
CONTACT
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het bewustzijn omtrent veiligheid te vergrootten?  

Neem dan contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden.

t +31 (0) 88 214 3333 
t +32 (0) 3 545 4864 

www.sgs.com/linkedinnl.certificatie@sgs.com 
be.ssc.sales@sgs.com 

www.sgs.nl/veiligheidsladder 
www.sgs.be/veiligheidsladder
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Veiligheid en gezondheid tijdens 
het werken staat of valt met 
de veiligheidscultuur binnen de 
organisatie.

Als organisatie heeft u een 
belangrijke rol bij het creëren 
van een veilige werkomgeving 
voor uw medewerkers. Echter 
dragen de medewerkers 
ook een aanmerkelijke 
verantwoordelijkheid. Het 
is daarom belangrijk dat alle 
medewerkers voldoende 
veiligheidsbewustzijn hebben.

RISICO

KANS GEVOLG

RISICO = KANS X GEVOLG

WAT ZIJN DE VEILIGHEIDSRISCO’S VOOR ONZE ORGANISATIE?

Na de risicoanalyse kunnen diverse maatregelen worden genomen:

Om te onderzoeken wat de huidige 
veiligheidscultuur is binnen uw 
organisatie, alsook om te onderzoeken 
of er voldoende maatregelen zijn 
genomen om de veiligheid te 
waarborgen, kunt u een quickscan uit 
laten voeren. Met de quickscan worden 
de belangrijkste kansen, knelpunten 
en verbetermogelijkheden benoemd. 
De resultaten van de quickscan kunnen 
aanleiding zijn tot een diepgaandere 
risicoanalyse. Hierbij wordt in kaart 
gebracht welke maatregelen moeten 
worden genomen om het juiste 

veiligheidsniveau te realiseren. Naast het 
in kaart brengen van de bedreigingen 
wordt in de risicoanalyse bepaald wat de 
kans van het optreden van de bedreiging 
is. Daarbij wordt ook berekend wat 
het gevolg zou zijn als de bedreiging 
daadwerkelijk optreedt.

Het permanent uitvoeren van 
risicoanalyses wordt risicomanagement 
genoemd. In onze training risico-
management binnen ISO ontdekt u hoe 
risicomanagement ingevoerd kan worden 
in uw organisatie. De training wordt 
verzorgd in België en Nederland.

Preventie: Voorkom dat er iets gebeurt of verminder de kans dat het gebeurt. 
 
Detectie: Detecteer (potentiële) schade wanneer een bedreiging optreedt. 
 
Repressie: Beperk schade wanneer een bedreiging optreedt. 
 
Correctie: Voer maatregelen in die worden geactiveerd zodra iets is gebeurd, 
om het effect ervan (deels) terug te draaien. 
 
Acceptatie: Accepteer de kans en het mogelijke gevolg van een bedreiging. 
 
Overdragen: Draag risico over aan verzekeringsmaatschappij of kies voor het 
outsourcen van bepaalde werkzaamheden.

https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-1&in_language_identifier=nl&in_region=nl&in_rcoId=40358477&in_from_module=XLR8LOGIN.LOGIN
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-1&in_language_identifier=nl&in_region=nl&in_rcoId=40358477&in_from_module=XLR8LOGIN.LOGIN
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-33190111698&in_language_identifier=en&in_region=be&in_rcoId=42286450&in_from_module=CLMSCATALOGSUMMARY.PRMAIN
https://learning.sgs.com/lmt/clmsCourse.prCourseDetails?site=sgsssc&in_userid=-1&in_language_identifier=nl&in_region=nl&in_rcoId=40358477&in_from_module=XLR8LOGIN.LOGIN

