
 

 

Criteria voor Kennispartners Veiligheidsladder 

 

Kennispartners van de Veiligheidsladder voldoen aan een zekere standaard. Zij hanteren in hun 

begeleidings- en adviestrajecten een gedegen aanpak en leveren een concrete bijdrage aan het 

verder doorontwikkelen en uitdragen van het gedachtegoed van de Veiligheidsladder. Om 

Kennispartner te kunnen worden, moet een onderzoeksinstituut, adviesbureau of opleidingscentrum 

(hierna te noemen: de organisatie) aan onderstaande criteria voldoen.  

1. De organisatie beschikt over kennis, ervaring en vaardigheden ten aanzien van één of meer van de 

volgende onderwerpen:  

a. het uitvoeren van advies- en / of trainingswerkzaamheden in het kader van 
managementsysteem implementatie; 

b. veiligheid(systemen), waaronder VCA en/of OHSAS 18001; 

c. cultuur- en gedragswetenschappen, waaronder: antropologie, sociologie, psychologie, 
veranderkunde. 

2. De organisatie is aantoonbaar bekend met het handboek en certificatieschema van de 

Veiligheidsladder door middel van (interne) opleiding/training en/of meerjarige ervaring.  

3. De organisatie beschikt over een open, lerende, samenwerkende cultuur en staat achter de 

filosofie en principes van de Veiligheidsladder. De organisatie beschikt over de kennis, kunde en 

vaardigheden om bij te dragen aan de uitvoering van de Veiligheidsladder enerzijds (operationeel) en 

strategische en beleidsmatige ontwikkeling anderzijds.  

4. De organisatie conformeert zich aan de overeenkomst Kennispartners Veiligheidsladder en de 

Gedragscode Kennispartners Veiligheidsladder.  

5. De organisatie investeert in het volgen van permanente scholing in de Veiligheidsladder-filosofie 

van haar adviseurs en trainers.  

6. De organisatie deelt haar kennis en speelt een actieve rol in de inhoudelijke ontwikkeling en het 

uitdragen van het gedachtegoed van de Veiligheidsladder, door bijvoorbeeld: 

a. ontwikkelen van tools en instrumenten gericht op toepassing van de Veiligheidsladder; 

b. inhoudelijk bijdragen aan wijzigingsvoorstellen en herzieningen; 

c. organiseren van of actief bijdragen aan bijeenkomsten door middel van onder andere 
presentaties en workshops en andere disseminatie activiteiten, actief bijdragen aan 
bijeenkomsten.  

7. De organisatie concretiseert haar voorgenomen bijdrage voor het komende jaar in een statement 

dat wordt gepubliceerd op de website van de Veiligheidsladder. Jaarlijks volgt er een nieuwe 

statement over de voorgenomen bijdrage. 

8. De organisatie evalueert samen met de andere Kennispartners en NEN jaarlijks de bijdrage aan 

het partnerschap en stelt nieuwe doelen voor de bijdrage in de aankomende jaren.  

Bij het aannemen van Veiligheidsladder Kennispartners hanteert NEN bovengenoemde criteria. 

Behalve het niet voldoen aan de criteria, kunnen ook andere redenen, bijvoorbeeld ten aanzien van 

de evenwichtige samenstelling van de groep Kennispartners, aanleiding geven voor NEN om een 

partner niet aan te nemen of om de samenwerking te beëindigen.  

 


