
Europese enquête naar het veiligheidsklimaat bij de 
spoorwegen (ERA-SCS, European Rail Safety Climate
Survey)

Hoe kunnen spoorbedrijven en -autoriteiten partner
worden en direct hun voordeel doen met de resultaten?

Veiligheidscultuurprogramma – november 2020



ERA-SCS: EEN UNIEK VEILIGHEIDSPERCEPTIEONDERZOEK 
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Afgestemd op het Europees Model van
veiligheidscultuur voor de spoorwegen

Nat. veiligheidsinstantie
Nat. onderzoeksinstantie

Ministerie
Overheid...

Spoorwegexploitant
Infrastructuurbeheerder

Fabrikant
Dienstverlener...

Start: Europees Jaar van de spoorwegen

Open voor ALLE Europese
spoorprofessionals

als individu

Open voor ALLE 
Europese spoorbedrijven 

en -autoriteiten als 
partner



MAAK ER UW EIGEN VEILIGHEIDSKLIMAATENQUÊTE VAN!
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Als spoorbedrijf of -autoriteit, kunt u

ERA-SCS-PARTNER worden om de resultaten te verkrijgen

op basis van de antwoorden van UW EIGEN personeel en deze 

enquête te maken tot UW EIGEN initiatief om de veiligheid te vergroten



UW ENQUÊTERESULTATEN (VOORBEELD)
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ERA-SCS IN DE PRAKTIJK: DE TIEN STAPPEN
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Ontkennende woorden 
worden benadrukt met 
HOOFDLETTERS.

Bent u leidinggevende?

Ik begrijp mijn 
verantwoordelijkheden ten 
aanzien van veiligheid.

Mijn management gaat tijdens 
vergaderingen voldoende in 
op veiligheid.

Binnen mijn organisatie leren 
wij NIET genoeg van feedback 
over de veiligheid.

Spoororganisaties, 
contractanten en fabrikanten 
zijn SLECHTS na een ongeval 
bezorgd over de veiligheid.



Ontkennende woorden 
worden benadrukt met 
HOOFDLETTERS.

ERA-SCS IN DE PRAKTIJK: DE TIEN STAPPEN (MET VOORBEELDEN)

6

Bent u leidinggevende?

Ik begrijp mijn 
verantwoordelijkheden ten 
aanzien van veiligheid.

Mijn management gaat tijdens 
vergaderingen voldoende in 
op veiligheid.

Binnen mijn organisatie leren 
wij NIET genoeg van feedback 
over de veiligheid.

Spoororganisaties, 
contractanten en fabrikanten 
zijn SLECHTS na een ongeval 
bezorgd over de veiligheid.



Opmerking 1: Acties 1 en 2 worden verricht door een wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie
Opmerking 2: Extra profielvragen, startdatum (tussen 1 april 2021 en 14 juni 2021) en duur worden overeengekomen met het ERA-team

HOE WORDT U PARTNER?
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1. Blijken van belangstelling invullen en instemmen met 
samenwerkingsprotocol, uiterlijk op 31.1.2021

2. Uw coördinator voor veiligheidsklimaatenquête als 
contactpersoon partner/ERA-team aanwijzen

3. Technische specificaties voorstellen en partnerversie 
van ERA-SCS uitwerken met het ERA-team

4. Uw communicatieplan vaststellen en uitvoeren voor 
een hoge respons

5. Voortbouwen op uw enquêteresultaten en uw 
ervaringen delen met het ERA-team als feedback

ERA-site – veiligheidscultuur

Vattende welkomsttekst

Extra profielvragen

Startdatum en duur

ORGANISATIESPECIFIEK:

Enquêtetalen

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Het invullen duurt circa 15 minuten en kan 
op ieder elektronisch toestel

• Anonieme informatieverzameling: 
identificatie geënquêteerden NIET mogelijk

• Resultaten partnerversie van enquête 
worden ALLEEN met de partner gedeeld

• De algemene enquêteresultaten worden 
gebruikt om de veiligheid van de Europese 
spoorwegen te verbeteren en worden 
openbaar gemaakt

• Het initiatief zal regelmatig (cyclus van 2 tot 
4 jaar) of op verzoek worden herhaald

• Dit is het begin van een duurzame Europese 
database over veiligheidspercepties over de 
spoorwegen

Belangrijkste punten
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Ga naar de ERA-webpagina's over 
veiligheidscultuur voor regelmatige 

updates
Voor vragen of suggesties: 

safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Wij helpen onze stakeholders
de Europese enquête naar het

veiligheidsklimaat bij de 
spoorwegen tot een collectief succes 

te maken

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Betere spoorwegen voor een betere samenleving.

Ontdek onze carrièremogelijkheden op era.europa.eu

Volg ons op            ERA_railways


