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D&F CONSULTING B.V. 
Al 25 jaar assisteert D&F bedrijven in de industrie, energie en infra met het verbeteren van 

veiligheid. Met passie voor veiligheid werken wij dagelijks aan een ultieme missie: NUL 

incidenten. Onze visie is dat deze missie alleen haalbaar is als we op een duurzame manier 

met organisaties samenwerken aan het (h)erkennen en terugdringen van onveilige situaties 

en onveilige handelingen.  

 

De strategie die wij voor u inzetten is een mix van gedrag en techniek ofwel van mens en 

machine. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Machines maken het werk 

efficiënter, maar de mens zoekt naar gemak in zijn dagelijkse routines. De machine duldt 

geen tegenspraak of nonchalance, die raast door. Zo staan mens en machine altijd op 

gespannen voet.  Soms los je een probleem op met techniek, soms met gedrag, maar in de 

praktijk hangen deze twee altijd samen. Door ze te combineren brengen we niet alleen meer 

veiligheid, maar maken we bedrijven beter en mensen gelukkiger.  

 

VEILIGHEIDSCULTUUR VERBETEREN MET D&F 
Het Safety Culture team van D&F biedt een mix van expertise rondom veiligheidskunde, 

veranderkunde en gedragspsychologie. Om een stevige basis te leggen voor versterking van 

uw veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag hanteren wij in onze aanpak de 5 stappen van 

Brainsafe®, gekoppeld aan de veiligheidsladder. Wij hebben oog voor veiligheid in al haar 

facetten, waarbij we een brug vormen tussen theorie en praktijk. Hierbij proberen wij zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en systemen in uw organisatie, waardoor 

onze programma’s altijd klantspecifiek en op maat zijn. De uitkomst is een duidelijk, 

praktisch werkbaar en economisch haalbaar programma dat de veiligheid in uw organisatie 

stapsgewijs duurzaam verbetert.  

 

MET D&F DE GEWENSTE TREDE OP DE 

VEILIGHEIDSLADDER BEHALEN  
Met begeleiding, advies en training op maat helpen wij u om de gewenste trede op de 

Veiligheidsladder te bereiken. Hierbij gebruiken wij onze expertise rondom technische, 

organisatorische en gedragsmatige veiligheid. Deze unieke mix van expertise vergroot de 

kans op succes in uw organisatie.  

 

D&F KENNISPARTNER VAN DE VEILIGHEIDSLADDER 
Het doel en de werkwijze van de Veiligheidsladder sluiten naadloos aan op de visie, missie en 

aanpak van D&F. Met onze jarenlange ervaring en deskundige experts op het gebied van 

veiligheidscultuur leveren wij graag een bijdrage aan de verbetering van het 

veiligheidsbewustzijn in uw organisatie. Daarnaast zetten wij onze expertise en ervaringen 

graag in om de veiligheidsladder verder te ontwikkelen. Daarom zijn wij kennispartner van 

de Veiligheidsladder!  

 


