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Beslissing
Gebruik naam- en beeldmerk Veiligheidsladder
Gebruik naam
Bij merken en systemen is het altijd van groot belang om wildgroei en verwatering te voorkomen. Er
bestaat al snel het risico dat een begrip als de NEN Veiligheidsladder wordt misbruikt en dat er
onduidelijkheid over de naam, inhoud en doelstelling ontstaat in de markt. De naam Veiligheidsladder
is (evenals het beeldmerk) nationaal en internationaal gedeponeerd. De internationale benaming is
Safety Culture Ladder. Het College van Belanghebbenden ziet samen met NEN toe op het gebruik
van het systeem in de markt. Vaststelling van documenten en sectorinvullingen is voorbehouden aan
het College van Belanghebbenden. Iedereen die initiatieven wil ontwikkelen rond of met de
Veiligheidsladder, anders dan het gereguleerde certificeringsproces, wordt uitdrukkelijk verzocht
contact op te nemen met de NEN, teneinde af te stemmen over inhoud en uitvoering.

Verwerking in logo's LCI's
De naam Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder kan door de erkende LCI's worden verwerkt in een
eigen logo. Hierdoor kunnen hun klanten de gecertificeerde normen op één en dezelfde manier
communiceren naar hun relaties. Toepassing hiervan is beoogd op uitingen als (brief)papier, in
brochures en advertenties door de LCI zelf en door gecertificeerde klanten van de betreffende LCI.
Daarbij mag niet de indruk worden gewekt dat het logo een bredere scope betreft dan waar het
certificaat voor is afgegeven. De behaalde trede dient expliciet in het logo te worden vermeld. Voor het
eigen gebruik en gebruik door gecertificeerde klanten is door de LCI een procedure opgesteld, waarin
de voorwaarden voor gebruik en controle en sancties zijn geregeld. Het logo kan pas worden gebruikt
na goedkeuring op basis van een beoordeling van het beoogde logo en de bijbehorende procedure
door NEN, namens de Commissie van Deskundigen.

Gebruik beeldmerk
Het beeldmerk NEN Veiligheidsladder / Safety Culture Ladder is eigendom van Stichting NEN en is
nationaal en internationaal gedeponeerd. Het beeldmerk mag alleen worden gebruikt in de opmaak en
typografische uitvoering zoals door NEN voorgeschreven en verstrekt. Zie figuur 1 en figuur 2 voor
voorbeelden van het Nederlandse en Engelse beeldmerk. Het beeldmerk mag niet worden gebruikt op
een wijze die zou kunnen suggereren dat NEN verantwoordelijk is voor de uitkomst van een
onderzoek, of een onderzoek zou goedkeuren. Bij het onjuist of oneigenlijk gebruik van het beeldmerk
NEN Veiligheidsladder kan NEN overgaan tot de haar daartoe beschikbare maatregelen.

Gebruik beeldmerk door LCIs
Figuur 1
2 beeldmerk Nederlands
Engels

Een erkende Ladder Certificerende Instelling (LCI) met een
overeenkomst met NEN, mag het beeldmerk van de
Veiligheidsladder gebruiken op uitingen (gedrukt of digitaal) die direct betrekking hebben met
Veiligheidsladder-gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

het beeldmerk mag worden gebruikt op afgegeven certificaten
brieven, offertes, auditrapporten en dergelijke voor zover betrekking hebbend op certificatie
volgens de NEN Veiligheidsladder;
documentatie en brochures voor zover betrekking hebbend op certificatie volgens de NEN
Veiligheidsladder;
communicatie voor congressen, seminars e.d.;
websites en digitale toepassingen.

Gebruik beeldmerk door Kennispartners
Een voor de Veiligheidsladder erkende Kennispartner met een overeenkomst met NEN, mag het
beeldmerk van de Veiligheidsladder gebruiken op uitingen (gedrukt of digitaal) die direct betrekking
hebben met Veiligheidsladder Kennisplatform-gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld:
•
•
•

documentatie en brochures voor zover betrekking hebbend op de Veiligheidsladder;
communicatie voor congressen, seminars e.d. in het kader van het Kennisplatform;
websites en digitale toepassingen betreffende Kennisplatform eisen.

Gebruik beeldmerk door Ladder gecertificeerde organisaties
Ladder gecertificeerde bedrijven mogen het beeldmerk van de Veiligheidsladder gebruiken op uitingen
(gedrukt of digitaal) die direct betrekking hebben op hun gecertificeerde status. Hierbij is de
voorwaarde dat bij het logo de naam van de LCI en de behaalde trede (zoals op het certificaat
vermeld) worden vermeld.

Gebruik beeldmerk door overige partijen
Het Veiligheidsladder beeldmerk mag gebruikt worden door derden in presentaties e.d. die betrekking
hebben op het systeem. Het beeldmerk mag niet worden gebruikt op een wijze die ten onrechte zou

kunnen suggereren dat de betreffende partij verbonden is aan de Veiligheidsladder als LCI,
Kennispartner, Ladder gecertificeerde organisatie of schemabeheerder.

Bijlage A
Verwerking naam Veiligheidsladder in logo
A.1 Voorbeelden
In figuur A.1 en A.2 zijn voorbeelden aangegeven van logo's van LCI's waarin de naam van de
Veiligheidsladder op correcte wijze is verwerkt.

Figuur A.1 – NCI logo Veiligheidsladder

Figuur A.2 – KIWA logo Veiligheidsladder

