
Uniforme Meld App (UMA)



Even voorstellen: Werner van Eck

• 33 jaar
• Getrouwd en 2 kinderen (+1 op komst)
• Woonachtig in Sprang-Capelle (nabij de Efteling)
• Programmamanager Veiligheid Heijmans N.V.
• Lid kerngroep GCVB
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De organisatie:

Stichting UMA
• Juridische entiteit  -

opdrachtverstrekker
• Eigenaar intellectuele 

eigendomsrechten
• Borgen van continuïteit en 

eenvoudige 
beschikbaarheid/toegankelijkheid 
van het MVP product
• Eigenaar van www.uniformeldapp.nl

Werkgroep UMA
• Jan Heijmans (vz) - Heijmans
• Lambert Heijmans  - Heijmans
• Gijs Jaap Pruis – RWS
• Ronald de Vries – RWS
• Hans Wentink – BAM
• Theo van Iersel – Prorail
• Marcel Pruijsten – Strukton
• Peter Koenders – Koenders  

Totaalbouw

http://www.uniformeldapp.nl/


Uitgangspunten UMA

De UMA het mogelijk maakt om laagdrempelig voor elke werkzame persoon in de bouwsector 
om een onveilige situatie/handeling te melden, op te (laten) lossen met als hoger doel de 
veiligheid van de medewerkers en omgeving in de bouwbranche te verbeteren en ook de 
bewustwording daarvan

• Branche-breed één uniforme Meld App. Met name voor het Midden- en kleinbedrijf.
• Eenvoudig te bedienen. 
• Melden moet zin hebben. Er moet (op projectniveau) iets worden gedaan met de melding 
• Gratis ter beschikking wordt gesteld. 
• Inzicht in de onveilige situaties en bijna-ongevallen is belangrijk om te kunnen leren.



Gewenste houding & gedrag

De grotere boodschap/kapstok is de gewenste houding & gedrag:

Aanspreken: 
Iedereen op de bouwplaats/kantoor elkaar aanspreekt op een onveilige situatie/handeling
Oplossen: 
Onveilige situatie/handeling wordt (direct) opgelost (indien mogelijk)

Melden:
Melding van de onveilige situatie/handeling wordt vastgelegd met behulp van de UMA

Leren: 
bedrijven/projecten moeten leren van (on)veilige situaties die gemeld zijn.



Minimale benodigdheden voor een Melding:
• Voor en achternaam van de melder
• Een omschrijving van de melding 
• De geografische locatie
• Datum van de melding (systeemdatum of 

handmatig)
• Mogelijkheid voor het toevoegen van een of 

meerdere foto’s 
• Het bedrijf, project, de locatie waar de melding 

voor bedoeld is



Meldingsproces UMA (1)



Meldingsproces UMA (2)



Request For Information (RFI) / 
Marktconsultatie

• 2016-07: Onderzoeksvraag geformuleerd vanuit CEO-Kopgroep Gcvib.
• 2017: Onderzoek uitgevoerd onder alle aangesloten GCvib m.b.t. bestaande eigen 

meld APP’s en/of meldingsprocessen. 
• 2017: Goedkeur vanuit CEO-kopgroep GCvib om Request For Information (RFI) te 

organiseren door werkgroep UMA. 
• 2017-09: definitieve uitvraag RFI. 9 bedrijven aangeschreven. 5 hebben formeel 

gereageerd. 2 daarvan zijn afgewezen.



Wat bevat het Request For Proposal (RFP)?

• Eisen t.a.v. van: 
• Intellectueel eigendom
• ICT, Data & Productcontinuïteit
• Informatieveiligheid en Privacy
• Ondersteuning
• Training en implementatie
• Aansprakelijkheid/verzekering

• Minimum Viable Products (MVP)
• Integratie (Hosting, API, website)
• Architectuur / inrichting
• Gebruik, look and feel

• Bijgevoegd aan de RFP
• AIOV UMA 2018
• Risico Analyse Privacy
• UMA Verantwoordelijk – AVG 

Verwerkersovereenkomst
• Gedragscode CIO Platform
• Handreiking Mobile App (ontwikkeling 

en beheer) - Rijksoverheid



Request For Proposal (RFP) - tijdslijn

• 2018:12: Request For Proposal (RFP) opgesteld en 
verstuurd.
• 2019-01: Geen van de 3 overgebleven bedrijven 

willen aanbieden onder de voorwaarden van de 
RFP.  1 bedrijf wil aanbieden ‘onder voorwaarden’. 
• 2019-05: Een onafhankelijk (derde) partij zal de RFP 

reviewen en begroten op de verwachte prijs en zal 
daarna de aanbieding toetsen op de aangeboden 
prijs en bedreiging op prijsoverschrijding.



Acties en planning UMA

• Besluit keuze leverancier UMA  CEO kopgroep september 2019 indien funding akkoord
• Draagvlak bij Bouwend NL en Techniek NL e.a.
• UMA operationeel gereed inclusief website met handleiding, FAQ, download etc. 6 

maanden na goedkeur.



SWOT (graag jullie input)
Kansen:
-
-
-
-

Bedreigingen:
-
-
-
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Sterktes
-
-
-
-

Zwaktes
-
-
-
-



Bedankt voor jullie bijdrage


