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Samenvatting 
 

Naar aanleiding van het hijsongeval in de Rijnstraat en de ingestorte parkeergarage in Eindhoven heeft 

de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) aanbevolen aan de minister van Wonen en Rijksdienst actie-

ver te sturen op veiligheid. Hieruit kwam als eerste stap naar voren structureel inzicht te krijgen in de 

oorzaken, gevolgen en frequentie van incidenten en hier sectorbreed van te leren. Bouwend Neder-

land heeft deze aanbeveling opgepakt en het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de meest 

passende wijze waarop dit inzicht in bouwveiligheid sectorbreed vergroot kan worden. Een mogelijk 

middel om dit inzicht te vergroten, is een meldpunt Veiligheid in de bouw.  

 

In 2008 is er reeds een meldpunt opgericht in de bouwsector, maar in 2011 is deze weer opgeheven. 

Daarom heeft het analyserapport van het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving 

(CUR) als startpunt van dit onderzoek gefungeerd. Aan de hand van de bevindingen uit het CUR-rap-

port is men tot de conclusie gekomen dat de meldingsbereidheid in de bouwsector ontbrak. Door het 

ontbreken van meldingsbereidheid zou een nieuw initiatief om een meldpunt op te zetten wederom 

tegen deze barrière aanlopen. Er is daarom besloten onderzoek te doen naar succesfactoren van meld-

punten in andere sectoren. Inzicht in de succesfactoren van meldpunten in andere sectoren geeft weer 

welke karakteristieken, analyses en media geschikt zijn om bereik en meldingsbereidheid van een 

meldpunt te realiseren.  
 

In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt wat succesfactoren zijn van meldpunten in andere sectoren 

en op welke wijze deze meldpunten bijdragen aan het lerend vermogen van de sector. Deze inzichten 

worden onderzocht door middel van interviews met zowel veiligheidsverantwoordelijken of coördina-

toren vanuit de meldpunten en tevens wordt het perspectief van de melder aan het meldpunt onder-

zocht. Op basis van deze analyses is in kaart gebracht op welke wijze meldpunten bij kunnen dragen 

aan inzicht en preventieve acties rondom veiligheid binnen de petrochemie, railsector, leefomgeving 

en transport en de zorgsector.  
 

Concluderend zijn er drie aandachtsgebieden geïdentificeerd die bijdragen aan het succes van een 

meldpunt. Dit betreffen: (1) het realiseren van inkomende informatie (meldingen), (2) het creëren van 

lerend vermogen in de sector en (3) de positionering van het meldpunt binnen de bestaande struc-

turen.  
 

Binnen de eerste categorie, de realisatie van inkomende informatie, blijkt met name de wettelijke of 

contractuele verplichting meldingsbereidheid af te dwingen. Desondanks blijkt dat de wettelijke of 

contractuele verplichting uitsluitend leidt tot voldoende en juiste meldingen indien dit gepaard gaat 

met een lage drempel tot melden, terugkomend in de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van het 

meldpunt. Daarnaast blijken de bekendheid van het meldpunt binnen de doelgroep en een positieve 

meldcultuur binnen de sector een versterkend effect te hebben op de meldingsbereidheid. Met name 

in de startfase van een meldpunt is het belangrijk om aandacht te geven aan de bekendheid van het 

meldpunt. Deze bekendheid wordt versterkt door het positief belonen van het doen van meldingen.  

 

Het creëren van lerend vermogen in de sector wordt gekenmerkt door meldpunten waar niet alleen 

de juiste hoeveelheid informatie wordt binnengehaald, maar waar tevens analyses en preventieve 

maatregelen worden ontwikkeld. Door trend- en oorzaakanalyses van ongevallen om te zetten in 
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preventieve maatregelen, wordt de melder actief betrokken in de terugkoppeling. Deze analyses en 

maatregelen leiden gezamenlijk met openbare feitenrapportages tot betrouwbaarheid vanuit het per-

spectief van de melder. Dit draagt ook bij aan de meldingsbereidheid. Hier is met name de feitelijkheid 

en afwezigheid van de schuldvraag in de rapportages van belang.  
 

Tot slot is de positionering van het meldpunt essentieel voor het succes ervan. Indien er reeds be-

staande initiatieven op het gebied van veiligheid zijn, is het van belang dat het meldpunt zich duidelijk 

positioneert in relatie tot de bestaande initiatieven. Het onderzoek geeft twee mogelijkheden waarop 

omgegaan kan worden met bestaande initiatieven. Allereerst kan een eventueel meldpunt gekoppeld 

worden aan de bestaande initiatieven, door zich aan te sluiten bij netwerken en een uitsluitend coör-

dinerende rol op zich te nemen. Het meldpunt kan zich als kenniscentrum positioneren, waardoor het 

eerder in staat is om sectorbreed kennis te centraliseren en te vertalen naar preventieve maatregelen. 

Een tweede mogelijkheid is om het meldpunt te richten op een veiligheidsniche die nog niet afgedekt 

wordt door de bestaande initiatieven. Concluderend is het belangrijk voor een meldpunt om zich op 

een heldere wijze te positioneren, waarbij aangesloten wordt bij de huidige behoeftes in de sector.  
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Lijst van afkortingen: 
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CUR – Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving 

DCMR – Milieudienst Rijnmond 

LEC BRZO – Landelijk Expertise Centrum Besluit Risico en Zware Ongevallen van de brandweer 

ILT – Inspectie Leefomgeving en Transport 

IGJ – Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

SZW – Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

6 

 

1. Introductie & aanleiding 
 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft naar aanleiding van het hijskraanongeval op de bouw-

plaats in de Rijnstraat1 een eerste aanbeveling gedaan aan de minister van Wonen en Rijksdienst. Deze 

aanbeveling luidt: “Verbeter, in samenwerking met de bouwsector, het inzicht in de omvang en aard 

van bouwrisico’s voor de omgeving van een bouwplaats. Houd hiervoor gestructureerd kenmerken, 

oorzaken, gevolgen en frequentie van incidenten bij en publiceer deze gegevens als open data.”  

 

Om deze aanbeveling op te pakken vanuit de bouwsector heeft Bouwend Nederland het initiatief ge-

nomen hier opvolging aan te geven.  

 

Het opzetten van een meldpunt is een concrete manier om het inzicht in veiligheid te vergroten in de 

bouwsector. Een eerste aanleiding om onderzoek te doen kwam voort uit het hijskraanongeval op de 

bouwplaats in de Rijnstraat. Het concrete idee wat daarna is ontstaan voor een meldpunt komt voor 

uit het rapport Bouwen aan Constructieve Veiligheid 2 van de OvV naar aanleiding van het instorten 

van de parkeergarage in Eindhoven uit 2017. Als eerste stap om te komen tot een succesvol meldpunt 

is dit onderzoek verricht. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in succesfactoren van 

meldpunten in andere sectoren, zoals de petrochemie, rail, transport en de zorg. De gedachte hierbij 

is om niet zelf het wiel uit te vinden, maar eerst te kijken of positieve ervaringen elders ook voor de 

bouwsector bruikbaar zijn. Op basis van deze onderzoeksresultaten worden de vervolgstappen be-

paald.  

 

Leeswijzer 

  

Het eerstvolgende hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de methode van onderzoek. In het vol-

gende  gedeelte van het rapport wordt een overzicht gegeven van de primaire aanbevelingen van het 

CUR in verhouding tot de opheffing van het meldpunt bouwveiligheid uit 20113. De analyse van de 

aanbevelingen is het startpunt voor het verdere onderzoek. Na analyse van de CUR-aanbevelingen 

worden de meldpunten geïntroduceerd welke geselecteerd zijn voor het onderzoek. De meldpunten 

zijn geselecteerd binnen vier verschillende sectoren, zijnde de petrochemie, railsector, leefomgeving 

en de zorgsector. De meldpunten zijn geselecteerd aan de hand van vier criteria, namelijk nationaal 

opererend, branchespecifiek, actief in de publieke ruimte en het creëren van stimulerend lerend ver-

mogen in de sector. Een schematische introductie van de meldpunten kan in bijlage A gevonden wor-

den. De analyse van deze meldpunten is gedaan door middel van interviews met hoofdverantwoorde-

lijken of coördinatoren binnen het meldpunt.  

                                                           
1 Onderzoeksraad voor Veiligheid: “Ongeval Bouwplaats Rijnstraat”, 26 april 2017  https://www.onderzoeks-
raad.nl/nl/page/4331/ongeval-bouwplaats-rijnstraat 
 
2 Onderzoeksraad voor Veiligheid: “Bouwen aan Constructieve Veiligheid”, 18 oktober 2018, https://www.on-
derzoeksraad.nl/en/page/4758/constructing-structural-safety---lessons-from-the-eindhoven-airport 
 
3 Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR): “Constructieve Veiligheid, Evaluatie 

ABCMeldpunt”, 3 Oktober 2011, https://docplayer.nl/17037687-Constructieve-veiligheid.html  
 

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4331/ongeval-bouwplaats-rijnstraat
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4331/ongeval-bouwplaats-rijnstraat
https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/4758/constructing-structural-safety---lessons-from-the-eindhoven-airport
https://www.onderzoeksraad.nl/en/page/4758/constructing-structural-safety---lessons-from-the-eindhoven-airport
https://docplayer.nl/17037687-Constructieve-veiligheid.html
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Deze meldpunten zijn in het daaropvolgende hoofdstuk gebruikt als input voor de identificatie en ana-

lyse van succesfactoren van meldpunten in relevante sectoren buiten de bouwsector. In de analyse 

van de meldpunten is onderscheid gemaakt in de succesfactoren van het meldpunt en het lerend ver-

mogen van het meldpunt. Aansluitend op deze twee analyses per meldpunt is tevens het perspectief 

van de melder inzichtelijk gemaakt. Door het melderperspectief in kaart te brengen, is het mogelijk om 

de door het meldpunt omschreven succesfactoren te verifiëren naar waarheid.  

Na de analyse volgt het laatste hoofdstuk waar de conclusies van het rapport worden beschreven.  
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2. Onderzoeksopzet 
 
Onderzoeksmethode 

De analyses en conclusies binnen dit rapport zijn gebaseerd op kwalitatief onderzoek. Door middel van 

interviews is in kaart gebracht wat de succesfactoren van meldpunten in andere industrieën zijn. De 

interviews werden gehouden a.d.h.v. semigestructureerde interviewvragen om zoveel mogelijk ruimte 

te laten voor verdieping. Hierbij zijn vooraf een aantal thema’s bepaald die inzichtelijk gemaakt moe-

ten worden, waarbij de mogelijkheid bestaat om verdiepingsvragen te stellen. Een overzicht van de 

geselecteerde respondenten kan gevonden worden in bijlage B. Daarnaast volgt hieronder een toe-

lichting op de thema’s die leidend waren in de interviews.   
 

Onderzochte thema’s 

Om ook inzicht te geven in de onderzoeksmethode wordt hieronder beschreven welke thematieken 

centraal stonden in de interviews. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de interviews met verte-

genwoordigers van de meldpunten en de melders zelf.  

 

Tijdens de interviews met vertegenwoordigers van de meldpunten is het achterliggende doel geweest 

om de werking van het meldpunt, het lerende vermogen van de sector en de impact van de meldpun-

ten op de sector inzichtelijk te maken. De besproken thema’s gedurende de interviews met de verte-

genwoordigers van de meldpunten waren dus met name gericht op drie categorieën. Allereerst werd 

gevraagd naar de werking en de context van het meldpunt. Daaropvolgend werd in kaart gebracht in 

hoeverre het meldpunt leidde tot de realisatie van lerend vermogen binnen de sector. Als derde thema 

werd gevraagd naar de succesfactoren en impact van de meldpunten die reeds actief zijn in de ver-

schillende sectoren.  

 

Om ook het perspectief van de melder goed in kaart te brengen is tijdens interviews met melders de 

nadruk gelegd op het in kaart brengen van drie factoren. Allereerst de meldingsbereidheid van de mel-

der. Daarnaast de ervaren meldingsdrempel en als derde de mogelijke impact van het meldpunt op 

het lerende vermogen binnen de sector.  

 

2.1 Meldpunten 
 

In dit hoofdstuk staat beschreven op basis van welke criteria de meldpunten en melders zijn geselec-

teerd om te interviewen. Daarna volgt een korte omschrijving van de geïnterviewde meldpunten.  
 

Binnen de vier geselecteerde sectoren petrochemie, rail, leefomgeving & transport en zorg zijn ver-

schillende typen meldpunten actief. De hoofdtaken van het meldpunt zijn bepalend in de keuze voor 

het type meldpunt. Meldpunten worden ingericht op hun sector, doelgroep, activiteit, link met over-

heid of andere instantie. Meldpunten kunnen namelijk dienen als hulp- en klachtenlijn voor burgers, 

als toezichthouder op een opdrachtnemer of organisatie, als regionaal of nationaal coördinatiepunt 

vanuit de overheid of als  expertisecentrum en kenniscoördinator binnen een specifieke sector. Van-

wege de diversiteit in meldpunten volgt onder het kopje ‘beschrijving van meldpunten’ een beschrij-

ving van ieder meldpunt op basis van de sector, doelgroep, activiteit en mogelijke link naar instanties.   
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Criteria meldpunten  

In afstemming met Bouwend Nederland en op basis van de aanbeveling van de OvV zijn onderstaande 

criteria geïdentificeerd om meldpunten te selecteren die verder zijn onderzocht:  
 

• Nationaal 

• Branchespecifiek 

• Meldingen vanaf de werkvloer  

• Stimuleren lerend vermogen van de sector 
 

Deze criteria zijn vastgesteld op basis van de gewenste karakteristieken van een mogelijk meldpunt 

veiligheid in de Nederlandse bouwsector. Het meldpunt behoort nationaal te opereren, met een bran-

che specifieke focus. Daarnaast is vereist dat een meldpunt uit een andere sector voornamelijk geor-

ganiseerd is voor meldingen in de publieke ruimte. Het doel van het meldpunt binnen de bouw wordt 

het stimuleren van lerend vermogen van de bouwsector. De geïnterviewde meldpunten zijn daarop 

geselecteerd. Omdat er ook een optie bestaat in de bouwsector om vanuit privaat initiatief een meld-

punt op te starten, is besloten om een meldpunt vanuit privaat initiatief (railAlert) toe te voegen aan 

het onderzoek.  

 

Criteria te interviewen contactpersoon 

Bij ieder meldpunt is contact gezocht met de veiligheidsfunctionaris of leidinggevende welke inzicht 

heeft in de inrichting, het lerend vermogen en de succesfactoren van het meldpunt. Op basis van deze 

interviews is de impact van de meldpunten in kaart gebracht.  
 

Beschrijving van meldpunten 

Hieronder volgt een beschrijving van de geselecteerde meldpunten op basis van de criteria. Een uitge-

breidere beschrijving van de scope en processen van de meldpunten is opgenomen in bijlage 1.  

 

Daarnaast is er gepoogd om ook een aantal melders te interviewen. Op deze manier zou inzicht kunnen 

ontstaan waarom diegene wel of niet meldt. Binnen iedere sector is er één melder geïnterviewd, be-

houdens in de zorg (daar komen de meldoverwegingen uit een rapport van De Nationale Ombuds-

man4). De reden dat er niet meer melders zijn geïnterviewd is dat vertegenwoordigers van de meld-

punten volgens de AVG-wet geen privacygevoelige gegevens konden verstrekken, danwel de melder 

niet konden aanwijzen. Het gebrek aan melders heeft niet geleid tot een lacune in het onderzoek aan-

gezien de verschillende meldpunten rapportages 5 bijhouden over meldgedrag. Het rapport Klacht-

beeld Landelijk Meldpunt Zorg 2016 6 van de Rijksoverheid geeft bijvoorbeeld inzicht in de hoeveel-

heid, aard en analyse van meldingen door burgers in de zorgsector. Daarnaast worden meldingen door 

zorgorganisaties bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geanalyseerd op de aanleiding, doelstelling 

                                                           
4 Nationale Ombudsman: “Burgerperspectief”, https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/jaarverslag/2015 
 
5 Inspectie Leefomgeving en Transport: “Factsheet Meldingen BRZO-bedrijven in 2017”, 
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2018/07/05/factsheet-melden-ongewone-voorvallen-brzo-wm-
17.2-in-2017 
 
6 Rijksoverheid: “Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2016”, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rap-
porten/2016/12/01/klachtbeeld-landelijk-meldpunt-zorg-2016  

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/jaarverslag/2015
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2018/07/05/factsheet-melden-ongewone-voorvallen-brzo-wm-17.2-in-2017
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2018/07/05/factsheet-melden-ongewone-voorvallen-brzo-wm-17.2-in-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/01/klachtbeeld-landelijk-meldpunt-zorg-2016
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/01/klachtbeeld-landelijk-meldpunt-zorg-2016
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en behandeling van de melding. Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt wat de primaire beweegredenen 

tot melden zijn in de zorgsector.  

 

2.1.1 Sector: Petrochemie 
 

Binnen de petrochemie zijn twee typen instanties actief in de behandeling van ongevallen van risico-

bedrijven, namelijk de milieudienst en het expertisecentrum. De milieudienst draagt zorg voor meldin-

gen, de verwerking van meldingen en het doorsluizen van de melding aan omgevingsdiensten die tot 

actie overgaan. Het expertisecentrum daarentegen heeft de rol van een kenniscentrum en is gericht 

op de verschaffing van kennisdocumenten en coördinatie.  

 

Meldpunt: Milieudienst Rijnmond (DCMR) 

Het meldpunt Milieudienst Rijnmond is voor meldingen van burgers en voor bedrijven. Het meldpunt 

heeft voor burgers een focus op milieuoverlast, geluidsoverlast en voor ongevallen heeft de milieu-

dienst een lokale oriëntatie. Jaarlijks komen 61.000 meldingen binnen en worden ongevallen terug-

gekoppeld. Deze meldingen worden teruggekoppeld aan omgevingsdiensten, vliegtuigmaatschap-

pijen, inspecties en landelijk expertisecentra. Bedrijven moeten, volgens de Wet milieubeheer, ge-

beurtenissen die niet onder het normale productieproces vallen altijd melden aan de overheid. Ook 

als deze geen (mogelijk) gevaar voor de omgeving vormen. In zo’n geval is er sprake van een bedrijfs-

melding 7.  Bij bedrijfsmeldingen gaat het bijvoorbeeld om gepland onderhoud of onvoorziene, onge-

vaarlijke incidenten. Binnen de sector petrochemie zijn de meldpunten voornamelijk regionaal geor-

ganiseerd. Het lerend vermogen binnen de sector is echter wel landelijk ingestoken. Daarom is mili-

eudienst Rijnmond toch geselecteerd.  

 

Landelijk Expertise Centrum (LEC) BRZO  

Meldingen die worden gedaan bij het meldpunt Milieudienst Rijnmond worden in specifieke gevallen 

doorgegeven aan het Landelijk Expertise Centrum Besluit Risico en Zware Ongevallen van de brand-

weer. Het expertisecentrum, kort voor LEC, is uitsluitend gericht op de gezamenlijke coördinatie van 

kennis en expertise vanuit 25 regio’s binnen 6 samenwerkingsverbanden. Het LEC heeft kortom een 

focus op inspectie, monitoring en kennismanagement en het doel om kennis te verschaffen aan de 

omgevingsdiensten en aan de bedrijven die meldingen doen en lid zijn. Via het LEC wordt landelijk 

geleerd van regionale meldingen.  

 

2.1.2 Sector: Rail 
 

Meldpunt: railAlert 

RailAlert is een privaat opgestart initiatief. RailAlert heeft een meldpunt waar men vrijwillig kan mel-

den. Binnen de railsector zijn bijna alle organisaties aangesloten bij railAlert en maken hier melding 

van ongevallen en gevaarlijke situaties die plaatsvinden. Zowel aannemers, ingenieurs en opdrachtge-

vers kunnen hier terecht. RailAlert ontwikkelt op basis van de meldingen nieuwe regelgeving en 

                                                           
7 Milieudienst Rijnmond, Bedrijfsmelding, geraadpleegd op 15 mei, 2019, op https://www.dcmr.nl/onderwer-
pen/bedrijfsmelding.html   

 
 

https://www.dcmr.nl/onderwerpen/bedrijfsmelding.html
https://www.dcmr.nl/onderwerpen/bedrijfsmelding.html
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richtlijnen om de veiligheid in de railsector te vergroten. Deze regels worden door de organisaties on-

derling afgedwongen en met name de grotere organisaties (meer dan 100 werknemers) zijn hier erg 

strikt op.  

 

Meldpunt: ProRail 

Melden bij ProRail is, in tegenstelling tot melden bij railAlert, contractueel verplicht voor de aannemer. 

Indien een ongeval of bijna-ongeval plaatsvindt bij werkzaamheden (direct of indirect) voor of door 

ProRail dient de organisatie hier melding van te maken. Deze melding wordt zowel bij ProRail, als bij 

de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gedaan. Verdere uitleg over ILT als toezichthoudende 

organisatie volgt hierna. Resultaat van een melding is een onderzoeksrapport dat branchebreed ge-

deeld wordt. 

 

2.1.3 Sector Leefomgeving en Transport 
 

Meldpunt: Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) 

Het overkoepelende toezicht op de Nederlandse leefomgeving en transport wordt gecoördineerd van-

uit een meldpunt genaamd Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie heeft niet alleen 

een controlerende functie, maar coördineert tevens data om tot sectorbrede oplossingen te komen. 

ILT heeft een brede portefeuille, dat maakt coördineren van meldingen lastig . Daarom is er een aparte 

analyseafdeling ingesteld om tot preventieve acties te komen. Met name bedrijven en handhavings-

partners, zoals politie of brandweer melden bij ILT over allerlei rubrieken (binnenvaart, drinkwater, 

bouw en woningcorporaties). Jaarlijks zijn er 42.000 vragen en meer dan 500.000 meldingen over 

transport. Een groot deel van deze meldingen zijn verplicht vanuit een wettelijke bepaling. Een ander 

deel van deze melding is vrijwillig en wordt vooral gedaan door concurrenten die elkaar verklikken, als 

zij ervaren dat een andere partij de regels overtreedt en hier voordeel uit haalt.  

 

2.1.4 Sector Zorg 
 

Meldpunt: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Het meldpunt van IGJ heeft twee ingangen voor meldingen. Burgers kunnen melding doen bij het Lan-

delijk Meldpunt Zorg, wat gericht is op klachten met betrekking tot de ervaren zorgkwaliteit door een 

burger. Zorgverleners kunnen en moeten meldingen maken van incidenten bij de Inspectie Gezond-

heidszorg en Jeugd vanuit wettelijke verplichting. Het Landelijk Meldpunt Zorg heeft in 2016 ongeveer 

7000 meldingen ontvangen van burgers, waarbij 20% van de meldingen opgevolgd werd. In tegenstel-

ling tot het meldpunt voor burgers, werden in 2016 1306 meldingen gedaan door organisaties in de 

zorgsector.  
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3. Analyse van het CUR-rapport 
 

De aanbevelingen van het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) na op-

heffing van het eerste meldpunt bouwveiligheid uit 2011, worden meegenomen in dit onderzoek. De 

analyse van de aanbevelingen van CUR dienen als startpunt voor het vervolgonderzoek.    
 

Op basis van eerdere aanbevelingen van de OvV is in 2008 het ABC-meldpunt Constructieve Veiligheid 

opgericht. Dit heeft bestaan tot 2011. CUR heeft na het beëindigen van het ABC-meldpunt een evalu-

atie uitgevoerd. Daarbij zijn de belangrijkste conclusies: 

 

1. Er is een beperkt aantal meldingen ten opzichte van het (geschatte) aantal schadegeval-

len: 189 in 4 jaar. 

2. Er wordt eenzijdig gemeld door Bouw- en Woningtoezichten (68%) en constructeurs 

(14%). Aannemers melden niet. 

3. Onbekendheid met het meldpunt, angst voor ongewenste gevolgen van het melden en 

ervaren belemmeringen (tijd/inspanning) zijn de belangrijkste oorzaken. 

4. Meldingen waren voornamelijk van technische aard, desondanks gaf dit geen mogelijk-

heid om een trend te herkennen in de meldingsdrang.  

5. Actieve melders/gebruikers ervaren nut en noodzaak en de voordelen van het meldpunt 

en implementeren leerpunten in hun organisatie.  

 

Andere opvallende factoren 

• De grootste reden (in 31% van de gevallen) om geen melding te doen, is een gebrek aan 

tijd. In de gewenste situatie wordt gebruik gemaakt van een laagdrempelige modus om 

melding te doen, waarbij geen meldingsformulier op de website ingezet wordt.  

• Indien een melding is gedaan, wordt het als positief ervaren dat melder wordt  nagebeld 

en een terugkoppeling krijgt.  

• Opdrachtgevers en aannemers melden bijna niet. Redenen voor het ontbreken van mel-

dingen liggen met name bij het vooruitzicht van een eventuele sanctie naar aanleiding 

van de melding en de afwezigheid van wettelijke verplichting.  
 

Advies van het CUR-rapport omtrent het bereiken van meer bekendheid: “Het is waardevol om ge-

richte communicatie naar brancheverenigingen en individuele partijen te sturen.” 

 

Op basis van de conclusies van het CUR-rapport is inzichtelijk gemaakt welke factoren ten grondslag 

lagen aan het ontbreken van meldingsbereidheid in de bouwsector. Hierop volgend worden nu de suc-

cesfactoren van meldpunten in andere relevante sectoren in kaart gebracht. Deze succesfactoren uit 

andere sectoren dienen als input voor de haalbaarheidsanalyse van een toekomstig meldpunt bouw-

veiligheid.  
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4. Succesfactoren 
 

Analyse van meldpunten  

In hoofdstuk 4 wordt op basis van de analyse van de geselecteerde meldpunten en vanuit het per-

spectief van de melder inzicht gegeven in de succesfactoren voor een meldpunt. Uit de interviews is 

gebleken dat de succesfactoren van de meldpunten ingedeeld kunnen worden in het realiseren van 

inkomende informatie (meldingen) en het lerend vermogen van het meldpunt. Deze analyse wordt 

inzichtelijk gemaakt per meldpunt, waarbij op sectorniveau tevens het perspectief van de melder 

wordt beschreven.  

 

4.1 Sector Petrochemie 
 

Meldpunt: Milieudienst Rijnmond (DCMR) 
 

Realiseren van inkomende informatie (meldingen) 

Het meldpunt van Milieudienst Rijnmond is ingericht op een wijze waarin melding gedaan kan worden 

via telefoon of de website omgevingsdienst. Deze meldingen worden direct doorgegeven aan omge-

vingsdiensten. Indien inspectie nodig is van de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale zaken en 

Werkgelegenheid, zal dit vermeld worden. Dit is slechts in extreme gevallen noodzakelijk. Dit meldpunt 

heeft een lage drempel tot melden en wordt snel gevonden, omdat het in de regio zeer bekend is en 

al meer dan 50 jaar bestaat. Omwonenden herkennen het meldpunt en voelen geen negatieve conse-

quenties van het doen van melding. Zowel reguliere als risicobedrijven, welke chemische stoffen be-

handelen, hebben via de Wet Milieubeheer een wettelijke verplichting om (bijna) ongevallen en inci-

denten te melden bij de Milieudienst Rijnmond. De bedrijven in de regio Zuid-Holland doen melding 

van deze (bijna) ongevallen mede doordat Milieudienst Rijnmond zich sterk profileert op beurzen en 

bijeenkomsten binnen de branche bezoekt.  

 

Lerend vermogen 

Milieudienst Rijnmond heeft een eigen intelligence afdeling. Deze afdeling kan analyse doen naar de 

oorzaak bij meerdere meldingen en kan hier een preventieve actie aan verbinden. Bovendien houdt 

deze afdeling trends bij en adviseren zij in maatregelen en actieplannen.  

 

Landelijk Expertise Centrum BRZO (LEC)  
 

Realiseren van inkomende informatie (meldingen) 

Het LEC ontvangt specifieke meldingen die te maken hebben met het Besluit Risico en Zware ongeval-

len van Milieudienst Rijnmond. Het LEC is zelf een kennisinstituut.  

 

Bij het LEC zijn 400 bedrijven aangemeld. Het LEC is in eerste instantie een hulplijn voor de veiligheids-

regio’s in het uitvoeren van hun wettelijke taak; het houden van toezicht en adviseren omgevings-

dienst op brandveiligheid op deze 400 bedrijven. Het LEC is hierin de verbindende factor en levert 

kennisdocumenten, handboeken, organiseert bijeenkomsten en vertegenwoordigt andere publieke in-

stanties bij BRZO plus overleggen. Bij deze overleggen wordt nagedacht over wetgeving, veiligheid en 

personeel.  
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Daarnaast is het mogelijk om bij het LEC een vraag te stellen. Vanuit zowel gemeente als bedrijven 

kunnen vragen gesteld worden over brandveiligheid. Deze worden op de volgende manier behandeld. 

De melding wordt ingebeld en direct naar de juiste instantie doorgestuurd. Binnen de 6 regionale sa-

menwerkingsverbanden zijn 25 veiligheidsregio’s en op deze manier wordt de informatie doorge-

stuurd naar de juiste persoon.  

 

Lerend vermogen 

Aan het einde van het jaar worden de meldingen geregistreerd en worden er overzichten van geplaatst 

op de website www.info.veiligheid.nl Een belangrijke factor is dat het LEC geen uitvoerende partij is 

maar coördinerend. Het maken van scenarioboeken, lanceren van nieuwe campagnes en het verte-

genwoordigen van de regio is de toegevoegde waarde. Zeven keer per jaar is er tussen coördinatoren 

en staf een moment voor lerend vermogen. Deze gesprekken zijn heel belangrijk. Iedere regio heeft 

zijn eigen dynamiek en inzet, maar desondanks wordt door het LEC de landelijke kennis benut.   
 

Perspectief van de melder 

De organisaties in het Rotterdamse haven- en industriegebied die melding doen bij DCMR zijn aange-

sloten bij de geïnterviewde ondernemersvereniging Deltalinqs. De organisaties binnen de onderne-

mersvereniging Deltalinqs zijn wettelijk verplicht om melding te doen van een chemisch ongeval bij 

het DCMR, maar blijken toch een drempel tot melden te ervaren. De meldingsbereidheid voor het 

delen van bedrijfsinformatie wordt hoger volgens Deltalinqs indien informatie wordt gedeeld in de 

vorm van bijeenkomsten. Daarnaast  wordt het onderzoek naar de oorzaak van de melding diepgaan-

der als deze informatie actief gedeeld wordt. Ten slotte wordt opgemerkt dat organisaties beter in 

staat zijn om te leren van incidenten indien niet alleen de fysieke oorzaak, maar ook de psychologische 

oorzaak wordt onderzocht.  

 

4.2 Sector Rail 

 

Meldpunt: railAlert 

 

Realiseren van inkomende informatie (meldingen) 

Binnen de railsector zijn er twee primaire meldpunten actief: meldpunt ProRail en meldpunt railAlert. 

RailAlert is ontstaan vanuit de ambitie van railpartijen om als nichebranche meer te doen met veilig-

heid en met name te kunnen leren van ongevallen. Het hoofddoel van railAlert is het voorkomen van 

dodelijke ongevallen en ‘nul’ ongevallen met verzuim als gevolg. Omdat railAlert als stichting is opgezet 

door het selecte aantal opdrachtgevers in de railsector, worden melding door deze opdrachtgevers 

gedaan om dodelijke ongevallen in de sector te voorkomen. Het melden van incidenten en bijna-on-

gevallen is bij railAlert vrijwillig. De meldingen daarentegen bij ProRail worden gedaan vanuit een con-

tractuele afspraak door ProRail met de opdrachtnemer. Deze contractuele afspraak helpt om de kwa-

liteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de rail te borgen volgens het beheerplan van ProRail 
10.  

 

                                                           
10 Rijksoverheid: “Beheerplan 2016”, 22 december, 2015, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rappor-
ten/2015/12/22/beheerplan-2016 

http://www.info.veiligheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/22/beheerplan-2016
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/22/beheerplan-2016
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Vanuit de meldingen bij railAlert wordt een rapport opgesteld en deze wordt verspreid binnen de be-

drijven die aangesloten zijn. De laagdrempeligheid van het meldpunt komt voort uit de gebruiksvrien-

delijke omgeving van de website. Daarnaast was er in 2013 nog een klokkenluiderbeschermingsplan 

binnen railAlert, waarbij een klokkenluider anoniem kon melden. Hier is maar 11 keer gebruik van 

gemaakt, waardoor deze optie is opgeheven. 

 

Lerend vermogen 

Uit de meldingen binnen railAlert worden trends gefilterd. Deze trends worden bediscussieerd in de 

kamers, een interne denkgroep. Daar kunnen vervolgens afspraken gemaakt worden over richtlijnen 

om de sector veiliger te maken. Deze richtlijnen kunnen niet gehandhaafd worden omdat railAlert een 

brancheorganisatie is. Handhaving van de richtlijnen gebeurt vanuit de aangesloten organisaties zelf. 

Bovendien biedt railAlert nog opleidingen en toolboxen aan om een veiligere branche te creëren. De 

railsector is een niche sector in vergelijking met de gehele bouwsector. Het instituut railAlert is daarbij 

ook vrij uniek, omdat het een brancheorganisatie is met regelgeving. Hierdoor willen bedrijven vanuit 

eigen initiatief uiteindelijk de veiligheid in de sector verbeteren.  

 

Meldpunt: ProRail 

 

Realiseren van inkomende informatie (meldingen) 

De dataverzameling van ProRail gaat terug tot 1975 en wordt sinds 2003 ongeveer gestructureerd in 

een database. De data wordt steeds meer openbaar en wordt steeds breder gedeeld.  
 

In deze database komen jaarlijks ongeveer 35.000 zaken binnen. Dat zijn niet alleen handmatige mel-

dingen, maar voornamelijk signalen die komen uit de monitoringssystemen. Van al deze zaken wordt 

jaarlijks over zo’n 150 incidenten gerapporteerd  door middel van feitenrapporten. De rapporten wor-

den breed en openbaar toegankelijk gedeeld binnen de hele sector, namelijk met aannemers, ingeni-

eursbureaus, toezichthouders, vervoerders en iedereen die hierop geabonneerd is. Gemiddeld zo’n 10 

van deze 150 incidenten worden diepgaand onderzocht. Daarnaast wordt een trendanalyse gedaan en 

wordt dit teruggekoppeld naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met railAlert is er een 

werkafspraak om onderling data te delen. Dit vergroot de input van beide meldpunten.  

 

Succesfactoren van het meldpunt van ProRail zijn dat het niet gaat om de schuldvraag bij een melding. 

Het gaat puur om het lerend vermogen om dergelijke (bijna-)ongevallen in de toekomst te voorkomen. 

Bovendien leidt een melding tot lerend vermogen door de verspreiding van feitenrapporten en het 

formuleren van preventieve maatregelen die regionaal bediscussieerd en geïmplementeerd worden. 

Door in het feitenrapport alleen feiten in een overzicht te plaatsen, worden er geen schuldigen aange-

wezen.  

 

Lerend vermogen 

Op basis van de meldingen en incidentenonderzoeken worden preventieve maatregelen vormgege-

ven. Vervolgens wordt regionaal in comité beslist of deze maatregelen doorgevoerd dienen te worden. 

Per regio is een comité opgesteld dat naar meldingen kijkt en beslist of er actie nodig is en hierover 

wordt een lijn gelegd naar de bouwplaatsmanager. 
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De railsector is van zichzelf een sector met een beperkt aantal opdrachtgevers met ProRail als grote 

opdrachtgever. Hierdoor zijn er veel regels, maar is er ook verantwoordelijkheidsgevoel. Dit heeft ook 

geleid tot de samenwerking tussen ILT en railAlert. Hier is een hiërarchische verhouding tussen ProRail 

en ILT, waarin ILT toezichthouder is. Bij een incident komen zowel ProRail, politie, OvV en ILT op de 

locatie en wordt gezamenlijk de informatie gecoördineerd. ProRail zit zelf tevens in het bestuur van 

railAlert.  

 

Perspectief van de melder 

Binnen de railsector is veiligheid onderdeel van de cultuur volgens de melder. Het melden en delen 

van informatie is daar onderdeel van. Voor melden is het in ieder geval belangrijk om de drempel laag 

te houden door een makkelijke website of app. Het begint alleen bij bereidwilligheid tot melden. Als 

dat eenmaal geregeld is, vindt men altijd wel een weg tot het doen van meldingen.  

Belangrijk is ook om de melder te belonen door bijvoorbeeld hem of haar veiligheidsmedewerker van 

de maand te maken of een rondje gebak in de keet. De melder moet ook het idee hebben dat er iets 

mee wordt gedaan. Kortom een meldpunt moet leven en meldingen moet je belonen en positief be-

naderen.  
 

4.3 Sector Leefomgeving en Transport 
 

Meldpunt: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
 

Realiseren van inkomende informatie (meldingen) 

Meldingen worden online gedaan bij het ILT. Via een aantal filtervragen worden meldingen in rubrie-

ken geplaatst. Hierdoor kan gecontroleerd  worden of meldingen passen binnen de jurisdictie afdelin-

gen van het ILT, of dat de melding hoort bij andere instanties. Gebaseerd op hoeveel capaciteit er 

aanwezig is binnen het ILT, worden meldingen daadwerkelijk opgevolgd. Indien er meerdere meldin-

gen over hetzelfde bedrijf of situatie gedaan worden, is de aannemelijkheid tot opvolging groter. In de 

eerste automatische reactie via de mail krijgt melder te horen dat er mogelijkerwijs contact opgeno-

men wordt over eventuele opvolging, maar dit is geen belofte. 

 

Lerend vermogen 

Een melding komt binnen bij een vak-afdeling. Deze checkt en prioriteert de meldingen. De informatie 

van alle vak-afdelingen samen wordt gebruikt om de bron, oorzaken en oplossingen te analyseren. Aan 

de hand van de prioritering en de analyse wordt bepaald waar de inspecteurs naartoe gaan. Deze vorm 

van risicogestuurd inspecteren is onder meer tot stand gekomen vanwege beperkte capaciteit. 

Kortom, de analyseafdeling van het ILT coördineert de meldingen en vragen en zet deze data in om 

inspecteurs in te zetten of preventieve acties te formuleren voor de sector in samenwerking met de 

vak-afdelingen. 

 

Perspectief van de melder 

Melders bij het ILT weten wanneer zij dienen te melden. Zij doen dit vooral omdat het wettelijk ver-

plicht is. De terugkoppeling valt alleen tegen. Men krijgt alleen een rapportage, mogelijk een boete en 

men dient zelf aan te geven hoe ze dit in de toekomst gaan voorkomen. De bijdrage van ILT wordt ook 

als waardevol gezien. Dit is wanneer ILT hun expertise inzet door mee te denken in concrete projecten.   
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4.4 Sector Zorg 

 

Meldpunt: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

 

Realiseren van inkomende informatie (meldingen) 

In 2013 kwam uit een rapport van de Nationale ombudsman en het IGJ dat bij incidenten de verhaallijn 

van de organisatie en die van de werknemer niet altijd parallel lopen. Hierbij kwam naar voren dat het 

goed is om de incidenten vanuit beide perspectieven te ontvangen. Het meldpunt van de Inspectie van 

IGJ is daarom onafhankelijk van de zorgverleners opgezet. Hierbij is het zowel mogelijk voor de burger 

als voor een organisatie (bv. een ziekenhuis) melding te doen. 
 

Er kunnen daardoor twee type meldingen binnenkomen: meldingen van zorgverleners via Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd en burgermeldingen via het Landelijk Meldpunt Zorg. De zorgverleners heb-

ben een wettelijke verplichting om meldingen te doen bij zware incidenten. Desondanks deze regeling 

is de drempel om melding te doen voor kleinere zorgverleners groter dan voor de grotere corporaties. 

Dit komt voort uit het feit dat corporaties of grotere organisaties vaak de gedachtegang van PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) intern breed gedeeld hebben. Hierdoor is melding doen een regulier onderdeel 

van de bedrijfsvoering geworden. Dit is bij de kleinere zorgverleners niet altijd het geval. 
 

Van de meldingen door burgers via het Landelijk Meldpunt Zorg wordt ongeveer 80% niet behandeld 

en niet teruggekoppeld. Meldingen worden vaak vanuit emotie gedaan wat het lastig maakt om te 

verifiëren naar waarheid. De overige 20% van de meldingen wordt actief opgepakt en na onderzoek 

teruggekoppeld aan de organisaties waarover de melding is gedaan. Desondanks wordt gekeken naar 

de ernst van de melding. Indien de melding van ernstig karakter is, zal direct contact met de zorgin-

stelling opgenomen worden en zal dit worden teruggekoppeld aan de melder. Daarnaast geschiedt 

terugkoppeling in minder ernstige gevallen naar de melder op adviesbasis. In die gevallen wordt de 

melder medegedeeld welke vervolgstappen de burger zelf kan nemen. Bij onderzoeken naar zware 

incidenten kan de melder ook zelf inhoudelijk betrokken blijven bij het onderzoek.  

 

Lerend vermogen 

Het lerend vermogen van de sector zit niet in het meldpunt, maar in de verplichting voor zorgverleners 

om niet alleen incidenten te melden, maar ook om zelf de preventieve maatregelen toe te passen. De 

inspectie controleert met andere woorden ook de oplossing. Hiermee beoogt de inspectie een groter 

zelflerend vermogen van organisaties, conform de PDCA-cyclus, te stimuleren. Grote zorgverleners 

hebben dit al zeer goed onder controle. Zij gebruiken de PRISMA-methode als standaard en voorschre-

ven analyse en verbeteringsmethodiek. In aanvulling zorgt de mogelijkheid van burgers om meldingen 

te doen, als stok achter de deur voor zorgverleners om incidenten te melden én voor een betere ana-

lyse van het incident. Daarnaast wordt via het signalendashboard (overzicht meest gemaakte meldin-

gen) toegewerkt naar voorspelbaarheid. Hierbij wordt op preventief handelen van zorgorganisaties 

ingezet.  

 

Perspectief van de melder 

Het rapport van de Nationale ombudsman 2015 heeft inzicht gegeven in het burgerperspectief met 

betrekking tot melding van ongevallen in de zorg. Door burgers intensief te betrekken wordt niet alleen 

veiligheid en kwaliteit in de zorg gewaarborgd, maar wordt tevens een realistisch beeld geschetst van 
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ongevallen.  Het rapport geeft namelijk weer dat er een discrepantie kan ontstaan tussen de veilig-

heidsbeleving van werknemer en werkgever. Als werkgever kan een melding van ongevallen ongunstig 

uitvallen voor de organisatie, waar een werknemer minder bewust mee bezig is. Vandaar dat het rap-

port van de Nationale ombudsman adviseert om werknemer en organisatie parallel melding te laten 

doen.   
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5. Conclusie hoofdrapport 
 

Concluderend kunnen  drie aandachtsgebieden geïdentificeerd worden voor het opzetten van een suc-

cesvol meldpunt. Dit betreffen (1) het realiseren van inkomende informatie (meldingen), (2) het cre-

eren van lerend vermogen in de sector en (3) de positionering van het meldpunt binnen de bestaande 

structuren.  
 

Realiseren van inkomende informatie (meldingen)  

Om te komen tot een succesvol meldpunt is het essentieel om voldoende en juiste meldingen binnen 

te krijgen. Om tot voldoende meldingen te komen, zijn hieronder een aantal succesfactoren vastge-

steld. 

 

Een belangrijke factor om voldoende meldingen binnen te krijgen is bij veel meldpunten de wettelijke 

of contractuele verplichting tot melden. Door de verplichting kan er actief gestuurd worden op het 

naleven hiervan, waardoor incidenten of bijna-incidenten altijd binnenkomen op het meldpunt. Het is 

echter niet altijd mogelijk om melden wettelijk of contractueel verplicht te stellen. Uit het onderzoek 

is gebleken dat de bestaande succesvolle meldpunten allemaal een wettelijke of contractuele verplich-

ting tot melden hebben richting de melder. De enige uitzondering hierop is railAlert, wat een initiatief 

vanuit de markt betreft. Kortom, de verplichting tot het doen van meldingen is een garantie om te 

komen tot voldoende meldingen. Daarnaast zijn onderstaande factoren geïdentificeerd die ook bijdra-

gen aan het realiseren van inkomende meldingen. 

 

Allereerst is het belangrijk om de drempel tot melden laag te houden. Dit betreft met name de gebrui-

kersvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van het meldpunt. Het moet voor de melder zo 

gemakkelijk mogelijk zijn om de melding te doen. Hiervoor zijn als medium onder andere apps en web-

sites met gemakkelijke invulvelden ingezet. Deze zijn gebruiksvriendelijk, gemakkelijk vindbaar en toe-

gankelijk. 

 

Ten tweede is het essentieel om bekendheid en reuring te geven aan het meldpunt, zodat deze ook 

gevonden wordt. In andere sectoren is deze bekendheid gecreëerd door het bezoeken van beurzen, 

het organiseren van bijeenkomsten en door het gebruik van social media. Bekendheid genereren aan 

de hand van beurzen, bijeenkomsten en social media is tijdintensief. Meldpunten die lang bestaan 

hebben deze bekendheid vanzelfsprekend opgebouwd. Oftewel, met name in de beginjaren van een 

meldpunt zal er veel aandacht gegeven moeten worden aan het creëren van bekendheid.  

 

Naast bekendheid is de cultuur omtrent melden belangrijk om mensen te stimuleren een melding te 

doen. Deze positieve cultuur ontstaat bij meldpunten door incidenten en oplossingen openbaar te de-

len, waarbij de meldpunten zelf een actieve rol nemen in het faciliteren van deze informatiedeling. 

Daarnaast is het essentieel dat de schuldvraag geen rol speelt in de behandeling van de melding. De 

melder wordt idealiter beloond, maar in ieder geval niet gestraft voor het doen van de melding, waarbij 

het motto “don’t blame the messenger” centraal staat. De beloning betreft hierbij het gezamenlijke 

gecreëerde lerend vermogen op basis van de meldingen.  
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Kortom, voldoende informatie binnenkrijgen via meldingen kan gegarandeerd worden met een (con-

tractuele/wettelijke) verplichting. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor bekendheid door het 

bezoeken van beurzen, bijeenkomsten organiseren en social media.  

 

Creëren van lerend vermogen 

Het doel van het beoogde meldpunt betreft het creëren van lerend vermogen in de bouwsector op het 

gebied van veiligheid. Naast het realiseren van de juiste informatie-input, is het belangrijk deze input 

om te zetten in analyse en preventieve maatregelen.  
 

Om tot preventieve maatregelen te komen is het belangrijk om de binnenkomende meldingen te ana-

lyseren. Dat kan op twee manieren. Enerzijds, kan dit door voor iedere melding de oorzaken te analy-

seren. Vervolgens kan hier per melding een oplossing aan gekoppeld worden. De effectiviteit van deze 

oplossing kan getoetst en daarna breder gedeeld worden, zodat andere organisaties daar ook gebruik 

van kunnen maken. Op deze manier komt de kennis uit de organisaties zelf vandaan.  

 

Anderzijds zijn dit trendanalyses van de meldingen. Bij een aantal meldpunten zijn deze trendanalyses 

directe input voor het doen van inspecties en het opstellen van preventieve maatregelen. Deze maat-

regelen worden veelal in samenwerking met de sector opgesteld en geïmplementeerd. Oftewel, con-

crete acties worden genomen op basis van de informatie uit het meldpunt. Op deze manier komen de 

maatregelen bij het meldpunt vandaan. Beide manieren zijn effectief en complementair.  
 

Ten slotte wordt het lerend vermogen in de onderzochte sectoren gestimuleerd door het openbaar 

verspreiden van de informatie die voortkomt uit het meldpunt. Dit betreft onder andere feitenrappor-

tages en trendanalyses. Daarnaast is het belangrijk voor de melder terug te kunnen zien wat er gebeurd 

is met de melding, zodat de meerwaarde van de melding ervaren wordt. Het delen van informatie is 

essentieel om gezamenlijk als sector te leren. 
 

Positionering meldpunt 

Binnen de onderzochte sectoren én de bouwsector zijn al meerdere bestaande initiatieven omtrent 

het melden van ongevallen en bijna-ongevallen. Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is om het 

beoogde meldpunt goed te positioneren ten opzichte van de bestaande initiatieven. Twee mogelijk-

heden hiervoor komen naar voren in de onderzochte sectoren.  

 

Het is mogelijk om het meldpunt te koppelen aan bestaande initiatieven en zo optimaal gebruik te 

maken van de gezamenlijk opgehaalde informatie. Dit wordt onder andere gedaan door het delen van 

datasets en het gericht doorsturen van relevante informatie. Een mogelijke onderscheidende manier 

om het beoogde meldpunt te positioneren, is door een centrale én coördinerende rol in te nemen. 

Waarbij de data uit de verschillende initiatieven samenkomt en vanuit deze data een kenniscentrum 

wordt ingericht voor analyse en het doorvoeren van preventieve maatregelen. Hiermee worden de 

bestaande initiatieven optimaal benut.  

 

Een andere optie is om een niche op te zoeken bij de inrichting van het beoogde meldpunt. Hierbij kan 

het meldpunt zich specifiek focussen op één aspect van veiligheid binnen de sector, dat nog onvol-

doende landt binnen de bestaande initiatieven.   
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Het is belangrijk in de totstandkoming van het beoogde meldpunt om de positionering hiervan helder 

neer te zetten, zodat het beoogde meldpunt aansluit bij de behoefte in de sector. In de onderzochte 

sectoren blijkt dat vooral het innemen van een centrale positie en acteren als kenniscentrum binnen 

de sector, een positief effectief heeft op het lerend vermogen van de hele sector.  
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Bijlage A: introductie van de geselecteerde meldpunten 
 

Industrie 1: Petrochemie 

 Wie doet melding? Succes/Meldingen Wat wordt er gemeld? Proces/Resultaten 

Milieudienst 

Rijnmond 

(DCMR) 

▪ Burger en risico-

bedrijven kunnen 

melding doen bij 

het meldpunt 

▪ Krijgen decentrale 

meldingen binnen 

van burgers en na-

tionale meldingen 

van bedrijven in 

kader van Landelijk 

Informatiepunt On-

gevallen Gevaar-

lijke stoffen  

 

▪ 61.000 meldingen 

in 2018 op jaarba-

sis 

 

▪ Meldingen worden 

gedaan door ge-

meente en provin-

cie  

 

▪ 99% van de klach-

ten zijn ‘correct’ en 

passend bij het 

meldpunt 

 

▪ Meldingen zijn mi-

leuklachten en inci-

denten 

▪ Grootste gedeelte 

van de klachten 

gaat over geluids-

overlast van Air-

port Rotterdam  

▪ Adviseren van mel-

der en tevens mel-

ding maken bij om-

gevingsdienst 

 

Focus: 

▪  Milieuoverlast 

▪  Geluidsoverlast 

▪  Ongevallen 

 

 

Proces: 

▪ Online klacht door 

burger 

▪ Telefonische klacht 

door burger 

▪ Bedrijven melden 

wettelijk verplichte 

ongevallen 

 

▪ Terugkoppeling 

wordt gedaan naar 

vliegmaatschappij, 

omgevingsdienst 

of organisatie 

 

 

 

 Wie doet melding? Succes/Meldingen Wat wordt er gemeld? Proces/Resultaten 

Landelijk Ex-

pertise Cen-

trum (LEC) 

BRZO 

▪ Meldingen worden 

uitsluitend door 

omgevingsdien-

sten, dit is echter 

niet de kernactivi-

teit van het LEC 

▪ Krijgt o.a. informa-

tie binnen van spe-

cifieke meldingen 

van bijvoorbeeld 

LEC BRZO 

 

▪ 5 vragen op jaar-

basis 

 

▪ LEC opereert als 

kennishouder, en 

organiseert kennis-

documenten, ver-

tegenwoordiging 

voor de  omge-

vingsdiensten  

 

▪  Coördineert 6 sa-

menwerkingsver-

banden binnen 25 

regio’s  

 

▪ Binnen deze 25 

regio’s zijn er 400 

risicobedrijven 

▪ Meldingen zijn al-

leen vragen door 

brandweer over in-

dustriële veiligheid 

 

▪ Met name de te-

rugkoppeling op 

jaarbasis van 

meeste ongevallen, 

ontwikkelingen of 

achteruitgang zorgt 

voor lerend ver-

mogen 

Focus: 

▪  Inspectiethema’s 

▪ Monitoring en be-

geleiding 

▪  Kennismanagement 

▪ Na melding via te-

lefoon wordt bin-

nen een week te-

ruggekoppeld 

 

▪ Indien niet binnen 

week teruggekop-

peld is, krijgt het 

LEC een melding 

dat er nog niet ge-

reageerd is 

 

De coördinatie van mel-

dingen leidt tot een 

overzicht van meldingen 

en pijnpunten bij de 400 

risicobedrijven eind van 

het jaar 
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Industrie 2: Rail 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie doet melding? Succes/Meldingen Wat wordt er gemeld? Proces/Resultaten 

railAlert ▪ Aannemers, inge-

nieurs en op-

drachtgevers heb-

ben toegang tot 

het digitale plat-

form om te regis-

teren en melding 

te maken bij rail-

Alert 

 

 

▪ Het digitale plat-

form wordt ge-

bruikt om meldin-

gen te maken 

▪ Op basis van 

PDCA-loop wordt 

informatie uit het 

digitale dash-

board gebruikt in 

overleg op jaar-

basis om als sec-

tor te leren van 

ongevallen 

 

  Focus: 

▪ Ongevallen rail 

▪ Gevaarlijke situaties 

rail 

▪ Regelgeving (vrijwil-

lig) 

 

▪ Indien melding is 

gedaan, wordt te-

ruggkoppeld via 

de nieuwe regel-

geving, er is geen 

individuele terug-

koppeling 

▪ Er wordt vaak 

achteraf gemeld, 

niet vooraf 

 Wie doet melding? Succes/Meldingen Wat wordt er gemeld? Proces/Resultaten 

ProRail ▪ Aannemers, ingeni-

eurs en opdracht-

gevers kunnen 

melding maken bij 

ProRail 

 

▪ Contractueel ver-

plicht om een mel-

ding van een onge-

val of gevaarlijke 

situatie te doen bij 

ProRail. 

 

▪ ProRail kan gezien 

worden als verza-

melpunt van in-

formatie rondom 

ongevallen in de 

sector 

 

▪ Melding wordt 

wettelijk verplicht 

gedaan bij zowel 

ProRail als bij ILT. 

Bij ILT wordt 

handhaving ge-

daan 

▪ Melding moet 

gedaan worden bij 

een ongeval en 

bijna-ongeval bin-

nen 24 uur 

 

▪ Indien ProRail al op 

de hoogte is van 

een ongeval maar 

geen melding heeft 

ontvangen, krijg je 

een verzoek tot 

melding ongeval 

 

▪ ProRail maakt zelf 

ook een melding 

van het ongeval en 

deze wordt vergele-

ken met melding 

door melder om 

discrepanties te mi-

nimaliseren 

Focus: 

▪  Melding, rapportage 

en kan je erken-

ning bevriezen in-

dien nodig 

Gericht op deling 

van informatie 

▪ Na melding wordt 

er een onderzoeks-

rapport opgesteld 

en dat wordt met 

de hele branche ge-

deeld 

 

▪ Als bedrijf kan je je 

aanmelden om dit 

onderzoeksrapport 

te ontvangen 

 

▪ Binnen een week 

wordt teruggekop-

peld 
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Industrie 3: Leefomgeving en Transport 

 Wie doet melding? Succes/Meldingen Wat wordt er gemeld? Proces/Resultaten 

ILT (Inspectie 

Leefomgeving 

& Transport) 

 

Een combinatie 

van meldpunt en 

inspectie 

 

Fusie van de 

VROM & inspectie 

infra en water-

staat 

▪ Burgers en bedrij-

ven kunnen mel-

ding doen bij de 

Inspectie  

▪ 1100 Fte’s (inclu-

sief inspectie) 

 

▪ Jaarlijks 660.144 

meldingen  

 

▪ Scheepvaart 680 

meldingen, rail 430 

en luchtvaart 440, 

afval 500.000 mel-

dingen 

 

▪ Is nog steeds een 

actief meldpunt 

▪ Scheepvaart 

 

▪ Luchtvaart 

 

▪ Rail 

 

▪ Milieu/wonen 

 

Focus: 

▪ Gevaarlijke stoffen 

 

▪ Publieke instanties 

 

▪ Veilige mobiliteit 

 

Proces: 

• Registratie 

• Risicoanalyse 

• Indien nodig 

actie en sanc-

ties 

Er is echter geen garan-

tie op actie. Wordt ook 

gebruikt voor strate-

gisch rapport 

 

Industrie 4: Zorg 
 

 Wie doet melding? Succes/Meldingen Wat wordt er gemeld? Proces/Resultaten 

Inspectie Ge-

zondheids-

zorg & Jeugd 

 

Meldpunt is 

hoofdzakelijk ge-

richt op advise-

ren omtrent zorg.  

Inspecteert niet, 

adviseert en in-

formeert alleen 

▪ Burgers kunnen 

melding doen bij 

het Landelijk 

Meldpunt Zorg 

  

▪ Zorgorganisaties 

kunnen melding 

doen bij de In-

spectie Gezond-

heidszorg en 

Jeugd 

 

 

 

▪ 5115 meldingen in 

2015, 7000 mel-

dingen in 2017 van 

burgers 

 

Hoeveel van orga-

nisaties? 

 

▪ Hiervan zijn er 

1059 behandeld, 

dus ongeveer 1/5 

van de klachten  

 

▪ Bij 57% was verder 

onderzoek nodig 

van de meldingen 

van organisaties? 

Hoofdtaken: 

▪ Burgers adviseren 

 

▪ Zorgaanbieder en 

inspectie monitoren 

 

▪ Informeren inspectie 

over klachten 

 

▪ Sociale veiligheid 

Proces: 

▪ Aanhoren klacht 

 

▪ Informatie- ver-

schaffing en advies 

aan burgers 

 

▪ Monitoren en in-

specteren van zorg-

organisaties 
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Bijlage B: lijst van respondenten  
 
      
 
 
 

Industrie 1:  
 
Petrochemie 

Industrie 2:  
 
Railsector 

Industrie 3:  
 
Leefomgeving 
en transport 

Industrie 4:  
 
Zorgsector 

Meldpunt  

 

 

 

Interview 1:  

Hoofd van de DCMR 

milieudienst 

 

Interview 2:  

Coördinator Veiligheid 

binnen het LEC BRZO 

 

Interview 1:  

Manager Onder-

zoek en Veiligheid 

bij ProRail 

 

Interview 2: 

Veiligheidsdeskun-

dige bij railAlert 

Interview 1: 

Voorzitter Inspec-

tie Leefomgeving 

en Transport 

 

 

 

 

Interview 1: 

Voorzitter Inspectie 

Gezondheidszorg en 

Jeugd 

 

 

 

 

 

 

Melder Interview 1:  

Veiligheidsfunctionaris 

bij Ondernemersver-

eniging Deltalinqs 

Interview 1: 

Melder bij railAlert 

en bij ProRail 

 

 

 

Interview 1: 

Melder bij Inspec-

tie Leefomgeving 

en Transport  

 

 

 

 

Rapport Nationale 

Ombudsman: geeft 

inzicht in melderper-

spectief 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


