de Safety Integrity Audit
Ontstaan uit ervaring

De SIA is ontwikkeld door Human Company en Intergo. Beide organisaties
hebben in de afgelopen jaren hun sporen verdiend op hun vakgebied.
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de Safety Integrity Audit
thermometer voor interne veiligheid

Hoe belangrijk veilig werken is, hoeven we u al lang niet meer te vertellen.
Onveilige werksituaties kunnen ernstige ongevallen opleveren, schaden het
imago van uw bedrijf en hebben soms een venijnig financieel staartje.
Ongetwijfeld heeft u een gedegen veiligheidsbeleid. Maar werkt dat ook in de
praktijk? Zijn uw ambities met betrekking tot veiligheid voldoende geborgd
op de werkvloer? Of heeft u af en toe het idee dat uw veiligheidsideaal blijft
‘hangen’ in de organisatie? Laat uw bedrijf dan doormeten met de Safety
Integrity Audit (SIA) van Human Company en Intergo.

De thermometer voor interne veiligheid
Bottom-up en inside out
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Stappenplan Safety Integrity Audit
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techniek & middelen en organisatie van het werk.

1.	Verkenning van de werkelijkheid: hoe beoordelen de uitvoerend medewerkers de veiligheid
in de huidige organisatie. Kort vragenlijstonderzoek via internet.
2.	Formuleren van het ideaalbeeld van een organisatie waarin veiligheid optimaal is geregeld.
Interactieve sessie met direct leidinggevenden en hoger management.
3.	De ideaalbeelden worden op de werkvloer in de praktijk van alle dag en door een kort
documentenonderzoek onderzocht op realisatie en borging.
4. Presentatie conclusies en aanbevelingen.
De totale SIA neemt tien werkdagen in beslag, waarbij onze onderzoekers vier dagen aanwezig zijn in de organisatie.
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