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 daarmee a
 antrekkelijker 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.
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