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Veiligheid op een dialyse afdeling



Mijn werk als quality / safety manager bestond uit…
• Risico’s inventariseren en beheersen
• Veilige machines, materialen en gebouwen
• Goed opgeleide medewerkers
• Duidelijke procedures en protocollen
• Directiebeoordeling, PDCA cyclus
• Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
• Visitatie door eigen beroepsgroep met inhoudelijke experts
• Controles door de inspectie…

 VGM op werkvloer en VGM structuur waren top geregeld! 



Waarom dit gevoel als alles zo goed 
geregeld is?



Werken aan veiligheid door werken 
aan houding, gedrag en cultuur
• Instrument om veiligheidsbewustzijn, houding 

en gedrag in bedrijven te meten. 
• Een gezamenlijk referentiekader met duidelijke 

ontwikkeldoelen. Dit zet het interne gesprek in 
gang. Hoe zit dat bij ons?

• Van moeten naar willen, hoe hoger de trede:
• Meer veiligheidsbewustzijn.
• Meer eigen verantwoordelijkheid.

• “5 treden model”: 5 niveaus
• Toepasbaar in alle sectoren.

Gebaseerd op de cultuurladder van Parker, Reason en Hudson

De toegevoegde waarde van de SCL:



Voorbeeld: Meldingen
Is er een flyer voor een meldingsprocedure? En zijn er actuele overzichten 
van meldingen? Mag ik deze zien?

Wordt er over ongevallen gecommuniceerd?
Vinden er op basis van de meldingen analyses plaats?
Zijn de meldingen onderdeel van de PDCA cyclus / directie beoordeling?

Men voldoet hieraan wel / niet. Het is een conformiteitsbeoordeling.

De manier van auditen bij systeemcertificatie



Insteek SCL audit: focus op houding en gedrag
Trede 1

De algemene 
houding is: een 
ongeluk is 
vervelend, maar 
hoort er gewoon 
bij.

Trede 2

Ernstige ongevallen 
worden gemeld en 
geregistreerd, onveilige 
situaties of bijna-
ongevallen niet of 
nauwelijks. 

In de praktijk heeft 
alleen de V&G-staf hier 
aandacht voor.

Trede 3

Ongevallen worden gemeld. Ook 
bijna-ongevallen of onveilige situaties 
worden gemeld, maar nog niet 
structureel. 

Sporadisch wordt een verbeteridee
rond V&G gemeld. 

Medewerkers kunnen voorbeelden 
noemen van meldingen die ze gedaan 
hebben. Incidentanalyse wordt 
volgens een ingericht systeem 
uitgevoerd. 

Directie en management nemen hun 
verantwoordelijkheid in dit proces.

Trede 4

Er is een open meldcultuur. 

Interne en soms ook externe 
belanghebbenden melden actief
alle soorten voorvallen en 
verbeterideeën rond V&G. Zij 
kunnen meerdere voorbeelden 
noemen van meldingen en wat 
er hiermee is gedaan.

Op alle niveaus in de organisatie 
wordt dit proces als waardevol 
gezien. 

Trede 5

Er is een open 
meldcultuur.  

Externe 
belanghebbenden zijn 
actief betrokken bij het 
systeem van melden. 

Alle belanghebbenden 
vinden dit systeem zeer 
waardevol en werken 
actief samen om te 
leren van meldingen.



- 2 auditoren (soft skills, open vragen)
- Nemen interviews af met alle lagen uit de organisatie
- Observeren gedrag en houding van en naar en op de werkplek
- Tijdens lopende projecten
- Gaan op zoek naar het niveau van de cultuur, op basis van verschillende 

‘bedrijfskarakteristieken’
- Vragen niet naar documenten, registraties
- Niet goed of fout/ geen beoordeling van conformiteit, maar inzicht in waar je staat 

om een stap verder te komen, er zit een groeimodel in

Audit SCL



Nieuwe ontwikkelingen
Een nieuwe SAQ 

compact
• Vragenlijst bij de webtool
• Vragen voor operationele 

medewerkers en 
managers

• Mogelijkheid voor 
sectorspecifieke 
vragenlijsten

• Release 19 april 2022

SCL 2.0

• Eerste concept is klaar
• Start validatie
• Release begin 2023



SAQ Compact – veranderingen op hoofdlijnen

- Twee vragenlijsten:
- 1 voor de operationele medewerkers; alleen vragen over zaken die zij op de werkvloer 

zouden kunnen merken, ervaren
- 1 voor management/directie: alleen vragen over zaken die zij zouden moeten kunnen 

weten over de werkvloer, management procedures en samenwerking met de branche
- Weergave van de resultaten per doelgroep

- Kortere en concretere antwoordmogelijkheden
- Duidelijkere resultaten: voorheen gewogen gemiddelden, nu een verdeling van 100% over 

de verschillende treden
- Beheerders kunnen zelf een toelichting toevoegen, passend bij de eigen organisatie / 

medewerkers
- Mogelijkheid voor sectorspecifieke vragenlijsten als hier behoefte aan is



SCL 2.0 Aanleiding herziening
• Iedere norm wordt eens in de 5 jaar tegen het licht gehouden
• Signalen dat herziening van de SCL gewenst is:

• Steeds meer gebruikers herkennen zich niet in ‘spoortermen’
• Bij de hogere treden is een betere uitwerking nodig 
• Ontevreden over de beoordeling: ongewenste effecten puntentelling

• Signalen voorgelegd aan een aantal certificaathouders en bevestigd

 Besluit tot herziening



Dit blijft hetzelfde bij SCL 2.0:
- De herkenbaarheid van de SCL is behouden! 
- Het gedachtegoed blijft hetzelfde.

Dit wordt anders bij SCL 2.0:
- Eventuele spoortermen zijn weg: 1 generieke ladder voor alle sectoren 
- Oplopende beschrijvingen over de treden: dit geeft houvast / inzicht bij de 

groei naar een volgende trede
- Er is een trede 1 aan toegevoegd
- De beschrijvingen zijn verhalend, een zgn ‘storytelling’
- Heldere taal
- Overlap weg minder tekst!



Dit wordt anders bij SCL 2.0:

- De indeling is eenvoudiger: 5 thema’s met subthema’s. 
Ieder subthema is onderverdeeld in ‘organisatie’ en ‘gedrag’

• Organisatie: wat heeft een organisatie geregeld / randvoorwaarden? 
(niet lezen als: wat moet gedocumenteerd zijn)

• Gedrag: welke houding en gedrag passen bij deze trede?
- Verschuiving van arboveiligheid naar integrale veiligheid



SCL 2.0 – Opbouw – sneak preview

Beleid en Leiderschap

4

14

Kennis en 
vaardigheden

Primaire en secundaire 
processen

Externe samenwerking

Leren en verbeteren



Dit wordt anders bij SCL 2.0:

- Nieuwe manier van beoordelen: 
- Er worden geen punten meer toegekend
- De auditor kijkt naar het ‘overall plaatje’: wat heeft een organisatie 

geregeld en hoe ziet het gedrag eruit? Past dit in zijn algemeenheid bij de 
beoogde trede?

- Het zwaartepunt van de beoordeling ligt bij het gedrag

- Organisaties krijgen een betere rapportage:
- Rapportage op basis van de 5 thema’s: wat zijn de sterke punten, wat kan 

beter? Hoe ziet de foto er uit? Eindconclusie per thema.
- Inzage in het groeipotentieel: hoe stevig staan we op een trede?



Tijd voor vragen
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