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ONZE BELOFTE
S@CB is een nieuwe
meetmethode van TNO voor
bedrijven en intermediaire
organisaties die
veiligheidsprestaties proactief
willen meten, monitoren en
managen. De meting biedt
inzicht in uw score op diverse
veiligheidsrelevante thema's
en uitkomstmaten. U ziet in
één oogopslag wat de sterke
en zwakke
veiligheidsaspecten binnen uw
organisatie zijn. Hierdoor kunt
u gerichter dan ooit de
veiligheid van uw organisatie
managen.
De kern van S@CB is een
wetenschappelijk
onderbouwde database met
80 basisvragen en 105
verdiepingsvragen (ENG/NL/
DE), geclusterd in veertig
thematische
veiligheidsmodules. U bepaalt
zelf, of samen met een
professional van TNO welke
vragen voor uw organisatie
relevant zijn.

HOE WERKT HET?
TNO gaat met u in overleg
welke van de 40
veiligheidsthema's relevant
zijn om te meten. Daarvoor
gebruiken we de S@CB
menukaart: een overzicht van
alle veiligheidsthema's
geclusterd naar Mens,
Organisatie, Techniek en
Cultuur. Aan de hand van uw
keuzes wordt een vragenlijst
op maat klaar gezet in een
afgeschermde digitale
omgeving. De medewerkers in
uw organisaties krijgen
toegang tot de survey via een
geanonimiseerde weblink.
TNO analyseert de resultaten
van de survey en verwerkt
deze tot een inzichtelijk
rapport en een begrijpelijke
presentatie.
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METINGEN IN UW BEDRIJF
Bent u geïnteresseerd in een
meting binnen uw organisatie?
Of bent u een consultant die
regelmatig metingen wilt laten
uitvoeren met
Safety@Corebusiness? Neem
dan contact op met Dolf van
der Beek van TNO.

SAFETY
@CORE
BUSINESS

TNO.NL
DE BETROUWBARE EN MEEST
COMPLETE MEETMETHODE OM DE
VEILIGHEID IN UW BEDRIJF PROACTIEF
TE METEN EN TE MANAGEN

CONTACT
TNO
Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden
The Netherlands
Dolf van der Beek
P +31 88 8665236
E dolf.vanderbeek@tno.nl
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SAFETY @
COREBUSINESS

Safety@Corebusiness® (S@CB) is
een betrouwbare meetmethode
ontwikkeld door TNO voor
bedrijven en intermediaire
organisaties die
veiligheidsprestaties proactief
willen meten, monitoren en
managen.

Bovendien leiden
veiligheidsincidenten in een
steeds transparanter
wordende samenleving steeds
vaker tot negatieve publiciteit
en reputatieschade.
WAAR GELOOFT TNO IN?

TNO gelooft in de ambitie van
bedrijven die streven naar nul
ongelukken (Vision Zero) en
dit tot uiting brengen in
zichtbare en communiceerbare
resultaten. Wij denken dat er
een stimulerende werking
uitgaat van het meetbaar en
vergelijkbaar maken van de
veiligheidsprestaties. Binnen
en tussen organisaties.
ONZE MISSIE

TNO wil bijdragen aan de
realisatie van Vision Zero door
de ontwikkeling van methoden
die organisaties in staat
stellen om
veiligheidsaspecten zichtbaar
te maken. Daarom is S@CB
ontwikkeld, een
wetenschappelijk
onderbouwde database met
leading en lagging
veiligheidsindicatoren
gebaseerd op jaren van
onderzoek.
S@CB stelt organisaties in
staat om hun
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veiligheidsprestaties proactief
te meten, monitoren, managen
en (intern en extern) te
benchmarken op een
makkelijke, betrouwbare en
resultaatgerichte manier.
S@CB blijft ook in de
toekomst in ontwikkeling. We
willen de data en ervaringen
die we opdoen gebruiken voor
nader onderzoek en voor het
verbeteren van de kwaliteit
van het instrument.
BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

Bedrijfsveiligheid krijgt steeds
meer prioriteit binnen
organisaties, onder andere
door de wens alle ongelukken
uit te bannen, beter bekend
als "Vision Zero". Daarnaast
zijn veel bedrijven ervan
overtuigd dat de prestaties
van de organisatie positief
beïnvloed worden door een
veiligere werkomgeving.
Externe partijen beoordelen
organisaties steeds vaker op
hun veiligheidsprestaties in
het kader van
opdrachtverwerving.

WETENSCHAPPELIJKE
ONDERBOUWING

S@CB bevat een basismodule
van 80 gevalideerde vragen
over veiligheidsrelevante
thema's ten aanzien van
Mens, Organisatie, Techniek
en Cultuur en een optionele
verdiepingsmodule met 105
vragen over dezelfde thema's.
De vragenlijst is beschikbaar
in zowel Nederlands, Engels
als Duits. Daarbij kan gedacht
worden aan vragen over
Procedures, Leiderschap,
Communicatie, Training, Leren
van incidenten, Ergonomie &
Ontwerp, Calamiteiten en
PBMs die in onderlinge
samenhang worden gemeten.
Verder worden uitkomsten op
het gebied van persoonlijkeen procesveiligheid
meegenomen, waaronder
ziekteverzuim, EHBO,
incidentmeldingen,
calamiteiten en 'loss of
containments'.
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