
Stap jij ook op de 
veiligheidsladder?
Het verbeteren van houding en gedrag is een van de speerpunten van de Governance Code Veiligheid in de 
Bouw (GCVB). Helaas gebeuren er nog veel ongelukken op de bouwplaats. Om de veiligheid te verbeteren 
spelen houding, gedrag en cultuur een essentiële rol, maar bewustzijn, leiderschap en voorbeeldgedrag 
worden nog onvoldoende gestimuleerd. Juist door dit te stimuleren, is aangetoond dat de veiligheidscultuur 
en daarmee veiligheidsprestatie wordt vergroot. 

Om het houding en gedrag te verbeteren hebben de ondertekenaars van Governance Code Veiligheid in de 
Bouw afgesproken om per 1 januari 2022 in aanbestedingen en contracten een minimaal niveau van 
veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen (ViA). Om dit niveau te meten wordt de Veiligheidsladder (Safety 
Culture Ladder) als instrument ingezet. 

Veiligheid in aanbestedingen (ViA) 
Werk jij voor één van de ondertekenaars van de GCVB (overheden, grote bouwers, ingenieurs)? Dan moet je 
sinds 1 januari 2022 kunnen aantonen dat je minimaal op trede 2 van de Veiligheidsladder staat. De 
verwachting is dat steeds meer opdrachtgevers de Governance Code gaan ondertekenen en de vraag dus 
breder wordt. Daarnaast wordt na uitvoering en evaluatie per 1 januari 2024 minimaal trede 3 verplicht voor 
het uitvoeren van opdrachten voor ondertekenaars van de GCVB.

Hoe kunnen wij je helpen?
Krijgen jullie in aanbestedingen en 
contracten nu ook de vraag om te voldoen 
aan de veiligheidsladder, maar vind je het 
lastig om de dit te vertalen naar je eigen 
organisatie? Of wil jij in je eigen 
organisatie het veiligheidsbewustzijn 
vergroten en wil je daar de veiligheidsladder 
voor gebruiken? Afhankelijk van de grootte 
van de organisatie en de complexiteit van 
projecten die jullie uitvoeren, is er een
bepaald bewijsmiddel nodig om jullie 
trede op de veiligheidsladder aan te 
tonen. Samen met jullie werken we
hier in 3 fases naartoe. 

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Sven Warmerdam (S.Warmerdam@bdbgroep.nl) of 
Nikki van Leeuwen (N.vanLeeuwen@bdbgroep.nl) 
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Trede 1: Pathologisch
“Wat niet weet, wat niet deert”

Trede 2: Reactief
Verandergedrag is ad-hoc en van 

korte duur

Trede 3: Berekenend
Veiligheidsregels worden 

belangrijk gevonden

Trede 4: Proactief
Veiligheid heeft een hoge prioriteit 

en wordt continu verbeterd

Trede 5 Vooruitstrevend
Veiligheid is volledig geïntegreerd 

in alle bedrijfsprocessen
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