
Copyright © Cetradex Certificatie B.V.  

 

Bijlage 2 voor SCL-aanvraag 
 
Proefaudit  
Indien een organisatie wil ervaren wat een audit op de Safety Culture Ladder inhoudt maar nog geen 
“echte” beoordeling wil laten uitvoeren, bestaat de mogelijkheid om op beperkte schaal te ‘proeven’ of 
bepaalde bedrijfsaspecten aan de eisen voldoen en om ervaring op te doen met een audit op de 
Safety Culture Ladder.  
 
De proefaudit is beperkt van omvang en leidt niet tot afgifte van een score, certificaat of statement. De 
omvang is bepaald op 40% van een volledige certificatieaudit met een minimum van anderhalve 
mandag per auditor (in totaal drie mandagen). Minimaal worden directie, management en 
uitvoerenden beoordeeld en wordt een werk bezocht. De proefaudit vindt standaard plaats op trede 3. 
Op verzoek kunt u ook voor een proefaudit op een andere trede kiezen. Er mag door Cetradex 
Certificatie geen uitspraak worden gedaan over het wel of niet behalen van een trede.  
 
Onaangekondigd werkbezoek  
Het doel van een onaangekondigd werkbezoek is om aanvullend vast te stellen of een organisatie ‘op 
een willekeurig moment’ voldoet aan de eisen van de Safety Culture Ladder in de dagelijkse praktijk. 
De onaangekondigde werkbezoeken dienen ter verificatie van zichtbaar verinnerlijkt veiligheidsgedrag 
in de praktijk.  
 
Een onaangekondigd werkbezoek vindt plaats tijdens de certificatieaudit vanaf trede 4. Vanaf een 
beoordeling op trede 3 kan een organisatie op vrijwillige basis kiezen voor een onaangekondigd 
werkbezoek te plannen.  
 
Bij kleine organisaties (10 werkzame personen of minder) is het tijdsbeslag van een onaangekondigde 
werkbezoek maximaal een halve dag.  
 
Van het onaangekondigde werkbezoek wordt geen aparte rapportage gemaakt. De bevindingen zijn 

een onderdeel van de standaardrapportage. De scoring op onaangekondigde werkbezoeken is een 

onderdeel van het totaal per bedrijfskarakteristiek en over het algehele totaal. De resultaten van 

onaangekondigde werkbezoeken op zichzelf kunnen niet leiden tot conclusies ten aanzien van het 

verkrijgen of behouden van een trede. 


