
Veiligheid in 
aanbestedingen (ViA)



Even voorstellen…

Henk van Vulpen
Rijksvastgoedbedrijf

Expert Vastgoed en Infrastructuur
Sectie Veiligheid en Gezondheid, afdeling 

Architectuur en Techniek

Marjan Blaauw
BAM Bouw en Vastgoed NL

Health / Safety Specialist

FOTO Henk



Agenda

• Warming-up in de vorm van een quiz Marjan

• Opfriscursus ViA Henk

• Poll resultaten Henk

• Ervaringen Veiligheidsladder BAM Bouw en Vastgoed Marjan

• Toelichting webinar ViA op 15 december a.s. Henk



Planning

2020 2021 2022 2023 2024

1-1-’21 1-1-’22 1-1-’23 1-1-’24

Ondertekenaars 
gecertificeerd

Start verplichting 
minimaal trede 2

Evaluatie Minimaal trede 3



Proportionaliteit
Risicomatrix
• Oranje:  certificering

• Blauw: SCL Light audit (voorheen ervaringsaudit)

• Cyaan:  self-assessment

Ondergrens
• Contractwaarde tot 100k vrijgesteld

• Bedrijven tot 5 personen vrijgesteld

Let op: het karakter van deze audits wijkt sterk af van en
is niet te combineren met systeemaudits, zoals ISO9001*) Hoofdaannemers hanteren bij vaste ketenpartners gemiddelde omzet van laatste 3 jaar.



Meer informatie 

Informatie over ViA: https://gc-veiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via
• Factsheet, animatie, visuals …

• Handreiking

Informatie over toepassing Veiligheidsladder: www.safetycultureladder.com/
• Handboek Veiligheidsladder

• Register van gekwalificeerde bedrijven

https://gc-veiligheid.nl/veiligheid-in-aanbesteding-via
http://www.safetycultureladder.com/


Poll 
Resultaten



Poll resultaten



Veiligheidsladder
BAM Bouw en Vastgoed NL

Nov. 2020 VERSIE 1.0



Veiligheidsladder BAM Bouw en Vastgoed

& Safety Behavior Audit





BAM Bouw en Vastgoed Nederland

• Sinds 1 maart 2020 is de aanpak NEN Veiligheidsladder Audit veranderd.

• BAM Bouw en Vastgoed NL gaat mee in de aanpak ’SCL-certificaat’
§ 2019 DNV 100% audit à resultaat Trede 3

§ 2020 KIWA 40% vervolgaudit à toetsing op Trede 3

§ 2021 KIWA 40% vervolgaudit à toetsing op Trede 3 of 4

Veiligheidsladder Audit

Naast het uitvoeren van de jaarlijkse externe audit, dient iedere BU jaarlijks 
een self-assessment uit te voeren in de vorm van een digitale vragenlijst. Op 
basis daarvan maakt iedere BU een actieplan op weg naar een trede hoger.



BAM Bouw en Vastgoed Nederland

Onze ervaringen mbt Veiligheidsladder

Veiligheidsladder Audit:
§ Kennismakingsgesprek met auditoren erg belangrijk
§ Audit van checklist naar het gesprek over houding en gedrag
§ Na iedere audit dag een korte terugkoppeling
§ Er leven nog veel vragen bij vaste partners / onderaannemers
§ We moeten dit samen doen, met de gehele branche

Veiligheidsladder Self Assessment:
§ Stellingen in vragenlijst kort en simpel
§ Nu 72 stellingen is een vooruitgang, maar nog steeds te veel
§ Doelgroepgerichte vragenlijst



Verdiepend webinar ViA

15 december van 14.00u tot 15.30u

Aanmelden kan tot 11 december via info@gc-veiligheid.nl

Meer informatie: gc-veiligheid.nl



Dank voor het 
deelnemen

Een verslag, downloads van de presentaties en actuele 
informatie over alle onderwerpen vindt u op de website:

gc-veiligheid.nl

Volg ons op              en meld u aan voor de groep op


