuniceerd in de 
organisatie. De doelstellingen omvatten in ieder geval V&G-
gedragsonderwerpen en hiermee samenhangende 
verbeterinitiatieven. De eerder behaalde resultaten worden 
gerelateerd aan de doelstellingen.

200 Volledig [200
Grotendeels [160]
Deels [80]
Niet [0]

200 100,00% Ieder jaar wordt er een V&G plan gemaakt door de 
Kamcoördinator waar gepland worden: werkplekinspecties, 
audits, trainingen, cursussen, toolboxen, PMO onderzoek. 
Deze wordt besproken in het MT (Gerard, Andires en Wim).

3.02 T3 T3-
1.1.2 

T3-1.1.2 De directie werkt samen 
met (operationele) medewerkers 
aan verbetering van het V&G-
beleid. 

T3-1.1.2a De directie bespreekt regelmatig 
met een adviserend orgaan van (operationele) 
medewerkers het V&G-beleid. 

T3-1.1.2b Het adviserend orgaan draagt bij 
aan de verbetering van gewenst V&G-gedrag. 
Dit adviserend orgaan richt zich vooral op het 
realiseren van concrete V&G-verbeteracties. 

T3-1.1.2 De directie heeft een adviserend orgaan van 
medewerkers samengesteld. Hierin nemen vertegenwoordigers 
van alle relevante bedrijfsfuncties deel, ook operationele 
medewerkers. Het adviesorgaan voert een actieve en leidende 
rol uit bij het verbeteren van V&G-gedrag/-bewustzijn in het 
bedrijf. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de werkstructuur van dit 
adviesorgaan en de wijze waarop concrete verbetervoorstellen 
opgepakt worden. Actief houdt onder andere directe 
communicatie in met de (operationele) medewerkers.

200 J/ N[ 80 pnt]

Volledig [120 pnt];
Grotendeels [96 pnt];
Deels [48 pnt];
Niet [0 pnt].

0 0,00% De organisatie is te klein. Met ca. 10 medewerkers en max 10 
inleen werken directie zelf mee en staan ze tussen de 
medewerkers.De organistie is plat en er is dagelijks contact 
met alle medewerkers.

3.03 T3 T3-
1.1.3

T3-1.1.3 Het management 
communiceert over V&G volgens 
een vaste structuur. 

T3-1.1.3a Het management organiseert V&G-
overleg en bespreekt op alle niveaus V&G-
kwesties met (operationele) medewerkers.  

3-1.1.3b Het overleg vindt plaats volgens een 
afgesproken en vastgelegde regelmaat.

T3-1.1.3c In het overleg komen in ieder geval 
aan de orde: V&G-gedragsdoelstellingen, 
behaalde resultaten, (ernstige) ongevallen en 
knelpunten

T3-1.1.3 De vaste communicatie structuur borgt dat elke 
manager V&G-kwesties met zijn medewerkers deelt en 
bespreekt. Overleg dient met enige regelmaat plaats te vinden 
en niet tijdelijk of in een specifiek geval. 

200 Volledig [80 pnt];
Grotendeels [64 pnt];
Deels [32 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [40 pnt];
Grotendeels [32 pnt];
Deels [16 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [80 pnt];

200 100,00% Er zijn 3 overlegvormen: 1. dageijks werkoverleg waar ook 
V&G besproken wordt; 2. Toolboxmeetings, waar een actueel 
onderwerp besproken wordt maar wat ook als kapstok voor 
V&G overleg wordt gebruikt;3 er vindt 2x per jaar (bouwvak en 
kerst) een V&G overleg plaats met alle medewerkers volgens 
een agenda wat ook genotuleerd wordt.

3.04 T3 T3-
1.2.4

T3-1.2.4 De directie bevordert 
actief gewenst V&G-gedrag. 

T3-1.2.4 De directie voert regelmatig acties 
uit, gericht op het bereiken van gewenst 
(persoonlijk) V&G-gedrag  

T3-1.2.4 Acties zijn geplande acties en dienen in ieder geval 
gericht zijn op de (eigen) medewerkers. De acties zijn verspreid 
over het jaar en gericht op de actualiteit op basis van trends, 
incidenten, etc. Een actie omvat de inzet van verschillende 
communicatiemiddelen voor hetzelfde thema, bijvoorbeeld: ...

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Naast de toolboxmeetings zijn er acties zoals: uitreiken nieuwe 
veiligheidsvestjes en inname verkleurde og gescheurde 
vestjes; Tijdens hitte verstrekken van parasols, verschuiven 
van werktijden, extra drinkpauzes. Tijden koude extra tijd voor 
opwarmen, verstrekken van mutsen e.d.

3.05 T3 T3-
1.2.5 

T3-1.2.5 Het management 
observeert en bespreekt houding 
en gedrag van medewerkers. 

T3-1.2.5 Het management voert gerichte 
gedragsobservaties uit.  

T3-1.2.5 Het management is in staat om gedragsobservaties uit 
te voeren. Observaties zijn gericht op veiligheidsbewustzijn en 
veilig bewust handelen en worden regelmatig uitgevoerd op 
kantoor en/of op locatie. Het is essentieel dat geobserveerde 
medewerkers tijdens de observaties terugkoppeling krijgen over 
hun gedrag en handelingen. Het observeren en bespreken van 
gedrag kan tijdens (geplande) observatierondes of gewoon in de 
dagelijkse werksituaties.

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Het management bevindt zich dagelijks op de werkvloer en 
heeft een hoog veiligheidsbewustzijn. Dat wordt gedeeld met 
de medewerkers. Medewerkers worden gewezen op 
gevaarlijke situaties en gevaarlijk gedrag wordt niet 
geaccepteerd en gecorrigeerd.

3.06 T3 T3-
1.2.6

T3-1.2.6 (Operationele) 
Medewerkers melden risico’s. 

T3-1.2.6 (Operationele) Medewerkers melden 
geconstateerde risico’s na het toepassen van 
een risicobeoordeling kort voor aanvang van 
hun werkzaamheden. 

T3-1.2.6 De uitkomsten van de (beknopte) risicobeoordeling kort 
voor aanvang werkzaamheden worden door medewerkers 
gemeld aan de leidinggevende en door de afdeling V&G 
geregistreerd, denk aan afwijkingen, tekortkomingen e.d. De 
registratie is bedoeld om feedback te geven aan de organisatie 
en er van te leren. Het dient zowel door beoordeling van 
registraties als door interviews met (operationele) medewerkers 
te worden geverifieerd.

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

0 0,00% De medewerkers delen dat wel. Niet altijd tijdig. Zonder vorm 
van registratie. Dat is een verbeterpunt van de organisatie.

3.07 T3 T3-
1.2.7

T3-1.2.7 (Operationele) 
Medewerkers evalueren V&G in 
de dagelijkse praktijk. 

T3-1.2.7 (Operationele) Medewerkers 
evalueren met hun managers regelmatig V&G 
in de praktijk. 

T3-1.2.7 (Operationele) Medewerkers en managers bespreken 
regelmatig V&G: wat gaat goed, wat kan beter en hoe kan het 
beter. Dat kan op vaste overlegmomenten maar ook informeel 
tijdens de koffie als het maar op regelmatige basis is door 
meerdere (verschillende) personen.

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

120 80,00% De evaluatie vindt vrijwel dagelijks plaats tijdens het 
werkoverleg en in de pauzes. Dat gebeurt informeel en zonder 
registratie. Tijdens toolboxmeetings en werkplekinspecties zijn 
er formele overlegmomenten waarbij de auditor ook vraagt 
naar hetgeen de medewerkers beighoudt t.a.v. V&G, 
incidenten in het verleden, mogelijke verbetermaatregelen.

3.08 T3 T3-
1.3.8 

T3-1.3.8 De directie beloont 
medewerkers voor goede V&G-
prestaties. 

T3-1.3.8a De directie past een 
beloningssysteem toe voor medewerkers op 
basis van hun persoonlijke V&G-prestaties. 

T3-1.3.8a De directie weegt bij promoties de 
V&G-prestaties mee. 

T3-1.3.8 De beloning wordt gegeven op basis van persoonlijke 
V&G-prestaties. De aard van de beloning doet er op zich niet 
toe, bijvoorbeeld: eervolle vermelding, prijs, presentje, bedrag. 
Essentieel is dat de beloning gebaseerd is op activiteiten of 
acties, die onder de directe taken of verantwoordelijkheden van 
de beoordeelde vallen. Of op basis van SMART doelstellingen, 
die door de beoordeelde direct te beïnvloeden zijn. Promotie 
hoeft niet alleen beperkt te zijn tot promotie naar een andere 
functie. Kan ook in de functie (junior, medior, senior). De 
beoordeling dient transparant plaats te vinden, incl. 
documentatie.

150 Volledig [75 pnt];
Grotendeels [60 pnt];
Deels [30 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [75 pnt];
Grotendeels [60 pnt];
Deels [30 pnt];
Niet [0 pnt].

75 50,00% De organisatie is te klein om daar vorm aan te geven. V&G is 
altijd een teamprestatie van koppel(s) straatmakers. De 
medewerkers worden wel jaarlijks beoordeeld. In de 
beoordeling wordt V&G gedrag meegewogen.

3.09 T3 T3-
1.3.9

T3-1.3.9 De directie stimuleert en 
beloont uitzonderlijke V&G-
prestaties.

T3-1.3.9a De directie past een systeem toe 
voor beoordeling van de beste V&G-prestatie.

T3-1.3.9b De directie past een 
beloningssysteem toe voor het beste V&G-
verbeteridee.

T3-1.3.9 Er dienen duidelijke selectiecriteria te zijn op basis 
waarvan het idee/de prestatie geselecteerd wordt. De procedure 
en de resultaten dienen duidelijk gecommuniceerd te zijn. 
Beoordelingen voor de beste V&G-prestatie kunnen worden 
toegepast op verschillende niveaus: bedrijfsonderdeel, werk, 
team, uitvoerende, etc. De aard van de beloning doet niet ter 
zake, bijvoorbeeld prijs, presentje of bedrag. Uit het aantal 
inzendingen blijkt dat het systeem werkt.

150 J/ N [90 pnt]

J/ N [60 pnt]

0 0,00% De organisatie is daar te klein voor. 
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Vraag Niv. Eis E (Eis) C (Criteria & Scores v2.8) A. (Richtlijn Auditor) Score 
max

Score 
mogelijkheden Score % Onderbouwing

Van de Bunt Projecten b.v.

3.10 T3 T3-
1.3.10

T3-1.3.10 Het management 
neemt actie bij overtredingen van 
gedragsregels.

T3-1.3.10a Het management beschikt over 
een registratiesysteem voor overtredingen 
van gedragsregels.

T3-1.3.10b Het management gebruikt deze 
registraties als input voor beoordelings- en/of 
functioneringsgesprekken.

T3-1.3.10c Het management beschikt over 
procedures voor het nemen van maatregelen.

T3-1.3.10 Eerstelijnsmanagers houden registraties bij van het 
aanspreken van (operationele) medewerkers. De procedures 
voor het nemen van passende maatregelen bij ongewenst V&G-
gedrag omvatten de definities van onacceptabel gedrag en de 
rol en mogelijkheden van verantwoordelijke managers om bij 
controle op gewenst gedrag corrigerend op te treden. Het 
management dient voorbeelden van toepassing te kunnen laten 
zien voor eigen (operationele) medewerkers of subcontractors. 
De auditor dient te verifiëren in hoeverre individuele 
(operationele) medewerkers op de hoogte zijn van de 
gedragsregels en de gevolgen als men zich niet conform 
gedraagt.

150 Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

J/ N [30 pnt]

150 100,00% Leidinggevenden houden registraties bij en melden dat bij de 
Kamcoördinator. De registraties worden in het 
personeelsdossier bewaard. In het informatieboekje zijn de 
sanctiemaatregelen benoemd. De medewerkers worden 
getoetst op het bestaan en de toepassing van de sacnties. Tot 
dusverre zijn er nog geen sancties nodig geweest.

3.11 T3 T3-
2.4.11

T3-2.4.11 De directie heeft beleid 
ten aanzien van V&G-gedrag. 

T3-2.4.11a De directie heeft het voor het 
bedrijf meest gewenste V&G-gedrag 
gedefinieerd en uitgesproken.

T3-2.4.11b De directie heeft de stappen om te 
komen tot het gewenste V&G-gedrag op 
systematische wijze in kaart gebracht en 
vastgelegd in lange termijn doelstellingen.

T3-2.4.11 Om V&G-gedrag te managen moet men eerst een 
goed beeld hebben welk gewenst V&G-gedrag het meest 
kritische is. Het gaat hier om een systematische en structurele 
aanpak die verder gaat dan het reactief (ad hoc) aanpakken van 
oorzaken van (potentieel) ernstige ongevallen. Er wordt daarom 
ook stelselmatig informatie over (on) gewenst V&G-gedrag 
verzameld uit verschillende bronnen, zoals beoordelingsrondes, 
Taak Risico Analyses en bijeenkomsten met management en 
medewerkers. Het ambitieniveau is gericht op de langere termijn 
en het maken van een cultuuromslag.

100 Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [40 pnt];
Grotendeels [32 pnt];
Deels [16 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% Het informatieboekje is helder beschreven wat voor V&G 
gedrag gewenst is en wat niet getolereerd wordt. Ongewent 
V&G gedrag wordt op het werk gecorrigeerd door de 
leidinggevende; Werkplekinspectes, V&G plannen en TRA 
worden de resultaten gedeeld met de medewerkers . Het 
ambitieniveau is hoog (trede 4) en het bewustzijnsniveau van 
de medewerkers is al op een hoog peil.

3.12 T3 T3-
2.4.12

T3-2.4.12 De directie stuurt 
verbetering van V&G-gedrag 
planmatig aan. 

T3-2.4.12 De directie heeft het managen van 
V&G-gedrag geïntegreerd in de jaarplannen. 

T3-2.4.12 Het management heeft V&G geïntegreerd in de totale 
bedrijfsvoering. Het geïntegreerde jaarplan omvat zaken als: 
doelstellingen voor V&G-gedrag, opleidingen en training 
sleutelfunctionarissen, duidelijke communicatie over gewenst 
V&G-gedrag in de managementlijn en met (operationele) 
medewerkers, monitoring en metingen van daadwerkelijk V&G-
gedrag, bijsturen van V&G-gedrag n.a.v. de monitoring.

100 Volledig [100 pnt];
Grotendeels [80 pnt];
Deels [40 pnt];
Niet [0 pnt].

40 40,00% Er is een jaarplan. Er ontbreekt nog een duidelijke 
doelstellingen omtrent V&G gedrag, monitoring en wijze van 
meting. De basis is aanwezig maar behoeft verdieping.

3.13 T3 T3-
2.5.13

T3-2.5.13 De directie stelt budget 
ter beschikking voor V&G. 

T3-2.5.13 Het management heeft de in een 
jaarplan opgenomen V&G-activiteiten voorzien 
van bijbehorende budgetten. 

T3-2.5.13 De directie kent de kosten van incidenten en stelt 
gemandateerde budgetten ter beschikking voor V&G activiteiten. 
De V&G-activiteiten omvatten meer dan alleen knelpunten van 
risicobeheersing. Ze zijn met name gericht op verbetering van 
veilig gedrag.

100 Volledig [100]
Grotendeels [80]
Deels [40]
Niet [0]. 

0,00%

3.14 T3 T3-
2.5.14 

T3-2.5.14 De directie grijpt in als 
blijkt dat V&G niet gegarandeerd 
kan worden binnen budget. 

T3-2.5.14a Het management escaleert naar 
de directie als blijkt dat V&G niet 
gegarandeerd kan worden binnen het 
gemandateerde budget.

T3-2.5.14b De directie neemt maatregelen om 
V&G-problemen op te lossen. 

T3-2.5.14 De directie kan aantonen dat zij wordt geïnformeerd 
wanneer noodzakelijke V&G- maatregelen grote (financiële) 
consequenties hebben en dat zij daar het nodige aanvullende 
budget voor ter beschikking heeft gesteld.

100 Volledig [40 pnt];
Grotendeels [32 pnt];
Deels [16 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];

  

100 100,00% Management en directie zijn hetzelfde. De bedrijfsleiding zal 
nooit concessies doen ten opzichte van V&G maatregelen. 
Indien er aanvullende middelen nodig zijn dan wordt dat 
geregeld.

3.15 T3 T3-
3.6.15

T3-3.6.15 Het management 
stemt het V&G 
managementsysteem af met 
opdrachtnemers. 

T3-3.6.15 Het management stemt het eigen 
V&G-management-systeem af met dat van de 
meest bepalende opdrachtnemers.  

T3-3.6.15 Er worden afspraken gemaakt daar waar systemen 
elkaar overlappen, niet op elkaar aansluiten of zelfs elkaar in de 
weg zitten. 

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Ons eigen V&G plan wordt aangeboden aan de 
directie/projectleiding. In een eerste bouwteamoverleg wordt 
ons deel V&G plan besproken t.o.v. het integrale V&G plan en 
bepaald waar extra risico's zijn en welke maatregelen moeten 
worden getroffen.

3.16 T3 T3-
3.6.16

T3-3.6.16 Het management past 
een formele selectieprocedure 
voor opdrachtnemers toe waarin 
V&G is geïntegreerd. 

T3-3.6.16 Het management selecteert 
opdrachtnemers op basis van een formele 
selectieprocedure. 

T3-3.6.16 In een beschikbare procedure is opgenomen op welke 
wijze de V&G-prestaties afgewogen worden tegen de overige 
eisen. V&G-prestaties dienen volgens een vaste procedure 
gedocumenteerd te worden en substantieel in de selectie te 
worden meegewogen. V&G-prestaties omvatten meer dan alleen 
ongevallencijfers. De opdrachtnemers moeten ook beleid 
hebben om hun ongevallencijfers/IF rate te verlagen. V&G-
prestaties worden actief getoetst. Er wordt vooral getoetst op het 
verbeteren van het V&G gedrag en de daaraan gekoppelde 
acties/interventies.

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% VdB bepaalt in de aanbiedingsfase of zij ook gaat aanbieden. 
Zij wil van de directie een V&G plan ontwerpfase ontvangen 
en/of een V&G plan uitvoeringsfase. Op grond van tekenngen, 
observaties, Google Maps en de genoemde risico's in het v&G 
plan bepaalt zij of zij gaat aanbieden. Het kan zijn dat zeij vn de 
hoofdaannemer aanvullende veiligheidsmaatregelen verlangt 
of dat zij dat meeneemt in haar prijsaanbieding. Nadat er over 
gecommuniceerd is. Indien het als te risicovol wordt 
beoordeeld, wordt er geen aanbieding gemaakt. De doelstelling 
is altijd 0 ongevallen  = IF cijfer 0

3.17 T3 T3-
3.6.17

T3-3.6.17 Het management stelt 
zeker, dat V&G volledig in de 
contracten met opdrachtnemers 
is opgenomen. 

T3-3.6.17a Het management neemt de 
relevante V&G afspraken en eisen in de 
contracten met opdrachtnemers op. 

T3-3.6.17b Het management stelt dezelfde 
V&G-eisen aan opdrachtnemers als binnen 
het eigen bedrijf.

T3-3.6.17 Ten aanzien van de afspraken en eisen kan gedacht 
worden aan zaken als: de geldende V&G-normen (wettelijk, 
branche, opdrachtgever en bedrijfsinterne), eisen aan het V&G-
managementsysteem, aanleveren en afstemming PRI&E/V&G-
werkplannen, V&G-coördinatie, overleg, toezicht, kennis, 
opleiding en vakbekwaamheid (operationele) medewerkers, 
aanwezigheid en geldigheid van certificaten, kritische 
arbeidsmiddelen, regels, voorschriften, instructies, 
startwerkbesprekingen, sanctiesysteem. 

150 Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [90 pnt];
Grotendeels [72 pnt];
Deels [36 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Het V&G plan en alle relevante  eisen t.a.v. V&G op het werk 
maken deel uit van het  contract met de hoofdaannemer. Alle 
medewerkers hebben een VCA certificaat. Al het gereeschap 
is gekeurd. Alle nodig PBM is aanwezig of verstrekt. De V&G 
coördinatie is vastgelegd en beproken met opdrachtgever en 
medewerkers. Indien de hoofdaannemer geen aanvullende 
voorschrijften heeft wordt er gewerkt volgens het eigen 
informatieboekje.

3.18 T3 T3-
3.6.18 

T3-3.6.18 Het management zorgt 
ervoor dat ((operationele) 
medewerkers van 
opdrachtnemers voldoen aan de 
V&G-eisen.

T3-3.6.18 Het management borgt dat 
((operationele) medewerkers van) 
opdrachtnemers, die niet aan de regels 
voldoen, worden uitgesloten van 
werkzaamheden.

T3-3.6.18 Er dienen V&G-eisen beschikbaar te zijn per type 
opdrachtnemer. V&G-prestaties dienen actief te worden getoetst 
en er dient een sanctiesysteem te zijn op bedrijf- en medewerker 
niveau. Er wordt vooral getoetst op verbetering van V&G gedrag 
en de daaraan gekoppelde acties/interventies. Het bedrijf heeft 
gedocumenteerd welke bedrijven en welke personen niet meer 
worden ingezet. Hierop vindt systematisch controle en toezicht 
plaats.

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Opdrachtnemers ontvangen bij de contractdocumenten het 
V&G boekje. Dat geldt ook voor ZZp-ers. Indien medewerkers 
van onderaannemers of ZZP-ers zich niet houden aan onze 
bedrijfsregels worden zij daarop geattendeerd. Het niet 
opvolgen van onze instructies leidt tot beëindiging van de 
overeenkomst en verwijdering van het werk.

3.19 T3 T3-
3.7.19

T3-3.7.19 Het management zorgt 
ervoor dat medewerkers aan de 
V&G-competenties van hun 
functie voldoen. 

T3-3.7.19a Het management heeft voor elke 
functie en relevante rollen de V&G-
competentieeisen vastgelegd

T3-3.7.19b Het management heeft per 
medewerker vastgelegd in welke mate deze 
aan de V&G-competenties van de functie 
voldoet. 

T3-3.7.19 Rollen zijn activiteiten die niet functie specifiek zijn, 
bijvoorbeeld bedrijfshulpverlener, incidentenonderzoeker, 
auditor. De competentieeisen zijn vastgesteld op basis van 
wettelijke eisen en V&G-risicobeoordeling en zijn vastgelegd in 
minimum termen van specifieke opleiding, ervaring, 
vaardigheden en training. Naast kennis competenties dienen de 
eisen ook sociale vaardigheden en gedragsaspecten te 
omvatten. Opleidingen en trainingen die nodig zijn om aan de 
competentie-eisen te voldoen zijn gedefinieerd en vastgelegd: 
trainingsduur, inhoud, middelen. Voor managers geldt dat zij 
V&G-praktijkervaring hebben, passend bij hun functie. Waar 
mogelijk worden trainingen afgesloten met een kennis en/of 
vaardigheden toets. Trainingen en opleidingen omvatten ook 
training-on-the-job. Er is een opleidingsplan waarin de 
individuele opleidingen van (operationele) medewerkers zijn 
opgenomen. Resultaten van eerdere opleiding, ervaring en 
training worden gedocumenteerd en bewaard.

100 Volledig [40 pnt];
Grotendeels [32 pnt];
Deels [16 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% De rollen zijn vastgelegd in het digitaal handboek. De functies 
zijn vastgelegd in het informatieboekje. Leidinggevende 
beschikken over een VOL-VCA. Overige medewerkers 
minstens een Basis -VCA. De Kamcördinator is een Hogere 
Veiligheidskundige. Trainingen on the job vinden plaats 
middels toolboxmeetings. Er is een opleidingsplan op basis 
van het competentieoverzicht en de Skill matrix.

3.20 T3 T3-
3.7.20

T3-3.7.20 Het management past 
V&G-praktijkbeoordelingen toe.

T3-3.7.20a Het management voert regelmatig 
praktijkbeoordelingen uit. 

T3-3.7.20b Het management betrekt V&G-
deskundigen bij de praktijkbeoordelingen. 

T3-3.7.20 Praktijkbeoordelingen zijn er op gericht dat iedere 
medewerker regelmatig individueel geobserveerd en beoordeeld 
wordt in de uitvoering van zijn/haar functie. De beoordeling is 
gericht op veilig en gezond handelen en V&G-bewustzijn. 
Praktijkbeoordelingen en de borging ervan zijn opgenomen in 
het V&G managementsysteem. V&G-deskundigen beschikken 
minimaal over een certificaat middelbaar veiligheidskundige of 
gelijkwaardig. Betrokkenheid van V&G-deskundigen hoeft niet 
altijd en kan in de vorm van steekproeven, vaststellen 
aandachtspunten, trainen van leidinggevenden, bewaken 
kwaliteit uitvoering.

100 Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [40 pnt];
Grotendeels [32 pnt];
Deels [16 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% Een deel van de werkplekinspecties wordt uitgevoerde door 
een HVK. In de inspecties vinden ook toetsingen en trainingen 
on the job plaats van de medewerkers. Beoordelingen maken 
deel uit van de werkplekinspectierapportage.

3.21 T3 T3-
3.8.21

T3-3.8.21 De manager van de 
V&G-afdeling rapporteert direct 
aan (een lid van) de directie. 

T3-3.8.21 De manager van de V&G-afdeling 
informeert de directie direct over V&G 
prestaties en resultaten. 

T3-3.8.21 De V&G-afdeling heeft direct toegang tot de directie 
en de communicatie met de directie is goed geborgd. De V&G-
afdeling rapporteert regelmatig aan de directie over ongevallen, 
niet voldoen aan wet- en regelgeving, het naleven van het V&G-
systeem en het behalen van V&G-doelstellingen. De 
rapportagefrequentie sluit aan op het aantal 
incidenten/meldingen. 

50 J/ N [50 pnt] 50 100,00% De directie is ook de bedrijfsleiding en houdt registraties en 
rapportages bij. De Kamcoördinator (extern) heeft direct 
contact met de directie en zit regelmatig in een overleg. De 
directie ontvangt periodiek ee overzcht met alle regsitraties 
maar kan deze ook realtime inzien in het digitale handboek.

3.22 T3 T3-
3.8.22

T3-3.8.22 De V&G-afdeling 
bestaat uit deskundige 
functionarissen.  

T3-3.8.22a Het management heeft de 
competenties van alle V&G-functionarissen 
vastgelegd. 

T3-3.8.22b Alle V&G-functionarissen zijn 
deskundig. 

T3-3.8.22 Alle V&G-functionarissen beschikken minimaal over 
het certificaat middelbaar veiligheidskundige of gelijkwaardig 
(bijvoorbeeld specifieke kennis/ervaring op V&G-gebied of 
bepaalde disciplines). Naast de noodzakelijke theoretische 
kennis zijn ook relevante vaardigheden, ervaringen en 
gedragscompetenties gedefinieerd. 

50 Volledig [20 pnt];
Grotendeels [16 pnt];
Deels [8 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [30 pnt];

50 100,00% Leidinggevenden zijn in het bezit van een VOL-VCA. De Kam-
coördinator is een Hogere Veiligheidskundige. De rol staat 
omschreven in het digitale handboek.

3.23 T3 T3-
3.8.23 

T3-3.8.23 De V&G-afdeling 
analyseert behaalde V&G-
prestaties.  

T3-3.8.23 De V&G-afdeling doet een gedegen 
analyse op basis van in rapportages 
benoemde knelpunten en doet aanbevelingen 
ter verbetering.

T3-3.8.23 Een gedegen analyse is vooral gericht op voorkomen 
van herhaling van ongewenste gebeurtenissen en verbetering. 
Naast de directe oorzaken van incidenten worden de 
achterliggende of basisoorzaken geïdentificeerd en aangepakt. 
V&G-gedrag is nadrukkelijk in de analyses betrokken. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Van de incidenten en ongevallen worden de 11 basisoorzaken 
geïdentificeerd en daarop maatregelen getroffen. Deze worden 
beoemd in een ongevalrapport en meegenomen in de 
directiebeoordeling.

3.24 T3 T3-
4.9.24 

T3-4.9.24 Het management 
maakt V&G-plannen aan de 
hand van bedrijfsstandaarden. 

T3-4.9.24a Het management heeft richtlijnen 
en templates voor het opstellen van V&G-
plannen. 

T3-4.9.24b De V&G-plannen worden op basis 
van een plan-/risicoanalyse opgesteld. 

T3-4.9.24c De plan-/risicoanalyses worden 
effectief naar (operationele) medewerkers 

T3-4.9.24 De risicoanalyse omvat per activiteit: gevaar, risico 
(kans maal gevolg), maatregelen en de verwachte effecten van 
die maatregelen. Effectief wil zeggen dat duidelijk is dat 
(operationele) medewerkers bekend zijn met de inhoud van de 
risico’s en te nemen veiligheidsmaatregelen. De auditor toetst dit 
aan de hand van het aantal geselecteerde projecten. In de plan-
/risicoanalyses is V&G-gedrag benoemd. 

150 Volledig [30 pnt];
Grotendeels [24 pnt];
Deels [12 pnt];
Niet [0 pnt]

Volledig [30 pnt];
Grotendeels [24 pnt];
Deels [12 pnt];
Niet [0 pnt]

150 100,00% In het digitale handboek is een templaten voor een V&G plan 
opgenomen. Als basis geldt een functierie straatmaker. In het 
V&G plan zijn aanvullende risico's opgenomen indien deze 
aanwezig zijn. In de functierie zijn de risico's beoordeeld 
conform NEN ISO12100. De medewerkers vinden de functierie 
met maatregelen ook in het informatieboekje. Tijdens het 
startwerkoverleg worden ook de meest voorkomende risico's 
en projectrisico's besproken.

3.25 T3 T3-
4.9.25 

T3-4.9.25 Het management 
houdt V&G-plannen actueel. 

T3-4.9.25a Het management houdt V&G-
plannen actueel op basis van risicoanalyses 
en voorvallen gedurende de dagelijkse 
praktijk. 

T3-4.9.25b Het management communiceert 
de wijzigingen in de V&G-plannen effectief 
naar (operationele) medewerkers. 

T3-4.9.25 De risicoanalyses worden actueel gehouden op basis 
van de actuele werksituatie en voorvallen gedurende de 
dagelijkse praktijk. Effectief wil zeggen dat duidelijk is dat 
(operationele) medewerkers bekend zijn met de inhoud van de 
gewijzigde werkplannen. De auditor toetst dit aan de hand van 
het aantal geselecteerde projecten.

150 Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [90 pnt];
Grotendeels [72 pnt];
Deels [36 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Tijdens werkplekinspecties wordt gecontroleerd of de 
werkplannen nog actueel zijn of dat er wijzigingen hebben 
plaatsgevonden.Daarvoor vindt er een kantooraudit plaats of 
de laatste stukken zijn ontvangen en op het werkwordt getoetst 
of deze ook bekend zijn. Dit betreft een theoretisch probleem. 
In de meeste gevalllen zijn de projecten kortdurend van aard (< 
6 maanden) dat er vrijwel geen wijzigingen plaatsvinden.
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Vraag Niv. Eis E (Eis) C (Criteria & Scores v2.8) A. (Richtlijn Auditor) Score 
max

Score 
mogelijkheden Score % Onderbouwing

Van de Bunt Projecten b.v.

3.26 T3 T3-
4.10.26

T3-4.10.26 Het management 
past voor elke werkomgeving 
toegesneden V&G-maatregelen 
toe.  

T3-4.10.26 Het management stemt de 
standaard set aan V&G maatregelen voor de 
werkomgeving af op de specifieke werksituatie 
en vult deze waar nodig aan. 

T3-4.10.26 De toegesneden maatregelen zijn inclusief V&G-
gedrag. De auditor toetst dit aan de hand van het aantal 
geselecteerde projecten. 

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% De set V&G maatregelen worden afgestemd op het project. De 
proectrisico's die niet benoemd zijn  in de functierie. Risico's en 
maatregelen worden beoordeeld tijdens de audit.

3.27 T3 T3-
4.10.27 

T3-4.10.27 Het management 
houdt de standaard set aan V&G 
maatregelen actueel. 

T3-4.10.27 Het management past de 
standaard set aan V&G-activiteiten aan naar 
aanleiding van ernstige voorvallen en of nieuw 
gesignaleerde risico’s in de praktijk. 

T3-4.10.27 De ernstige voorvallen en/of nieuwe risico’s komen 
uit de eigen werkomgeving of uit de branche. Ernstige voorvallen 
kunnen zowel ongevallen als schades zijn (materieel en 
immaterieel). 

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% TRA's, ongevallen en incidenten worden verwerkt in de 
functierie/projectrie. De risico's en te nemen maatregelen 
worden opgenomen in het V&G plan.

3.28 T3 T3-
4.10.28

T3-4.10.28 Het management 
beoordeelt regelmatig de 
werkomgeving op V&G. 

T3-4.10.28 Management beoordeelt projecten 
onder andere op orde en netheid 
werkomgevingen, uitvoering, middelen en het 
consequent toepassen van maatregelen 
voortkomend uit eerdere risicoanalyses. 

T3-4.10.28 De werkomgeving wordt door het management 
aangekondigd en onaangekondigd bezocht om de effectiviteit 
van methoden, technieken en gedrag te beoordelen. 
Onaangekondigd wil zeggen: niet volgens gecommuniceerd 
plan. 

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% De bedrijfsleiding alsmede de kamcoördinator (HVK) bezoeken 
onaangekondigd de projecten en maken een 
werkplekinsepctierapportage op basis van observaties en 
interviews. De checklist wordt geupdate aan de hand risico-
analyses.

3.29 T3 T3-
4.11.29

T3-4.11.29 Het management 
stemt V&G-procedures af op de 
gebruikers. 

T3-4.11.29 Het management heeft alle V&G-
procedures afgestemd op de gebruikssituatie, 
het vermogen en de taalvaardigheid van de 
(operationele) medewerkers. 

T3-4.11.29 Procedures zijn afgestemd op de (operationele) 
medewerkers die gebruik (moeten) maken van deze procedures. 
Er zijn geen barrières.

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Het startwerk overleg, werkinstructies en het 
voorlichtingsboekje is afgestemd op het niveau van de 
medewerkers en op de taal. Dat kan Nederlands, Pools of 
Engels zijn. Iedere medewerker ontvangt een begrijpelijke 
instructie.

3.30 T3 T3-
4.11.30 

T3-4.11.30 Het management 
past actuele V&G-procedures 
toe in opleidingsprogramma’s. 

T3-4.11.30 Het management heeft in alle V&G-
opleidingsprogramma’s de relevante 
procedures verwerkt.  

T3-4.11.30 In een opleidingsprogramma is duidelijk zichtbaar of 
traceerbaar welke procedures relevant zijn voor dat programma 
en hoe de procedures zijn verwerkt in het programma. 
Procedures omvatten alle regels en afspraken over gewenst 
V&G-gedrag. (houden aan regels en voorschriften, 
bespreekbaar maken als die niet meer voldoen, elkaar 
aanspreken, melden van gevaarlijke situaties, etc.). 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 p

50 100,00% In het opleidingsplan wordt rekening gehouden met de 
bedrijfseigen procedures. Deze zijn afgeleid vanuit de Arbowet. 
Tot dusverre is een VCA basis of een VCA VOL voldoende. 
Machinisten kunnen cursussen volgen zoals veilig hijsen e.d.

3.31 T3 T3-
4.11.31 

T3-4.11.31 Het management 
checkt de naleving van V&G-
procedures planmatig. 

T3-4.11.31 Het management laat regelmatig 
de naleving van procedures onderzoeken. 

T3-4.11.31 Naleving van procedures kan worden gecheckt door 
planmatige observaties (geheel of gedeeltelijk). Niet nageleefde 
procedures worden onderzocht op oorzaak en er wordt actie 
genomen om tot naleving te komen. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Directie geeft opdracht aan de Kamcoördinatro (tevens 
veiligheidskundige) om met observaties en werkplekinspecties 
naleving van de procedures te controleren. Bij afwijkingen 
worden de basisoorzaken gezocht en vandaar uit worden 
maatregelen bepaald.

3.32 T3 T3-
5.12.32 

T3-5.12.32 Het management 
rapporteert alle ongevallen. 

T3-5.12.32 Het management meldt en 
registreert alle ongevallen en 
procesverstoringen.  

T3-5.12.32 Uit de registraties blijkt dat (operationele) 
medewerkers melden. De naam van de melder en slachtoffer(s) 
zijn opgenomen in de registratie. 

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Ongevallen worden gemeld en vastgelegd in het meldingen 
systeem. De ongevallen en procesverstoringen worden 
vastgelegd door de leidinggevende en doorgestuurd naar de 
kamcoördinator. De kamcoördinator zet deze in het systeem en 
geeft er opvolging aan.

3.33 T3 T3-
5.12.33

T3-5.12.33 Het management 
rapporteert (potentieel) ernstige 
ongevallen van opdrachtnemers. 

T3-5.12.33 Het management registreert en 
rapporteert alle (potentieel) ernstige 
ongevallen van opdrachtnemers.

T3-5.12.33 Registratie vindt plaats met voldoende informatie 
voor verder onderzoek. 

150 Volledig [150 pnt];
Grotendeels [120 pnt];
Deels [60 pnt];
Niet [0 pnt].

150 100,00% Ongevallen van opdrachtnemers worden ook gerapporteerd. 
Deze ongevallen worden volgens deeifen procedure 
onderzocht. Meestal met de S137 methode.

3.34 T3 T3-
5.13.34 

T3-5.13.34 Het management 
onderzoekt ongevallen. 

T3-5.13.34 Het management onderzoekt alle 
ongevallen op basisoorzaken.  

T3-5.13.34 Het onderzoek richt zich op basisoorzaken en 
systeemverbetering. Basisoorzaken zijn de minder in het oog 
springende, achterliggende oorzaken. Ze omvatten persoonlijke 
factoren, zoals kennis en vaardigheden, en informatie en werk 
gerelateerde oorzaken, zoals inspectieprogramma’s, 
inkoopspecificaties, standaard procedures en werkwijzen, etc. 

100 Volledig [100 pnt];
Grotendeels [80 pnt];
Deels [40 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% De veiligheidskundige gebruikt de S137 methode en 
TRIPODmethode voor analyse van het ongeval.

3.35 T3 T3-
5.13.35 

T3-5.13.35 Het management 
hanteert vaste procedures voor 
afhandeling van ongevallen. 

T3-5.13.35 Er zijn procedures beschikbaar 
voor het onderzoeken van ongevallen.  

T3-5.13.35 De procedure omvat registraties van: voorval, 
onderzoek, vaststellen maatregelen, communicatie naar melder, 
naar (operationele) medewerkers, naar management, naar 
opdrachtgevers, opvolgen uitvoering maatregelen, beoordelen 
effectiviteit van de maatregelen e.d. In de procedure en de 
praktijk wordt niet alleen gekeken naar daadwerkelijke gevolgen 
van ongevallen maar ook naar mogelijke gevolgen onder iets 
andere omstandigheden. Deze procedure wordt in de praktijk 
gevolgd.

100 Volledig [100 pnt];
Grotendeels [80 pnt];
Deels [40 pnt];
Niet [0 pnt].

100 100,00% In het informatieboekje is beschreven voor medewerkers en 
leidinggevenden hoe er gehandeld moet worden bij een 
ongeval. In het digitale handboek staat de proceduren van het 
ongevalsonderzoek omschreven.

3.36 T3 T3-
5.14.36 

T3-5.14.36 Het management 
neemt maatregelen na 
ongevallen.  

T3-5.14.36 Het management neemt 
corrigerende maatregelen op basis van 
onderzoek van ongevallen.  

T3-5.14.36 De corrigerende maatregelen zijn vooral gericht op 
de basisoorzaken van de ongevallen. Bijvoorbeeld door: het 
ontwikkelen en optimaliseren van procedures en best-practices, 
het analyseren welke procedures en best-practices vaker 
verbonden zijn met (potentieel) ernstige ongevallen. Dit leidt tot 
verbetering van procedures en best-practices. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Het management neemt de adviezen van de 
veiligheidskundige over. De HVK zal bij de evaluatie 
maatregelen benoemen om de basisoorzaken aan te pakken.

3.37 T3 T3-
5.14.37

T3-5.14.37 Het management 
informeert (operationele) 
medewerkers over ongevallen. 

T3-5.14.37 Het management informeert 
(operationele) medewerkers over ongevallen 
en de genomen maatregelen. 

T3-5.14.37 Het management gebruikt een vaste structuur of vast 
format voor communicatie met (operationele) medewerkers. Het 
management beschikt over heldere richtlijnen wat aan wie 
gecommuniceerd moet worden. Daarbij is het mogelijk risico 
voor de ontvanger een belangrijk uitgangspunt. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% Met een extra toolbox worden de medewerkers ingelicht over 
het ongeval. In de toolbox wordt het ongeval besproken, het 
letsel en de aansprakelijkheid. Vervolgens wordt kort de 
oorzaakanalyse besproken. Vrijwel iedereen ken 'aircrash-
navigations'. Hierbij heeft een ieder een beeld dat er vaak 
meerdere gelijktijdig optredende basisoorzaken leiden tot het 
ongeval. de maatregelen worden besproken. 

3.38 T3 T3-
5.15.38

T3-5.15.38 Eerstelijnsmanagers 
plannen de V&G-inspecties 
werkomgeving. 

T3-5.15.38a Eerstelijnsmanagers plannen 
frequentie en aandachtspunten van V&G-
inspecties werkomgeving op basis van 
risicoanalyses. 

T3-5.15.38b De directie en 
eerstelijnsmanagers voeren gepland V&G-

T3-5.15.38 Risico’s komen uit de risicoanalyses. Tijdens de 
inspecties wordt speciaal aandacht gegeven aan houding en 
gedrag op de werkomgeving. Eerstelijns managers plannen en 
bewaken de frequentie van V&G-inspecties werkomgeving op 
systematische wijze. 

50 Volledig [40 pnt];
Grotendeels [32 pnt];
Deels [16 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [10 pnt];
Grotendeels [8 pnt];

50 100,00% Maandelijks worden er V&G inpecties gepland volgen het 
format van de basisrisico-analyse.

3.39 T3 T3-
5.15.39 

T3-5.15.39 Eerstelijnsmanagers 
rapporteren de resultaten van 
V&G-inspecties werkomgeving. 

T3-5.15.39 Eerstelijns managers rapporteren 
V&G-inspecties werkomgeving volgens een 
vaste structuur aan management. 

T3-5.15.39 De structuur omvat planning, uitvoering en 
rapportage van regelmatige V&G-inspecties werkomgeving. De 
werkomgeving inspectieformulieren hebben een vast format. De 
ingevulde formulieren laten zien wat beoordeeld is, wat in orde 
was en wat niet, plus de genomen maatregelen. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% De werkplekinspecties worden digitaal geregistreerd en zijn 
online in te zien en te beheren door de Kamcoördinator.

3.40 T3 T3-
5.15.40

T3-5.15.40 Managers bewaken 
de opvolging van acties 
voortkomend uit V&G-inspecties 
werkomgeving. 

T3-5.15.40a Managers onderzoeken na 
gesignaleerde knelpunten of de procedures 
juist zijn toegepast en of de procedures 
effectief zijn.  

T3-5.15.40b Managers nemen bij afwijkingen 
direct actie, zodat gesignaleerde knelpunten in 
het geïnspecteerde gebied worden 
gedocumenteerd en opgelost.

T3-5.15.40 Er worden de juiste acties genomen om knelpunten 
blijvend op te lossen en herhaling te voorkomen. 

50 Volledig [20 pnt];
Grotendeels 16 pnt];
Deels [8 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [30 pnt];
Grotendeels [24 pnt];
Deels [12 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% De bedrijfsleiding neemt direct correctieve - en preventieve 
acties om herhaling te voorkomen. De kamcoördinator wordt 
ingeschakeld voor direct advies. Zo kort mogelijk na het 
ongeval zal de veiligheidskundige een onderzoek instellen.

3.41 T3 T3-
5.15.41 

T3-5.15.41 
Werkomgevingsinspecteurs zijn 
getraind. 

T3-5.15.41 Elke werkomgevingsinspecteur 
heeft vooraf een relevante training gekregen.  

T3-5.15.41 De relevante opleiding voor uitvoering van V&G-
inspecties werkomgeving is gericht op de uitvoering ervan 
(waarop te letten). De gevolgde relevante opleiding is 
gedocumenteerd (duur en inhoud). De inhoud van de opleiding 
sluit aan bij de actuele V&G-eisen en best-practices. Er zijn 
registraties voorhanden van wie welke opleiding heeft gevolgd, 
wanneer en met welk gevolg. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% De leidinggevenden zijn VOL-VCA gediplomeerd. Daarbij 
hebben zij enkele malen samen met de veiligheidskundige 
werkplekinspecties uitgevoerd. 'Training on the job'.

3.42 T3 T3-
5.16.42 

T3-5.16.42 Het 
eerstelijnsmanagement gebruikt 
V&G-overlegmomenten 
gestructureerd. 

T3-5.16.42a Eerstelijnsmanagers maken 
gebruik van een lijst met mogelijke 
onderwerpen voor V&G-overlegmomenten.

T3-5.16.42b Eerstelijnsmanagers kiezen 
onderwerpen voor V&G-overlegmomenten 
bewust op basis van de werkactualiteit. 

T3-5.16.42c Eerstelijnsmanagers houden 
V&G-overlegmomenten in de voertaal van de 
deelnemende (operationele) medewerkers

T3-5.16.42 Eerstelijnsmanagers pakken V&G-overlegmomenten 
gestructureerd aan. Ongevallen zijn input voor het opstellen van 
de lijst van onderwerpen. Relevante ongevallen en ongevallen 
buiten het eigen werk worden ook besproken in V&G-
overlegmomenten. Er zijn heldere criteria om te bepalen welke 
ongevallen (buiten het eigen werk) relevant zijn voor de V&G-
overlegmomenten. De onderwerpen van de V&G-
overlegmomenten worden gekozen op basis van: planning van 
onderwerpen, fasering en werkzaamheden, actuele risico's, 
ongevallen en knelpunten. 

100 Volledig [20 pnt];
Grotendeels 16 pnt];
Deels [8 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [60 pnt];
Grotendeels [48 pnt];
Deels [24 pnt];
Niet [0 pnt].

Volledig [20 pnt];

100 100,00% Leidinggevenden bespreken actuele onderwerpen en 
ongevallen met de kamcoórdinator. De kamcoördinator maakt 
relevante en actuele toolboxen. De onderwerpen worden in 
een jaarplanning gezet. De planning is niet vast. Bij een 
ongeval of een actueel onderwerp waar de kamcoördinator een 
hoger gewicht aan toekent wordt dat toegepast. Anderstaligen 
ontvangen de toolbox in het Pools of Engels vertaald met 
Google translate.

3.43 T3 T3-
6.17.43

T3-6.17.43 Managers doen zelf 
V&G-gedragsaudits. 

T3-6.17.43 Managers nemen actief deel aan 
V&G-gedrag auditteams. 

T3-6.17.43 Actieve management deelname houdt in dat 
managers op meerdere niveaus in het bedrijf deelnemen aan 
V&G-gedragsaudits. Deelname bestaat uit het zelf vragen 
stellen, observeren en bespreken van resultaten in auditteams, 
etc. Elke manager participeert met enige regelmaat en volgt 
hiervoor zo nodig een (interne) training. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% De bdrijfsleiding houdt zelf ook audits en worden daarin 
getraind door de Kamcoördinator. Vastlegging vindt plaats op 
de digitale werkplekinspectie. De audit is een onderdeel van de 
werkplekinspectie.

3.44 T3 T3-
6.17.44

T3-6.17.44 Het management 
heeft de V&G-competenties van 
gedragsauditors vastgelegd. 

T3-6.17.44 Het management heeft de V&G-
competenties van auditors vastgesteld in 
termen van achtergrond, opleiding, training en 
ervaring.  

T3-6.17.44 De competenties zijn gedocumenteerd en 
gecommuniceerd naar auditors. Die zijn zich er van bewust. 

50 Volledig [50 pnt];
Grotendeels [40 pnt];
Deels [20 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% In het handboek is de rol van de auditor omschreven.

3.45 T3 T3-
6.18.45

T3-6.18.45 De directie gebruikt 
V&G-bedrijfsstatistieken om te 
sturen op de V&G-prestaties. 

T3-6.18.45a De directie heeft operationele 
V&G-doelstellingen gedefinieerd. 

T3-6.18.45b De directie stuurt regelmatig waar 
nodig bij op basis van voortgangsbewaking. .

T3-6.18.45 Doelstellingen zijn gedefinieerd in termen van 
belangrijke KPI’s. Ze omvatten V&G-prestaties (zoals 
(potentieel) ernstige ongevallen met of zonder verzuim, 
opmerkingen bevoegd gezag) en doelstellingen voor V&G-
gedrag. De sturing vindt plaats door de doelstellingen te 
vergelijken met de voortgang en branchecijfers en waar nodig 
acties te benoemen. In ieder geval worden (potentieel) ernstige 
ongevallen en ongevallen vergeleken. 

50 J/ N [20 pnt]

Volledig [30 pnt];
Grotendeels [24 pnt];
Deels [12 pnt];
Niet [0 pnt].

50 100,00% In het V&G jaarplan zijn KPI somschreven zoals aantal BHV-
er; scholing medewerkers; ziekteverzuim, IF cijfer, contacten 
met Bevoegd gezag en ongevalanalyses

3.46 T3 T3-
6.18.46 

T3-6.18.46 De directie vergelijkt 
de eigen V&G-statistieken met 
die uit de branche. 

T3-6. 18.46 De directie vergelijkt regelmatig 
de eigen ongevallen met die van andere 
bedrijven uit de branche. 

T3-6.18.46 Het betreft een vergelijk, over soortgelijke periodes 
uit het verleden, soortgelijke projecten en soortgelijke 
bedrijfsonderdelen. Er wordt ook gebruik gemaakt van publieke 
informatie over (potentieel) ernstige ongevallen, zoals 
ongevalscijfers met en zonder verzuim. 

50 J/ N [50 pnt] 50 100,00% In de directiebeoordeling vindt een benchmarking plaats met 
de branche als geheel.
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Trede 2 Trede 3 70% 70%
Bedrijfsaspect 
(B) Karakteristiek (K) B/K score score Totaal max Gemid. score max Gemid.

1. Management
interesse 1.1 200 400
2. Medewerkers
betrokkenheid 1.2 450 420

3. Prestatie
beloningen 1.3 150 225
4. Veroorzakers
ongevallen 2.4 100 140
5. Winstgevendheid
en continuiteit 2.5 100 100

6. Opdrachtnemers 3.6 300 600
7. Competentie
/training 3.7 200 200

8. Afdeling V&G 3.8 50 150

9. Werkplanning 4.09 92 300
10. Werkplek
veiligheid 4.10 150 450

11. Procedures 4.11 82 150
12. Melden van
incidenten 5.12 150 300
13. Onderzoeken van
incidenten 5.13 200 200
14. Opvolging van
incidenten 5.14 190 100

15. Dagelijkse
controle 5.15 100 200

16. Bijeenkomsten 5.16 100 100
17. Audits en
reviews

6.17 50 100

18. Trends en
statistieken

6.18 100 100

Totaal 2764 4235 2764 2850 96,98% 6999 7850 89,16%

Maximale waarde 2850 7850 75,00% 80,00%

Van de Bunt Projecten b.v. Self assessement veiligheidsladder 6-12-2019

1845 2450 75,31%

Kam-adviseur Trede 2  ≥ Trede 3  ≥

1. Leiderschap &
betrokkenheid

800

2. Beleid &
strategie

200 200 100,00% 440

800 100,00%

3. Organisatie en
opdrachtnemers

550 550 100,00% 1500 1500

600 73,33%

4. Werkplek en
procedures

324 400 81,00% 1224 1300 94,15%

100,00%

750 98,67%

6. Audits en
statistieken

150 150 100,00% 350

1640 1650 99,39%

5. Afwijkingen en
communicatie

740

% verplicht ≥ % verplicht ≥

350 100,00%

Self assessment Veiligheidsladder Opgesteld door: Tinus Schonewille (Hogere Veiligheids Kundige)

Trede 3: Per onderdeel is een score  van 70%  ge-eist. De totale waarde is ruim 89% waar 80% ge-eist 
is . 

TinusSchonewille
Markering
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