
Veiligheid! 
elke dag weer...

Op eigen niveau
competentie-
gericht leren

Veiligheid
zelf ervaren

       Inzicht 
     in eigen
   organisatie



Start Werk & Blijf veilig biedt maatwerk in het opleiden en certificeren in veiligheidscultuur, -gedrag 

en -bewustwording. Zelfregulerend aan de slag om veilig en gezond te werken is ons credo.

UNIEK SWB biedt als enige maatwerk volgens Artikel 8 & 10 van de huidige Arbowetgeving.  

Zij biedt bedrijfscertificering welke voldoet aan de wettelijke eisen, maar kijkt vooral naar MENS  

en GEDRAG.

 

Concreet en Compleet SWB heeft concrete oplossingen om veiligheidsbewustwording over te brengen. 

‘Start Veilig’ bestaat uit een innovatief E-learning systeem. ‘Werk Veilig’ omvat een praktijkmodel waarbij 

SWB uitgaat van denken EN werken. Door middel van diverse methodes wordt er gekeken naar Mens, 

Organisatie en Techniek. ‘Blijf Veilig’ ondersteunt het management in het ontwikkelen én borgen van  

een gezonde veiligheidscultuur. Er wordt een meetinstrument ingezet om een realistisch beeld van de  

eigen cultuur te krijgen. De uitkomsten worden helder weergegeven zodat er een verbeterslag gemaakt 

kan worden.

Zelf doen! De SWB methode is kostenbesparend door het in eigen beheer opleiden en examineren. 

Minder ongevallen en meer werkplezier!

Voor wie? Een lesmethode met een doorgaande leerlijn welke aansluit op het bedrijfsleven. Van VSO 

en PRAKTIJKONDERWIJS tot HBO en UNIVERSITEIT. Leren op je eigen niveau!

Alternatief We bewegen ons in een markt waar VCA leidend is. In het VCA actueel blad wordt  

beschreven dat SWB niet alleen een goed alternatief is, maar ook doorgaat waar VCA stopt. SWB gaat 

namelijk uit van een basisprogramma voor iedereen en biedt maatwerktrainingen voor elke branche en 

organisatie. SWB sluit aan bij de bestaande RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie) en/of Arbocatalogi 

en hierdoor ontstaat een zelfregulerende RI&E.

SWB IN HET KORT



ARBOCATALOGI BIJNA ONGEVALLENRI&E ONGEVALLEN

TOOLS

DIGITAAL PORTFOLIO MIJNSWB.NL

SECTOR/BRANCHES/BEDRIJF/SCHOOL

VEILIGHEID BEGINT BIJ HET 
MANAGEMENT 

ONDERZOEK TNO

PRAKTIJKBORD

BLIJF VEILIG
(BORGEN)
METING
ONDERZOEK

WERK VEILIG 
(TOEPASSEN)
ACTIE/INSTRUCTIE/BESPREKEN 
(AIB)

START VEILIG 
(LEREN)
E-LEARNING/LESBOEK
TRAINING 1 / TRAINING 2 
TRAINING 3: BRANCHEGERICHT

VSO & PRO ONDERWIJS

(VAN ZML TOT ARBEID)

SOCIALE WERKVOORZIENING 

 

NIVEAU 1, 2 EN 3

AIB FORMULIER

START VEILIG A
VSO ONDERWIJS
(SW)-BEDRIJVEN
PRAKTIJKONDERWIJS
VMBO BASISBEROEPS
ROC/AOC NIVEAU 1
TOT EN MET ASSISTENT MEDEWERKER

START VEILIG B
PRAKTIJKONDERWIJS 
VMBO GEM. LEERWEG
VMBO KADERBEROEPS
VMBO THEORIE LEERWEG
ROC/AOC NIVEAU 2
TOT EN MET MEDEWERKER

START VEILIG C
ROC/AOC NIVEAU 3 & 4
HBO
UNIVERSITEIT
VAN ZELFSTANDIG 
MEDEWERKER TOT 
KADERFUNCTIONARIS 

RIESICOTOER/KAART
PLAN VAN AANPAK
BRANCHE RI&E

MVB
METHODISCHE
VEILIGHEID 
BEWUSTWORDING

DOELGROEP
ROC/AOC NIVEAU 4
HBO
UNIVERSITEIT
KADERFUNCTIONARIS
MANAGEMENT

SWB-COACH

NULMETING
MEETINSTRUMENT (S@C)
QUICKSCAN
VEILIGHEIDSLANDKAART
PLAN VAN AANPAK

BASIS SWB



AANTOONBARE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR IEDEREEN
De bovenstaande roadmap laat, op basis van de ervaringen, zien welke opleiding het beste past 
bij uw doelgroep. De doorgaande leerlijn geeft kandidaten de kans om maximaal te presteren.  
Aantoonbare instructies worden getoond in het Digitaal Portfolio (mijnswb.nl) waarop ingelogd kan 
worden met de persoonspas. 

 
 
 
De lesstof die VCA aanbiedt past niet in de belevingswereld van bepaalde doelgroepen die  
werkzaamheden verrichten in de schoonmaakbranche, verzorging, schilderen, etc. De oorzaak?  
VCA is voornamelijk ontwikkeld voor de petrochemische industrie.  
 
Voor deze kandidaten heeft SWB een doorgaande leerlijn ontwikkeld; van Basis SWB tot VCA.  
Afhankelijk van de leer- en/of werksituatie en het niveau van de kandidaten is het mogelijk een  
werkwijze te kiezen. De leermiddelen (het lesboek, E-learning en presentaties) kunnen op verschillende  
niveaus ingezet worden zodat leerstijl en niveau altijd op elkaar aansluiten.

GROTERE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT! 
VCA kan door opdrachtgevers geëist worden, alleen het kan zijn dat dit voor uw specifieke doelgroep te 
hoog gegrepen is. Volgens de Arbowet hoort iedereen veiligheidsinstructies te krijgen op zijn/haar niveau, 
in ieder geval de basis. Een laag leervermogen, problemen met lezen of taal in het algemeen kunnen  
factoren zijn om de werkwijze aan te passen. 

Doorgaande 
leerlijn

Van Basis 
SWB tot  
  VCA

Zelfregulerende 
methode; 
maatwerk 
content

Eén systeem, 
één werkwijze

VSO leerroute 2/3

VSO leerroute 3/4

Praktijkonderwijs

VMBO*

VMBO**

MBO niv. 1&2 ***

MBO niveau3

HBO
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     80% niveau A, B & C                 
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        85% niveau C                 
     15%

                 
                 

                 
                 

   95% niveau A, B & C                5
%

                 
                 

                 
                 

         90% niveau                 
      10%
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   VCA VOL

VMBO* Basisberoepsgerichte leerweg   VMBO** Kaderberoepsgerichte leerweg/Gemengde leerweg/Theoretische leerweg    MBO*** niveau 1 & 2 waaronder de nieuwe entreeopleiding

Basisopleiding SWB

Niveau 1/2/3

‘Start Veilig’

Niveau A/B/C

Kunnen leren op niveau C 

geeft de kandidaat de mogelijkheid 

om VCA te kunnen halen

Veiligheidstraining 

basis
Arbowetgeving waaraan een 

school moet voldoen: checklist

Trainer 
Start & Werk veilig

Eigen leerlingen opleiden

VCA opleiding

VCA

Is vergelijkbaar aan niveau C 

van ‘Start Veilig’

ROADMAP SWB
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Basisveiligheid, daar hoort iedereen over te beschikken. ‘Start Veilig’ bevat drie niveaus, maar het 
kan zijn dat dit voor uw specifieke groep (o.a. VSO onderwijs) te hoog gegrepen is. Denk aan een 
laag leervermogen, problemen met lezen vanaf een beeldscherm of taal in het algemeen.

Voor deze kandidaten heeft SWB Basis SWB ontwikkeld, om ook hen de basiskennis van veiligheid 
bij te brengen. Door middel van een Portfolio, content en certificaat op niveau kunnen deze kandidaten 
gericht begeleid worden en op hun eigen tempo leren. Aanpassen aan de situatie en de kandidaten, 
dat is onze werkwijze. 

Doel Basis SWB: Aansluiten op de Arbowetgeving!
Veiligheidsinstructie geven volgens Arbowet wetgeving aan leerlingen/medewerkers met een beperkt  
leervermogen. Maar wat zegt de Arbowetgeving t.a.v. veiligheidsinstructie aan leerlingen en  
medewerkers?

Arbowet Artikel 8
Iedere leerling en/of medewerker moet instructie hebben gehad op zijn of haar niveau en datgene deze 
nodig heeft in die specifieke werksituatie.  

Arbowet Artikel 10
1 Aantoonbare instructie geven
2 Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken
3 Redelijkerwijs toezicht houden

Betekenisvol leren en opbrengst gericht werken  
1 Drie niveaus
2 Niveau van zelfstandigheid 
3 Doorgaande leerlijn en aansluiting naar stage/werkplek

BASISVEILIGHEID VOOR IEDEREEN!

VSO onderwijs 

leerroute 2-4 
Maatwerk 
veiligheids
leerlijn

Vooral 
praktijkleren 
en zien

ROADMAP SWB BASIS SWB
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Voorlichting geven op het niveau van de medewerker c.q. leerling en datgene wat nodig is in die 
specifieke werksituatie. Dat staat in Artikel 8 van de Arbowet en vormt de leidraad voor SWB.  
Leren in jouw leerstijl en examen doen op jouw niveau. Ontwerp je eigen leer- en  
ontwikkelingsroute!

Veiligheid blijft een issue, daarom is het belangrijk om kennis en gedrag over veiligheid in een vroeg 
stadium over te brengen. ‘Start Veilig’ wordt op drie leerniveaus aangeboden zodat iedereen de lesstof 
kan volgen. Het systeem past zich automatisch aan als blijkt dat het niveau te hoog/te laag is. SWB 
speelt voornamelijk in op bewustwording en veiligheidsgedrag. De ervaring heeft geleerd dat er vaak 
een verschil is tussen hoe veilig je denkt te werken en hoe veilig je daadwerkelijk werkt.  

 
Training 1  Veiligheidsbewustwording  
Training 2   Algemene veiligheidsonderwerpen 
Training 3  Branchegericht
Examen   Op jouw niveau

Terwijl het proefexamen wordt gemaakt, stelt het E-learning systeem achter de schermen een 
diagnose en geeft een advies op welk niveau de kandidaat examen kan doen.

Na het behalen van het examen ontvangt de kandidaat een persoonspas, waarmee aangetoond kan 
worden over welke veiligheidscompetenties hij/zij beschikt. De pas is levenslang geldig, onder 
voorwaarde dat nieuwe ontwikkelingen elke vijf jaar aantoonbaar via E-learning gevolgd en getoetst zijn.

De trainingen die SWB verzorgt voldoen aan de eisen van de “Approved Training Course (ATC)” norm 
van DNV GL.

 Zelfregulerend Flexibel Werken 

en leren 

integreren
Competentie 

gericht leren
kennis, 
vaardigheid, 
attitude

OPLEIDINGSPROGRAMMA
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PRAKTIJKBORD

Geef het personeel de kans en vrijheid om praktijkervaringen in te brengen en laat zien dat je er 
wat mee doet. Het Praktijkbord geeft inzicht in de huidige situatie en zorgt voor betrokkenheid en 
duidelijke communicatie op de werkvloer. Met de AIB methode in één oogopslag zichtbaar hoe risico’s 
worden aangepakt en een minder risicovolle werkplek. Is het een Actie, Instructie of moet het risico 
Besproken worden? 
 
Het ‘Werk Veilig’ Praktijkbord sluit aan op de onderdelen RIEsicotoer en Methodische Veiligheid 
Bewustwording (MVB). Het herkennen van risico’s en het delen van ervaringen, om samen naar 
een oplossing te zoeken, staat hier centraal. 

Ingebrachte praktijkervaringen of benoemde risico’s worden opgenomen in de AIB methode (Actie 
Instructie Bespreken). De RIEsicokaarten, directe acties of MVB onderwerpen worden zo in kaart 
gebracht, waar vervolgens een acceptatie of oplossing uitkomt. 
 

 
 
Door middel van bovengenoemde werkwijze worden alle aanwezige risico’s en het daarbij toegekende 
risicogetal aangepakt en verminderd. In een grafiek wordt de status maandelijks weergegeven. 
Hoeveel risico’s zijn er aangepakt? Wat is het nieuwe risicogetal? Zijn er in die maand nieuwe risico’s  
bijgekomen? 

Duidelijke 
communicatie

Aanwezige 
risico’s 
overzichtelijk 
weergegeven

Betrokkenheid 

van het 
personeel

Medewerkers op de hoogtevan de 
ontwikkelingen

START VEILIG WERK VEILIG
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MVB LEREN VAN ELKAAR

Methodische Veiligheid Bewustwording (MVB) is een vaste en uniforme methode waarbij iedereen 
zichzelf en de organisatie een spiegel voorhouden om de bewustwording m.b.t. veiligheid te  
bevorderen. 
 

Vraag jezelf het volgende af 

 Waar loop je m.b.t. veiligheid regelmatig tegenaan?

 Wat zegt de Arbowet over die specifieke situatie?

 Weet je wat de bedrijfsregels zijn? 

 Hebben je collega’s tips of adviezen?

 Wat zie ik anderen doen?

Zoek informatie en denk samen na over mogelijke oplossingen en/of acceptatie. Het kan zijn dat  
je een ander om hulp moet vragen. Maar wie onderneemt daadwerkelijk actie? Het MVB  
onderwerp wordt gepresenteerd en goedgekeurd door een leidinggevende binnen de organisatie.  
Breng veiligheidsonderwerpen in en leer van jezelf en van elkaar!

We staan uitgebreid stil bij vragen als

 Waarom voeren we de opdracht zo uit met alle huidige veiligheidsrisico’s?

 Hoe had ik de opdracht veiliger kunnen uitvoeren?
 
Door het gebruik van het Praktijkbord worden alle uitkomsten vastgelegd en wordt er gewerkt 
volgens de afspraken die samen zijn gemaakt. 

Leren van
elkaar

Kunnen
toepassen

Veiligheid 
zelf ervarenActuele

kennis
Werken enleren
integreren
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RIESICOKAARTEN/TOER

Risico’s heb je overal. Alleen hoe weet je of iedereen kennis heeft van alle bedrijfsspecifieke risico’s? 
De RIEsicotoer is een methode welke maatwerk biedt voor specifieke situaties. Je moet niet alleen 
veilig werken maar ook veilig denken. Dankzij de toer kun je veiligheid ervaren en denk je na over 
risico’s die ernstige gevolgen kunnen hebben.

RIEsicokaarten 
Dit zijn veiligheidskaarten die worden gebruikt als instructiemiddel in die specifieke werksituatie op het 
niveau van de kandidaat. Iedereen kan deze maken! De RIEsicokaarten sluiten aan bij de actuele RI&E en 
zijn daardoor een zinvolle aanvulling. 
 
De restrisico’s zijn vooral gericht op gedrag en bewustwording van het eigen handelen, oftewel de MENS 
in combinatie met Organisatie en Techniek (MOT-methode).

 
 
Een RIEsicotoer helpt bij het verbeteren van veiligheidsinzicht. Een toer bestaat uit een verzameling van 
RIEsicokaarten waarmee gecontroleerd wordt of er in de dagelijkse praktijk volgens de instructies wordt 
gewerkt. Zijn de bordjes van de vluchtwegen bijvoorbeeld wel verlicht? Zit er wel een beschermkap op 
de machine? In het systeem geeft de kandidaat zelf aan of hij instructie heeft gehad en of hij deze  
heeft begrepen. 

Zelfregulerende 
  instructie-
    methode

Volgens de 
wetgeving 
aantoonbare 
instructie

Veilige 
lokalen, 
afdelingen 

en locaties

Borging 
veiligheids-
instructie

Resultaten inzichtelijk in het Digitaal Portfolio

WERK VEILIG WERK VEILIG
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Uw gedrag en houding m.b.t. veiligheid heeft effect op hoe uw medewerkers uw instructie  
ontvangen en daardoor veiligheid gaan beleven. Alleen bent u zich bewust van uw leiderschaps-
stijl en hoe veiligheidsbewustwording op de werkvloer kan worden verbeterd? Tijdens deze trai-
ning leert u om draagvlak en een werkbare veiligheidsinstructie en -bewustwording te creëren. 

Resultaat
 U wordt zich bewust van uw eigen manier van trainen en uw invloed op anderen 
 U krijgt inzicht in alle interventietools die vallen onder ‘Start & Werk veilig’ 
 U leert alle ingebrachte praktijkervaringen te vertalen in de AIB methode
 U leert de bespreekpunten adequaat te vertalen in de MVB methode; 

 zelf kunnen oplossen of accepteren & leren van elkaar
 U leert RIEsicokaarten maken
 U leert RIEsicotoeren samen te stellen en beschikbaar te stellen aan kandidaten
 U leert kandidaten zelf na te laten denken over hun eigen veiligheid en gedrag 
 U leert veiligheid te borgen op uw eigen werkplek
 U krijgt meer voor elkaar met minder inspanning 
 U heeft inzicht in de resultaten van uw kandidaten

Examinatorentraining  
Wilt u examens op uw locatie in eigen beheer, maar onder toezicht van Stichting Certificering SWB, 
afnemen? Dat kan! U leert tijdens de examinatortraining hoe u online, schriftelijke of mondelinge  
examens afneemt, hoe zicht te houden op het niveau van de kandidaten en wat de procedures zijn.

Mag in heel 
NL examens 
afnemen

Mag zijn  
eigen groep 
niet  
examineren 

Regelt 
examens online

START & WERK VEILIG 
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Werkplekken worden steeds veiliger en werkzaamheden minder zwaar. Toch zijn er nog altijd veel
bedrijfsongevallen en bedrijfsziekten door te weinig/te laag veiligheidsbewustzijn van de risico’s op 
de werkplek.

Is veiligheid een punt op de agenda en in hoeverre worden medewerkers 
hierin betrokken? Wat kan en moet je als organisatie in alle redelijkheid 
doen om ongevallen te voorkomen?

Als management heeft u de Techniek en de Organisatie voor elkaar, 
waarbij met name de (bijna)ongevallen plaatsvinden door 
Gedrag en Cultuur.
                                                            
Start Werk & Blijf veilig en TNO bieden u 
een laagdrempelige mogelijkheid om 
veilig gedrag en een versterking 
van de veiligheidscultuur te 
bevorderen met Safety@Corebusiness.

DE BETROUWBARE AANPAK OM UW 
VEILIGHEIDSKLIMAAT TE METEN
 

VEILIGHEIDSCULTUUR

BLIJF VEILIG
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ORGANISATIE CERTIFICERING

Om uiteindelijk als organisatie SWB gecertificeerd te worden moet de organisatie voldoen aan  
vastgestelde criteria voor een minimaal veiligheidsniveau. Veiligheid moet immers hoog in  
het vaandel staan.

 Veiligheidsbewustwording –gedrag –cultuur 
 Ik ZIE, ik WIL, ik WEET, ik KAN
 Zelfregulering van veiligheid op de werkvloer
 Werken vanuit de motivatie van de medewerker 
 Begeleiding door SWB-coach
 Uitvoering zoveel mogelijk zelf DOEN
 Leren van elkaar
 Werken volgens afspraken/regels en in deze volgorde
 Werken volgens bestaande en vaste overzichtelijke procedures
 Werken volgens Artikel 8 & 10 van de Arbowet

Daarnaast kan uw organisatie d.m.v. een overzicht zien waar u wettelijk aan moet voldoen.  
Dit maatwerkschema geeft u als leidinggevende duidelijkheid in de zaken die nog geregeld moeten  
worden en welke zaken op orde zijn.

Mens en 
veiligheid

Mens en 
machine en 
processen

Mens en 
borging
(veilig stellen)

Mens en 
communicatie Mens en 

voorbereiding op calamiteiten

BLIJF VEILIG
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BLIJF VEILIG

SWB-COACH VAN PERSOONS- TOT ORGANISATIENIVEAU

Borg het veiligheidsbeleid van uw organisatie simpel en effectief met een SWB-coach!
Medewerkers zijn vooral gericht op het werk waarvoor zij zijn aangenomen en veel minder 
op hun eigen veiligheid en die van anderen. 

Wat is een SWB-coach? De coach kijkt vooral naar DE MENS:
Hij/zij houdt daardoor het onderwerp veiligheid voortdurend bij uw medewerkers op het netvlies.  
De SWB-coach werkt mee aan uw ‘Blijf Veilig’ certificering.

 Doorlopend coachen en het organiseren van effectieve tools
 Toezicht houden op naleving van de ‘Werk Veilig’ methode
 Zelfsturend aan het werk
 Stand van zaken blijvend op de agenda zetten
 Borging ‘Blijf Veilig’
 Eigen opgeleid personeel of externen 
 Contactpersoon SWB

Door iedereen blijvend op zijn/haar verantwoordelijkheden aan te spreken 
en de veiligheidscultuur te bewaken heeft de SWB-coach een belangrijke 
taak. De coach heeft kennis van het gehele SWB programma 
en is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen.

De coach staat dus dichtbij en is betrokken. Hij/zij creëert een dynamische 
en vooral zelfregulerende veiligheidsorganisatie die een veilig gevoel bij 
uw medewerkers bewerkstelligt.

Ik zie Ik wil Ik weet Ik kan
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Het alternatief als VCA niet past! 

Met de SWB persoonspas aantoonbare kennis op het gebied van veilig en gezond werken op 
zijn/haar niveau. SWB richt zich vooral op sturing van onbewust gedrag. 
 
Is SWB voldoende?   
SWB werkt volgens Artikel 8 en 10 van de Arbowetgeving en voldoet volledig aan de wet.  
Opdrachtgevers laten steeds meer de VCA-eis los en gaan nu werken volgens de Arbowetgeving. 

SWB gaat verder waar VCA stopt 
Organisaties voldoen aan de Techniek en de Organisatie. SWB richt zich vooral op gedrag en borging  
van ‘het zelf organiseren’ van veilig en gezond werken in de organisatiecultuur: Ik ZIE, ik WEET, ik WIL 
en ik KAN. 
 
Kwaliteitsborging 
De trainingen die SWB verzorgt voldoen aan de eisen van de “Approved Training Course (ATC)” norm 
van DNV GL. 
 
Zelfregulering RI&E 
Vooral zelf aan de slag met de RI&E en de AIB methode welke bottom-up werkt. In uitzondering, 
waar nodig, top-down. Van moeten, naar willen.  
 
Erkenning 
Landelijke erkenning en bekendheid door partijen welke nu met SWB werken en een veilig alternatief 
zoeken voor VCA. VCA beveelt SWB aan als een ‘veilig alternatief’. 
 
Toepassing 
VSO-en Praktijkonderwijs | VMBO- en MBO onderwijs | Sociale Werkvoorziening | Groenbedrijven 
Re-integratie | Chemische bedrijven | Zorginstellingen | En nog veel meer!
 
Opleidingen 
Zelf aan de slag? Volg de Trainers- en Examinatorentraining! In-company/open inschrijving.



partners

Softwarebedrijf en Ontwikkelaar van RIEsicokaarten, 
RIEsicotoer en SSO.

Participatie- en opleidingsspecialist ChainWorks 
ondersteunt SWB op het gebied van trainingen en 
implementatie in sectoren, bedrijven en onderwijs.

Invitra ontwikkelt innovatieve e-learnings programma’s 
voor het verhogen van veiligheid.

Adviesbureau voor veiligheid en gezondheid. Keuren 
van RIEsicokaarten.

SWB trainingen zijn door DNV GL gecertificeerd volgens 
de “Approved Training Course (ATC)” norm.

Safety@Corebusiness: van nulmeting naar effectief 
veiligheidsverbetering met evidence-based TNO tools.
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... zodat iedereen 
veiligheid en 
gezondheid
serieus neemt


