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MAXIME VERHAGEN

VEILIGHEID STAAT ALTIJD AAN

In deze BNL special staan wij uitgebreid stil bij veiligheid. 
We doen dat niet eenmalig, we doen dat altijd. Veiligheid 
op de bouwplaats is én blijft topprioriteit voor Bouwend 
Nederland, elke dag. Daarom is in 2018 het meerjaren
programma Veiligheid opgesteld waarmee diverse 
 initiatieven georganiseerd en ondersteund worden om 
veiligheid topprioriteit te maken en te houden, zowel bij 
werkgevers als bij werknemers. Eén van de initiatieven is 
de campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’. Hiermee willen 
we leden helpen veiligheid in hun bedrijf permanent op de 
kaart te zetten. Veiligheid is namelijk een onderwerp dat 
nooit mag en kan worden vergeten. 

Nadenken over veiligheid op de bouwplaats begint in een 
vroeg stadium. Risico’s bij de uitvoering kunnen worden 
voorkomen als veiligheid in de ontwerpfase op de agenda 
staat. En niet te vergeten de kosten, want vaak moeten 
tijdens de bouw allerlei kostbare maatregelen worden 
genomen om aan veiligheidsvoorschriften te voldoen. Ik zie 
gelukkig dat steeds meer opdrachtgevers en aannemers 
hierin gezamenlijk optrekken. 

Deze BNL special zal u inspireren. We bieden zowel 
strategische als praktische overwegingen op het gebied 
van veiligheid en we laten zowel experts op het gebied 
van veiligheid als lidbedrijven aan het woord. Dit alles 
met onze ambitie in het achterhoofd: we streven naar 
nul doden op onze bouwplaatsen. Met minder nemen wij 
gewoonweg geen genoegen. 
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Bewust Veilig Dag 2019: 
Veiligheid maak je samen 

Voor het derde opeenvolgende jaar stonden tijdens de Bewust Veilig Dag 
op 20 maart zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers uit de bouw- en 
installatiebranche stil bij veilig werken. Meer dan 400 bedrijven op enkele 
duizenden bouwplaatsen in het land deden mee aan de Bewust Veilig Dag.

De voorzitters van de organiserende partijen – AFNL, CUMELA Nederland,  
Techniek Nederland en Bouwend Nederland – en de directeur van 
 OnderhoudNL bezochten eerst de bouwplaats van de ondergrondse 
fietsen stalling Koningin Julianaplein naast Den Haag Centraal. Een project 
van TBI-onderneming Mobilis in opdracht van de gemeente Den Haag. 
Daarna werd afgereisd naar Rotterdam waar Maxime Verhagen, voorzitter 
Bouwend Nederland, samen met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken 
en Werk gelegenheid) op bezoek ging bij het Theemswegtracé (foto) van het 
Havenbedrijf Rotterdam/SaVe.

Voucher Veiligheid aan de Voorkant
Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, overhandigde 
het eerste voucher ‘Veiligheid aan de Voorkant’ aan Bouwbedrijf Kreeft 
uit Ede. Bouwend Nederland stelt in totaal 50 vouchers ter beschikking 
waarmee een bouwteam het voorlopig ontwerp kan laten toetsen op de 
veilige uitvoerbaarheid (zie pagina 21).

Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag
Staatssecretaris Van Ark heeft bij het Havenbedrijf Rotterdam op het 
Theemswegtracé de toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag overhandigd aan 
enkele lidbedrijven (zie pagina 33). 
 

Foto  |  René van den Burg
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  BOUWEND NEDERLAND &

         VEILIGHEID IN DE          BOUW & INFRASECTOR
VEILIGHEID VAN HET BOUWWERK 
(O.A. CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID)

VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS 
(ARBO)

GEZOND WERKEN VEILIGHEID IN DE OMGEVING VAN HET 
BOUWWERK

Ambitie Bouwend Nederland

• Bevorderen dialoog opdrachtgever - aannemer.
• Constructieve veiligheid verantwoordelijkheid van 

de gehele keten. 
• Veiligheid uit de concurrentiesfeer.
• Centrale regisseur m.b.t. constructieve veiligheid 

moet economisch onafhankelijke en gezag-
hebbende positie innemen. 

• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de centrale regisseur constructieve veiligheid 
regelen via publiekrechtelijke regelgeving. 

• WKB geen oplossing in verband met beperkte 
kennis en opdracht kwaliteitsborger.

Ambitie Bouwend Nederland

• Bevorderen dialoog werkgever - werknemer.
• Bevorderen gebruik Risico Inventarisatie en 

Evaluatie (RI&E).

Ambitie Bouwend Nederland

• Bevorderen dialoog werkgever - werknemer.
• Bevorderen gebruik van arbeidsmiddelen en 

werkmethoden die zorgen voor minder  
gezondheidsrisico’s.

Ambitie Bouwend Nederland

• Bevorderen dialoog opdrachtgever - aannemer.
• Veiligheid aan de voorkant: al in ontwerpfase 

aandacht voor (omgevings)veiligheid.
• Centrale regisseur m.b.t. omgevingsveiligheid 

moet economisch onafhankelijke en gezag-
hebbende positie innemen.

• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de centrale regisseur omgevingsveiligheid 
regelen via publiekrechtelijke regelgeving. Bij 
privaatrechtelijke weg (algemene voorwaarden) 
afwijking en aansprakelijkheidsbeperking 
mogelijk. Daarnaast veel externe partijen 
betrokken (omwonenden, winkeliers, weg -
beheerder, openbaar vervoersbedrijven).

• Positief over Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid.  
Maar risicoafweging t.a.v. omgevingsveiligheid 
nog niet verankerd in regelgeving.

Wat doet Bouwend Nederland?

• Diverse bijeenkomsten rondom constructieve 
veiligheid en dialoog opdrachtgever - aannemer.

• Initiatief tot gesprek met ketenpartners.
• Naar aanleiding van dit gesprek gezamenlijk 

ontwikkelen van activiteiten t.a.v. de integrale 
verantwoordelijkheidsverdeling m.b.t. construc-
tieve veiligheid.

• Actieagenda constructieve veiligheid.
• Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag.
• Organisatie Bewust Veilig Dag.
• Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals 

bijvoorbeeld van VN Constructeurs.

Wat doet Bouwend Nederland?

• Cursussen en workshops m.b.t. aanspreekcultuur.
• Veiligheid in onderwijs.
• Ondersteuning leden in gebruik RI&E.
• 10 life saving rules.
• Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag.
• Organisatie Bewust Veilig Dag
• Bijdrage leveren aan externe initiatieven,  

zoals bijvoorbeeld van Volandis.
• Toolbox Bewust Veilig, Iedere Dag.

Wat doet Bouwend Nederland?

• Cursussen en workshops m.b.t. werken met 
gevaarlijke stoffen.

• Veiligheid in onderwijs.
• Ontwikkeling kwartstool waarbij arbeids-

middelen met beperkte belasting ten aanzien  
van kwartsstof eenvoudig inzichtelijk zijn.

• Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag.
• Organisatie Bewust Veilig Dag.
• Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals 

bijvoorbeeld van ISZW.

Wat doet Bouwend Nederland?

• Diverse bijeenkomsten rondom omgevings-
veiligheid en dialoog opdrachtgever - aannemer.

• Aanbieden van vouchers voor veiligheidsadvies in 
bouwteamsituatie.

• Afstemming met de Vereniging voor Bouw- en 
Woningtoezicht om risicomatrix onderdeel te 
laten uitmaken van het Bouwbesluit

• Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag
• Organisatie Bewust Veilig Dag.
• Bijdrage leveren aan externe initiatieven, zoals 

bijvoorbeeld van het Rijksvastgoedbedrijf.

Versie: 4 februari 2019
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Tuurlijk, veiligheid moet je gewoon doen. Maar 
toch gebeuren er op of rond bouwplaatsen 
ongelukken die maken dat de bouw in de top 
drie van onveilige sectoren staat. Dat moet en 
dat kan anders, zo vinden de hoogleraren  
Alfons van Marrewijk en Marleen Hermans. 
Maar het is een veelomvattend probleem dat 
alleen met een integrale ketenaanpak kan 
verbeteren. Gelukkig is er momentum. Van 
Marrewijk: “Veiligheid mag geen plek hebben in 
de onderlinge concurrentiesfeer”.

Vanaf 1 april 2019 is bij alle bouwers en instal-
lateurs die zijn aangesloten bij de Governance 
Code Veiligheid in de Bouw de Generieke Poor-
tinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle 
grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten 
in Nederland. Zonder GPI (cursus en certificaat) 
mag geen enkele medewerker, onderaannemer, 
constructeur of toe  leverancier het bouwterrein 
op. “Een goede maatregel”, vinden zowel  
Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdracht-
geverschap in de Bouw aan de TU Delft als  
Alfons van Marrewijk, bijzonder  hoog leraar 
Bedrijfsantropologie aan de Vrije  Universiteit 
Amsterdam. Maar zijn we er daarmee? De beide 
hoogleraren denken van niet.

162 
Geen enkele aannemer, onderaannemer of 
opdrachtgever wil er mee te maken hebben.  
Toch kwamen in 2017 in Nederland twintig 
mensen om door bouwwerkzaamheden, vier 

meer dan in 2016 en 11 meer dan in 2015.  
De Inspectie SZW telt sinds 2009 in totaal 
162 dodelijke slachtoffers.  
Maar hoe kan iets wat niemand wil toch voort-
woekeren? Bewustwordingscampagnes als 
‘Bewust Veilig, Iedere Dag', trainingen, wetgeving 
en inspecties ten spijt? Van Marrewijk: “Als je 
het van bedrijfsantropologisch standpunt bekijkt 
onderscheiden we het microniveau (waarom zet 
de betrokkene bijvoorbeeld zijn helm niet op), het 
mesoniveau (de projecten, stuurt de projectleider 
op veiligheid?) en macroniveau (het bedrijfs- en 
sectorniveau, welke rol speelt veiligheid bijvoor-
beeld in de aanbesteding). Veiligheid op de bouw-
plaats en omgevingsveiligheid raakt alle drie de 
lagen en moet derhalve op elk niveau een gelijk 
hoge prioriteit hebben. Veel mensen denken dat 
strengere wettelijke maatregelen op macroniveau 
het veiligheidsbewustzijn in de bouwkolom als 
vanzelf doen groeien. Dat is een misvatting. Dat 
cascade-effect werkt niet”.

Integrale prestaties
Marleen Hermans van de TU Delft zegt:  
“Nieuwe samenwerkingsvormen als Design- 
and-construct, alliantie, raamcontracten, 
  ketensamenwerking en co-creatie brengen elk  
specifieke onderlinge verhoudingen met zich 
mee, tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer en bouwbedrijven onderling. Dat en de 
verzzp-ing van de sector maakt dat je heel 
duidelijk naar elkaar moet zijn over waar welke 
verantwoordelijkheden liggen, zeker op veilig-
heidsgebied. Betere samenwerking om de veilig-
heid breed tussen de oren te krijgen, ligt dan ook 
eerder op het vlak van integrale prestaties dan 
gefragmenteerd over bouwplaats of bouw-
werk. Veiligheid is geen inspannings- maar een 
 resultaatverplichting die je met elkaar aangaat. 
Je wilt de veiligheidsgedachte op orde hebben. 
De veiligheidstechniek is wel bekend”. 

Praktijkgroepen
Van Marrewijk: “De huidige gefragmenteerde 
keten van hoofdopdrachtgever tot onderaannemer 
en zzp’er kent momenteel nauwelijks de regierol 
voor constructieve veiligheid. Het stemt mij blij 
dat een aantal bedrijven een veilige werkplaats 
gaan creëren en niet langer accepteren dat 
mensen zonder diploma’s en veiligheidsinstructie 
op een bouwplaats rondlopen. Dat is super, dat 
is precies wat je wilt hebben, ook naar kleinere 
bedrijven toe. Ik geloof zelf daarnaast in de 
vorming van praktijkgroepen waarbij onder-
nemingen bewust met elkaar om de tafel gaan 
zitten om ervaringen op gebied van veiligheid te 
delen en van elkaar te leren. Een regionaal clubje 
dat bij elkaar een collegiale check op veiligheid 
uitvoert. Op microniveau zou ik medewerkers 
van dezelfde onderneming die onder een strikter 
veiligheidmechanisme werken, bijvoorbeeld bij 
een raffinaderij, in contact brengen met de mede-
werkers van de algemene bouw om ervaringen 

uit te wisselen en van elkaars inzichten te leren. 
De horizontale leerlijn tussen weten hoe het moet 
en het ook doen, daar moet wat mij betreft de 
meeste aandacht naar uitgaan. We werken nu 
op macro- en mesoniveau, maar we moeten ook 
het microniveau niet vergeten. Veiligheid mag 
geen plek hebben in de onderlinge concurrentie-
sfeer. Als je ziet hoe drie decennia geleden in de 
offshore veel ongelukken gebeurden door onveilig 
werken, is dat nu totaal anders. De industrie en 
de voedselindustrie is het ook gelukt, de bouw 
kan dat dus ook, al is het niet een proces dat je in 
een half jaar afrondt. Het is een lastig probleem 
dat je op diverse niveaus continu moet blijven 
aanpakken”. 

Hermans: “Het is niet zo dat we een ontwikkelings-
land zijn op gebied van veiligheid. Het is meer 
een kwestie van processen nog een keer door-
kammen en helderder en explicieter zijn over 
veiligheid. Het vergt een gezamenlijke onop-
houdelijke keteninspanning van alle betrokken 
partijen. En juist dat zie ik gelukkig nu ontstaan, 
maar er blijft werk aan de winkel”. •

"Veiligheid is geen 

inspannings- maar een

resultaatverplichting die je 

met elkaar aangaat."

Marleen Hermans

"De industrie en de 

voedselindustrie is het  

ook gelukt, de bouw kan  

dat dus ook"

Alfons van Marrewijk
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Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen 
was glashelder tijdens de Bewust Veilig Dag 
2019. Hoewel veel leden veiligheid centraal 
stellen, is de praktijk toch weerbarstig. “We 
willen als bouw- en infrasector uit de top 3 van 
meest onveilige sectoren.” Om deze ambitie 
concreet te maken, gaf het Algemeen Bestuur 
in maart 2018 groen licht voor het meerjaren-
programma Veiligheid. We zijn nu een jaar 
verder en waar staan we nu?

Natuurlijk is veiligheid geen nieuw onderwerp 
in de bouwsector. Verhagen legt uit: “Het is niet 
nodig om de leden van Bouwend Nederland te 

overtuigen van het belang van veiligheid. Het is 
voor hen één van de belangrijkste aandachts-
punten en de intrinsieke motivatie is zeker 
aanwezig. Tegelijkertijd hebben we wel te maken 
met veiligheidsincidenten, soms zelfs met 
dodelijke afloop. Het is dus zaak om de veiligheid 
beter te organiseren. Dat proces hebben we met 
het meerjarenprogramma Veiligheid een extra 
impuls gegeven. Het programma bestaat uit een 
waaier aan projecten om de veiligheidsrisico’s in 
de bouw zichtbaar en beheersbaar te maken. Zo 
zetten we samen met de sector de noodzakelijke 
stappen om de kans op ongelukken drastisch te 
verkleinen.”

Cultuur- en gedragsverandering stimuleren
De veiligheid in de bouw concreet verbeteren is 
geen kwestie van een programma draaien en 
een checklist afvinken. Dit vereist een cultuur- 
en gedragsverandering en een andere manier 
van veiligheid organiseren. “De communicatie-
campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ speelt een 
sleutelrol in die cultuurverandering. Met deze 
campagne helpen we bouwbedrijven veiligheid 
goed op de kaart te zetten en versneld te bouwen 
aan een open cultuur. Dat betekent samen de 
juiste maatregelen nemen en medewerkers vooral 
de ruimte bieden om incidenten te melden, te 
bespreken en ervan te leren. Dat is in onze ogen 
de enige manier om veiliger te kunnen werken.”

Een sectorbrede verantwoordelijkheid
Hoewel er nu een stevig meerjarenprogramma 
opgetuigd is, is het onvoldoende als alleen 
Bouwend Nederland en zijn leden veiligheid 
beter regelen. Veiligheid is een veelomvattend 
onderwerp waar, volgens Verhagen, iedereen in 
de bouwketen verantwoordelijk voor is. “Parallel 
aan ons eigen programma organiseren we dus 
projecten om de betrokkenheid van andere 
stakeholders, zoals opdrachtgevers, de overheid, 
constructeurs en installateurs te stimuleren. Deze 

MEERJARENPROGRAMMA VEILIGHEID

"VEILIGHEID IS 
EN BLIJFT EEN 
TOPPRIORITEIT"

Foto  |  René van den Burg

  sectorbrede initiatieven zijn mede ingegeven door 
rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
over eerdere incidenten. Zij signaleerden onder 
andere dat we als sector de verantwoordelijk-
heden duidelijk moeten verdelen. Eén van hun 
aanbevelingen betreft het versterken van het 
lerend vermogen van de gehele sector. Dit geeft 
een extra impuls aan gezamenlijke projecten en 
inspanningen.”

Strakke regievoering op de bouwplaats
Eén van de onderwerpen waarover Bouwend 
Nederland de afgelopen maanden het gesprek 
aan ging, is de invulling van de regietaak op de 
bouwplaats. De regie over veiligheid is nu vaak 
nog versnipperd. Om misverstanden te voor-
komen, is het cruciaal dat alle betrokken partijen 
goede afspraken maken over wie de regie voert, 
en hoe dat proces slim en efficiënt in te richten is. 
Verhagen: “Het is dan wel belangrijk dat veiligheid 
uit de sfeer van concurrentie komt. Dat is lastig 
omdat onze leden projecten willen draaien en op 
tijd moeten leveren. Soms ontstaat hierdoor een 
spanningsveld tussen veiligheid en economische 
opbrengst. Duidelijke afspraken kunnen bijdragen 
aan de juiste balans in de samenwerking tussen 
alle betrokkenen.”

Lerend vermogen blijven aanscherpen
Om het lerend vermogen verder aan te scherpen, 
zijn er gesprekken gestart over de inrichting van 
een centraal meldpunt voor incidenten. “Daarbij 
kijken we uitdrukkelijk naar de ervaringen van 
andere sectoren waarin veiligheid een hoofdrol 
speelt, zoals de luchtvaart en petrochemische 
industrie. Een meldpunt verbetert het inzicht in de 
aard van incidenten, helpt ons hiervan te leren en 
toekomstige veiligheidsrisico’s te minimaliseren. 
Juist door bestaande ervaringen te benutten, 
kunnen we sneller schakelen.” 

Traject van de lange adem
Het meerjarenprogramma en aanverwante 
projecten lopen nu een jaar. En hoewel Verhagen 
heel tevreden is over eerste concrete resultaten, 
is hij ook reëel. “Het is een illusie om een complex 
onderwerp als veiligheid in de bouwsector binnen 
drie jaar volledig op te lossen. We hebben duidelijke 
doelen en het vraagt een lange adem om te zorgen 
dat veiligheid op de bouwplaats echt bij iedereen 
wortel schiet. Gedrags- en cultuurverandering is 
nu eenmaal geen kwestie van een knop omzetten. 
Zeker niet als er zoveel partijen bij betrokken zijn. 
Tegelijkertijd liggen we goed op schema. Mede 
door de campagne 'Bewust Veilig, Iedere Dag' is 

de zichtbaarheid sterk toegenomen. Het onder-
werp veiligheid staat op het netvlies van onze 
leden en alle andere stakeholders. Iedereen doet 
zijn stinkende best en veiligheid is nu ook echt dé 
topprioriteit en zal dat blijven!” •

Meer informatie 
bouwendnederland.nl/veiligwerken

Contactpersoon
Paul Schumacher
Programmamanager Veiligheid
p.schumacher@bouwendnederland.nl

 

https://www.bouwendnederland.nl/veilig-werken 
mailto:p.schumacher%40bouwendnederland.nl?subject=


Veiligheid binnen
één seconde!
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Nieuw! Door middel van
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Vanaf heden beschikbaar

EN131-1+2, NEN 2484, TÜV en GS gecertificeerd
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COLUMN
Peter Koenders, 
voorzitter Taskforce Veiligheid Bouwend Nederland

"WIJ ZIJN GEEN PRAATCLUB"

xxx

Een onveilige bouwsector? Dat wil niemand natuurlijk. 
Iedereen vindt een veilige werkplek belangrijk. Maar de 
cijfers laten ons iets anders zien. Nog steeds behoort onze 
sector tot één van de meest onveilige om in te werken. Hoe 
gaan we daar nu echt iets aan doen? Hoe kan het zo zijn dat 
in andere sectoren veiligheid veel meer is geïntegreerd dan 
bij ons? Duidelijk is dat er echt iets moet veranderen. 

Met de Taskforce Veiligheid kijken we waar de pijnpunten 
liggen en hoe we dit concreet kunnen verbeteren. Twee 
jaar geleden zijn we op verzoek van het bestuur van 
Bouwend Nederland gestart. Enerzijds om hen te adviseren 
op veiligheidsgebied, anderzijds als denktank om voor de 
veiligheidsproblematiek die bij de leden speelt een mogelijke 
oplossing te bedenken. Met 13 leden vanuit grote en kleine 
bouw- en infrabedrijven is een actieplan opgesteld waarmee 
wij actief aan de slag gaan om het veiligheidsbewustzijn in 
de gehele sector te vergroten. Wij zijn geen praatclub maar 
een groep intensief betrokken veiligheidsmensen die juist 
zelf de handen uit de mouwen steken. Zo hebben twee 
leden zich bijvoorbeeld hard gemaakt voor een veiligheids-
module in het onderwijs. Deze wordt vanaf volgend school-
jaar geïmplementeerd. Dat maakt mij enorm trots.

Het draait niet alleen om de invoering van nieuwe regel-
geving, maar juist ook om hoe we met die regels omgaan. 

We bekijken daarom hoe we bestaande structuren kunnen 
verbeteren en hoe we het bewustzijn kunnen vergroten. 
Zowel op als buiten de bouwplaats én ook in de hele keten. 
Daarbij is goede communicatie enorm belangrijk. Concreet 
hebben we daarom de campagne ‘Bewust Veilig, Iedere 
Dag’ gelanceerd en Life Saving Rules opgesteld; veiligheid 
is een vast onderdeel van het werk en daar ben je continue 
mee bezig. Bij de werkplekinspecties gaat men nu meer met 
elkaar in gesprek in plaats van enkel het afvinken van een 
lijstje. Verder is er meer openheid en transparantie  gecreëerd 
door gesprekken te voeren met alle stakeholders. Denk 
bijvoorbeeld aan de arbeidsinspectie. En ons laatste succes; 
de eerdergenoemde veiligheidsmodule in het onderwijs. 

Wij kunnen als Taskforce Veiligheid van alles bedenken 
maar wat uiteindelijk het belangrijkste is, is een merkbare 
verandering in de bouw. Dat er anders wordt omgegaan met 
veiligheid. Maar daar zijn we nog niet. Om echt een cultuur-
verandering teweeg te brengen, duurt nog wel even. Zoals 
ook al in rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
naar voren kwam; iedereen in de bouwsector, van opdracht-
gever tot opdrachtnemer, moet leren. Leren van de fouten 
die zijn gemaakt. Aan de slag dus met het vergroten van ons 
lerend vermogen. •
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SNEL, MAAR OOK ZORGVULDIG
Die werkgroepen moeten zich buigen over het 
verbeteren van het lerend vermogen van de bouw, 
het bewaken van de constructieve veiligheid en 
het beleggen van regie óp en verantwoordelijkheid 
vóór veiligheid bij één onafhankelijke partij. Een 
pittige opgave want visies op oplossingen lopen 
uiteen. Zo ziet Bouwend Nederland bij voorkeur 
dat afspraken over veiligheid wettelijk worden 
verankerd. Andere partijen beperken dat liefst tot 
opname in de Algemene Voorwaarden, omdat 
wetgeving een tijdrovend traject is. Heinis: “Daar 
zijn we het wel mee eens en we erkennen de 
urgentie, maar we willen voorkomen dat veiligheid 
in de concurrentiesfeer terecht kan komen. En 
dat risico heb je als afspraken te vrijblijvend zijn. 
Bij grote partijen zoals die aan het Topoverleg 
deelnemen zal zo’n afspraak voldoende zijn maar 
er zijn nu eenmaal ook cowboys die afspraken 
niet zo serieus nemen en best een gokje willen 

wagen met veiligheid als ze daar de kosten mee 
kunnen drukken. Dat moeten we absoluut zien te 
voorkomen. Daarom zeggen we: opnemen in de 
Algemene Voorwaarden is prima, maar zorg óók 
voor een wettelijke borging waarbij een minimum 
van veiligheid aan alle bouwvakkers en anderen 
op de bouwplaats gegarandeerd wordt.” •

Meer informatie 

Contactpersoon
Paul Schumacher
Programmamanager Veiligheid
p.schumacher@bouwendnederland.nl

 

  

Het lerend vermogen moet beter en het moet 

glashelder zijn wie de regie en eindverant-

woordelijkheid voor veiligheid in handen heeft. 

De sector weet wat het te doen staat na de 

 aanbevelingen van de Onderzoeksraad.

Ingestorte parkeergarages, ministeries met 
 onbetrouwbare vloeren, twintig dodelijke 
ongevallen in één jaar; het is duidelijk dat er iets 
schort aan de veiligheid in en om de bouw. En 
dat dat anders moet. Dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan want er zijn veel verschillende visies, 
agenda’s en belangen. “Daarom is het zo enorm 
belangrijk dat we met een aantal grote partijen 
gezamenlijk hebben uitgesproken dat het zo 
niet langer kan, dat er nu écht en snél iets moet 
gebeuren om een einde te maken aan onveilige 
situaties”, zegt Fries Heinis, directeur Bouwend 
Nederland. 

SECTORBREDE BLIK
De eerste stappen waren al gezet door Bouwend 
Nederland met de start van het meerjaren-
programma Veiligheid in maart 2018. Maar dit 
programma heeft een flinke impuls gekregen 
door het rapport van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid na het instorten van de parkeergarage 
in Eindhoven. Dit keer heeft de Onderzoeksraad 
breder gekeken dan alleen het specifieke incident; 
de gang van zaken in de bouwsector als geheel 
is onder de loep genomen. Daarbij zijn een aantal 
aanbevelingen rechtstreeks aan diverse private 
partijen gericht; waaronder Bouwend Nederland. 

Duidelijk is dat de Onderzoeksraad glasheldere 
afspraken wil binnen de bouw zodat er geen 
twijfel over kan bestaan wie eindverantwoordelijk 
is voor de veiligheid en daar de regie op voert.
Opvallend genoeg schreef de Onderzoeksraad 
na ‘Eindhoven’ de overheid niet aan. “De raad 
zegt daar zelf over dat dat in het verleden wel 
gebeurde maar niet het gewenste resultaat 
opleverde; en dat daarom dit keer de bal bij 
partijen is gelegd die in hun ogen wél het verschil 
kunnen maken; de ‘gamechangers’”, aldus Heinis. 
Een prachtige pluim van de Onderzoeksraad, én 
een niet te negeren ‘call to action’ voor Bouwend 
Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, 
de Governance Code Veiligheid in de Bouw en 
VNconstructeurs.

DRAAGVLAK OP ALLE NIVEAUS
Samen met VNconstructeurs en Koninklijke  
NLingenieurs organiseerde Bouwend Nederland  
november vorig jaar de werkconferentie 
‘Constructieve veiligheid in de bouw verdient 
meer’. Breed samengestelde groepen spraken 
daar over knelpunten en oplossingsrichtingen. 
Dat leverde een actieagenda op én een groep 
enthousiaste kandidaten voor werkgroepen die 
met verbetering van met name de constructieve 
veiligheid aan de slag willen. “Heel belangrijk en 
waardevol, die input vanuit het werkveld”, vindt 
Heinis dit bottom-up traject. “Maar tegelijkertijd 
is ook draagvlak in de top nodig. Op bestuurlijk 
niveau willen stakeholders tot een gezamenlijke 
visie op de verbetering van veiligheid in de bouw 
komen. Vervolgens hoeft de overheid de bal alleen 
nog maar in te koppen.” 

VEEL PARTIJEN, ÉÉN DUIDELIJKE STRUCTUUR
Inmiddels zijn er na het rapport vanuit diverse 
partijen flink wat bestuurlijke overleggen 
 geïnitieerd. “Het kenmerkt de bereidwilligheid van 
partijen om de veiligheid in de bouw voor eens en 
voor altijd goed te regelen”, zegt Heinis. “En het is 
begrijpelijk dat er snel van alles in gang is gezet; 
de Onderzoeksraad wil in oktober van partijen 
horen wat ze hebben gedaan met de aanbe-
velingen.” Het maakt ook goed duidelijk waarom 
het lastig is om dit even snel te regelen. Er zijn 
veel partijen en iedereen heeft zo zijn ideeën 
over de aanpak. “Daarom is het cruciaal dat we 
al heel snel én met z’n allen tot één structuur 
zijn gekomen”, weet Heinis. “Het Topoverleg, een 
overlegstructuur tussen Bouwend Nederland en 
het Opdrachtgeversforum, is speciaal voor dit 
onderwerp aangevuld met de Governance Code 
en VNconstructeurs en voert de regie. Daaronder 
stuurt een denkgroep diverse werkgroepen aan.” 

DE GAMECHANGERS ZIJN AAN DE BAL EN HET DOEL IS DUIDELIJK

0
Ambitie: nul doden 

in de bouw en infra 

per jaar

Parkeergarage Eindhoven Airport

"Dit keer is de bal bij  

partijen gelegd die wél  

het verschil kunnen maken;

de ‘gamechangers'"

Fries Heinis

mailto:p.schumacher%40bouwendnederland.nl?subject=


Beknelde vingers, valpartijen, botbreuken, dodelijke ongevallen. Als arbeidsinspecteur en projectleider ‘Leren van ongevallen in de Bouw en Infra’ kom ik 
het vaak tegen. Vaker dan mij lief is. Het is makkelijk te zeggen dat de werknemer fout zat. Maar veiligheid begint al in de ontwerpfase van een project.
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‘Vergeten aan te lijnen’. Dat hoor ik regelmatig als 
ik na een ongeval op de bouwplaats kom.  
De bouwvakker op de grond kan het zelf niet altijd 
meer navertellen. Collega’s zijn geschrokken of 
ontdaan, de partijen leggen vaak de schuld bij die 
werknemer zelf. En zo denkt het slachtoffer er zelf 
ook vaak over. Dat is de praktijk.

Het is gebruikelijk om te kijken naar wat er fout is 
gegaan: hoe kon dit gebeuren, wat is de oorzaak 
van dit ongeval? Maar ik kijk ook op een andere 
manier: wat leren we er nou van? Veiligheid begint 
bij de bron van de te nemen maatregelen. Zo is 
bij het werken op hoogte een vaste leuning een 
veiligheidseis. Of anders een tijdelijke leuning. 
Pas daarna zijn PBM’s aan de orde, zoals een 
harnas met een vallijn. Oplossen met ‘persoonlijke 
beschermingsmiddelen’, dat zie ik onnoemelijk 
vaak in de praktijk. Maar dan ben je als werkgever 
dus eigenlijk al twee keer tekortgeschoten.

Zo was iemand gevallen omdat hij niet was 
aangelijnd tijdens de montage van vlies gevel-
elementen. Het eerste wat de bouwvakkers  
’s morgens deden: de leuningen weghalen en zich 
aanlijnen. In het onderzoek liep ik met het bedrijf 
hun werkproces stap voor stap na. Simpelweg 
met de vraag ‘hoe doe jij je werk?’ Het bleek niet 
noodzakelijk om de leuningen weg te halen en 
aangelijnd te moeten werken. Het was moge-
lijk om de panelen op een tafel te leggen en ze 
 vervolgens over de leuning heen te hijsen. De 
kennis is er dus wel, maar mensen denken niet 
goed na. Een creatieve oplossing is er altijd. Na 
het ongeval zijn ze op die manier gaan werken. 

Vrijwel altijd blijkt dat een bouwongeval te 
voorkomen was geweest. Een ongeval overkomt 
je niet. Daar gaat een serie aan overwegingen 
aan vooraf. Dat vraagt van opdrachtgevers en 
bouwbedrijven een actieve houding in plaats van 
een reactieve. Dus om veiligheid al in de ontwerp-
fase mee te nemen en veiligheidsprocedures in te 
bouwen. En een cultuur te creëren van gezond en 
veilig werken, zodat het normaal is dat iedereen 
elkaar op de bouwplaats erop aanspreekt. En 
met iedereen bedoel ik de opdrachtgever en de 
aannemer, maar ook de werknemer en de zzp’er.  
Want ‘we doen het altijd zo,’ wil niet zeggen dat 
we het ook altijd veilig gedaan hebben. •

COLUMN
MICHEL SCHENK, ARBEIDSINSPECTEUR BIJ DE INSPECTIE SZW: 

"EEN ONGEVAL OVERKOMT JE NIET"

Bij onveilige situaties luidt het credo van 
Mourik 'zie het, zeg het en los het samen op'. Gert 
Griffioen, hoofd corporate veiligheid: “Je ziet 
risico’s sneller bij een ander dan bij jezelf. We 
moeten er samen aan blijven werken om ons 
veiligheids doel van nul ongevallen te bereiken.”

Aan de basis van het veiligheidsbeleid van Mourik 
ligt een onderzoek naar de oorzaken van ernstige 
incidenten in de afgelopen twee decennia. Hieruit 
formuleerde Mourik tien essentiële veiligheids-
regels, zoals valbeveiliging bij werken op hoogte, 
uit het valbereik van een hijslast blijven en werken 
met gekeurde gereedschappen en veiliggestelde 
apparatuur. De regels worden herhaaldelijk 
gecommuniceerd met alle medewerkers. Door 
een jaarlijkse veiligheidsdag, video’s, posters in 
verschillende talen en nieuwsbrieven bijvoorbeeld. 
Alle communicatie over veiligheid is duidelijk 
herkenbaar door het logo S@M - Safety@Mourik. 

Gert Griffioen is verantwoordelijk voor het uniforme 
veiligheidsbeleid onder de verschillende werk-
maatschappijen en alle 2.200 medewerkers van  
Mourik. Hij werkt samen met vier HSEQ- managers 
- Health, Safety, Environment en Quality - en is de 

voorzitter van het kernteam veiligheid, waarin ook 
de raad van bestuur  vertegen woordigd is. “Wij 
gaan over het centrale veiligheidsbeleid en onder-
zoeken de ernstige ongevallen. Bij Mourik werken 
in totaal 25 mensen die zich met veiligheid bezig-   
houden, bijvoorbeeld met het begeleiden van 
projecten en de afhandeling van sissermeldingen.”

Met een sisser
Bij een sissermelding kunnen medewerkers via 
een app onveilige situaties melden. “De naam 
komt van ‘met een sisser aflopen’. Een essentiële 
veiligheidsregel is om iedere klus te beginnen met 
een LMRA en een startwerkoverleg. Eventuele 
onveiligheden moeten altijd besproken worden 
met een leidinggevende, zodat er een oplossing 
komt. Daarna volgt zo’n sissermelding, zodat 
we de situatie achteraf kunnen analyseren. 
Veiligheid verbeteren moet een begrip worden in 
je organisatie en dat kost tijd. We zijn met 3.000 
sissermeldingen per jaar op de goede weg.” 

Ongelukken gebeuren meestal als mensen 
niet alert zijn, zegt Griffioen. “Op de automa-
tische piloot signaleer je gevaar niet meteen. 
Daarom moeten we zorgen dat veiligheid ook 

een  automatisme wordt. In de loop der jaren 
zijn machines veiliger geworden en zijn er betere 
procedures en regels gekomen rond veiligheid. 
Maar mensen blijven de zwakste schakel, daarom 
is er een verandering in onbewust menselijk 
gedrag nodig.”

Groepscontrole
Met een gedragsprogramma hoopt Mourik dat 
mensen elkaar eerder aanspreken op onveilig 
gedrag. “Een positieve vorm van groepscontrole, 
zodat je elkaar makkelijker aanspreekt op onveilig 
gedrag. Aan leidinggevenden geven we daar-
naast observatietrainingen. Bij Mourik hebben 
we ook een industriële tak. Je ziet dat het in de 
petrochemie sector al veel langer gemeengoed 
is om elkaar aan te spreken. In de bouw en infra 
wordt dat soms nog gezien als ‘matennaaierij’, 
maar daar moeten we echt van af. Veiligheid doe 
je samen.” • 

Meer informatie 

Contactpersoon
Yvonne Hiddink
Adviseur Sociale Zaken
y.hiddink@bouwendnederland.nl

 

"DOOR POSITIEVE GROEPSCONTROLE 
SPREEK JE ELKAAR MAKKELIJKER AAN"

mailto:y.hiddink%40bouwendnederland.nl?subject=
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REGELGEVING
Aan wetten en regels geen gebrek. Wie in de 
bouw, infra of installatietechniek werkt, weet 
alles van veiligheidsprocedures, beschermende 
kleding en voorzorgsmaatregelen. ‘Maar in de 
praktijk neemt de veiligheid niet toe door al die 
regels. Mensen houden zich er lang niet altijd aan’, 
zegt Frans van Ekerschot. Hij is sectiehoofd Veilig-
heid en Gezondheid bij het Rijksvastgoedbedrijf 
en secretaris van de kopgroep van de Governance 
Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB).

GEDRAGSCODE
De Governance Code werd in 2012 opgesteld op 
initiatief van een aantal grote opdrachtgevers en 
bouwondernemingen. Inmiddels staan er meer 
dan 500 handtekeningen onder. Van Ekerschot: 
‘De meerwaarde van een gedragscode bovenop 
alle wetten en voorschriften die er al zijn, is dat 
partijen hier zélf hun handtekening onder zetten. 
Ze kiezen ervoor om hun verantwoordelijkheid te 
nemen op het gebied van veiligheid. Daarnaast zit 
de meerwaarde in de samenstelling van de groep. 
De ondertekenaars zeggen toe anderen aan te 
spreken op hun veiligheidsgedrag of -maatregelen 
als dat nodig is. Ze weten dus dat ze ook zélf 
aangesproken kunnen worden.’

BELOFTE
De ondertekenaars variëren van grote, beurs-
genoteerde bouwers tot en met zzp’ers. Ze zien 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zowel 
het werkproces als het eindproduct veiliger te 
maken. Iedere ondertekenaar belooft continu bij 
te dragen aan de veiligheidscultuur in de eigen 
organisatie en de sector als geheel en aan de 
veiligheidskwaliteit van het eindproduct. Dat 
gebeurt onder meer door in de eigen organisatie 

maatregelen te nemen en het gesprek over 
veiligheid hoog op de agenda te houden. Hoe 
de ondertekenaars precies vorm geven aan hun 
belofte, wordt niet gecontroleerd. ‘Er is geen 
handhavingssysteem, de code is niet juridisch 
bindend’, vertelt Van Ekerschot. ‘Een bedrijf dat 
z’n handtekening zet, kiest ervoor en verklaart 
bewust met veiligheid aan de slag te gaan. Een 
ondertekenaar legt wel publiekelijk verantwoording 
af, bijvoorbeeld via website of jaarverslag, en is 
daarop aanspreekbaar.’

UNIFORMERING
Op centraal niveau wordt gesproken over onder 
meer uniformering van veiligheidsmaatregelen, 
vertelt Van Ekerschot. Een van de concrete 
verbeteringen waartoe de Governance Code heeft 
geleid, is de ‘generieke poortinstructie’. ‘In de wet 
is vastgelegd dat mensen die een bouwplaats 
betreden, veiligheidsinstructies moeten krijgen. 
Tot voor kort deed ieder bedrijf dat op z’n eigen 
manier. Een transporteur moest soms wel drie 
of vier keer per dag naar een instructiefilmpje 
kijken. Nu is er één veiligheidsfilmpje, met een 
bijbehorende toets en een certificaat dat een 
jaar lang geldig is. Sinds 1 april is de generieke 
poortinstructie verplicht voor alle bouwplaatsen 
in Nederland. We hebben al 100.000 inlogcodes 
verstrekt en 70.000 certificaten afgeleverd.’

MEER REGIE
Het afgelopen jaar is het veiligheidsbewustzijn 
in de bouwsector duidelijk toegenomen, merkt 
Van Ekerschot. Hij schrijft dat onder meer toe 
aan de constatering van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid vorig jaar, dat er te weinig regie is in 
de bouwsector op het gebied van veiligheid. De 
OVV concludeerde dat naar aanleiding van het 

instorten van een parkeergarage in Eindhoven 
in 2017 en verzocht Bouwend Nederland, Het 
Opdrachtgeversforum in de bouw, VNconstruc-
teurs en de Governance Code te werken aan 
meer regie. ‘Dat verzoek heeft iedereen bij elkaar 
gebracht.’ 
Door het toegenomen bewustzijn heeft ook het 
aantal ondertekenaars van de Governance Code 
een vlucht genomen. ‘Veiligheid wordt steeds meer 
top of mind. Met een handtekening onder de  
Governance Code kunnen bedrijven – dus ook de  
leden van Bouwend Nederland – laten zien dat ze  
werk willen maken van veiligheid. Op onze website 
laten we best practices zien en geven we informatie 
over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld instrumen-
tatie, uniformering en ketensamenwerking.’

ELKAAR AANSPREKEN
Gesprekken over regie en uniformering zijn 
noodzakelijk, maar de gedragscode is zeker niet 
bedoeld om vergaderagenda’s te vullen, benadrukt 
Van Ekerschot. ‘Het gaat uiteindelijk vooral om 
het gesprek dat bij ontwerp en uitvoering van 
bouwprojecten gevoerd wordt en de moed om 
elkaar aan te spreken bij onveilige situaties. 
Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf gebeurt dat ook 
in de dagelijkse praktijk. Veiligheid is voor ons 
minstens zo belangrijk als planning en geld. Ook 
van onder meer Bouwend Nederland hoor ik dat 
het steeds gewoner wordt om op de bouwplaats 
over veiligheid te praten. Niet in beschuldigende 
zin, maar met het doel de situatie voor iedereen 
veiliger te maken.’ •

Meer informatie 
gcveiligheid.nl

FRANS VAN EKERSCHOT, SECRETARIS GOVERNANCE CODE VEILIGHEID IN DE BOUW:

"VEILIGHEID WORDT STEEDS MEER TOP OF MIND"
Veiligheid krijgt steeds meer aandacht in de bouw-, infra- en installatiesector. 

In de hele keten, van aanbesteding tot en met onderhoud, zien partijen dat veiligheid 

niet alleen zit in de juiste voorschriften. Vooral het veiligheidsgedrag is belangrijk. De 

Governance Code Veiligheid in de Bouw richt zich daarom op een betere veiligheids-

cultuur op alle niveaus. De gedragscode heeft inmiddels ruim 500 ondertekenaars. 

‘Opdrachtgevers en opdrachtnemers laten met hun handtekening zien dat ze hun 

verantwoordelijkheid willen nemen’, zegt secretaris Frans van Ekerschot. 

https://www.gc-veiligheid.nl/
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BOUWEND NEDERLAND BIEDT LEDEN KOSTELOOS ONTWERPTOETS DOOR VEILIGHEIDSADVISEUR  
"EEN SLIMMER ONTWERPTRAJECT"

 Tekst  |  Marije Rispens      Foto  |  René van den Burg

Bouwend Nederland biedt lidbedrijven kosteloos 
een ontwerptoets door een veiligheidsadviseur  
van Aboma aan. Lidbedrijven die samenwerken  
in een bouwteam met opdrachtgever en 
ontwerper kunnen hiervoor een voucher 
aanvragen. Dirk Jan van den Brink, directeur 
van Bouwbedrijf Kreeft in Ede, kreeg als eerste 
zo’n voucher uitgereikt tijdens de Bewust Veilig 
Dag op 20 maart. 

In een vroeg stadium nadenken over de veiligheid, 
kan risico’s tijdens de uitvoering en eventueel 
kostbare maatregelen voorkomen. “Het leek ons 
goed om in het ontwerpproces beter te kijken 
naar veiligheid”, zegt Van den Brink. “We merken 
dat veiligheid op de bouwplaats vooral door onze 
uitvoerende mensen als administratieve last 
wordt gezien. Het lijkt voornamelijk te gaan over 
het invullen van formulieren, terwijl de focus moet 
liggen op daadwerkelijk veiliger werken. Ik hoop 
de uitvoerende mensen te ontzorgen, door de 
administratie naar voren te halen en veiligheids-
aspecten in het ontwerpproces al te regelen. Een 
slimmer ontwerptraject dus. Uiteindelijk gaat 
het erom dat er op de bouwplaats een veiligere 
situatie ontstaat.” 

Aanbevelingen
Dat is ook de gedachte van Bouwend Nederland 
achter de voucher voor de ontwerptoets. Daarbij 
wordt doordat het advies wordt ingezet in een 
bouwteamsituatie, niet alleen de aannemer maar 
ook de opdrachtgever zich bewust van de bijdrage 
die hij kan leveren aan een veilig bouwproject. 
De veiligheidsadviseur van Aboma bestudeert en 
bespreekt het ontwerp van een project met de 
bouwteamleden. Daarna doet hij aanbevelingen 
over veilige uitvoerbaarheid van het ontwerp, 
de omgevingsveiligheid en gebruiksveiligheid. 
De adviseur kijkt ook of de verantwoordelijk-
heden rond constructieve veiligheid duidelijk zijn 
vastgelegd. Een inhoudelijke beoordeling van de 
constructieve veiligheid maakt geen deel uit van 
het advies.

Constructieve uitdagingen
Bouwbedrijf Kreeft vroeg de voucher aan voor 
een restauratieproject van een school op het 
ENKA-terrein, een oud fabrieksterrein in Ede. Het 
gesprek met de veiligheidsadviseur moet nog 

plaatsvinden. “Het is een project in een bestaande 
wijk, dus we hebben te maken met verkeersveilig-
heid en omgevingsveiligheid. Aan de verbouwing 
van dit monumentale project zitten constructief 
enkele uitdagingen. Een constructeur maakt het 
plan en berekening voor de nieuwe constructie, 
maar over de praktische invulling willen we graag 
met de adviseur van Aboma overleggen.”

Meer dan waarschuwen
Bouwbedrijf Kreeft probeert door veel herhaling 
haar medewerkers te wijzen op het belang van 
veiligheid. Iedereen wil immers op een gezonde 
manier zijn pensioen halen. Van den Brink: “De 
bouw heeft een afschuifcultuur. Men probeert nog 
te veel onder verantwoordelijkheden uit te komen. 
Zelfs als iedereen gewaarschuwd is, de werkwijze 
vastgelegd en het protocol gevolgd, moet je niet 
denken dat het je pakkie-an niet meer is. Het is 
geen kwestie van ‘Ben je gevallen? Maar ik had 
het nog zo gezegd!’ Je moet ongelukken juist 
voorkomen.” 

Vijftig gratis vouchers 
Bouwend Nederland geeft vijftig vouchers weg. Wilt 
u ook uw project laten controleren door een 
veiligheids adviseur van Aboma? 
Bekijk de criteria en meld u aan via:  
bouwendnederland.nl/voucheractie. 
Een adviseur neemt vervolgens contact op voor een 
afspraak en stelt achteraf de rapportage beschik
baar aan de leden van het bouwteam. •

Meer informatie 
bouwendnederland.nl/veiligwerken/
voucheractieveiligheidaandevoorkant

Contactpersoon
Reina Uittenbogaard
Adviseur Veiligheid
R.Uittenbogaard@bouwendnederland.nl

Tjibbe Joustra (r), voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, overhandigt het eerste voucher
'Veiligheid aan de Voorkant’ aan Dirk Jan van den Brink van Bouwbedrijf Kreeft uit Ede.

kosteloos een ontwerptoets door een veilig-
heidsadviseur 

https://www.bouwendnederland.nl/voucheractie
https://www.bouwendnederland.nl/veilig-werken/voucheractie-veiligheid-aan-de-voorkant
https://www.bouwendnederland.nl/veilig-werken/voucheractie-veiligheid-aan-de-voorkant
mailto:R.Uittenbogaard%40bouwendnederland.nl?subject=
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COMPLEXITEIT GEEN EXCUUS
De Onderzoeksraad sprak de afgelopen maanden met 
de organisaties die in het rapport benoemd worden. “Het 
valt me op dat de bouw zich soms verschuilt achter de 
 complexiteit van versnipperd werken met zoveel partijen. 
Maar het is een keuze om het werk op deze manier te 
organiseren. Het kan ook anders.” Binnen een jaar moeten 

de aangesproken partijen laten zien wat ze ondernomen 
hebben om de veiligheid te verbeteren. “Het lijkt 

erop dat de boodschap om samen te werken en te 
 verbeteren is aangekomen. Wat me is bijgebleven 

van de bijeenkomst met het Algemeen Bestuur 
van Bouwend Nederland en de Taskforce 

Veiligheid is de opmerking over proces-
verantwoordelijkheid. Iemand moet 

gedurende het hele traject – van schets 
tot laatste steen – de veiligheid in het 

vizier houden en andere partijen daar 
scherp op houden. De een noemde 
dat regisseur, de ander hoofd-

constructeur, maar men was het 
erover eens dat er één partij de 
eindverantwoordelijkheid moet 
dragen.” •

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam met een aantal 
dringende aanbevelingen aan Bouwend Nederland. Ook nam 
de Raad het lerend vermogen van de sector onder de loep. 
“Ieder ongeval wordt als uniek gezien in plaats van lessen 
te trekken uit eerdere incidenten”, licht raadslid Marjolein 
van Asselt van de Onderzoeksraad toe. De Raad wees op 
overeenkomsten met eerder onderzochte bouwongevallen. 
Ook daarin werd benadrukt dat de coördinatie van werk-
zaamheden, verdeling van verantwoordelijkheden, het veilig-
heidsbesef en de toetsing van risico’s moeten verbeteren. 
“Het is goed om te zien dat de sector het zich aantrekt dat 
onze aanbevelingen sterk lijken op die uit vorige rapporten. 
Er is werk aan de winkel. Die boodschap lijkt te zijn over 
gekomen”, aldus Van Asselt. 

NIET VRIJBLIJVEND
Volgens de Onderzoeksraad zijn drie veranderingen nodig. 
De eerste aanbeveling is het opstellen van gezamenlijke 
principes die veiligheid in de bouw bevorderen, bijvoorbeeld 
het organiseren van professionele tegenspraak, systemati-
sche risicobeheersing en de overstap van een ‘schuldcultuur’ 
naar een ‘leercultuur’. Alle opdrachtgevers en opdracht-
nemers moeten deze principes op ondernemingsniveau en op 
projectniveau uitdragen. Van Asselt: “In het rapport richten 
we deze aanbeveling in eerste instantie aan de Governance 
Code Veiligheid in de Bouw, maar alle betrokken partijen 
moeten hiervoor samenwerken. Bouwend Nederland speelt 
een rol in het bereiken van leden met deze boodschap. De 
aanbeveling gaat over het verankeren en minder vrijblijvend 
maken van veiligheid.”

VOORTOUW NEMEN
Aanbeveling twee - gericht aan Bouwend Nederland en  
Het Opdrachtgeversforum in de Bouw - is een duidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling. Heldere afspraken over 
welke partij gedurende het hele bouwproces de verant-
woordelijkheid voor het definitief ontwerp draagt en de 
 constructieve samenhang bewaakt. “In Eindhoven had 
niemand meer scherp wie de verantwoordelijkheid droeg 
voor het definitieve ontwerp en de constructieve veiligheid. 
Door de manier van organiseren bleef onduidelijk wie het 
geheel moest doorrekenen en wie moest controleren. 
Als een partij vindt dat ze niet verantwoordelijk is voor 
een onderdeel, moet ze zich afvragen wie dat dan wel is”, 
vindt Van Asselt. “Om de vrijblijvendheid ervan af te halen, 
zouden we graag zien dat Bouwend Nederland onderzoekt 
hoe goede afspraken over veiligheid verplicht kunnen 
worden gesteld en hoe ze om gaan met opdrachtgevers en 
opdrachtnemers die zich niet aan de afspraken houden.” Tot 
slot beveelt de Raad aan om de minister van Binnenlandse 
Zaken te steunen bij het regelen van risicoverantwoordelijk-
heid. “We hopen dat de sector zelf het voortouw neemt in 
het wettelijk vastleggen van deze afspraken.”

WAKE-UP CALL
Na het uitkomen van dit rapport is de bouwsector aan 
zet. “De aanbevelingen zijn opdrachten aan intelligente 
mensen die de sector beter kennen dan wij. De neiging 
is misschien groot om alleen de aanbevelingen op 
te volgen, maar de gedetailleerde beschrijving 
van het bouwproces in Eindhoven biedt ook 
handvatten voor beter veiligheidsbeleid. We 
hopen – en dat is ook wel onze eerste indruk 
– dat de sector het rapport als wake-up call 
ziet. Het is een wonder dat er geen slacht-
offers zijn gevallen in Eindhoven, omdat er 
toevallig geen mensen aan het werk waren. 
Er is zelfs puin over de afrastering gevallen, 
waar mensen hadden kunnen lopen. De 
urgentie om veiligheid aan te pakken is 
door dit ongeval voelbaar geworden.”

ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID:

"WE HOPEN DAT 
DE SECTOR HET RAPPORT 
ALS WAKE-UP CALL ZIET"

Gezamenlijke aandacht voor veiligheid is nog geen vanzelfsprekendheid in de bouw. 
Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een kritisch rapport over de ingestorte 

parkeergarage bij Eindhoven Airport. Veiligheidsrisico’s worden niet goed in kaart gebracht, 
verantwoordelijkheden zijn onduidelijk verdeeld en consequenties van ontwerpkeuzes worden 

onvoldoende doordracht. Het rapport maakt de urgentie voelbaar om veiligheid prioriteit te geven. 
De vervolgstap moet van de sector zelf komen. 
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Soms werkt het verfrissend om een bekend 
thema eens te bestuderen in een andere 
context. Welke rol speelt veiligheid bijvoorbeeld 
in de voedselbranche en wat kan de bouw 
daarvan leren? Op 18 februari organiseerde 
Bouwend Nederland afdeling Oost-Brabant e.o. 
daarom voor vijftig leden een veiligheidsdag in 
de fabriek van Bavaria in Lieshout. Lydia Riksen 
– KAM-functionaris (Kwaliteit, Arbeid en Milieu) 
bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling in Oss – 
was één van de aanwezigen.

Het was uiteraard niet toevallig dat het evenement 
een maand voor de Bewust Veilig Dag plaatsvond. 
Het bezoek aan Bavaria leverde inspiratie op voor 
de deelnemers, die de opgedane kennis op 20 maart 
op hun beurt weer met collega’s konden delen. 
“Ik heb me opgegeven voor het evenement om 
tips op te doen en een goede invulling te geven 
aan onze Dag van de Veiligheid”, aldus Riksen. 
“Binnen ons bedrijf houd ik me bezig met audits 
voor diverse certificeringen als ISO, BRL en BMI. 
We hadden op 20 maart een extra Toolbox 
georganiseerd en gaven een presentatie aan alle 
collega’s. Het thema was Taal en Veiligheid. We 
werken namelijk regelmatig met buitenlandse 
medewerkers en communicatie staat de veiligheid 
soms in de weg. Om in bouwtermen te blijven: 
taal is het cement van de sector.”

INTERACTIEVE SESSIE
De dag bij Bavaria begon met een presentatie van 
de Taskforce Veiligheid van Bouwend Nederland 
over gedrag en verantwoordelijkheid. Vervolgens 
vertelde Gerard de Kruijk, Plantmanager van 
Brouwerij Bavaria over de professionaliserings-
slagen die het bedrijf de afgelopen jaren gemaakt 
heeft en hoe veiligheid in haar logistieke proces 
verweven is. Het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) liet de deelnemers 
daarna in een interactieve sessie door de bril van 
een veiligheidsinspecteur kijken. De dag werd 
afgesloten met een rondleiding door de Bavaria- 
fabriek. 

VISUEEL MAKEN
“De presentatie van SZW is me het meeste 
bijgebleven”, zegt Riksen. “Zij toonden foto’s met 
onveilige werksituaties. Bijvoorbeeld bouwers die 
zonder valbeveiliging op de vijfde verdieping iets 
aan de buitenkant afwerken. Iedereen in de zaal 
vond dat natuurlijk gevaarlijk, maar in de praktijk 
kunnen dat soort ongelukken gebeuren, vooral 
tijdens de ‘even-snel-momenten’. In deze presen-
tatie werkte het goed dat waargebeurde situaties 
visueel werden gemaakt. Ik heb de foto’s daarom 
ook gebruikt voor mijn eigen presentatie tijdens 
onze Dag van de Veiligheid.”

De deelnemers kregen een goodiebag met 
posters, life saving rules en stickers van Bouwend 
Nederland. “We hebben de tekst ‘Heb je over die 
onveilige situatie niets gezegd, hoe krijg je dat 
morgen aan je collega uitgelegd?’ op de achter-
kant van een stok kaarten laten drukken”, aldus 
Riksen. “Die zijn op de Dag van de Veiligheid  
uitgereikt als gimmick aan onze medewerkers. 
Collega’s kaarten weleens in de pauze en zo 
brengen we ook buiten georganiseerde events 
veiligheid én communicatie onder de aandacht.” •

Meer informatie 

Contactpersoon
Joelka van Daal
Verenigingsmanager afd.Oost-Brabant e.o.
j.vandaal@bouwendnederland.nl

VEILIGHEIDSBIJEENKOMST AFDELING OOST-BRABANT:

"ONGELUKKEN GEBEUREN TIJDENS 
EVEN-SNEL-MOMENTEN" 

Tekst  |  Marije Rispens      Foto  |  John SondeykerTekst  |  Marije Rispens     Foto  |  René van den Burg

STAPPEN 
NAAR DE GEWENSTE CULTUUR

STAPPENPLAN BESTELLEN

Download of bestel al uw 
campagnemateriaal op 
bewustveiligiederedag.nl 

CULTUUR

Het merendeel van de organisatie 
werkt volgens de nieuwe normen en 
waarden. Dit is terug te  zien in de de 
zichtbare  gedragingen, de processen 
en de systemen.

GEWOONTE

De medewerker en zijn team 
werken vanuit de nieuwe normen en 
waarden en maken uit zichzelf de 
juiste beslissingen die bijdragen aan 
de gewenste situatie.

BEKWAAM

Door de gecreëerde  inzichten is de 
medewerker in staat in zijn eigen 
werksituatie en in zijn eigen team 
elementen aan te passen om tot de 
nieuwe situatie te komen.

VAARDIG

Door middel van spelelementen en 
zelftests, herkent de medewerker 
de verschillende gedragingen bij 
collega's en bij zichzelf.

KENNIS

Door herhaling van een sterke en 
duidelijke boodschap en de dialoog 
in de wandelgangen, slaat de mede-
werker het geleerde materiaal op.

LEREN

De medewerker krijgt op een 
creatieve en  inspirerende wijze 
 informatie gepresenteerd over de 
nieuwe situatie en het gedrag dat 
daarbij hoort.

BEWUST

De medewerker is zich bewust dat 
de nieuwe situatie beter is voor 
zichzelf en de organisatie.

Een campagne rondom bewustwording is geslaagd als er een nieuwe veiligheidscultuur 
ontstaat waarin we het gewenste gedrag terugzien. In het proces van de huidige cultuur naar 
de nieuwe cultuur is het belangrijk een aantal stappen te nemen. In het stappenplan worden 
deze stappen helder uitgelegd.

mailto:j.vandaal%40bouwendnederland.nl?subject=
https://www.bewustveiligiederedag.nl
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Veiligheid is een topprioriteit in de bouwsector. 
Jurgen van de Ven en Bart van de Loo onder-
schrijven deze prioriteit volledig. “Je werkt 
veilig, of je werkt niet.” Maar ze zijn er ook 
van overtuigd dat er een cultuuromslag en 
een verandering in houding en gedrag nodig 
is. Daarom zetten zij nu een mbo-module 
op. “Zodat veilig werken bij de instromende 
jongeren de standaard is.”

Van de Ven en Van de Loo zijn beiden lid van de 
Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden, 
omdat zij allebei intrinsiek gemotiveerd zijn om de 
veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. 
Van de Ven is hoofd productie bij Huybregts Relou 
in Son en Breugel, Van de Loo is directeur van de 
Materieeldienst MDB, onderdeel van TBI Holdings 
BV. Beiden hebben de nodige sporen verdiend in 
de bouwwereld. 

Wie gaat het thuis vertellen?
En beiden hebben in het verleden met de gevolgen 
van onveilig werken te maken gehad. Van de 
Ven: “Ik heb situaties meegemaakt waarbij we 
gezamen lijk bij iemand thuis moesten gaan 
vertellen dat er iets voorgevallen was op de 
bouwplaats. Laten we hopen dat dat nooit meer 
voorkomt, want iedereen die ’s ochtends de 
bouwplaats gezond betreedt, dient die ook ’s 
avonds weer gezond te verlaten.”

Nu de cultuur nog
Van de Loo heeft in de afgelopen veertig jaar wel 
degelijk verbeteringen gezien. “Waar je veertig jaar 
geleden op een zak cement een boterhammetje zat 
te eten, is er nu vaak een keurige schaftruimte die 
rookvrij, geventileerd en verwarmd is. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen, betere gereedschappen, 
aangescherpte procedures: de (bouwplaats)veilig-
heid heeft veel aandacht gekregen. Nu de veilig-
heidscultuur nog. Dat iedereen bewust omgaat met 
de veiligheid die ze aangereikt krijgen.”

Beginnen bij de bron
Cultuur veranderen, daar is een lange adem voor 
nodig. Beiden weten dat daar minstens een 
 generatie overheen gaat. “Maar dat betekent 
niet dat we met z’n allen moeten gaan zitten 
afwachten! We moeten bij de bron beginnen en 
inzetten op bewustwording, op kennis en op 
bekwaamheid, zodat jonge jongens en meiden 
veiligheid in hun DNA hebben zitten. Dat zij 
hun ervaren collega’s durven aan te spreken op 
onveilig handelen. En ze niet meegaan in stoer, 
roekeloos gedrag en het negeren van regels”, 
vertelt Van de Ven. 

Onderwijsmodule
Daarom hebben Van de Loo en Van de Ven, 
samen met de Taskforce, Concreet Onderwijs-
producten, Bouwmensen en Aboma, het initiatief 
genomen voor een onderwijsmodule op het mbo. 
Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van 
die module voor de BOL- en BBL-opleidingen van 
roc’s en bouwopleiders. De module wordt vanaf 
schooljaar 2019-2020 onderdeel van de Digitale 
Trajectmap. Alle leerlingen die een opleiding 
starten in de bouw en infra hebben toegang tot 
zo’n map, net als hun leermeesters, docenten en 
werkgevers die de voortgang kunnen volgen. 

Test: hoe veilig ben jij?
Leerlingen moeten allereerst een aantal introductie-
vragen beantwoorden, waarmee bewustwording 
wordt gecreëerd. En waarmee veiligheid vanuit 
verschillende invalshoeken wordt belicht voor 
een 360-gradenbeeld. Daarna volgt een digitale 
test met zo’n honderd vragen (bijvoorbeeld: rij je 
weleens te hard?). De uitslag gaat in op veiligheids-
bewustzijn, veiligheidsmotivatie, veiligheid in de 
praktijk, en persoonlijke kenmerken als ordelijk, 
voorzichtigheid, regels, concentratie en stress-
bestendigheid. Belangrijk, want zo kan de leer-
meester beter sturing en steun geven, passend bij 
het gedrag van de leerling.

Niet alleen kennis, juist gedrag
Tot slot volgt de introductiemodule, waar wordt 
ingezet op kennis én gedrag. De leerling krijgt 
maandelijks opdrachten, die ook op de bouw-
plaats uitgevoerd moeten worden. Zo leert hij/zij 
over hulpmiddelen, regels en risicovolle situaties. 
Onderwerpen worden niet per sector aangeboden, 
maar integraal. Bijvoorbeeld ‘valgevaar’ of ‘bloot-
stelling aan stof’. Dit alles wordt ondersteund via 
een app met korte, actieve inleidingen. Er wordt 
zo ingezet op microlearning en passende lesstof 
voor het puberbrein van nu. 

Dodelijk ongeval voorkomen
Na het afronden van de module blijft de kracht 
van herhaling gelden. Het belang van campagnes 
als ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ onderschrijven Van 
de Ven en Van de Loo dan ook. “Veiligheid moet 
een vanzelfsprekendheid zijn. Dus; ik werk veilig, 
of ik werk niet. Met de onderwijsmodule dragen 
we bij aan de veiligheid in de gehele keten. Als 
het ons lukt om door onze samenwerking één 
dodelijk ongeval te voorkomen bij de toekomstige 
medewerkers in onze branche, dan hebben we 
iets bereikt met impact.” •

Meer informatie 
Op concreetonderwijsproducten.nl is vanaf mei 
gedetailleerdere informatie beschikbaar. 

Contactpersoon
Jurgen van de Ven
Lid Taskforce Veiligheid
jvdv@hrson.nl

Contactpersoon
Bart van de Loo
Lid Taskforce Veiligheid
b.vandeloo@mdb.nl

  

“We moeten bij de bron beginnen:
 de instromende jongeren.”

“Veiligheid heeft veel
 aandacht gekregen,  

nu de veiligheidscultuur nog.”

Jurgen van de Ven en Bart van de Loo 

http://www.concreetonderwijsproducten.nl
mailto:jvdv%40hrson.nl?subject=
mailto:b.vandeloo%40mdb.nl?subject=
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Het aantal doden door het werken met gevaar-
lijke stoffen is vele malen hoger dan het aantal 
dodelijke slachtoffers door een bedrijfsongeval 
in de bouw. Enerzijds door onwetendheid, 
anderzijds door het niet fysiek tastbaar zijn van 
het risico, zegt Jeroen Seldenrijk, veiligheids-
kundige (HVK) bij Coen Hagedoorn Bouwgroep 
én ervaringsdeskundige. De veiligheidsbewust-
wording bij het werken met gevaarlijke stoffen 
kent dus nog een grote uitdaging.

“Wanneer je aan een onbeveiligde dakrand staat 
en je zet een stap te ver, is het risico bekend; je 
valt en het is klaar”, vertelt Seldenrijk. “Loop je 
in een stofwolk (kwartstof, houtstof, etc.) dan 
gebeurt er op dat moment niet zo veel, maar kan 
hinder zich op een later moment openbaren met 
alle ernstige gevolgen van dien”. Daar zit volgens 
Seldenrijk het wezenlijke verschil tussen – zoals 
hij het noemt – harde en zachte veiligheid. 

Kapje op, handschoenen aan en goede ventilatie
Seldenrijk werkte zelf jarenlang als schilder. 
Over de gezondheidsrisico’s die kleefden aan het 
werken met gevaarlijke stoffen was hem in het 
begin niets bekend. “Op school werd er destijds 
geen aandacht aan besteed”. Het laatste deel 
van zijn schilderscarrière werkte hij in het bedrijf 
van zijn vader waar meer aandacht was voor 
veilig werken. “Dus altijd kapje op, hand-
schoenen aan, goed ventileren en op 
zoek naar minder schadelijke alter-
natieven. Ik ging me meer verdiepen 
in veilig en gezond werken maar 
uiteindelijk; wat doe je er mee en 
wanneer gebruik je wat? Veel veilig-
heidsmaatregelen zijn vaak niet 
goed leesbaar voor vakmensen.” 

Onbekende klachten
Hoewel Seldenrijk zich bewust 
was van gebruik van hand-
schoenen, stofmaskers, stof-
afzuiging en goede ventilatie 
kwam hij ’s winters toch vaak 
misselijk en vermoeid thuis.  
“Elke winter had ik standaard 
ontstekingen aan mijn lucht-
wegen en dat werd steeds  

hardnekkiger.” Artsen konden niet achterhalen 
waar de klachten vandaan kwamen. Uiteindelijk 
zorgden de lichamelijke ongemakken in combinatie 
met de geboorte van zijn dochter dat Seldenrijk 
het schildersvak per direct verliet. “Als ik in het vak 
blijf, kan ik echt heel ziek worden, was mijn gevoel. 
Sindsdien zijn de klachten nooit meer teruggekomen. 
Daarnaast is mijn dochter gehandicapt geboren. De 
aangeboren aandoening bleek niet erfelijk bepaald 
dus lag het volgens het ziekenhuis aan omgevings-
factoren. De link met mijn schildersverleden was 
voor mij snel gemaakt. Het bleek dat sommige 
stoffen waarmee ik had gewerkt óók aantoonbare 
nadelige effecten hebben op het nageslacht.”

Het roer om
Door wat Seldenrijk is overkomen, heeft hij zich 
omgeschoold tot veiligheidskundige. Hij werkt 
nu als KAM-coördinator bij aannemersbedrijf 
Coen Hagedoorn Bouw b.v. vanuit Amersfoort. 
Zijn werkgever geeft Seldenrijk alle ruimte om 
zich in te zetten voor veiligheid. Zo neemt hij 
bijvoorbeeld deel aan de Taskforce Veiligheid & 
Arbeidsomstandigheden van Bouwend Nederland. 
Zijn ‘vakgebied’ – gevaarlijke stoffen – is één van 
de thema’s die binnenkort aan bod zal komen in 
de veiligheidscampagne “Bewust Veilig, Iedere 
Dag’. “Eerste prioriteit is nu het terugdringen van 
dodelijke ongevallen op de bouwplaats. Maar 
wanneer uiteindelijk iedereen zich bewust is van 
de effecten van gevaarlijke stoffen, dan heb je, 
denk ik, echt bereikt wat je wil bereiken.” •

  VEILIGHEIDS- EN ERVARINGSDEKUNDIGE

"ALS IK IN HET VAK WAS GEBLEVEN, DAN HAD 
IK WELEENS HEEL ZIEK KUNNEN WORDEN’’Veiligheid staat constant bovenaan de agenda 

bij Sprangers Bouwbedrijf in Breda. Daarom 
deed het bedrijf woensdag 20 maart mee aan 
de Bewust Veilig Dag. 

De Bewust Veilig Dag is niet onopgemerkt voor
bijgegaan bij Sprangers. Vooraf werd al volop 
promotiemateriaal verspreid op de projecten en 
in de vestigingen. De opvallende rode posters 
hingen al weken aan de muren. Op de dag zelf, 
stipt om 9.00 uur, is op alle projecten en in alle 
vestigingen van Sprangers het werk neergelegd. 
Het thema ‘veiligheid’ was waar het vanaf dat 
moment die dag om draaide. Het begon met 
een inleiding waarbij het belang van veiligheid 
werd onderstreept, onder meer door cijfers van 
ongevallen in de bouw te tonen. “Puur om bij 
te dragen aan de bewustwording, dat zet de 
mensen aan het denken.” 

PRATEN OVER VEILIGHEID 
Wat Sprangers standaard al doet in het kader 
van veiligheid werd vervolgens uiteengezet. 
Ronald Vonk, Operationeel Directeur: “We zijn 
er constant mee bezig. Elk overleg begint met 
veiligheid. We hebben daarnaast een werk
groep Veiligheid, die zich richt op veiligheid in 
de hele keten. Zo kunnen we het proces rondom 
veiligheid op alle fronten blijven optimaliseren. 
Op initiatief van deze werkgroep is onlangs een 
veiligheidscultuurmeting uitgevoerd. Zo weten 
we waar we staan, en vooral: waar we nog 
kunnen of moeten verbeteren. Verder zijn we 
ons aan het verdiepen in de mogelijkheden om 
de generieke poortinstructie in te voeren op alle 
bouwplaatsen van Sprangers.”
Het gesprek voeren over veiligheid is ontzet
tend belangrijk volgens Vonk. Daarom was hier 
voldoende tijd voor ingepland tijdens de Bewust 
Veilig Dag. “Met het voorleggen van stellingen 
kwam het gesprek op gang. Onder andere over 
wat er op de werkvloer leeft. Het is een onder
werp dat ons allemaal aangaat. Er werd dan ook 
druk gediscussieerd.”

MOTIVEREN 
De aanwezigen bespraken verder verschillende 
archiefbeelden met voorbeelden uit de praktijk. 
“Hoe ga je goed om met valgevaar, bijvoorbeeld. 
Of hoe krijgen we de juiste mindset bij iedereen 
tussen de oren?” Ook het kunnen aanspreken 
van elkaar op onveilige situaties kwam aan bod. 
“Tot slot hebben we de LMRA toegelicht. Dit is 
een checklist die alle bouwplaatsmedewerkers 
kunnen volgen om te kijken of de werkplek veilig 
is voor henzelf, en voor collega’s. Dit schema is 
op elke bouwplaats en in elke vestiging terug te 
vinden.”

De Bewust Veilig Dag heeft bij Sprangers veilig
heid extra onder de aandacht gebracht. “Ook 
na deze Bewust Veilig Dag wordt er veel over 
veiligheid gepraat. Dat is belangrijk.” Volgend 
jaar doet Sprangers weer mee. Sterker nog, 
tussentijds wil het bedrijf een eigen Bewust 
Veilig Dag organiseren. “Wij als directie vinden 
het belangrijk dat onze mensen zelf gemotiveerd 
raken om te zorgen voor een veilige werkom
geving voor zichzelf én voor hun collega’s. Door 
veel aandacht te besteden aan veiligheid komt 
het steeds meer tussen de oren bij iedereen.” •

Meer informatie 
Bewustveilig.com

Contactpersoon
Charles Verheyen 
Adviseur Veiligheid
c.verheyen@bouwendnederland.nl

BEWUST VEILIG DAG
"DE OPVALLENDE RODE POSTERS 
HINGEN AL WEKEN AAN DE MUREN" 

Meer informatie 

Contactpersoon
Charles Verheyen 
Adviseur Veiligheid
c.verheyen@bouwendnederland.nl

http://www.bewustveilig.com
mailto:c.verheyen%40bouwendnederland.nl?subject=
mailto:c.verheyen%40bouwendnederland.nl?subject=
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STAPPENPLAN
PRAKTISCH WERKEN

Aan de hand van nevenstaand stappenplan ontstaat een 
goed beeld van hoe praktisch de richtlijn werkt. 

(Met dank aan Vincent Hilhorst van gemeente Den Haag)

Iedereen kent nog het incident in Alphen aan de Rijn in 
2016. Een compleet brugdek stortte op naastgelegen 
bebouwing. Als door een wonder vielen er geen slachtoffers, 
maar “hoe logisch was het niet geweest om de omliggende 
woningen voor die paar uur te ontruimen,” zegt Wico Anker
smit. Hij is directeur van de Vereniging Bouw en Woning
toezicht Nederland. Hierin zijn vrijwel alle BWTafdelingen 
van gemeenten en instanties verenigd. BWT Nederland nam 
de handschoen van de Onderzoeksraad op en komt nu met 
de Richtlijn Bouw en Sloopveiligheid die uiteindelijk in het 
Bouwbesluit een wettelijke status zal krijgen. 

DRAMATISCH
Ankersmit begon met een inventarisatie van hoe de 
veiligheid nu direct buiten de bouwhekken is geregeld. 
“Slecht dus,” luidt het antwoord: “Op de bouwplaats 
gelden Arboregels, maar direct buiten de hekken heeft 
de ene gemeente wel een vergunningenbeleid, maar de 
andere niet. Gemeenten kunnen per bouwproject een 
Bouwveiligheidsplan eisen, maar in de praktijk wordt deze 
bevoegdheid nauwelijks gebruikt. Opdrachtgevers, maar 
ook architecten zijn niet verplicht de veiligheid buiten de 
bouwplaats al mee te nemen in hun plannen. Het is inder
daad dramatisch.” 

RISICO’S
In de praktijk zijn er echter tientallen risicofactoren te 
vinden, die gevaar voor de omgeving van een bouwplaats 
kunnen opleveren. Bij hoogbouw op een compacte locatie 
ontstaat veel hijswerk met het risico dat er iets buiten de 
hekken terechtkomt. Maar ook de belasting van aan en 
afvoerwegen, overlast door lawaai en trillingen of het 
afsluiten van doorgaande verkeerswegen leveren allemaal 
risico’s op. Ankersmit: “Het maakt nogal uit of je woningen 
in een weiland of hoogbouw in de Kalverstraat bouwt. Of 
dat er iets van 5 of 50 kilo uit een kraan valt. Per locatie 
moet er dus een risicoanalyse worden gemaakt en die 
hebben we nu ontwikkeld.” 

HOBBEL
De Richtlijn is bedoeld voor zowel de opdrachtgever, de 
architect, de bouwkundige als de uitvoerende aannemer. 
Per 1 juli 2019 wordt via het Bouwbesluit hoofdstuk 6.2 
van de Richtlijn van kracht. Hiermee kan de bouwveiligheids
zone worden vastgesteld. 

Toch is er nog wel een hobbel te nemen. Wat nog mist is het 
afwegingskader, waarmee een vergunningaanvrager en de 
gemeente de veiligheid buiten de bouwhekken beoordeeld. 
Bouwend Nederland en de Vereniging BWT willen dat deze 
risicoanalyse die al deel uit maakt van de Richtlijn, ook in 
de wetgeving wordt opgenomen, maar de minister vreest 
onnodige kosten en bureaucratie. Ankersmit: “Daar moeten 
we nog verder over praten, maar met de huidige aanpassing 
van het Bouwbesluit kan het al een stuk veiliger worden.” • 

"RICHTLIJN BOUW- EN SLOOPVEILIGHEID VOORAL PRAKTISCH INSTRUMENT" 

VEILIGHEID 
DIRECT BUITEN 
BOUWHEKKEN 
KAN DRASTISCH BETER  Nu projectspecifieke risico’s in beeld zijn gebracht, kan worden 

bepaald of er in de vergunningprocedure een veiligheidsplan 

door het Bevoegd Gezag gevraagd moet worden.

2

 Download de Richtlijn via bwtinfo.nl/documenten/ 

2018/9/richtllijn-bouw-en-sloopveiligheid en focus op 

hoofdstuk 5 waar je de risicoanalyse kunt uitvoeren. 

1

 Focus nu op hoofdstuk 6 van de Richtlijn. Op basis van de hoogte 

van het object (feitelijk de hijshaak hoogte) bepaal je de Bouwveilig-

heidszones. Dit is een zone waarin publiek zich niet mag begeven.

3

Komt de bouwveiligheidszone overeen met de ter beschikking  

gestelde ruimte door de opdrachtgever?  Zo niet, dan dient dit eerst  

geregeld te worden.
4

Stel vast of er sprake is van risico door kleine vallende spullen (max 5 kg) of 

grotere objecten. Kleine spullen kunnen met luifel en hulpconstructies worden 

opgelost. Grotere vallende materialen vergen ingrijpender maatregelen.

5

Bepaal op basis van de situering en de logistieke ontsluiting veilige losplaatsen. Bepaal 

de afmeting van het maatgevende te hijsen object. Bepaal de hijszone en het hijsgebied.  

6

Komt de projectie van de bouwveiligheidszone uit boven ondergrondse bouwdelen  

dan wel omliggende daken, dan zijn aanvullende maatregelen nodig. 

7

Hou bij de inrichting van het bouwterrein rekening met het wegkaatsen van vallende objecten. 

8

Meer informatie 

Contactpersoon
Reina Uittenbogaard
Adviseur Veiligheid
R.Uittenbogaard@bouwendnederland.nl

Het is ronduit slecht gesteld met de veiligheid rondom bouwprojecten. De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid kwam met deze kritiek na een aantal dramatische (hijs)incidenten. De Vereniging 
Bouw- en Woningtoezicht Nederland komt daarom nu met een Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid. 
Daarmee worden duidelijke regels gesteld ten behoeve van veiligheid naast de bouwplaats die  
bij elke gemeente worden toegepast. 

https://www.bwtinfo.nl/documenten/2018/9/richtllijn-bouw-en-sloopveiligheid
https://www.bwtinfo.nl/documenten/2018/9/richtllijn-bouw-en-sloopveiligheid
mailto:R.Uittenbogaard%40bouwendnederland.nl?subject=
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BESTEL UW TOOLBOX 'BEWUST VEILIG, IEDERE DAG'

"NIET DIRECTIEF AANSTUREN MAAR 
VAKMANSCHAP ERKENNEN”

Tijdens de Bewust Veilig Dag van 20 maart is de Toolbox 
‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ gelanceerd.

Het idee van dit ‘spel’ is om (kleinere) organisaties praktische 
hulpmiddelen te bieden om te zorgen dat iedereen – met 
elkaar – elke dag bewust bezig is met veiligheid. “Het gaat 
ons daarbij niet alleen om technische hulpmiddelen of 
 procedures, die bestaan al. Wij geloven juist dat het met 
elkaar in gesprek gaan, een veiligheidscultuur bevordert ”, legt 
Harold Marsman van Stichting Vlink uit, die in samenwerking 
met Bouwend Nederland deze toolbox heeft ontwikkeld en 
zich met de Stichting inzet voor het verhogen van het veilig-
heidsbewustzijn in de bouw.

De toolbox bestaat uit acht werkvormen – zie het als ‘spellen’ 
– om het gesprek rondom veiligheid te faciliteren. De spellen 
worden stapsgewijs gelanceerd waarvan ‘Dagstart’ en 
‘Dilemma’s’ als eerste beschikbaar komen. “Wij vinden het 
belangrijk dat je dagelijks kort stilstaat bij veiligheid. Daarom 
hebben we een hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een 
kaartspel met vragen”, vertelt Marsman. “Want hoe voer je nu 
eigenlijk een gesprek over veiligheid? De klassieke uitvoerder 
vertelt vooral wat er moet gebeuren. Die stijl is niet bevorderlijk 
om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Je wil juist dat 
de medewerkers zelf nadenken en eigen veiligheidsissues 
benoemen.”

Experimenteren
Om te ervaren wat wel en niet werkt, hebben de ontwikkelaars 
veel geëxperimenteerd en bij een groot aantal aannemers zelf 
de gesprekken in de bouwkeet gevoerd. Marsman: “Veiligheid is 
totaal geen sexy onderwerp om over te praten. Men weet ook 
niet zo goed welke vragen gesteld moeten worden.” Wanneer je 
direct over veiligheid begint, wordt ook niet het gewenste effect 
bereikt. “Begin je bijvoorbeeld over het werk, wat iemand gaat 
doen die dag, dan komt het gesprek vanzelf op veiligheid en 
haal je er veel meer uit”, legt Marsman uit. 

Vakmanschap gekoppeld aan veiligheid
In het begin zag Marsman wel wat onwennigheid bij het 
gebruik van deze toolbox maar naar mate het vaker werd 
ingezet, groeide het veiligheidsbewustzijn. “Je geeft de 
jongens hiermee het gevoel dat zij zelf kunnen aangeven hoe 
zij als vakman willen werken. Je stuurt niet meer directief aan 
maar erkent juist vakmanschap.” Door deze toolbox wordt 
vanuit een ander perspectief naar veiligheid gekeken. Het 
interactieve karakter maakt medewerkers meer betrokken en 
activeert. “Deze methodiek is overigens niet alleen gericht op 
toolboxmeetings”, vervolgt Marsman. “Je kan de hulpmiddelen 
veel breder inzetten, zoals bij dagelijkse overleggen.” 

Let the games begin
Het ‘Dilemma-spel’ kent een aantal praktische dilemma’s met 
de vraag hoe je daarmee omgaat. Marsman: “Veiligheid is de 
absolute norm; de enige manier is de veilige. Dit brengt dilem-
ma’s met zich mee. Want hoe ga je in het werk om met tijd en 
geld aan de ene kant en veiligheid aan de andere. Met dit spel 
bespreek je de dilemma’s die hierbij ontstaan.” De komende 
tijd zal de Toolbox ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ worden 
aangevuld met zes extra werkvormen; risico’s, afspraken, 
aanspreken, bouwplaatsbezoek, leren van ongevallen en het 
‘spektakelstuk’. •

Meer informatie 
Bestel uw toolbox op: 
bewustveiligiederedag.nl/besteluwtoolbox

Contactpersoon
Yvonne Hiddink
Adviseur Sociale Zaken
y.hiddink@bouwendnederland.nl

 

Stichting Vlink: Jurry Swart, Harold Marsman en Sander de Brabander

Het Algemeen Bestuur lastte op 22 januari 
een extra bijeenkomst in over veiligheid. 
Speciale gastspreker was Marjolein van Asselt 
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die 
het onderzoek naar de veiligheid in de bouw 
begeleidde. Naast het Algemeen Bestuur en de 
Taskforce Veiligheid van Bouwend Nederland 
waren ook leden van het Opdrachtgeversforum, 
de  Governance Code Veiligheid in de Bouw, 
 VNconstructeurs en NLingenieurs aanwezig. 
Alfons van Marrewijk modereerde de middag.

Van Asselt begon met een toelichting op het 
rapport, dat een ander doel had dan eerdere 
rapportages van de Onderzoeksraad. Deze 
rapportage moest  het veiligheidsbewustzijn 
en reflecterend vermogen stimuleren en inzicht 
geven in de structurele lessen van de incidenten 
die recentelijk hebben plaatsgevonden. De Raad 
zocht bewust naar de rode draad en wilde zich 
niet focussen op één incident. 

‘Agents of change’
Partijen die een aanbeveling in het rapport kregen, 
zijn in de ogen van de Raad in staat echt verschil 
te maken in de sector, als ‘agents of change’. Ze 
kunnen de bouwsector aanzetten tot verandering. 
Het is immers cruciaal dat de aanbevelingen 
sectorbreed worden opgepakt. De bouwsector 
is aan zet. De Raad wil bereiken dat verandering 
nu echt op gang komt om de sector substantieel 
veiliger te maken. 

De aanbevelingen gaan over constructieve veilig-
heid, veiligheid op de bouwplaats en veiligheid in 
de bouwsector als geheel. Uit het onderzoek blijkt 
dat aan de recente voorvallen in de bouwsector 
vergelijkbare achterliggende factoren ten grond-
slag liggen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid 
concludeert dan ook dat de bouwsector niet van 
incidenten leert, veiligheidsrisico’s niet goed beheerst 
en dat verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. 

Jarenlange impact
In de bespreking na de toelichting door Van Asselt 
werd het belang van veiligheid en de urgentie 
om ongevallen met ernstige afloop voorgoed uit 
te bannen voelbaar. Aanwezigen deelden hun 
persoonlijke en soms emotionele ervaringen. 

Dodelijke ongevallen hebben vaak nog vele jaren 
impact op de werkgever en directe collega’s.

De bouwsector moet uit de top-3 van meest 
onveilige beroepssectoren en streeft naar nul 
dodelijke slachtoffers. Over die ambitie waren alle 
aanwezigen het eens. Ook zou veiligheid geen 
resultaat van onderhandelen mogen zijn en dient 
veiligheid buiten de concurrentiesfeer gezet te 
worden. Veiligheid is een verantwoordelijkheid 
voor de gehele keten. Een grote uitdaging ligt bij 
gedragsverandering op de werkvloer. 

Goede coördinatie
De hoge opkomst bij de vergadering onder-
streepte het belang dat alle aanwezigen aan het 
onderwerp hechten, vond Maxime Verhagen. Hij 
sloot de bijeenkomst af met de wens om bij zijn 
vertrek als voorzitter te kunnen melden dat de 
sector uit de top-3 van meest werkgerelateerde 
ongevallen is. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zetten alle 
door de Raad aangesproken partijen in op een 
voorstel voor gezamenlijk overleg en actie. Om te 
veel overlap in deze overlegtafels te voorkomen, 
maakte Alfons van Marrewijk een telefonische 
ronde langs de direct betrokken stakeholders om 
een goede coördinatie en afstemming te borgen. 
Bouwend Nederland pakt nu door en zet samen 
met de andere partijen acties in gericht op de 
aanbevelingen van de Raad. •

ALGEMEEN BESTUUR: 

"DE BOUW IS NU AAN ZET"

mailto:http://www.bewustveiligiederedag.nl/bestel-uw-toolbox?subject=
mailto:y.hiddink%40bouwendnederland.nl?subject=
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Bouwend Nederland Academy biedt verschillende trainingen aan gericht op veiligheid in de 
bouw- en infrasector. Onderwerpen waar je aan kunt denken zijn:

• De veilige bouwplaats: van moeten naar willen
• Een RI&E: een must voor ieder bedrijf!
• Neem eigenaarschap in veiligheid en spreek elkaar aan!
• Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Met de incompany trainingen krijg je de mogelijkheid om het programma samen met de 
trainer aan te passen op basis van jouw wensen. Wij organiseren dan de op maat gemaakte 
training bij jou op locatie en zorgen ervoor dat deze vlekkeloos verloopt.

Hoe vraag je nu een incompanytraining aan?
Stuur een mail naar academy@bouwendnederland.nl of bel 079-3252166. 
Geef aan met hoeveel mensen jullie deze incompany training willen volgen en of jullie al 
een bepaald veiligheidsonderwerp in gedachten hebben. Wij gaan dan aan de slag met jullie 
wensen en stellen een programma samen.

Een training over veiligheid 
bij jou op kantoor?

Met de incompany trainingen van de 
Bouwend Nederland Academy is dat mogelijk.
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http://www.bnlacademy.nl
http://www.jegaathetmaken.nl
http://bouwendnederland.m11.mailplus.nl/nct34950675/4YzDIkV4gttaSS4
mailto:academy@bouwendnederland.nl
https://www.bouwendnederland.nl/academy
https://www.bouwendnederland.nl
http://www.komindebouw.nl
http://www.loyalis.nl/WIA-aanvullingsverzekering


  Life Saving Rules 
Bouw en Infra

Ik accepteer alleen een veilige werkplek
• Ik begin altijd goed geïnstrueerd aan mijn opdracht.
• Ik voer altijd een LMRA uit voor ik begin te werken.
• Ik draag altijd de voorgeschreven persoonlijke 

 beschermingsmiddelen.
• Ik werk alleen met veilig en aantoonbaar gekeurde  

arbeidsmiddelen.

Ik werk veilig of ik werk niet
• Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen en  

andermans veiligheid.
• Ik accepteer alleen werkzaamheden die ik kan en 

mag uitvoeren.

Ik onderneem actie bij onveilige situaties

• Ik spreek mijn collega’s aan bij onveilige situaties.
• Ik meld onveilige situaties bij mijn leidinggevende.
• Ik waardeer het als mijn collega’s mij op onveilige  

situaties wijzen.

Alcohol en drugs zijn uit den boze op de bouwplaats

• Ik gebruik nooit alcohol en drugs op de werkplaats.
• Ik meld gebruik van medicatie.

bewustveiligiederedag.nl

Met de campagne 'Bewust Veilig, Iedere Dag' helpen wij u veiligheid 

beter op de kaart te zetten. Om een open cultuur te creëren.  

Een cultuur waarin er ruimte is om incidenten te melden, situaties 

bespreekbaar te maken en van elkaar te leren. Bestel op onze  

website alles wat u nodig heeft om uw interne campagne te starten.


