Stappenplan per product (type certificaat)
SCL Original
De te doorlopen stappen om te komen tot een SCL Original certificaat:
1. U start met een self-assessment. U kunt hiervoor gebruik maken van de SCL webtool; u heeft
de keuze uit de SAQ Extended vragenlijst, de SAQ Compact vragenlijst of een andere vragenlijst naar keuze. Indien u de SAQ Extended of de SAQ Compact gebruikt krijgt u m.b.v. de
rekenhulp een indicatie van het aantal respondenten dat nodig is voor een realistisch beeld.
SCL webtool: https://www.webtoolscl.nl/self-assessment-questionnaire-saq
2. U neemt contact op met één van de aangesloten certificerende instellingen (CI) om u te laten certificeren voor de SCL Original. Zie SCL handboek, paragraaf 5.1 voor een toelichting
over het certificatieproces:
https://www.safetycultureladder.com/wp-content/uploads/2021/01/Handboek-Safety-Culture-Ladder_4.0_def.pdf
TIP: wacht niet tot deze stap om contact te leggen met een CI. Doe dit meteen bij stap 1.
Voor een overzicht met aangesloten certificerende instellingen, zie:
https://www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/
3. Indien u gebruik heeft gemaakt van de SCL webtool, kunt u de SAQ rapportage opnemen in
het Online Dossier dat onderdeel is van de SCL webtool. U kunt de CI toegang geven tot deze
documenten. Indien u hier geen gebruik van maakt, levert u de SAQ rapportage aan bij de
auditor van de CI.
4. Op basis van het auditresultaat, geeft de CI een SCL Original certificaat (met trede-vermelding) af, dat wordt opgenomen in het SCL register op de website.
Voor inzage in het register, zie: https://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

SCL
De te doorlopen stappen om te komen tot een SCL certificaat:
1. U start met een self-assessment. U kunt hiervoor gebruik maken van de SCL webtool; u heeft
de keuze uit de SAQ Extended vragenlijst, de SAQ Compact vragenlijst of een andere vragenlijst naar keuze. Indien u de SAQ Extended of de SAQ Compact gebruikt krijgt u m.b.v. de
rekenhulp een indicatie van het aantal respondenten dat nodig is voor een realistisch beeld.
SCL webtool: https://www.webtoolscl.nl/self-assessment-questionnaire-saq
2. U neemt contact op met één van de aangesloten certificerende instellingen (CI) om u te laten certificeren voor de SCL. Zie SCL handboek, paragraaf 5.2 voor een toelichting over het
certificatieproces:
https://www.safetycultureladder.com/wp-content/uploads/2021/01/Handboek-Safety-Culture-Ladder_4.0_def.pdf
TIP: wacht niet tot deze stap om contact te leggen met een CI. Doe dit meteen bij stap 1.
Voor een overzicht met aangesloten certificerende instellingen, zie:
https://www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/
3. Indien u gebruik heeft gemaakt van de SCL webtool, kunt u de SAQ rapportage opnemen in
het Online Dossier dat onderdeel is van de SCL webtool. U kunt de CI toegang geven tot deze
documenten. Indien u hier geen gebruik van maakt, levert u de SAQ rapportage aan bij de
auditor van de CI.
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4. Op basis van het auditresultaat, geeft de CI een SCL certificaat (met trede-vermelding) af, dat
wordt opgenomen in het SCL register op de website.
Voor inzage in het register, zie: https://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

SCL Light
De te doorlopen stappen om te komen tot een SCL Light statement:
1. U zet binnen uw organisatie de SAQ Extended vragenlijst uit (m.b.v. de rekenhulp krijgt u
een indicatie van het aantal respondenten dat nodig is voor een realistisch beeld)
https://www.webtoolscl.nl/self-assessment-questionnaire-saq
2. U stelt voor uw organisatie een GAP analyse op (de uitkomsten van de SAQ Extended zijn input voor de GAP analyse waarmee een vergelijking gemaakt wordt tussen de bestaande en
de gewenste situatie op het gebied van veiligheidscultuur). Zie SCL handboek, paragraaf 5.3
voor de minimale eisen die worden gesteld aan de GAP analyse.
https://www.safetycultureladder.com/wp-content/uploads/2021/01/Handboek-Safety-Culture-Ladder_4.0_def.pdf
3. Op basis van de GAP analyse stelt u een actieplan op. Hierin wordt beschreven welke acties
de organisatie neemt om de veiligheids- en gezondheidscultuur naar een hoger niveau te
brengen. Zie SCL handboek, paragraaf 5.3 voor de minimale eisen die worden gesteld aan
het actieplan.
4. U neemt contact op met één van de aangesloten certificerende instellingen (CI) om u te laten certificeren voor de SCL Light. TIP: wacht niet tot deze stap om contact te leggen met een
CI. Doe dit meteen bij stap 1.
Voor een overzicht met aangesloten certificerende instellingen, zie:
https://www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/
5. U plaatst de rapportages (SAQ rapportage, GAP analyse en actieplan) in het Online Dossier
dat onderdeel is van de SCL webtool. U kunt de CI toegang geven tot deze documenten. Indien u geen gebruik wilt maken van het Online Dossier, levert u de betreffende documenten
(via de mail) aan bij de auditor van de CI.
6. De CI geeft een SCL Light statement (met trede-indicatie) af, die wordt opgenomen in het
SCL register op de website.
Voor inzage in het register, zie: https://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

Approved Self Assessment
De te doorlopen stappen om te komen tot het Approved Self Assessment:
1. U zet binnen uw organisatie de SAQ Compact vragenlijst uit (m.b.v. de rekenhulp krijgt u een
indicatie van het aantal respondenten dat nodig is voor een realistisch beeld)
https://www.webtoolscl.nl/self-assessment-questionnaire-saq
2. U stelt voor uw organisatie een GAP analyse op (de uitkomsten van de SAQ Compact zijn
input voor de GAP analyse waarmee een vergelijking gemaakt wordt tussen de bestaande en
de gewenste situatie op het gebied van veiligheidscultuur). Zie SCL handboek, paragraaf 5.4
voor de minimale eisen die worden gesteld aan de GAP analyse.
https://www.safetycultureladder.com/wp-content/uploads/2021/01/Handboek-SafetyCulture-Ladder_4.0_def.pdf
3. Op basis van de GAP analyse stelt u een actieplan op. Hierin wordt beschreven welke acties
de organisatie neemt om de veiligheids- en gezondheidscultuur naar een hoger niveau te
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brengen. Zie SCL handboek, paragraaf 5.4 voor de minimale eisen die worden gesteld aan
het actieplan.
4. Een certificerende instelling (CI) toetst of het self assessment op een correcte manier is
uitgevoerd. De CI beoordeelt tevens de GAP analyse en het actieplan. TIP: wacht niet tot
deze stap om contact te leggen met een CI. Doe dit meteen bij stap 1.
Voor een overzicht met aangesloten certificerende instellingen, zie:
https://www.safetycultureladder.com/nl/hoe-certificeren/ladder-certificerende-instellingen/
5. U plaatst de rapportages (SAQ rapportage, GAP analyse en actieplan) in het Online Dossier
dat onderdeel is van de SCL webtool. U kunt de CI toegang geven tot deze documenten.
Indien u geen gebruik wilt maken van het Online Dossier, levert u de betreffende
documenten (via de mail) aan bij de auditor van de CI.
6. Bij een goed resultaat geeft de CI een verklaring af (verklaring ‘Approved Self Assessment’)
die wordt opgenomen in het SCL register op de website. De statement behoort geen trede
indicatie te hebben.
Voor inzage in het register, zie: https://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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