
 

 

 

Klimmen op de veiligheidsladder, ook voor 

MKB en ZZP’er 

Opdrachtgevers die zijn aangesloten bij de 

Governance Code Veiligheid in de Bouw 

gaan per januari 2022 trede 2 op de 

Veiligheidsladder als harde 

aanbestedingseis hanteren. Het 

achterliggende doel is nobel: het vergroten 

van het veiligheidsbewustzijn en het daardoor 

terugdringen van het aantal onveilige situaties, 

met als gevolg minder incidenten, verzuim en 

schades.  

Maar voor het MKB is dit een forse eis.                     

De tijdsinvestering en de kosten voor certificering zijn 

stevig. En certificatie in andere normen, zoals VCA en 

BRL’s, geven geen vrijstelling of vermindering van het aantal 

auditdagen (en daarmee van de kosten voor de audit om gecertificeerd te worden). 

 

Dashboard 

ViA Chimera® laat via een dashboard zien waar je staat op de cultuurladder. 

Dit dashbaord geeft op elk moment inzicht in waar je staat als bedrijf en waar 

het mogelijk is om te groeien. En kan gedeeld worden met anderen intern en 

extern. Hiermee heb je het stuur in eigen hand. 

Verbeterde Veiligheidscultuur voor MKB 

ViA Chimera®  biedt speciaal voor deze doelgroep, de kleinere aannemers en 

ZZP’ers, een tool om aan te kunnen tonen aan opdrachtgevers en 

hoofdaannemers wat hun positie is op de veiligheidsladder. In tegenstelling 

tot wat velen denken, mag bij certificatie SCL en SCL original namelijk een 

eigen methode gebruikt worden.  

 

Door het gebruik van ViA Chimera® krijg je 

inzicht in je positie op de veiligheidsladder. De 0-meting in ViA 

Chimera® kan door een Ladder Certificerende Instellingen (LCI) 

getoetst worden om zo te bepalen welke trede op de ladder 

realistisch is voor eventuele certificering. ViA Chimera® kan dus 

ingezet worden om een eerste inventarisatie te maken. Het 

uitgebreide traject van certificering kan gestart worden (of niet!) 

nadat je meer inzicht hebt in de positie van jouw bedrijf op die 

ladder. 

 

Laat makkelijk aan  

opdrachtgevers zien 

waar jij staat op de 

Veiligheidsladder 

Starten  

met een haalbaar 

veiligheidsdoel maakt de 

kans van slagen en de 

betrokkenheid groter. 

 



 

 

Waarom ViA Chimera®  

 ViA Chimera® voldoet aan alle eisen die aan de rapportage gesteld zijn 

 ViA Chimera® is overzichtelijk en zeer gebruiksvriendelijk 

 ViA Chimera® kan (tijdelijk) ingezien worden door de opdrachtgever 

 ViA Chimera® bevat extra modules voor documentbeheer (zoals de  RI&E) actiepunten 

 Samenwerken met een extern adviseur en op afstand werken  

 De directie bepaalt het moment van een certificatieaanvraag. De hier gemaakte 0-meting wordt 

voor de certificatie-audit gebruikt.  

 

Praktische zaken 

 Het bedrijf krijgt een eigen beveiligde “laddersite” met een ViA inventarisatie-tool  

 ViA Chimera® is opgebouwd in Microsoft Sharepoint, onderdeel van Office 365 

 ViA Chimera® bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:  

o de inventarisatie-tool trede 2 en 3 (certificatieschema Veiligheidsladder 4.0) 

o een format voor een de actiepunten, het plan van aanpak 

o module voor documentbeheer van bedrijfseigen documenten, 
(interne) auditverslagen Veiligheidsladder en natuurlijk een 
beoordeling door de CI.  

o een  overzicht van actiepunten waarmee je de intern gemaakte 

afspraken kunt opvolgen 

o actuele visuele rapportage. 

 Documenten- en versiebeheer is geborgd; altijd de actuele versie 
 Het opsturen van documenten of uploaden op een derde site vervalt. 
 VCA of andere schema’s met vergelijkbare informatie kunnen we 

mogelijk koppelen of gebruiken. 

Met betrekking tot de hosting:  

• Wij zorgen voor een veilige omgeving in Microsoft met gedefinieerd 1 bewerkersaccount en een 
leesaccount.  

• De bewerker kan met zijn eigen MS account gekoppeld worden.  

• Wij volgen de ontwikkelingen van de norm en wanneer er wijzigingen komen informeren wij de 
relaties over wat dat voor hen betekent. 

• Wij zorgen dat die wijziging in de inventarisatie van onze relaties doorgevoerd wordt. 
 

En de kosten? 

Voor het pakket ViA Chimera voor de organisatie betaal je 1-malig € 350,00. 
De hosting bedraagt € 20,00 per maand. 
 
Wanneer het bedrijf begeleiding nodig heeft wordt dit naar behoefte besproken. 

 

Meer informatie? Info@chimeraprojects.nl  

  

Kiezen voor een  

eenvoudig, beheersbare 

methode én structuur in 

documentbeheer.  

Dit past bij ons!  

mailto:Info@chimeraprojects.nl

