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Producten



SCL Original

Jaar 1

SCL SCL Light Approved Self Assessment Proefaudit

Jaar 2

Jaar 3

Beoordelingsaudit
 

Certificaat 3 jaar geldig
met trede vermelding

 
Mandagen volgens tabel

 
2 auditoren

 
Afdrachtkosten NEN tabel

Beoordelingsaudit
 

Behoud certificaat met
trede vermelding

 
Mandagen volgens tabel

 
2 auditoren

 
Afdrachtkosten NEN tabel

Beoordelingsaudit
 

Behoud certificaat met
trede vermelding

 
Mandagen volgens tabel

 
2 auditoren

 
Afdrachtkosten NEN tabel

Producten Safety Culture Ladder

Beoordelingsaudit
 

Certificaat 3 jaar geldig 
met trede vermelding

 
Mandagen volgens tabel

 
2 auditoren

 
Afdrachtkosten NEN tabel

Vervolgaudit
 

Behoud certificaat met
trede vermelding

 
Mandagen volgens tabel 40%

 
2 auditoren

 
Afdrachtkosten NEN tabel

Vervolgaudit
 

Behoud certificaat met
trede vermelding

 
Mandagen volgens tabel 40%

 
2 auditoren

 
Afdrachtkosten NEN tabel

Beoordelingsaudit 40%
 

Statement 3 jaar geldig 
met trede indicatie

 
Mandagen volgens tabel 40%

 
2 auditoren

 
Afdrachtkosten NEN tabel

 
 
 

Gebruik SAQ Extended
 verplicht

Check op actieplan
 

Behoud statement met
trede indicatie

 
1 mandag

 
1 auditor

 
Afdrachtkosten:

t/m 25 medewerkers: €52
> 26 medewerkers: €105

 
Gebruik SAQ Extended

 verplicht

Check op actieplan
 

Behoud statement met
trede indicatie

 
1.0 mandag

 
1 auditor

 
Afdrachtkosten:

t/m 25 medewerkers: €52
> 26 medewerkers: €105

 
Gebruik SAQ Extended

 verplicht

Assessment
 

Verklaring 3 jaar geldig 
zonder trede indicatie

 
1 mandag

 
1 auditor

 
Afdrachtkosten: 

t/m 25 medewerkers: €52
< 26 medewerkers: €105

 
Gebruik SAQ Compact

 verplicht

Check op actieplan
 

Behoud verklaring zonder
trede indicatie

 
0.5 mandag

 
1 auditor

 
Afdrachtkosten: 

t/m 25 medewerkers: €52
> 26 medewerkers: €105

 
Gebruik SAQ Compact 

verplicht

Check op actieplan
 

Behoud verklaring zonder
trede indicatie

 
0.5 mandag

 
1 auditor

 
Afdrachtkosten: 

t/m 25 medewerkers: €52
> 26 medewerkers: €105

 
Gebruik SAQ Compact 

verplicht

Ervaringsaudit
 

Geen certificaat
 

Mandagen volgens tabel 40%
 

2 auditoren
 

Geen afdrachtkosten



Belangrijke informatie omtrent de producten
SCL Original

De audit is zowel in het eerste jaar als in jaar 2 en 3 gelijk aan 100% zoals benoemd in de mandagentabel van het handboek. 
Het SCL original certificaat is 3 jaar geldig, indien in jaar 2 en 3 dezelfde trede wordt behaald. Indien dezelfde trede niet wordt behaald, is het
afgegeven certificaat niet meer geldig. Volgens het Handboek Safety Culture Ladder mag er niet automatisch een lagere trede worden toegekend. 

Bij het SCL Original certificaat beoordeelt de CI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit
zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het Handboek Safety Culture Ladder.

SCL 

De audit in het eerste jaar is 100% zoals benoemd in de mandagentabel van het Handboek Safety Culture Ladder. 
Het SCL certificaat is 3 jaar geldig, waarbij in de twee tussenliggende jaren een beoordeling plaatsvindt door middel van een 40% audit ten
opzichte van jaar 1. 
Jaar 2 en 3 van het SCL certificaat zijn qua eisen identiek aan jaar 1 van de SCL Light (40%).
De audit is variabel met betrekking tot de inhoud en vindt plaats op het vereiste niveau. 

Bij het SCL certificaat beoordeelt de CI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in
hoofdstuk 5 van het Handboek Safety Culture Ladder. 

SCL Light 

De SCL Light audit in jaar 1 voldoet aan de volgende voorwaarden: 
Is in omvang bepaald op minimaal 40% van een volledige certificatieaudit zoals beschreven in het Handboek Safety Culture Ladder en de
daarin beschreven mandagentabel, met een minimum van 2 mandagen bij trede 2 en minimaal 3 mandagen vanaf trede 3. 
Mag uitsluitend plaatsvinden op trede 2 en 3. Het vereiste niveau moet bij aanvraag van de audit worden aangegeven. 
De resultaten worden vastgelegd in een rapportage met samenvatting. 
Beoordeelt minimaal directie, management en uitvoerenden. 
Er vindt tenminste 1 werk/projectbezoek plaats. 
Leidt niet tot afgifte van een score en een certificaat, maar enkel tot een ‘statement’ waarbij aangegeven wordt dat een trede indicatief is
behaald. 
Van tenminste de volgende onderdelen zijn de resultaten opgenomen in de samenvatting van de rapportage (ieder voor 25%): Leiderschap en
betrokkenheid, Werkomgeving en procedures, Afwijkingen en communicatie, Organisatie en (sub)contractors. Alternatief is om de vragen uit
het certificatieschema met een score ≥100 punten in een ervaringsaudit op te nemen (is ruim 40% van totaal aantal eisen). 
De ‘SAQ Extended’ (de uitgebreide vragenlijst) moet worden gebruikt.

Een SCL Light is 3 jaar geldig, waarbij in de 2 tussenliggende jaren een beoordeling plaatsvindt of het actieplan conform plan is uitgevoerd. Het
actieplan voorziet in eerste instantie in acties en maatregelen om het vereiste niveau te behalen en vervolgens in het behalen van de volledige
score op het vereiste niveau. 
Jaar 1 van de SCL Light is qua eisen identiek aan jaar 2 en 3 van het SCL certificaat (40%). De audit is variabel met betrekking tot de inhoud en
vindt plaats op het vereiste niveau. 

Bij de SCL Light beoordeelt de CI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur, gap-analyse en het actieplan. 



Approved Self Assessment

De ‘SAQ Compact’ tool moet voor het Approved Self Assessment product worden gebruikt. De ‘SAQ Compact’ is een compacte versie van de
huidige SAQ-webtool en bestaat uit 18 thema’s en 72 vragen en is alleen online beschikbaar via de website van de Safety Culture Ladder
(www.safetycultureladder.com) 
Bij een Approved Self Assessment wordt op geen enkele wijze door een certificerende instelling geïnventariseerd wat het niveau van de
veiligheids- en gezondheidscultuur is. Bij een Approved Self Assessment controleert de auditor slechts of de uitvoering in overeenstemming is
met de afspraken die hierover zijn gemaakt. Voorbeeld: ”De auditor heeft vastgesteld dat het ASA is uitgevoerd conform de geldende NEN SCL
voorschriften.”
Een Approved Self Assessment is maximaal 3 jaar geldig, in de twee tussenliggende jaren vindt een beoordeling plaats of het actieplan conform
plan is uitgevoerd. De exacte auditeisen zijn terug te vinden in het Handboek Safety Culture Ladder.

Het Approved Self Assessment is een zelfevaluatie van de veiligheids- en gezondheidscultuur uitgevoerd door de betreffende organisatie. Een CI
controleert of de zelfevaluatie is uitgevoerd in overeenstemming met de afspraken die hierover in het Handboek Safety Culture Ladder zijn
vastgelegd. 

 
De 'SAQ Compact'
De ‘SAQ Compact’ is een compacte versie van de huidige SAQ-webtool en bestaat uit 18 thema’s en 72 vragen en is alleen online beschikbaar via de
website van de Safety Culture Ladder (www.safetycultureladder.com). Deze tool moet voor het Approved Self Assessment product worden gebruikt
en is beschikbaar via de website van de webtool (www.webtoolscl.nl).

De 'SAQ Extended'
De ‘SAQ Extended’ (de uitgebreide vragenlijst) webtool moet worden gebruikt voor het SCL Light product en is beschikbaar via de website van de
webtool (www.webtoolscl.nl).

https://www.safetycultureladder.com/

