
Samen aan de slag 
voor meer veiligheid 

Jaarlijks gebeuren er te veel ongelukken in de bouw- en infrasector. We staan helaas nog steeds in de 
top 3 van meest onveilige sectoren. Dat kan niet meer, dat willen we niet meer en dat accepteren we 

niet meer. De ambitie is simpel: een veilige sector! Een sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt, 
ook gezond en veilig weer weggaat. Een cultuurverandering is nodig om de sector veiliger én daar-

mee  aantrekkelijker te maken. Verschillende partijen in de bouwketen willen die verandering op gang 
 brengen. Samen zetten we veiligheid met concrete acties op de kaart. Zodat we een open cultuur krijgen. 
Een cultuur waarin er ruimte is om incidenten te melden, situaties bespreekbaar te maken en van elkaar 

te leren. Samen maken we de bouw- en infrasector veiliger.

Generieke Poortinstructie

“Met de Generieke Poortinstructie wil de Governance 

Code één toegangssysteem voor alle bouwplaatsen  

creëren. Op de meeste bouwplaatsen gelden name

lijk dezelfde algemene veiligheids eisen, dus een 

aparte veiligheidsinstructie voor elke bouwplaats 

afzonderlijk, kost onnodig veel tijd. 

Wanneer iemand de online poortinstructie met 

succes heeft gevolgd, is het veiligheids certificaat 

direct beschikbaar en geeft een jaar lang toegang 

tot alle bouwplaatsen. Alleen op projecten met 

 specifieke risico’s worden aanvullende  instructies 

gegeven. Wij vinden dat het basisniveau van veilig

heid omhoog moet en dat wordt door deze poort

instructie gewaarborgd. Daarnaast willen wij  

ook eenduidigheid bereiken in vorm en voor

schriften op alle projecten, zodat iedereen dezelfde 

veilig heidstaal spreekt en elkaar begrijpt. De 

poort instructie is al beschikbaar en zal generiek 

 ingevoerd zijn op 1 april 2019 bij de deelnemers 

aan de Governance Code.”

Theo Winter, Dura Vermeer, namens 
de Governance Code ‘Veiligheid in de 
Bouw’ | www.gc-veiligheid.nl

Bewust Veilig, Iedere Dag

“Met de meerjarige campagne ‘Bewust Veilig, Iedere 

Dag’ wil Bouwend Nederland veiligheid nog meer op 

de kaart zetten. Wat we willen bereiken? Minder   

ongelukken, minder letsel en minder verdriet. 

De campagne biedt werkgevers handige tools 

om veiligheid iedere dag een plek te geven in de 

bedrijfsvoering. Denk hierbij aan posters voor op de 

bouwplaats, maar ook informatie over het creëren 

van een  veiligheidscultuur. Bovendien zoeken we 

de verbinding met andere initiatieven en initiatief

nemers. Zo krijgt bijvoorbeeld ‘Bouwspraak’ een 

plek in de campagne. Hiermee spreekt iedereen op 

de bouwplaats dezelfde ‘veiligheidstaal’ waardoor 

de communicatie verbetert en ongelukken kunnen 

worden voorkomen. We geloven dat we samen 

 verantwoordelijk zijn. Daarom maken we samen 

werk van veiligheid. Om samen veel persoonlijk leed 

te voorkomen.”

Maxime Verhagen, 
Bouwend Nederland
www.bewustveiligiederedag.nl

Veiligheidsladder

“Om de veiligheidscultuur van een bedrijf in beeld 

te brengen is de Veiligheidsladder ontwikkeld. Dit 

is een ladder met verschillende stadia van veilig

heid  die overigens kunnen veranderen door nieuwe 

technieken en inzichten  waarmee de mate van 

veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen 

van een aannemer kan worden ‘gemeten’. Zowel 

de grote opdrachtgevers als aannemers gaan deze 

Veiligheidsladder toepassen bij aanbestedingen, 

zodat je als bedrijf vanaf het eerste moment moet 

aantonen op welk veiligheidsniveau je opereert. 

Hiermee wordt een basisveiligheid gecreëerd én 

is het daarna belangrijk, hoger op de ladder te 

 komen. Uiteindelijk willen we gezamenlijk een 

werkbaar instrument hanteren, zonder te veel 

 regels, maar tegelijkertijd veiligheid wel heel 

 serieus nemen. Veiligheid valt nooit geheel in  regels 

te pakken, daarom is dit echt een instrument om 

veiligheid hoog op de agenda te krijgen zodat het 

aantal incidenten op de bouw vermindert.”

Annet Bertram, 
Rijksvastgoedbedrijf
www.rijksvastgoedbedrijf.nl
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