Kennisbank

Onderschrijver worden

Praat mee, doe mee, word
Onderschrijver en bezoek
het Veiligheidsontbijt.

Word On de
rschrijve
r

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen, best practices
en initiatieven om de veiligheid in de bouw samen te verbeteren. Bezoek onze website, volg onze social mediakanalen en
ontvang onze nieuwsbrief.
LinkedIn
groep

Twitter

Actueel

Informatiebronnen

Het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen is belangrijk.
Het verbeteren van veiligheid in de bouwsector is een gemeenschappelijke opgave.

Richtlijnen,
aanbevelingen en
beleid

Nieuwsbrief

Reductie aanrijdgevaar

“Het risico op aanrijding is te
hoog in de infra bouw”
BAM

www.gcvb.nl

Leren van
incidenten

Leren van Incidenten heeft
als doel herhaling van incidenten te helpen voorkomen.

Best Practices

Bronnen, zoals Toolboxen,
Safety Alerts, Leren van
Kaarten en Arbocatalogi,

Samen veiligheid
in de bouw verbeteren

Podcasts

Verhalen en interviews waarin veiligheid in de bouw
centraal staat

Informatie, tools en praktijkverhalen
over het verbeteren van veiligheidsgedrag
en veiligheidscultuur in de bouw.

Meedoen

Er bestaat veel wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om veiligheid in de bouw te vergroten. Toch vinden er
nog veel ongevallen plaats. Om te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende
bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/
spoorinfra en installatietechniek) en adviesbureaus de handen
ineengeslagen. En samen de Governance Code opgesteld.
Behoort uw organisatie ook tot die organisaties die binnen
de bouwsector voorop willen lopen om veiligheid naar een
hoger plan te tillen? Door u te gedragen naar de Code, het
goede voorbeeld te geven, ontwikkelde tools te implementeren en samen te werken aan verbeteracties? Dan
nodigen we u uit om de Governance Code te onderschrijven.
Scan de QR-code op de achterkant van de folder.

‘Het is het waard om op
een veel bewustere manier
met veiligheid om te gaan.’

Veiligheidsladder SCL
Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend,
veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en
contracten (ViA). Daarbij hanteren zij de Veiligheidsladder (Safety
Culture Ladder - SCL). Veel bedrijven in de bouw hebben inmiddels
ervaring met Veiligheid in Aanbesteding en de SCL-certificering.
Deze willen we graag delen.
Algemene informatie en
documentatie over Veiligheid
in Aanbesteding
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Minimaal

‘Je veilig gedragen
is belangrijker
dan het instellen
van een aantal
maatregelen’

Veiligheidsladder:
trede voor trede
omhoog

‘Uiteindelijk draait
veiligheid om
oprechte zorg en
verantwoordelijkheid’

Hegeman
Bouw & Infra

Bouwend
Nederland

Ballast
Nedam

‘Veiligheid doe
je niet even
tussendoor’

‘Veiligheidsladder
effectief? Wel als
het diep doordringt in de keten’

‘Veiligheid begint
met een veilig
ontwerp’

Unica

Cobouw

Witteveen+Bos

Casestudies Veiligheidsladder
Bedrijven die de SCL-certificering in het kader van Veiligheid in
Aanbesteding doorliepen delen in onze serie Casestudies hun
motivatie en ervaringen. Lees alle cases.

Trede 3

HC Groep – HTC International – LSB Groep – Van der
Heide – Dura Vermeer Railinfra - NCI Certificering - Arie
Hollenberg Sloop & Milieuwerken - Bonneveld Aannemingsbedrijf - Van de Beek

Gestuurd Boren - Gebr. De
Koning - Gebr. Van Kessel

Generieke Poortinstructie (GPI)

Praktijkverhalen GPI

Sinds 1 april 2019 is de GPI verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van bij de GCVB aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het initiatief richt zich op het verhogen en stimuleren
van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Jaarlijks zetten al
meer dan 45.000 bedrijven de GPI in en volgen ongeveer 125.000
bouwplaatsmedewerkers ieder jaar de GPI. De GPI wordt ieder jaar
verder verbeterd.

In onze serie Praktijkverhalen GPI delen we verhalen, visies en ervaringen van bedrijven met het realiseren van een zo veilig mogelijke
werkomgeving en de rol van de GPI daarbij.
‘Verandering krijg je vooral
door de kracht van herhaling’

‘Elkaar leren aanspreken
op onveilige situaties’

Rijkswaterstaat

Strukton Civiel

‘Zonder rijbewijs ga je geen
auto besturen. ’

De GPI en
Bouwspraak

BAM Bouw en Techniek
Integrale Projecten

Podcast

Algemene informatie en
documentatie over de
Generieke Poortinstructie

