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Virtuele veitigheid
op de bouwptaats

Veil"igheid in de bouw is topprioriteit voor zowel Bouwend Nederland

a[s de Lidbedrijven. Maar ondanks alte regelgeving, veiligheidsladders

en certificeringen vatlen er elk jaar nog dodetijke stachtoffers tijdens

werkzaamheden op de bouwplaats. Met de VR toolbox wiI Bouwend

Nedertand de bewustwording vergroten, maar ook het gedrag veranderen.
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Met VR worden werknemers beter, sneller

en op kosteneJficiënte wijze getraind"
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Er is veel aandacht voor veitigheid, maar het

vatt of staat met het gedrag op de bouwplaats.

Vincent Zijtstra van Bouwend Nederland

hierover:'Het aantaI jaartij kse ongevatlen met

dodeLijke afloop trjkt maar niette dalen, terwijL

we vol inzetten op veitigheid. Dat heeft met

atterlei factoren te maken, waaronder werk-

druk, het niet (durven) geven van feedback op

de bouwplaats, het te makketijk denken over

onveitige situaties en het niet attijd weten wat

te doen bij een ongevaL. Veitigheid op de bouw-

plaats moet in het DNA van a[[e medewerkers

op de bouwptaats worden ingesteten. Datjs ook

de reden waarom leer[ingen aL tijdens hun BBL

het VCA-certificaat moeten behalen, zodatze

aI opjonge leeftijd doordrongen worden van

het betang. Tegetijkertijd zien we dat de nieuwe

generaties anders zijn en ook op andere ma-

nieren informatje tot zich nemen. Schriftetijke

cursussen en e-learnings zijn nuttig, maar zijn

meer theoretisch. H et is net als met a utorijden :

je kuntje theorie a[ behaatd hebben, maar de

vaardigheid doeje pas op atsje vaak rijdt.'

VirtuaL Reatity (VR) britlen zijn in opkomst en

worden steeds vaker toegepast. omdat de hard-

ware - de brit zel.f - betaalbaar wordt. 'Omdat

de technotogische ontwikketingen zo'n vlucht

nemen, hebben we het idee opgevat om een

VR-appLicatie te ontwikkeLen. Zo'n VR-app stuit

beter aan bij de betevenisweretd van jongeren

en zorgt er daarbij voor dat bouwptaatsmede-

werkers op een veiLige manier kunnen oefenen

met onveiLige situaties op de bouwpLaats. Ik

denk niet dat het binnen 3 jaar de regutiere vei-

[igheidstrainingen zal vervangen, maar het is

zeker een hete mooie aanvulting op de theorie.'

De voordeten van trainen in VR zijn tegio.

Vincent: 'Met VR worden werknemers beter,

sneLter en op kostenefficiënte wijze getraind.

Verschitlende veitigheidsrisico's van het werken

op hoogte uit de dagetijkse praktijk komen aan

bod en de deetnemer moet reageren op elke

situatie, dus risico's herkennen, classifice-

ren én aangeven watte doen in die onveiLige

situatie. Die ervaring is levensecht: doeje iets

fout, dan hebje bijvoorbeetd echt het gevoel

datje vatt. Daardoor komt de boodschap beter

over en btijft het ook beter hangen. Het is een

levensechte omgeving waarin medewerkers op

een veitig en zeer waarheidsgetrouwe manier

kunnen oefenen.'

Bouwend Nedertand heeft het VR project in

oktober 2021 afgerond en kreeg direct aI aan-

vragen om op locatie met bouwp[aatsmedewer-

kers te komen trainen. 'Ik had niet gedacht dat

die vraag zo sne[ zou komen. Daarom hebben

we, samen met Aboma, op korte termijn een

pitottraining ontwikketd over veiLig werken

op hoogte waar we de VR training in hebben

gepast. En we zijn in votte vaart aan het door-

ontwikketen. Zo wi[[en we biometrie inpassen

in de app, zodat we de pupitverwijding en

-beweging kunnen meten en kunnen onderzoe-

ken waar mensen op letten in de app en waarop

ze reageren. Wat me aL welis opgevaLlen tijdens

de testbijeenkomsten en demonstraties die we

de afgetopen maanden hebben georganiseerd:

de VR-app wordt zeer positief ontvangen en

mensen vinden het een prachtige en slimme

manier van leren. Het gesprek over de specifie-

ke veitigheidsrichtl.ijnen en -regeLs achteraf, is

echter ook heel waardevo[Le bijvangst.'

ALs lid van Bouwend Nedertand kunje de

lesmodute'Veitig werken op hoogte' kosteloos

bestetten via de website. Daarvoor moet weI

zetf een VR briL worden aangeschaft (voor € 349

bij o.a. Coolbtue) en is er een Facebookaccount

nodig. '0p 7 apriI aanstaande geven we een

korte inleiding en demonstratie tijdens de [e-

denbijeenkomst in Zaandam, voor wie het eerst

zelf wiI ervaren', besluit Vincent. f
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