ONDERNEMEN MET CUMELA - VEILIGHEIDSLADDER

Safety Culture
Ladder ingegaan
Tekst: Nuwan van der Linden,
adviseur bedrijfskunde

ALLES OVER HET
NIEUWE CERTIFICAAT

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor een flink aantal cumelabedrijven de Safety Culture Ladder (SCL),
beter bekend als de Veiligheidsladder. Het is de manier van de ondertekenaars van de Governance
Code Veiligheid in de Bouw om veiligheidsbewustzijn als verplichting op te nemen in aanbestedingen
of contracten. Deze afspraak heet Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). We gaan er hier dieper op in.
Allereerst is het verstandig om voor belangrijke
opdrachtgevers te bepalen of en zo ja op welk niveau je je dient te certificeren of een andere stap
moet uitvoeren? Hiervoor kun je het stroomschema bij dit artikel gebruiken.

WAT ALS JE MOET VOLDOEN AAN VIA?
Als je tot de conclusie bent gekomen dat je moet
voldoen aan ViA zijn er drie opties: SCL, SCL Light
en het Approved Self Assessment. Via de tabel bij
dit artikel kun je bepalen in welke categorie je valt.
Stem dit altijd af met jouw opdrachtgever!

Safety Culture Ladder
Een SCL (voorheen Veilig Bewust Certificaat) is een
volledige audit door een certificerende instelling
en resulteert in een SCL-certificaat. Op het certificaat zijn de scope en de tredevermelding beschreven. Dit certificaat is drie jaar geldig, waarbij in
jaar twee en jaar drie een 40-procent-audit wordt
uitgevoerd door een certificerende instelling.

‘HET IS
VERSTANDIG
OM VOOR
BELANGRIJKE
OPDRACHTGEVERS
TE BEPALEN OF EN
ZO JA OP WELK
NIVEAU JE JE MOET
CERTIFICEREN’
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Safety Culture Ladder Light
Een SCL Light is een beperkte analyse door een
certificerende instelling en resulteert in een SCL
Light-statement. Op het statement is de scope
beschreven en is een trede-indicatie vermeld. Dit
is drie jaar geldig, waarbij in jaar twee en jaar drie
een check op het actieplan wordt uitgevoerd door
een certificerende instelling.
Approved Self Assessment
Bij het Approved Self Assessment doe je een eigen
evaluatie op basis van een online Self Assessment
Questionnaire (SAQ) en stel je een gap-analyse en
een actieplan op. Dit wordt geverifieerd door een
certificerende instelling. Dit resulteert in een Approved Self Assessment. Dit is drie jaar geldig,
waarbij in jaar twee en jaar drie een check op het
actieplan wordt uitgevoerd door een certificerende instelling.

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER
DE SAFETY CULTURE LADDER
Heb ik nog tijd om aan de eisen van de Safety Culture Ladder
(veiligheidsladder) te voldoen?
Certificerende instellingen hebben een volle agenda en er lijkt
weinig ruimte te zijn. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk
contact met ze op te nemen, offertes op te vragen en eventueel een
opdracht te verstrekken.
Wil je weten wie nog meer de code onderschrijven en de ladder
toepassen: gc-veiligheid.nl/deelnemers.
Welke activiteiten in de cumelasector vallen onder impactklasse laag?
Het gaat om onder meer de volgende activiteiten:
• Grondbouw: grondverzet, zoals ontgraven, afgraven en ophogen
van grond, uitgraven van putten, drainages aanleggen en
dijkverzwaring.
• Cultuurtechnisch werk.
• Berm- en slootonderhoud, inclusief werkzaamheden met
maaiboten.
• Groenvoorziening, zoals aanleg en onderhoud van
natuurterreinen, stedelijk groen en sportvelden.
Bij twijfel is het verstandig om in overleg te treden met de
opdrachtgever
of Cumela Advies.
Welke impactklasse geldt voor de Veiligheidsladder als er bij een
opdracht sprake is van verschillende typen werkzaamheden?
Bij de toewijzing van de impactklasse is de aard van de werkzaamheden maatgevend. Als meer dan vijftien procent van de werkzaamheden in een hogere klasse valt, moet voor die opdracht ook die
klasse worden gehanteerd.
Voor meer vragen en antwoorden zoek je op Cumela.nl naar
Veiligheidsladder.

ViA-CERTIFICERING NODIG?VEILIGHEIDSLADDER - ONDERNEMEN MET CUMELA
DIT MOET U WETEN EN DOEN!
Start
JA

Schakelt u onderaannemers in?

U bent ook opdrachtgever.
Zie hiervoor ook de Handreiking ViA.

NEE
JA

Is uw bedrijf kleiner dan 5 medewerkers (inhuurkrachten meegeteld)?

NEE
Neemt u alleen opdrachten aan met contractwaarde lager dan €100.000? *)

JA

NEE
JA

Bent u detacheerder, uitzendbureau of vergelijkbaar?

*) Krijgt u vaker opdrachten
van dezelfde opdrachtgever?
Vraag hem dan hoe u de
‘contractwaarde’ bepaalt. De
opdrachtgever kan uitgaan van
de contractwaarde per
opdracht, maar hij kan ook als
contractwaarde de gemiddelde
jaaromzet over de voorgaande
drie jaren nemen.

NEE
Levert u alleen materialen bij de poort af en voert u op de bouwplaats
(vrijwel) geen verkzaamheden uit? Bij twijfel: overleg met u opdrachtgever(s).

JA

NEE
U moet voldoen aan ViA.

U bent vrijgesteld van ViA.

VISIE OP VEILIGHEID
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‘CUMELA ADVIES
START VANAF HET
VOORJAAR VAN 2022
MET HET INITIATIEF
VISIE OP VEILIGHEID’

Elk SCL-traject start met een verplichte Self Assessment Questionnaire (SAQ). Voor het starten van de SAQ of een gratis proefaccount ga naar:
https://www.webtoolscl.nl/nl. Stel een gap-analyse en een actieplan op. Vraag daarnaast oﬀerte(s) aan een of meer Ladder Certiﬁcerende Instellingen (LCI).
Een lijst van certiﬁcerende instellingen vindt u hier. Een indicatie van de kosten vindt u in de Handreiking VIA. Na het succesvol doorlopen van het traject
volgt publicatie in het SCL-register.
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