
 

 

Safety Culture Ladder 

Certificeren zoals het hoort! 
 

Veiligheidsladder 

Producten 

 



 

 

Veiligheidsladder producten  

 SCL certificatie SAQ+ assessment SAQ assessment VL certificatie Ervaringsaudit 

  TenneT-pilotproduct! 

 Voor hoog risico activiteiten 
in substantieel volume 

 TenneT-pilotproduct! 

 Voor hoog risico activiteiten in 
beperkt volume  

 Medium risico activiteiten in 
substantieel volume 

 TenneT-pilotproduct! 

 Voor medium risico 
activiteiten in beperkt 
volume 

  

Jaar 1 Volledige audit 
(volgens mandagentabel) 
 

Certificaat 1 jaar geldig 
 

Mandagen volgens tabel  
 

Afdrachtskosten NEN -tabel 

SAQ+-audit  
(40% van volledige-audit) 
 

Statement van 3 jaar 
 

Mandagen volgens tabel (40%)  
 

Afdrachtskosten NEN volgens tabel 

Assessment 
(1 mandag) 
 

Statement van 3 jaar 
 

1,0 mandag – 1 auditor 
 

Geen afdrachtskosten 

Volledige audit  
(volgens mandagentabel) 
 

Certificaat 1 jaar geldig 
 

Mandagen volgens tabel  

 

Afdrachtskosten NEN - tabel 

Ervaringsaudit 
(40% van volledige-audit) 
 

Geen certificaat 
 

Mandagen volgens tabel (40%)  
 

Afdrachtskosten NEN - tabel 

Jaar 2 Controle-audit 
(40% van volledige-audit) 
 

Statement van 1 jaar 
 
 

Mandagen volgens tabel (40%)  
 

Afdrachtskosten NEN - tabel 

Check op actieplan  
(0,5 mandagen) 
 

Behoud statement van 3 jaar als 
voldoet  
 

0.5 mandag – 1 auditor 
 

Geen afdrachtskosten 

Check op actieplan  
(0,5 mandagen) 
 

Behoud statement van 3 jaar 
als voldoet 
 

0.5 mandag – 1 auditor 
 

Geen afdrachtskosten 

  

Jaar 3 Controle -audit 
(40% van volledige-audit) 
 

Statement van 1 jaar 
 
 

Mandagen volgens tabel (40%)  
 

Afdrachtskosten NEN - tabel 

Check op actieplan  
(0,5 mandagen) 
 

Behoud statement van 3 jaar als 
voldoet  
 

0.5 mandag – 1 auditor 
 

Geen afdrachtskosten 

Check op actieplan  
(0,5 mandagen) 
 

Behoud statement van 3 jaar 
als voldoet 
 

0.5 mandag – 1 auditor 
 

Geen afdrachtskosten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Belangrijke informatie omtrent de pilotproducten 

 Minimum aantal mandagen is voor de uitvoering van een SCL & SAQ+ twee dagen. 

 Het auditteam bestaat altijd uit minimaal twee auditoren die projectbezoeken uitvoeren en interviews afnemen. 

 Op een auditdag worden ongeveer 5 tot maximaal 6 interviews afgenomen. 

 Elk interview bestaat uit een open gesprek van ongeveer 1 á 1,5 uur waarin de auditoren op zoek zijn naar de sterke 
punten en verbetermogelijkheden ten aanzien van het Veiligheidsbewustzijn. 

 Één mandag betreft twee auditoren voor één dagdeel.  
 

 

Verplicht of gewenst gebruik Webtool  

 Ten behoeve van de pilot is de Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld. Deze bestaat uit de online SAQ en een online dossier functie. De SAQ is 
toepasbaar binnen en buiten de werkingssfeer van de pilot. De beoogde toepassing binnen de pilot is als volgt:  

 Bij de SAQ is gebruik van de online SAQ die onderdeel is van de webtool verplicht.  

 Bij de Ervaringsaudit wordt verplicht gebruik gemaakt van het online dossier van de webtool, maar gebruik van de online SAQ van de webtool is 
wenselijk maar niet verplicht.  

 Bij het VL certificaat (binnen en buiten de pilot) is gebruik van de online SAQ van de webtool wenselijk maar niet verplicht. 

 Jaarlijkse licentie € 100,= per jaar voor kleine bedrijven en € 250,= voor grote bedrijven. Het bedrag wordt door de NEN gefactureerd.  
 

Aantal respondenten SAQ  
Voor de SAQ geldt zowel binnen als buiten de pilot dat het aantal respondenten hetzelfde is als voor de audit conform het handboek. Het minimale 

aantal te interviewen personen is 0.6√M voor directie, management, staf etc. en 1,2√M voor uitvoerenden. M is gelijk aan het aantal werkzame 

personen (eigen en ingehuurd/ingeleend). In de SAQ van de Webtool zit hiervoor een rekenhulp. 


