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Veiligheidsprogramma KING 

Voor Gebr. De Koning is veiligheid een uiterst belangrijk beleidsonderdeel. Elke dag werken we onder moeilijke 

omstandigheden met diverse apparatuur.  Een ongeval zit in een klein hoekje. Bewust je werk doen is dan ook 

belangrijk.  

 

Het beleid van Gebr. De Koning is er op gericht om te zorgen dat iedereen elke dag veilig aan het werk kan en 

weer veilig thuis komt. Om het veiligheidsbewustzijn verder te vergroten is het veiligheidsprogramma KING 

gestart. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van het belang van veilig werken.  

 

Bij veilig werken gaat het niet alleen om het vaststellen van regels en je houden aan de regels. Maar het gaat 

vooral om de houding en gedrag, om veiligheidsbesef en veiligheidscultuur. Je bewust zijn van de risico’s en daar 
passend op reageren. Om hier invulling aan te geven, hebben we het veiligheidsprogramma “KING” 
geïntroduceerd. 

 

Het KING veiligheidsprogramma bevat onze visie op veiligheid en geeft aan welk veiligheidsgedrag wij van onze 

medewerkers, onderaannemers en leveranciers verwachten. Het programma is er gericht op het vergroten van 

het veiligheidsbewustzijn en wijst  medewerkers op de noodzaak om hierin  hun eigen verantwoordelijkheid te 

nemen: Wij werken bewust veilig. 

 

Het veiligheidsprogramma is er ook gericht om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. We 

bekijken per persoon wat nodig is aan opleiding en ondersteuning om op het juiste veiligheidsniveau te komen en 

te blijven. 

Hoe geven we invulling aan het veiligheidsprogramma KING? 

KING staat voor:  

 

 

Deze “KING”-aanpak vormt de “blauwe” draad in het veiligheidsprogramma. 

 

Om de veiligheidscultuur van het bedrijf te stimuleren en meetbaar te maken, willen we de Veiligheidsladder als 

beoordelingsmethode gebruiken. Deze methode is aanvankelijk ontwikkeld door ProRail en is sinds 1 juli 2016 in 

beheer genomen door NEN.   

 

De veiligheidsladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. en is een evolutionaire 

ladder bestaande uit vijf cultuurniveaus. Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelingsfase aan waarin het bedrijf zich 

bevindt op het gebied van veiligheid. 
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In onderstaand figuur zijn de 5 niveaus weergegeven: 

 
In mei 2018 zijn wij op niveau 3 gecertificeerd van de Veiligheidsladder. Daar zijn we trots op! 

Onze  ambitie is om in  2023 op niveau 4 te staan. 

Waaruit bestaat het veiligheidsprogramma KING? 

• We beginnen elk jaar met een KING-dag, tijdens deze dag besteden we bedrijfsbreed aandacht aan het 

vergroten van het veiligheidsbewustzijn door middel van verschillende workshops. Lopende het jaar 

besteden we in thema-bijeenkomsten ook aandacht aan specifieke veiligheid gerelateerde onderwerpen. 

• We houden jaarlijks een KING-workshop voor onze onderaannemers. Ze zijn voor onze belangrijke partners 

in bouwproces. Daarom betrekken we hen nadrukkelijk bij het KING veiligheidsprogramma en gaan met hen 

het gesprek aan over veiligheid en het verbeteren ervan. 

• Het veiligheidsbeleid hebben we vertaald  in de veiligheidsaanpak “Wij werken bewust veilig”,  wat uit een 

10-tal concrete veiligheidsgedragsregels bestaat, zie bijlage A. 

• We geven periodiek een KING-nieuwsbrief uit waarin we incidenten en V&G-aandachtspunten bespreken.  

• We houden periodiek een KING-overleg op de verschillende projecten en werflocaties. In het overleg  

bespreken we de werkzaamheden/risico’s/beheersmaatregelen voor de komende periode en kijken we 

terug op de afgelopen periode (afwijkingen / bijna-ongevallen). Op de projecten is het start-werkoverleg het 

1e KING-overleg. Maandelijks behandelen we een V&G-onderwerp tijdens het KING-overleg.. 

• We voeren maandelijks een KING-ronde uit op de projecten en werflocaties.  

• We hebben een KING-app voor het melden van een incident, onveilige of veilige situatie en V&G-

verbeteridee. Verder kan de app worden gebruikt voor het houden van een KING-ronde. 

• We werken in KING-werkgroepen aan het verbeteren van specifieke V&G-knelpunten.  

• We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en complimenteren voor gewenst gedrag. 

• We zijn bezig met het uitvoeren van het plan van aanpak Veiligheidsladder niveau 4.  

Bijlage A: poster “Wij werken bewust veilig” 


