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Veiligheidsladder Kennispartner Statement 2018 
 
Amersfoort, 3 april 2018 
 

KWA Bedrijfsadviseurs in Amersfoort is hét adviesbureau voor productiebedrijven en instellingen in 
Nederland. We werken in nagenoeg iedere sector. Onze drive is u ondersteunen met specialistische 
en technische kennis, zodat u zich met een gerust hart kunt focussen op de dagelijkse gang van 
zaken. 
Het in compliance zijn en blijven, daar helpen wij graag mee. Maar ook met het ondersteunen bij 
realisatie van projecten, zowel met advies als op interim-basis. 
Of het nu gaat om milieu- en arbo-vraagstukken, managementsystemen of procestechnologisch 
advies, KWA is uw partner. 

KWA Bedrijfsadviseurs en Veiligheidscultuur 
Sinds begin 2018 is KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Veiligheidsladder Kennispartner.  
KWA Bedrijfsadviseurs heeft het 6 stappenplan, een gebalanceerde aanpak en verschillende 
interventies, ontwikkeld om veiligheidscultuur te verstevigen. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
alle systeemeisen van de Veiligheidsladder én daadwerkelijk verandering in veilig gedrag 
bewerkstelligd. 
 
KWA Bedrijfsadviseurs gaat uit van de filosofie dat het minimaliseren van (verzuim)ongevallen en het 
optimaliseren van gezond werken plaats vindt door enerzijds randvoorwaardelijk te zorgen voor een 
veilige werkomgeving en anderzijds te investeren in het verkrijgen van het gewenste gedrag. 
Aan de hand van een nulmeting wordt een gezamenlijk performanceverbeterplan opgesteld, waarbij 
op praktische wijze veiligheid bij het bedrijf verbetert en de Veiligheidsladder geïmplementeerd kan 
worden. 

Bijdrage aan Veiligheidsladder in 2018 
De bijdrage van KWA aan de groep Kennispartners Veiligheidsladder zal in 2018 bestaan uit de 
volgende input: 

- Op basis van de klantgesprekken die KWA voert de bekendheid van het instrument 
Veiligheidsladder in het bedrijfsleven onder de aandacht brengen. 

- Op basis van resultaten bepalen welke verbeteringen mogelijk zijn om gedachtegoed onder 
de aandacht te brengen. 

- Vaststellen, op basis van praktijkervaring met toepassing van de ladder, welke verbeteringen 
aan het instrument vanuit bedrijfsleven wenselijk of nodig zouden zijn. 

 
 
 
 
 

Deze statement wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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