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Korte terugblik

• OVV-Onderzoeksrapport “Bouwen aan Constructieve Veiligheid” oktober 2018

• Voorstellen vanuit Werkgroep Regie op Veiligheid in het Bouwproces. 
Brief aan OVV oktober 2019

• Stuurgroep en Kerncoalitie Programma Veiligheid in het Bouwproces, vanuit: 
– Gouvernance Code Veiligheid in de Bouw 
– Het Opdrachtgevers Forum in de Bouw  
– Bouwend Nederland
– NLingenieurs
– VNConstructeurs
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Beelden op het programma

• Van tal van uitwerkingen naar een starterskit met de basisinformatie voor 
projecten

• Het gaat niet alleen om papier, maar om de manier waarop we brede veiligheid 
in de praktijk brengen

• Het gaat om de manier waarop we het bespreekbaar maken en hoe we de 
beschikbare informatie inzetten voor projecten

• Het gaat om ervaringen op te bouwen, te leren 
- 1e lijns leren in projecten
- 2e lijns leren tussen de projecten
- 3e lijns leren in de sector 
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Aanpak op hoofdlijnen
1. Strak organiseren (augustus – september 2020) - Afgerond

• Inzicht & overzicht van betrokkenen
• Plan van aanpak aanscherpen en definitief maken (zie volgende slides)

2. Verdiepen wat je nu hebt en expliciet maken (september – februari 2021)
• Opstarten benoemde leerprojecten, incl. leerdoelen, kick-off en monitoringsplan
• Organiseren van 1e lijns leren op de projecten
• Ervaringen ophalen en organiseren van een hulplijn voor de projecten (rol werkgroepen/kerncoalitie)
• Monitoren van leerprojecten en leerervaringen ophalen
• Organiseren van 2e lijns leren over de projecten heen
• Inzoomen op een aantal leerprojecten om nauwkeurig leerervaringen op te halen en te kunnen delen (delen in 

de sector)
• Eerste monitoringsresultaten delen en bespreken in kerncoalitie, stuurgroep en de werkgroepen (delen in de 

sector)
• Vertalen van leerervaringen naar handelingskaders/uitwerking constructieve veiligheid en regie op veiligheid
• Terugkoppeling via de stuurgroep aan de OVV
• Uitwerken van het normatieve kader Constructieve Veiligheid. 

3. Verbreding (vanaf Q2 - 2021)
• Aanvullen van de leerprojecten voor een representatief beeld (Corporaties, Techniek Nederland, Waterschappen, 

etc..)
• Aanzet tot 3e lijns leren (web omgeving: nederlandbouwtsamenveilig.nl)
• Gezamenlijk beeld vormen van het vervolg
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Roadmap 2020-2021-2022
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Verdiepen

Organiseren

Q4 2020

Verbreden van het programma

2021 2022

Verbreden

Verdiepen Leerprojecten

Organiseren
PvA maken & organiseren

Werkgroep: Constructieve Veiligheid

Werkgroep: Regie op Veiligheid

Werkgroep: Lerend Vermogen

Febr. 
2021



Concept Kernboodschap

“Als je werkt vanuit veiligheid 
komt dit ten goede aan de kwaliteit en het rendement” 

echter 

“Als je werkt vanuit rendement
gaat dat ten koste van kwaliteit en veiligheid en uiteindelijk ook van het 

rendement”
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Kick-off: Leerprojecten 29 oktober 2020
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Leerprojecten

Kwartiermaker Veiligheid
Anton van Opzeeland

Organisaties
Kerncoalitie

Jacolien Eijer

Programmamanagement
Sven Warmerdam
Bureau de Bont

Implementatie Handleiding 
Veiligheid Noord Holland

Daan van Wieringen

Binnenhof Bianca Derkzen

Herman Gorter Complex Minoek Vroege

Breedplaatvloer 
herstelprogramma ministeries

Niels Andressen

Via15 Pieter Blokland

A13/A16 Fransina Ruijgrok

A79 Patrick Moors

Larenseveld Almere Veld C Arjan, Elleke, Soufyan

Combiproject hoofdleidingen Ronald Verweij

Ing. Bureau Rotterdam Kees de Vette



Vooruitblik
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2020 2021

Kick
off

Leerdoelen 
per LP

Verdiepen per 
project

Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring

LP 
Sessie

LP 
Sessie

LP 
Sessie

2022

LP 
Sessie

Communicatie resultaten

Ondersteuning door inhoudelijke werkgroepen, starterskit, hulplijnen

29/10/2020

off 
off Project
Kick
off 

Gewoon gaan doen



Gezamenlijke zoektocht: 
Experimenteren en Leren

Experimenteren gaat over:
• De Veiligheidsregisseur & de Hoofdconstructeur
• Leren met en van leerprojecten
• Relatie tussen kerncoalitie en leerprojecten

– Steunen en sturen
• Impulsen voor de sector

Leren gaat over:
• Wat wil jij leren in jouw leerproject?

– En van de andere leerprojecten?
• In welke omgeving lukt dat het beste?
• Wat heb je nodig en van wie?
• Wat leer jij van de sector en wat leert de sector van jou?
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Mijlpalen

September 2020
• Plan van aanpak concreet & akkoord

Oktober 2020
• Centrale Kick-off 10 leerprojecten

November 2020
• Stuurgroep bijeenkomst

December 2020
• Delen eerste resultaten 10 leerprojecten
• Terugkoppeling OVV

Februari 2021
• Vastlegging ervaringen verdiepingsfase en start verbreding
• Update aan CEO kopgroep

Q2-Q4 2021
• Verbreden van het aantal leerprojecten
• Communiceren met de sector (3e lijns leren)
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Voor meer informatie:

vragen@nederlandbouwtsamenveilig.nl
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Programmamanager Bureau de Bont b.v.
Sven Warmerdam


