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OP DE COVER 

In de Hoornbrekerstraat is één van de hoogste 

appartementengebouwen van Rotterdam gebouwd, 

genaamd De CoolTower. Dit gebouw pronkt 154 meter 

hoog de lucht in en huisvest circa 282 appartementen. 

De bouw is in 2018 gestart en het gebouw is eind 

2022 opgeleverd. De CoolTower staat middenin de 

binnenstad van Rotterdam. Met haar opvallende 

middenkroon, die de hoogte van andere woontorens 

in het centrum markeert, is het een verrijking van 

de skyline. Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling 

Speciale Projecten verzorgde het project vanaf het 

tekenwerk tot turn-key oplevering. Het ontwerp 

was om meerdere redenen uitdagend. De toren 

kon niet eenvoudig worden opgebouwd uit 

vooraf in elkaar gezette elementen. Door de 

combinatie van verschillende materialen en 

gevelelementen, moesten ze alles op de 

bouwetages samenstellen. Daarbij moest ook 

worden voldaan aan hoge kwaliteitsnormen, 

onder meer met het oog op water- en 

winddichtheid en als gevolg van de hoogte. 

Niet alleen het resultaat telde, ook de 

aandacht voor arbeidsomstandigheden 

en de omgeving. Zo werkte Ballast 

Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale 

Projecten met een windscherm van 

meerdere verdiepingen hoog voor een 

goed afgeschermde werkomgeving. Dit 

scherm ging met de vordering van de 

ruwbouw mee omhoog. Daarnaast 

werd rekening gehouden met de 

bijzondere buren, bijvoorbeeld het 

oogziekenhuis, waarvoor ze speciaal 

trillingvrij moesten heien. Of de 

brandweerkazerne die ze vrij baan 

gaven door de beperkte tran-

sportroutes via een slim just in 

time (JIT) ticketsysteem maximaal 

te benutten.

Wij danken John Gundlach 

voor het beschikbaar stellen 

van deze prachtige foto.
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Wat een jaar! En wat een ontwikkelingen hebben we doorgemaakt bij  
Bewuste Bouwers. Wisselingen in het kernteam, maar vooral de lancering van  
de nieuwe website en programmering van het Bouwplaats Aanmeld Systeem,  

kortweg BAS. Dat laatste heeft ons in staat gesteld om een veel gebruiksvriendelijker 
pakket te bieden aan alle gebruikers, de deelnemers en onze auditors. We hebben  

weer een aantal netwerkpartners mogen verwelkomen die ons ook al hebben  
getrakteerd op mooie bijeenkomsten in het afgelopen jaar. 

De Raad van Advies is regelmatig samengekomen. 

In het voorjaar is met hen nagedacht over 

‘Grensoverschrijdend Gedrag’ in de bouwsector, als 

onderdeel van Sociale Veiligheid. Het advies was om 

een toolbox te ontwikkelen en deze beschikbaar te 

stellen voor de deelnemers. Ook werd voorgesteld 

om een interviewreeks te starten. Het blijkt dat er 

veel aandacht is voor dit onderwerp, waar we vanuit 

Bewuste Bouwers ook graag een positieve bijdrage 

aan leveren. 

We leggen mooie verbindingen. Onze nieuwste 

netwerkpartner, Quattro Expertise, houdt zich bezig 

met het voorkomen van claims. Dit doet zij door 

voorafgaand aan projecten digitale opnames te 

verzorgen van gebouwen die mogelijk te lijden hebben 

onder bouwprojecten in de omgeving. Doordat 

schades vaak niet of onvoldoende te herleiden zijn, 

worden veel juridische kosten gemaakt om claims 

in behandeling te nemen. Hier komt verspilling om 

de hoek kijken. En ook daar willen we wat mee. Het 

advies van de Raad van Advies, overgenomen door 

het Bestuur, is om het onderwerp ‘verspilling’ mee te 

nemen in de volgende herijking van de gedragscode.

VerbeterDeBouw.nl
Nu de website, het platform en de werkwijze 

van Bewuste Bouwers aanzienlijk zijn verbeterd, 

rest het ons komende jaar te komen tot een 

nieuwe verbeterdebouw.nl website. Waarin niet 

alleen meldingen gedaan kunnen worden door 

de omgeving, maar ook de mogelijkheid is tot 

interactieve communicatie tussen de bouwplaats 

en de belanghebbenden. Daarmee voegen we 

weer een moderne manier van communiceren toe 

die het portfolio van Bewuste Bouwers nog meer 

ondersteunend maakt voor de uitvoering. 

Naast de vaste audits en mysteriebezoeken, breiden 

wij ook het trainingsprogramma van Bewuste 

Bouwers uit waar deelnemers gebruik van kunnen 

maken. Per 1 januari 2023 is door mij als directeur 

a.i. het stokje overgedragen aan Jan Koers, één 

van onze ervaren auditors en ontwikkelaar van de 

trainingen. Een waardevol educatief programma 

wordt straks aangeboden om bewustwording in alle 

gelederen nog meer te bewerkstelligen. Dankbaar 

kijk ik terug op 2022 en wens alle deelnemers 

een fantastisch 2023 toe met nog meer Goede 

Voorbeelden en Best Practices. 

 
VOORWOORD
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OVER BEWUSTE 
BOUWERS

Bewuste Bouwers geeft de bouwwereld een positieve impuls.  
Het instrument dat we hiervoor gebruiken is de Bewuste Bouwers-gedragscode, 

bestaande uit vijf pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd.  
De gedragscode draagt bij aan de professionalisering van de bouwsector op  

het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. 
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OTOCZENIE

PODSTAWA

Szacunek dla ludzi w
otoczeniu budowy,
proaktywna komunikacja,
„najlepszy sąsiad”

• Ograniczenie
 uciążliwości

• Analiza środowiskowa

• Plan BLVC (organizacji
 budowy)

ŚRODKI

Kodeks postępowaniaCO

1. UczestnictwoJAK
• Uczestnik zakładu

• Uczestnik projektu

• Combinacja budowlana

Świadomy Budowlaniec jest wizytówką branży budowlanej, przestrzega zasad 
kodeksu postępowania na budowie i pracuje w sposób przyjazny dla ludzi
w otoczeniu budowy, bezpieczny i mniej szkodliwy dla środowiska.

Więcej wymagań i wskazówek dotyczących każdego z filarów znajdziesz w kartach norm. Karty pracy zawierają ich uzupełnienie i przykłady

DLACZEGO

• Profilowanie

• Widoczność

• Osiągalność

• Informowanie, przejrzystość

BEZPIECZEŃST
WO
Bezpieczna sytuacja:
na budowie i w jej otoczeniu

• Środki Ochrony
 Indywidualnej

• Plan V&G (BHP)

• Bezpieczeństwo
 społeczne

2. Zgłoszenie placu
 budowy
• Banery na ogrodzeniu
 budowy i materiały
 promocyjne

• Certyfikat projektu

• Plan na wypadek zagrożeń

• Osoba, do której należy się 
 zwracać

• Komunikacja

• Analiza Ryzyka dot. 
 Zadania (TRA)

FACHOWCY
Dbanie o innych pracowników
budowy, współtworzą
wizerunek branży budowlanej

• Zasady postępowania

• Szkolenie BHP (toolbox)

• Odzież

• Staże, program pracy dla
 osób o słabszej pozycji
 na rynku pracy

3. Zastosowanie
• Wdrożenie

• Szkolenie

• Zwracanie uwagi innym

• Różne języki

• Wspólne rozwiązywanie
 problemów

ŚRODOWISKO
Ochrona środowiska,
minimalizowanie wpływu na
środowisko

• Oszczędzanie energii i
 wody

• Monitoring

• Segregacja odpadów

• Ekologia i ponowne
 wykorzystanie

4. Sprawdzanie

• Informowanie o środkach

• Szkolenie BHP (toolbox)

• Kierowanie się ekologią
 przy dokonywaniu
 wyborów

PORZĄDEK
Uporządkowany i schludny
wygląd placu budowy i
pobliskiego terenu

• Środki umożliwiające 
 sprzątanie

• Uporządkowane składowanie

• Żadnych zalegających 
 odpadów

• Płoty ustawione prosto

A więc do roboty!
A więc do roboty!
Podręcznik z kodeksem
postępowania zawiera
szczegółowe informacje i
opisuje metody przeprowadzania
oceny. Jest niezwykle praktyczny, 
dziękiczemu możesz zacząć 
od razu!

• Motywacja do utrzymania
 czystości i porządku

• Inspekcja placu budowy i
 otoczenia

BUDOWANIE
ŚWIADOMOŚCI I
KOMUNIKACJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poniżej normy Zgodnie z
normą

Powyżej normy

1 lub 2 punkty
BREEAM MAN2

• Kontrola

• „Tajemniczy gość”
• Verbeterdebouw.nl

• Dobry Przykład

De Bewuste Bouwers-gedragscode 
De Bewuste Bouwers-gedragscode richt zich op de bouwplaats en de omgeving van 

de bouwplaats. Een drukke omgeving, mondige buren, hoge verwachtingen, kwetsbare 

natuur en compactere werkterreinen vragen steeds meer van bouw- en infrabedrijven.

De gedragscode bestaat uit vijf pijlers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. 

Deze 5 pijlers staan niet op zich, ze zijn verweven met elkaar. Bewuste Bouwers daagt 

bouwprojecten uit om maatwerk te leveren en altijd te streven naar verbetering. Als 

hulpmiddelen zijn beschikbaar: 

• het handboek ‘Bewuste Bouwers gedragscode’ met praktische informatie; 

• norm- en werkkaarten met tips en suggesties voor invulling van iedere pijler;

• het overzicht van Best Practices en inspirerende Goede Voorbeelden uit projecten.

Toetsing door auditors en mysteriebezoekers 
Ervaren auditors bezoeken op afspraak de aangemelde bouwplaatsen voor een audit. 

Samen met de bouwplaats verantwoordelijken kijkt de auditor hoe het project invulling 

geeft aan de Bewuste Bouwers-gedragscode en de normkaarten. Na de audit ontvangen 

de bouwplaats verantwoordelijken het auditverslag met daarin de bevindingen en audit 

score. In het verslag worden ook verbeterpunten en tips opgenomen om aan de norm te 

voldoen of boven de norm te scoren.

Een mysteriebezoeker beoordeelt, vanuit de positie van de omwonende, hoe invulling 

wordt gegeven aan de Bewuste Bouwers-gedragscode en de normkaarten. Ook hiervan 

ontvangen de bouwplaats verantwoordelijken een verslag met daarin de bevindingen, 

eventueel aangevuld met verbeterpunten of tips.

Bewuste Bouwers in één oogopslag
De factsheet op de volgende pagina geeft de relatie weer tussen de gedragscode en 

de normeisen. De factsheet is ook beschikbaar in het Engels, Duits, Pools en Roemeens. 

Met de verschillende talen sluiten wij beter aan op anderstalige medewerkers op de 

bouwplaatsen en brengen wij ons doel als stichting over op een groter publiek.

ENVIRONMENT

CORE

Environmentally aware,proactive communication,‘Best Neighbour’

• Disturbance limitation• Environmental scan• AQSC plan

MEASURES

Code of Conduct

WHAT

1. Participation

HOW

• Company participant• Project participant• Construction combination

A Bewuste Bouwer is the construction sector’s calling card and

applies the code of conduct on its construction sites and therefore

works in an environmentally aware, safe and sustainable manner.

Please refer to the standard cards for more requirements and guidelines per pillar. Work cards provide interpretation and examples.

WHY

• Profiling• Visibility• Accessibility• Informative, transparent

SAFE
Safe situation:
construction site andthe surrounding area

• PPE
• H&S plan• Social safety

2. Construction siteregistration• Construction fencing banners and promotional materials• Project certificate

• Emergency plan• Point of contact• Communication• Task Risk Analysis

PROFESSIONALSLook after your construction site employees, theycontribute to theconstruction industry’s image
• Code of conduct• Toolbox meeting•  Clothing• Work experience placements, Social Return

3. Application• Implementation• Training

• Addressing each other• Various languages• Thinking along

ENVIRONMENTEnvironmentally aware,minimising any environmental impact

• Energy and water savings• Monitoring• Separating waste• Sustainable and reuse

4. Review
• Audit
• Mystery visit• Verbeterdebouw.nl

• Good Example

• Sharing measures• Toolbox meeting• Sustainability selection criterion

ORGANISEDEverything is tidy andwell-organised in andaround the constructionsite

• Facilities• Tidy storage• No litter• Straight fencing

Let’s get started!The Code of Conduct Manualcontains backgroundinformation and assessmentmethodology. Very practical,you can instantly get started!

• Clean and tidy motivation• Inspection of construction site and the surrounding area

AWARENESS &COMMUNICATION

1 or 2 creditsBREEAM MAN2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Below

the required In line withthe requiredstandard

Above therequired
standard

UMGEBUNG

KERN

Umgebungsbewusst,

proaktive Kommunikation,

„bester Nachbar“

• Begrenzung von

 Beeinträchtigungen

• Umgebungsscan

• Plan zu Erreichbarkeit,

 Lebensqualität, Sicherheit 

 und Kommunikation

 (”BLVC-Plan”)

MAẞNAHMEN

Verhaltenskode
WAS

1. Teilnahme

WIE • Firmenteilnehmer

• Projektteilnehmer

• Baukonsortium

„Bewuste Bouwers“ – Bewusste Bauarbeiter – sind die Visitenkarte

des Bausektors. Sie wenden den Verhaltenskodex auf ihren Baustellen 

an, das heißt, sie arbeiten umgebungsbewusst, sicher und nachhaltig

Weitere Anforderungen und Ansatzpunkte zu den einzelnen Grundpfeilern finden Sie in den Normkarten. 

Die Arbeitskarten bieten Informationen zur Ausgestaltung und Beispiele.

WARUM

• Profilierung

• Sichtbarkeit

• Erreichbarkeit

• Informativ, transparent

SICHER
Sichere Situation:

Baustelle und Umgebung

• PSA

• SiGe-Plan

• Soziale Sicherheit

2. Anmeldung der

 Baustelle

• Bauzaunbanner und

 Werbematerial

• Projektzertifikat

• Notfallplan

• Anlaufstelle

• Kommunikation

• Tätigkeitsbezogene

 Gefährungsbeurteilung

FACHLEUTE

Um Baustellenmitarbeiter

kümmern; sie beeinflussen

das Image der Baubranche

• Verhaltensregeln

• Toolbox-Meeting

• Kleidung

• Praktikumsplätze,

 Sozialrendite

3. Anwendung

• Einführung

• Schulung

• Gegenseitig auf

 Verhalten ansprechen

• Verschiedene Sprachen

• Mitdenken

UMWELT
Umweltbewusst, Minimierung

der Umweltauswirkungen

• Energie- und Wassersparen

• Monitoring

• Abfalltrennung

• Nachhaltigkeit und

 Wiederverwendung

4. Prüfung

• Audit

• Testbesuch

• Verbeterdebouw.nl

 (Plattform für Verbesserungs-

 vorschläge bezüglich

 Baustellen)

• Gutes Vorbild

• Austausch über Maßnahmen

• Toolbox-Meeting

• Nachhaltigkeit als

 Auswahlkriterium

ORDENTLICH

Baustelle und Umgebung

machen einen ordentlichen

und aufgeräumten Eindruck

• Einrichtungen

• Ordentliche Lagerung

• Kein wilder Müll

• Zäune stehen aufrecht

An die Arbeit!

Das Handbuch Verhaltenskodex

bietet Informationen über 

Hintergründe und

Beurteilungsverfahren. 

Sehr praktisch, 

Sie können gleich loslegen!

• Motivierung zu Sauberkeit

 und Ordentlichkeit

• Kontrolle von Baustelle und 

 Umgebung

SENSIBILISIERUNG &

KOMMUNIKATION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unter der norm
Innerhalb
der Norm

Über der Norm

1 oder 2 Credits

BREEAM MAN2

ZONA
ÎNCONJURĂTOARE

ESENȚA

Grijă față de zona

înconjurătoare, comunicare 

proactivă, „bun vecin”

• Limitarea deranjului

• Scanarea zonei

 înconjurătoare

• Plan BLVC

MĂSURI

Codul de conduită
CE

1. Participare

CUM

Constructorul conștient este cartea de vizită a sectorului construcțiilor

și aplică codul de conduită pe șantierele sale, lucrând cu grijă față 

de zona înconjurătoare, cu atenție la siguranță și durabil.

Consultați fișele cu norme pentru a afla mai multe cerințe și orientări la fiecare punct. Fișele de lucru conțin completări și exemple.

DE CE

• Profilare

• Vizibilitate

• Accesibilitate

• Informare, transparență

SIGURANȚĂ

Situație sigură:

și pe șantier, și în zona

înconjurătoare

• BEIP

• Plan de sănătate și

 siguranță

• Siguranță socială

2. Înregistrarea

șantierului

• Bannere pe gardurile

 șantierului și materiale

 promoționale

• Certificat de proiect

• Plan privind calamitățile

• Punct de contact

• Comunicare

• Analiza riscurilor activității

PROFESIONIȘTI

Grijă față de lucrătorii de pe

șantier, aceștia contribuind la

imaginea sectorului

construcțiilor

• Reguli de conduită

• Ședință de siguranță

• Îmbrăcăminte

• Stagii de practică,

 beneficiu social

3. Aplicare

• Implementare

• Formare

• Atenționare reciprocă

• Diversitate lingvistică

• Implicare în planificare

MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR

Conștientizarea aspectelor de

mediu, reducerea la minimum

a impactului asupra mediului

• Economisirea energiei și

 a apei

• Monitorizare

• Separarea deșeurilor

• Caracter durabil și reutilizare

4. Testare

• Audit

• Vizitator misterios

• Verbeterdebouw.nl

• Bun exemplu

• Transmiterea măsurilor

• Ședință de siguranță

• Criteriu de selecție durabil

MANIERĂ
ÎNGRIJITĂ

Șantierul și zona din jurul

acestuia au un aspect ordonat

și îngrijit

• Facilități

• Depozitare ordonată

• Fără deșeuri lăsate la

 întâmplare

• Gardurile sunt drepte

La treabă!

Manualul privind codul de

conduită conține informații de

bază și metodologia de

evaluare. Simplu și practic,

puteți trece direct la treabă!

• Motivație pentru a lucra

 curat și ordonat

• Inspectarea șantierului și

 a zonei înconjurătoare

CONȘTIENTIZARE ȘI

COMUNICARE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sub normă Conform
normelor

Suplimentar

față de norme

1 din 2 credite

BREEAM MAN2

• Participant în cadrul

 companiei

• Participant în cadrul

 proiectului

• Combinație de construcții
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OMGEVING

KERN

Omgevingsbewust, 

proactieve communicatie, 

beste buur

• Hinderbeperking

• Omgevingsscan

• BLVC-plan

MAATREGELEN

GedragscodeWAT

1. DeelnameHOE

• Bedrijfsdeelnemer

• Projectdeelnemer

• Bouwcombinatie

Een Bewuste Bouwer is het visitekaartje van de bouwsector, 
zet de gedragscode in en werkt op die manier omgevingsbewust, 
veilig en duurzaam.

Zie normkaarten voor meer eisen en handvatten per pijler. Werkkaarten geven invulling en voorbeelden.

WAAROM

• Profilering

• Zichtbaarheid

• Bereikbaarheid

• Informatief, transparant

VEILIG
Veilige situatie: 

bouwplaats én omgeving

• PBM-s

• V&G-plan

• Sociale veiligheid

2. Bouwplaats
aanmelden
• Bouwhekbanners en

 promotiematerialen

• Projectcertificaat

• Calamiteitenplan

• Aanspreekpunt

• Communicatie

• Taak Risico Analyse

VAKMENSEN
Zorg voor bouwplaats-

medewerkers, zij dragen 

bij aan imago van de bouw

• Gedragsregels

• Toolbox meeting

• Kleding

• Stageplekken, 

 Social Return

3. Toepassing
• Implementatie

• Training

• Elkaar aanspreken

• Diverse talen

• Meedenken

MILIEU
Milieubewust, minimalisatie

van impact op milieu

• Energie en water

 besparen

• Monitoring

• Afval scheiden

• Duurzaam en hergebruik

4. Toetsing
• Audit

• Mysteriebezoek

• Verbeterdebouw.nl

• +1 Best Practice 

• Goede Voorbeelden

• Delen van maatregelen

• Toolbox meeting

• Duurzaamheid selectie-

 criterium

VERZORGD
Op en rond de bouwplaats

oogt het ordelijk en 

opgeruimd

• Faciliteiten

• Nette opslag

• Geen zwerfafval

• Hekken staan recht

Aan de slag!
Het Handboek Gedragscode
bevat achtergrondinformatie
en beoordelingsmethodiek. 
Lekker praktisch, je kunt direct
aan de slag!

• Motivatie schoon en 

 opgeruimd

• Inspectie bouwplaats 

 en omgeving

BEWUSTWORDING
& COMMUNICATIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Onder de norm Op de norm Boven de norm

1 of 2 credits
BREEAM
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OMGEVING

KERN

Omgevingsbewust, 

proactieve communicatie, 

beste buur

• Hinderbeperking

• Omgevingsscan

• BLVC-plan

MAATREGELEN

GedragscodeWAT

1. DeelnameHOE

• Bedrijfsdeelnemer

• Projectdeelnemer

• Bouwcombinatie

Een Bewuste Bouwer is het visitekaartje van de bouwsector, 
zet de gedragscode in en werkt op die manier omgevingsbewust, 
veilig en duurzaam.

Zie normkaarten voor meer eisen en handvatten per pijler. Werkkaarten geven invulling en voorbeelden.

WAAROM

• Profilering

• Zichtbaarheid

• Bereikbaarheid

• Informatief, transparant

VEILIG
Veilige situatie: 

bouwplaats én omgeving

• PBM-s

• V&G-plan

• Sociale veiligheid

2. Bouwplaats
aanmelden
• Bouwhekbanners en

 promotiematerialen

• Projectcertificaat

• Calamiteitenplan

• Aanspreekpunt

• Communicatie

• Taak Risico Analyse

VAKMENSEN
Zorg voor bouwplaats-

medewerkers, zij dragen 

bij aan imago van de bouw

• Gedragsregels

• Toolbox meeting

• Kleding

• Stageplekken, 

 Social Return

3. Toepassing
• Implementatie

• Training

• Elkaar aanspreken

• Diverse talen

• Meedenken

MILIEU
Milieubewust, minimalisatie

van impact op milieu

• Energie en water

 besparen

• Monitoring

• Afval scheiden

• Duurzaam en hergebruik

4. Toetsing
• Audit

• Mysteriebezoek

• Verbeterdebouw.nl

• +1 Best Practice 

• Goede Voorbeelden

• Delen van maatregelen

• Toolbox meeting

• Duurzaamheid selectie-

 criterium

VERZORGD
Op en rond de bouwplaats

oogt het ordelijk en 

opgeruimd

• Faciliteiten

• Nette opslag

• Geen zwerfafval

• Hekken staan recht

Aan de slag!
Het Handboek Gedragscode
bevat achtergrondinformatie
en beoordelingsmethodiek. 
Lekker praktisch, je kunt direct
aan de slag!

• Motivatie schoon en 

 opgeruimd

• Inspectie bouwplaats 

 en omgeving

BEWUSTWORDING
& COMMUNICATIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Onder de norm Op de norm Boven de norm

1 of 2 credits
BREEAM
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Een Bewuste Bouwer draagt bij aan de zorg voor de  

veiligheid op de bouwplaats en richt zich met name op de 

omgeving van de bouwplaats. Middels een stakeholders- 

analyse wordt duidelijk welke partijen hierbij zijn betrokken. 

De medewerkers op de bouwplaats zijn zich bewust van 

de eigen veiligheid, de veiligheid van anderen op de bouw-

plaats en de veiligheidsrisico’s voor de directe omgeving en 

stralen dit uit.

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

NORMKAART
versie 4.1 

Veilig

Op de norm 

●	 Het borgen van de veiligheid voor de omgeving wordt 

planmatig aangepakt.

●	 Op en rond de bouwplaats zijn passende veiligheids-

voorzieningen getroffen.

●	 Op de bouwplaats is een goed werkend systeem van 

toegangscontrole.

●	 De bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer vormen 

een aanvaardbaar risico, vastgelegd in bijvoorbeeld een 

BLVC-plan of Bouwveiligheidsplan.

●	 Op de bouwplaats zijn voorgeschreven en goedgekeur-

de PBM-s beschikbaar voor bezoekers en bezoekers 

worden begeleid.

●	 Op de bouwplaats of op een alternatieve locatie is een 

AED aanwezig.

●	 De bouwplaats-organisatie houdt het veiligheidsgevoel 

van de omgeving in stand.

Op de norm 

●	 Het is duidelijk hoe de regierol is ingevuld.

●	 Het is duidelijk waar bezoekers zich moeten melden en 

zij kunnen deze locatie veilig bereiken. 

●	 Medewerkers, bezoekers, onderaannemers, leveranciers 

en nevenaannemers ontvangen vooraf een route- 

beschrijving, parkeerinstructie en algemene veiligheids- 

instructie.

●	 Op en rond de bouwplaats zijn geen onveilige situaties 

waargenomen.

●	 Op de bouwplaats is een noodplan of calamiteitenplan 

aanwezig.

●	 Men leert van fouten en verbetert continu de veiligheid 

op en rond de bouwplaats.

●	 Voor het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden 

worden Taak Risico Analyses opgesteld, alvorens de 

werkzaamheden uit te voeren. 

Boven de norm

●	 De omgeving wordt, in samenspraak met de belangheb-

benden, periodiek geïnspecteerd.

Boven de norm

●	 De bouwplaats beïnvloedt gewenst (weg-)gedrag met 

andere maatregelen dan met standaard bebording.

●	 Bouwplaats medewerkers denken proactief mee over 

de veiligheid van de omgeving.

●	 Fouten, incidenten en ervaringen worden gerapporteerd 

en gedeeld met omgeving, opdrachtgever en de sector.

Maatregelen

Bewustwording & Communicatie

NORMKAART

versie 4.1 

Op de norm 
●	 Voor de bouwplaats zijn gedragsregels opgesteld.

●	 Op de bouwplaats worden bouwplaats medewerkers 

direct aangesproken bij het niet nakomen van afspraken 

of bij het constateren van onveilig handelen en/of onge-

wenst gedrag.●	 Bouwplaats medewerkers zijn correct gekleed.
Op de norm 

●	 Veiligheid, gezondheid en welzijn van bouwplaats me-

dewerkers zijn behandeld in de introductie, in de (taak-)

instructie en in een toolbox meeting.

●	 Bouwplaats medewerkers zijn op de hoogte van veilig-

heid- en gezondheidsrisico’s en maatregelen.

●	 Het bouwbedrijf heeft zichtbare aandacht voor veilig-

heid, gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid 

van medewerkers.●	 Bouwplaats medewerkers zijn op de hoogte van deel- 

name aan Bewuste Bouwers en committeren zich aan 

de gedragscode.●	 Bouwplaats medewerkers spreken elkaar aan op gedrag 

en onaanvaardbare risico’s.

Boven de norm
●	 Het bouwbedrijf heeft actief beleid ten aanzien van 

stimuleren en inzetten van stagiairs/leerlingen.

●	 Uit oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord  

Ondernemen biedt de bouwplaats de mogelijkheid om  

een SROI-medewerker in te zetten.

Boven de norm
●	 Het bouwbedrijf en de bouwplaats dragen bij aan  

stimulering van jongeren voor studiekeuze techniek.

●	 Instructie en informatie zijn -indien van toepassing- in 

meerdere talen beschikbaar voor bouwplaats medewer-

kers.
●	 De bouwplaats houdt rekening met specifieke doel-

groepen en met eventuele cultuurverschillen

Maatregelen

Bewustwording & Communicatie

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

Een Bewuste Bouwer heeft aandacht voor ontwikkeling, 

veiligheid, gezondheid en welzijn van de bouwplaats  

medewerkers en houdt rekening in alle communicatie- 

uitingen met de verschillende doelgroepen, zowel 

op de bouwplaats als naar de omgeving. Bouwplaats 

medewerkers dragen bij aan het imago van de bouw. Zij zijn 

het visitekaartje van de bouwplaats en van de bouwsector 

en zijn een rolmodel voor toekomstige instroom vakmensen.

Vakmensen

NORMKAART

versie 4.1

Op de norm

●	 Op de bouwplaats zijn energie- en waterbesparende 

maatregelen doorgevoerd.

●	 Reductiemaatregelen voor energie- en waterverbruik 

worden gemonitord.

●	 De bouwplaats gaat op een bewuste en verantwoorde 

wijze om met afval en reststroomafval.

●	 Afval wordt in diverse fracties gescheiden ingezameld en 

aangeleverd.

●	 De bouwplaats is voorbereid om lekkage en morsen van 

olie en brandstof op te vangen.

Op de norm

●	 Op de bouwplaats of bij het bouwbedrijf wordt mini-

maal 1 x per jaar een toolbox over het werken vanuit de 

milieurichtlijnen gehouden.

●	 De (bedrijfs-)richtlijnen voor duurzaamheid (milieu, 

afval, energie- en waterbesparing) zijn gecommuniceerd 

op de bouwplaats.

Boven de norm

●	 De bouwplaats maakt gebruik van duurzaam opgewekte 

stroom.

●	 De bouwplaats heeft een target voor scheidingspercen-

tage afval.

●	 Het project maakt gebruik van duurzaam en/of emissieloos 

materieel.

●	 (rest-)Materiaal wordt hergebruikt.

Boven de norm

●	 Milieumaatregelen worden gedeeld met belanghebben-

den en zijn zichtbaar.

●	 Resultaten van monitoring en meting worden gedeeld 

met belanghebbenden.

●	 Duurzaamheid is een selectiecriterium voor leveranciers 

en onderaannemers.  

Maatregelen

Bewustwording & Communicatie

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

Een Bewuste Bouwer werkt milieubewust. Het bouwbedrijf 

heeft een beleidslijn om de impact op het milieu te 

minimaliseren. Het bouwbedrijf neemt maatregelen en 

faciliteert de bouwplaats om op minder milieubelastende 

wijze te bouwen, ook ten aanzien van de omgeving.

Milieu

NORMKAART
versie 4.1

Op de norm
●	 Faciliteiten voor bouwplaats medewerkers en bezoekers 

zijn schoon en goed onderhouden.●	 Materiaal en materieel zijn netjes opgeslagen, opge-
ruimd en indien nodig afgedekt en vastgezet.

●	 Schade en vervuiling aan wegen en/of eigendommen 
van derden worden voorkomen of hersteld.●	 Hekken staan recht en voeten vormen geen val- en/of 
struikelgevaar.

●	 Op en rond de bouwplaats is geen aanwezigheid van 
los bouw- en sloopafval, zwerfafval en noemenswaardig 
onkruid.

Op de norm
●	 Het bouwbedrijf stimuleert en faciliteert de bouwplaats 

medewerkers om de bouwplaats en de faciliteiten 
schoon en opgeruimd te houden.●	 Periodiek worden de bouwplaats en de naaste om- 
geving geïnspecteerd.

Boven de norm
●	 Faciliteiten zijn toegespitst op de verschillende doel-

groepen.
●	 Er zijn geschikte afvalbakken op diverse locaties op de 

bouwplaats aanwezig.
●	 Een alternatief voor bouwhekken die netheid en uni- 

formiteit vergroten is aanwezig.●	 Ongewenste graffiti wordt onmiddellijk verwijderd.

Boven de norm
●	 Bouwplaats medewerkers nemen zelf verantwoordelijk-

heid voor een opgeruimde bouwplaats en faciliteiten.
●	 Omwonenden worden betrokken bij de afwerking/in-

richting van het bouwterrein. 

Maatregelen

Bewustwording & Communicatie

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

Een Bewuste Bouwer werkt ordelijk. De bouwplaats maakt, 
gezien vanuit de omgeving, een nette indruk. Op en rond 
de bouwplaats is het opgeruimd en vrij van zwerfafval. Dit 
resulteert in een verzorgd uitziende bouwplaats, toegangs-
wegen en afzettingen. Materiaal en materieel zijn opge-
ruimd, schoon en onderhouden.

Verzorgd 

GEDRAGSCODE
NORMKAART

versie 4.1

Op de norm
● Bouwhinder voor de omgeving wordt beperkt.

● Geluidshinder van niet-bouwgerelateerde werkzaam-

heden wordt beperkt.● Een omgevingsscan is uitgevoerd.
● Flora en fauna worden beschermd.

● Op en rond de bouwplaats is aandacht voor kwetsbare 

mensen.
● De privacy van de omgeving wordt gerespecteerd.

● Het is duidelijk wie het verantwoordelijke bedrijf en 

aanspreekpunt zijn.

Op de norm
● De bouwplaats en de bouwplaats medewerkers profileren 

zich als Bewuste Bouwer.● De omgeving is vooraf en wordt tijdens de werkzaam-

heden geïnformeerd over het project; tijdstip, tijdsduur, 

plaats en soort hinder.•● Contactmogelijkheden met de bouwplaats zijn laag-

drempelig.
● De banner van Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers 

is zichtbaar opgehangen, zodat eenvoudig meldingen 

kunnen worden gedaan.● Meldingen worden zorgvuldig opgepakt.
● Meldingen worden gedeeld met de bouwplaats mede-

werkers.

Boven de norm
● Bouwhinder voor de omgeving wordt extra beperkt.

● De effecten van bouwhinder worden gemonitord en 

gemeten.
● De omgevingsscan is verder uitgewerkt op specifieke 

issues, waarmee maatwerk wordt geleverd.

● De parkeergelegenheid voor bouwplaats medewerkers 

en bezoekers vormt geen belemmering voor direct 

omwonenden.● De bouwplaats maakt gebruik van lokale diensten.

Boven de norm
● Projectinformatie is beschikbaar voor omwonenden en 

voorbijgangers.● Het bouwbedrijf of de bouwplaats is 24-uur per dag, 

7 dagen per week bereikbaar om calamiteiten te melden.

● De bouwplaats is transparant naar de omgeving over 

klachten en complimenten.
● Omwonenden worden geïnformeerd over maatregelen 

voor beperking van bouwhinder.
● De bouwplaats verantwoordelijken communiceren extra 

met de omgeving over de voortgang van de (bouw-)

werkzaamheden en eventuele incidenten.

Maatregelen

Bewustwording & Communicatie

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

Een Bewuste Bouwer probeert hinder voor en hinder-

beleving van de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Bouwplaats medewerkers zijn zich bewust van de impact 

van hun handelen op mens, flora en fauna in de omgeving. 

Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de 

bouw en gaan zorgvuldig om met vragen, klachten en tips 

vanuit de omgeving.

Omgeving
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Omgeving
Een Bewuste Bouwer probeert hinder 

voor en hinderbeleving van de omgeving 

zoveel mogelijk te beperken. Bouwplaats 

medewerkers zijn zich bewust van de 

impact van hun handelen op mens, 

flora en fauna in de omgeving. Zij 

communiceren proactief voorafgaand en 

tijdens de bouw en gaan zorgvuldig om 

met vragen, klachten en tips vanuit de 

omgeving. 

Veilig
Een Bewuste Bouwer draagt bij aan 

de zorg voor de veiligheid op en in de 

omgeving van de bouwplaats. Middels 

een stakeholdersanalyse wordt duidelijk 

welke partijen hierbij betrokken zijn. De 

medewerkers op de bouwplaats zijn 

zich bewust van de eigen veiligheid, de 

veiligheid van anderen op de bouwplaats 

en de veiligheidsrisico’s voor de directe 

omgeving en stralen dit uit.

Vakmensen
Een Bewuste Bouwer heeft aandacht 

voor ontwikkeling, veiligheid, gezondheid 

en welzijn van de bouwplaats mede-

werkers en houdt in alle communicatie-

uitingen rekening met de verschillende 

doelgroepen, zowel op de bouwplaats 

als naar de omgeving. Bouwplaats 

medewerkers dragen bij aan het imago 

van de bouw. Zij zijn het visitekaartje 

van de bouwplaats en bouwsector en 

zijn een rolmodel voor de toekomstige 

instroom vakmensen.

Milieu
Een Bewuste Bouwer werkt milieu-

bewust. Het bouwbedrijf heeft een 

beleidslijn om de impact op het milieu te 

minimaliseren. Het bouwbedrijf neemt 

maatregelen en faciliteert de bouwplaats 

om op minder milieubelastende wijze 

te bouwen, ook ten aanzien van de 

omgeving.

Verzorgd
Een Bewuste Bouwer werkt ordelijk. De 

bouwplaats maakt, gezien vanuit de 

omgeving, een nette indruk. Op en 

rond de bouwplaats is het opgeruimd 

en vrij van zwerfafval. Dit resulteert 

in een verzorgd uitziende bouwplaats, 

toegangswegen en afzettingen. Materiaal 

en materieel zijn opgeruimd, schoon en 

onderhouden.

Een Bewuste Bouwer is het visitekaartje van de bouwsector,  
zet de gedragscode in op haar bouwplaatsen en werkt zo op  

een omgevingsbewuste, veilige en duurzame wijze. 

BEWUSTE BOUWERS 
ZIJN HET VISITEKAARTJE 
VAN DE BOUWSECTOR 
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Door: Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. realiseert in project MORE het nieuwe levendige middelpunt van 

Leiden Bio Science Park; een internationale campus waar sociale interactie en kennisuitwisseling 

worden gestimuleerd. De ontwikkeling van dit entreegebied betekent een grote kwaliteitsslag voor 

het Leiden Bio Science Park. In het gebied tussen de Plesmanlaan en de Einsteinweg komen 1.100 

huurwoningen, een hotel, winkels, horeca en andere collectieve voorzieningen. Het ontwerp bestaat 

uit twee gebouwen van in totaal circa 23.000 m².

Ieder jaar zet Bewuste Bouwers de top drie van Best Presterende Bouwplaatsen in 
het zonnetje tijdens de kick-off van het nieuwe jaar, de Bewuste Bouwers BOOST. Van 
alle 313 uitgevoerde audits hebben deze bouwplaatsen ver boven de norm gescoord. 
Aan de winnende bouwplaats is de Bewuste Bouwers Wisseltrofee uitgereikt door de 
winnaar van 2021, project Wonderwoods van Bouwcombinatie Wonderwoods. 

Nooit eerder kwam het voor dat de nummers 1 en 2 tijdens de audit werden beloond 
met hetzelfde cijfer. Een extra uitdaging dus om de winnaar van de Bewuste Bouwers 
Wisseltrofee te kiezen. En dat is dan ook met veel zorgvuldigheid gedaan. Eén van 
de projecten sleepte, naast de Best Practice, ook nog eens drie Goede Voorbeelden 
in de wacht. Op basis daarvan is project MORE Leiden aangemerkt als uiteindelijke 
eindwinnaar van Best Presterende Bouwplaats 2022.

Best Presterende
Bouwplaatsen 2022

Eerste plaats (auditscore 9,2): MORE Leiden

BESTE BUREN - 2022 - 202310



Door: BAM Bouw en Techniek - Integrale Projecten Zuid

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland verhuist van de Zuidwal in Den 

Bosch naar het nieuw ontwikkelde kantoorgebouw De Office. 

De Office is destijds door de ontwikkelaar zonder inbouwpakket 

opgeleverd. Om de huisvesting van Rijkswaterstaat Zuid-

Nederland en andere toekomstige gebruiker(s) te kunnen 

realiseren, zorgt BAM Bouw en Techniek voor de realisatie van 

het inbouwpakket. De realisatie omvat het slopen van vloeren, 

het maken van plafonds, het plaatsen van diverse installaties, 

wanden, kozijnen, dakluifel en dakterras (vergroten), het maken 

van een fietsenstalling en het wijzigen van de hoofdentree 

inclusief liftinstallatie

Door: VolkerWind

VolkerWind realiseert de bouw en plaatsing van veertien 

windturbines in Emmen. In december 2020 nam Shell Global 

Solutions International B.V. de ontwikkeling van Energiepark 

Pottendijk over. Na het sluiten van de contracten met de 

hoofdaannemers, is definitief besloten om het Energiepark te 

bouwen.

Best Practice Publieksprijs
In 2022 zijn in totaal 8 Best Practices gekenmerkt. Het publiek 

heeft via www.bewuste-bouwers.nl gestemd op de meest in-

spirerende Best Practice. Bekijk alle Best Practices uit 2022 op 

de volgende pagina’s. 

Winnaar Best Practice Publieksprijs, Heijmans N.V.

Eerste plaats 
(44% van de stemmen):  
Best Practice: VR Veiligheidstraining 

Project: Nieuwbouw van FWN Universiteit

 Leiden fase 2A 

Door: Heijmans N.V.

Tweede plaats 
(35% van de stemmen):
Best Practice: BIMprinter 

Project: ORC De Hazelaar 

Door: BAM Bouw en Techniek - Integrale   

 Projecten West

Derde plaats 
(23% van de stemmen):  
Best Practice: Veilige transportopening 

Project: Inbouwpakket De Office Den Bosch 

Door: BAM Bouw en Techniek - Integrale

 Projecten Zuid

Tweede plaats (auditscore 9,2): 
Inbouwpakket De Office Den Bosch

Derde plaats (auditscore 9,0): 
WP Emmen Pottendijk 
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Bewuste Bouwers treft van tijd tot tijd een Best Practice 
aan op een project. Maar wanneer is iets een Best Practice? 
Een Best Practice is een unieke en vernieuwende invulling 
van één van de pijlers. Het is een invulling die niet op de 
normkaarten staat en niet eerder op een andere bouwplaats is 
gezien. Het hoeft niet groots of duur te zijn, maar het gaat om 
slimme, innovatieve oplossingen voor praktische uitdagingen. 
Daarnaast is een Best Practice altijd inspirerend voor andere 
Bewuste Bouwers. Zij kunnen zelf een soortgelijke maatregel  
op hun eigen project invoeren. 

Bewuste Bouwers heeft het afgelopen jaar maar liefst 8 Best Practices erkend, 

verdeeld over 8 projecten. We zetten ze hier op een rijtje. Op onze website 

vind je meer informatie. 

Project ODG Laan van Osseveld – 

Hegeman Bouw & Infra B.V.

BEST
PRACTICES

2022
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Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. heeft de verlichting van de torenkranen 

bij project MORE Leiden in november 2021 vervangen door zogenaamde 

Darklicht armaturen. Deze armaturen zorgen ervoor dat het licht alleen op 

de bouwplaats schijnt en geen strooilicht geeft waarmee overlast wordt 

veroorzaakt voor de omgeving. Prettig voor de omgeving en beter voor de 

natuur. Daarnaast gaan ze van twee kilowatt naar led-armaturen, waarmee 

maar liefst 73% energie wordt bespaard.   

Project: MORE Leiden

In:  Leiden

Door: Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. 

Omgeving

BEST
PRACTICES

2022
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Bij project WP Emmen Pottendijk maakt men gebruik 

van het Man Down-systeem. Medewerkers die alleen in 

het veld werken worden door een horloge permanent 

gemonitord. Als het horloge na drie minuten geen 

activiteiten ontvangt, gaat er een signaal naar de 

uitvoerder. Die probeert telefonisch contact te krijgen 

Veilig

met de betreffende medewerker. Het horloge heeft een 

GPS-functie, waarmee de locatie van de medewerker 

altijd zichtbaar is. 

Project: WP Emmen Pottendijk

In:  Emmen

Door: VolkerWind

Bij project Nieuwbouw van FWN Universiteit Leiden 

fase 2A wordt gewerkt met Virtual Reality Veiligheids- 

training om medewerkers bewust te maken van 

veiligheidsissues. Het projectteam heeft tijdens het 

voorbereiden van de ruwbouw de tijdelijke onder- 

steuning van de constructies en de veiligheids- 

voorzieningen in de modellen van het gebouw verwerkt. 

Van deze modellen is een Virtual Reality-model gemaakt, 

die voor alle betrokken personen beschikbaar is. Deze 

VR geeft de bouwers inzicht in de omstandigheden en 

situaties die zij tijdens de bouw kunnen verwachten. 

In het model zijn expres een aantal onveilige situaties 

gezet. Zo kunnen medewerkers en onderaannemers 

met de virtual realitybril op situaties meemaken die 

onveilig zijn, zoals een niet afgezette liftschacht, en is 

veiligheid ook toegankelijk zonder taalbarrière.

Project: Nieuwbouw van FWN Universiteit

  Leiden fase 2A

In:  Leiden

Door: Heijmans N.V.
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Op de bouwplaats van De Office zijn diverse fysieke 

voorzieningen toegepast. Een bijzondere voorziening is 

de oprijplaat; een manier om lasten veilig naar binnen 

te begeleiden via de gevelopeningen op de diverse 

etages. De als oprit dienstdoende plaat is scharnierend 

aangebracht en kan alleen achteruitlopend, van de 

gevelsparing af, naar beneden gebracht worden om als 

oprit te dienen. Zo wordt voorkomen dat medewerkers 

van grote hoogte kunnen vallen. Al deze werkzaam- 

heden worden uitgevoerd door aangelijnde mede- 

werkers. Aanlijning aan gecertificeerde ogen en banden 

die bevestigd zijn aan de kanaalplaatvloer. Een dubbele 

veiligheidsmaatregel dus.

Project: Inbouwpakket De Office Den Bosch

In:  Den Bosch

Door: BAM Bouw en Techniek - Integrale

  Projecten regio Zuid

Dura Vermeer voorziet bij project TudorPark Canterbury 

de woningen van de ‘meterkast vooruit’. Dit is een 

prefab (kant- en klare) meterkast, die vrijstaand op de 

begane grond gemonteerd wordt. Na de montage van 

de begane grondvloeren wordt de meterkast geplaatst 

en aangesloten. Nog voordat de muren van de woning 

staan, is de definitieve meterkast een feit. Door de 

vroegtijdige plaatsing wordt veiliger gewerkt, omdat 

de verschillende infra- en bouwdisciplines elkaar in de 

bouwrijp- en woonrijpfase niet in de weg lopen. 

Project: TudorPark Canterbury fase 1

In:  Hoofddorp

Door: Dura Vermeer Bouw Midden West B.V.

Op project The Pulse staan momenteel drie torenkranen. 

Deze torenkranen kunnen in elkaars draaibereik komen 

en botsingen veroorzaken. Daarom is het zogenaamde 

anti-botssysteem (anti-collision system) in de kranen 

geplaatst. Het systeem is in Nederland aanbevolen als 

er geen toezicht of ABB (Arbeits Bereich Begrensung) 

is ingesteld. In België en Frankrijk is het zelfs verplicht. 

Het systeem, dat communiceert via een radionetwerk, 

ondersteunt de kraanmachinist in zijn handelingen, 

waardoor hijswerk boven ‘verboden zones’ onmogelijk 

wordt gemaakt.

Project: The Pulse

In:  Amsterdam

Door: VORM Bouw B.V.
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Vakmensen

Goossen Te Pas heeft een projectinformatiefilm 

gemaakt voor project Bouwdeel ZUID, St Jansdal 

Harderwijk. Iedere medewerker krijgt deze te zien bij 

het introductiegesprek met de uitvoerder. En dan vooral 

het onderdeel waarin bewustwording van de doelgroep 

en de werkomgeving wordt gecreëerd: ‘weten waarvoor 

we bouwen’. De medewerker krijgt hierin te zien voor 

wie ze werken, wat er aan de andere kant van de 

bouwplaats kan gebeuren en wie de medewerkers, 

Bij project ORC De Hazelaar wordt een BIMprinter 

ingezet. De BIMprinter is een robot die op hoog 

detailniveau een plattegrond op de vloer print. 

Maatvoeren tijdens de bouw is uiteraard gemeen-

goed, maar een efficiëntere samenwerking tussen 

verschillende partijen en daarmee een verhoging 

van kwaliteit leveren, is essentieel. Eén van de grote 

voordelen is dat de nauwkeurigheid van de robot vrij 

hoog is; 1 tot 2 mm nauwkeurigheid. Daarmee worden 

risico’s op afwijkende posities geminimaliseerd en 

kwaliteit in de uitvoering verhoogd. Bovendien hoeft 

de maatvoerder niet meer constant fysiek werk te 

verrichten en dat levert Arbo technische voordelen op.

Project: ORC De Hazelaar

In:  Rotterdam

Door: BAM Bouw en Techniek – 

  Integrale Projecten West

bezoekers en patiënten van het ziekenhuis zijn. Door een 

goed beeld te schetsen van de omgeving en de mensen 

die zich hierin bevinden, creëren zij meer begrip voor 

de werksituatie bij hun medewerkers en wordt ook 

meer rekening gehouden met de omgeving.

Project: Bouwdeel ZUID, St Jansdal Harderwijk

In:  Harderwijk

Door: Goossen Te Pas
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VOORBEELDEN
OMGEVING VEILIG VAKMENSEN MILIEU VERZORGD

Ook dit jaar signaleerden onze auditors weer veel Goede Voorbeelden op de 
bouwplaatsen van onze deelnemers. De ene keer iets praktisch, de andere 
keer iets vernieuwends. Soms zat de kracht in de eenvoud, een andere keer 
weer in een uitstekende aanpak. In alle gevallen is een Goed Voorbeeld op een 
van de vijf pijlers van de gedragscode zeker iets dat toegepast kan worden 
door andere bouwers.

In 2022 hebben we in totaal 179 Goede Voorbeelden gekenmerkt. Hieronder zie je een selectie. 

Het complete overzicht Goede Voorbeelden vind je op onze website.
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Het uitgebreide informatiebord aan het bouwhek 

naast de centrale ingang informeert geïnteresseerden 

en de omgeving over het project.

Project: DC Hydra

In:  Utrecht

Door: Heembouw Bedrijfsruimten West B.V.

De kinderen van de toekomstige school werden 

betrokken bij het heien. Alle groepen kregen een 

houten paal om te versieren en te beschilderen. In 

de dertien verschillende uitgezette velden, een eigen 

veld voor iedere groep, mochten de kinderen op de 

bouwplaats komen om samen met de bouwplaats 

medewerkers de eerste paaltjes te slaan. Natuurlijk 

kregen zij veiligheidshelmpjes op. 

Project: 21 385 Nieuwbouw Kindcentrum 

  Cornelis Uitgeest

In:  Uitgeest

Door: K_Dekker bouw & infra b.v.

Een opvallend bord met duidelijke afbeeldingen bij 

de entree van het terrein vermeldt dat het bouw- 

terrein geen speelplaats is. 

Project: ORC De Hazelaar

In:  Rotterdam

Door: BAM Bouw en Techniek - Integrale 

  Projecten West

De QR-codes op een banner verschaffen infor- 

matie over het project via verschillende sociale 

mediakanalen. 

Project: Intralox Hoofddorp

In:  Hoofddorp

Door: Systabo B.V.

Omgeving
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Veilig

Aan de buitenzijde van de keet hangt een A4-tje 

met het dichtstbijzijnde ziekenhuis en  huisartsen-

post. Door de QR-code te scannen wordt de route 

(via Google Maps) direct op de mobiele telefoon 

getoond. 

Project: Citaverde Roermond

In:  Roermond

Door: Wijnen Bouwgroep B.V.

Bezoekers ontvangen een visitekaartje met veilig-

heidsinformatie van de portier. Op het kaartje staat 

een telefoonnummer dat in geval van een calamiteit/ 

ongeval of brand gebeld kan worden.

Project: Office Janssen

In:  Leiden

Door: For Janssen V.O.F.

Er is een BHV-verzamelplaats aangegeven, waarbij 

een BHV-auto beschikbaar wordt gesteld.

Project: ERA 2396 Aquarius G.O. 182 woningen

In:  Zoetermeer

Door: ERA Contour

Bouwbedrijf Vrolijk B.V. ontwikkelde een 

dobbelspel ‘Veilig Vrolijk Voorop’, dat 

is bedoeld om bij alle betrokkenen het 

bewustzijn van de risico’s op en om de 

bouwplaats op spelende wijze een extra 

stimulans te geven.

Project: Goodman Maarssen

In:  Maarssen

Door: Bouwbedrijf Vrolijk B.V.
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Vakmensen

Op project MORE Leiden hangt een groene brieven-

bus aan het hek, bedoeld voor de leverancier van 

het beton. Deze deponeert zijn leveringsbonnen 

hierin; droog en beschermt tegen verwaaien. Zo 

hoeft de leverancier niet na elke levering naar de 

bouwkeet te lopen en zijn bonnen aan de uitvoerder 

af te geven. De uitvoerder haalt bij elke ronde over 

de bouw de bonnen eruit.

Project: MORE Leiden

In:  Leiden

Door: Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

Op initiatief van de uitvoerder is een spoelinstallatie 

ontwikkeld voor grote betonkubels, waardoor mede- 

werkers minder fysiek belast worden en minder 

risico lopen tijdens het spoelen.

Project: De Houttuin

In:  Woerden

Door: BAM Wonen Speciale Projecten

De kantoren van het ketenpark zijn voorzien van 

CO
2-meters die de CO2-waarden in de betreffende 

ruimtes aangeven. Bij een te hoge concentratie 

moeten maatregelen genomen worden, zoals het 

openzetten van een raam. 

Project: The Pulse

In:  Amsterdam

Door: VORM Bouw B.V.

De hoofduitvoerder hangt kaarten bij de afval- 

containers, zodat medewerkers kunnen zien wat er 

in de afvalcontainers gedeponeerd moeten worden. 

Daarnaast tonen deze kaarten ook de kosten van 

het leeghalen van de container om medewerkers 

bewust te maken van de kosten die gepaard gaan 

met het afval.

Project: Osdorper ban 168 appartementen 

  The Ox

In:  Amsterdam

Door: Van Wijnen Weesp B.V.
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Milieu

Om voldoende bouwstroom te hebben, is een aan-

hanger vol met zonnepanelen geplaatst aan het 

einde van de bouwplaats (450 m). Deze heeft een 

eigen oplaadpunt op zonnestroom. 

Project: Vrachtgebouw 17

In:  Schiphol

Door: De Vries en Verburg Bouw B.V.

Het project maakt geen gebruik van de standaard 

betonleverancier van J.P. van Eesteren. Voorafgaand 

aan de bouw van dit project stonden er andere 

gebouwen. New-Horizon heeft de oude gebouwen 

gesloopt en J.P. van Eesteren B.V. hergebruikt het 

beton voor de nieuwbouw van dit project.

Project: Westerpark West: woongebouwen  

  Blend, Salt en Pepper

In:  Amsterdam

Door: J.P. van Eesteren B.V.

De vloerelementen op project Studentenwoningen 

Reitseplein Tilburg zijn vrijdragend uitgevoerd en 

de nok van de elementen is doorgestort. Hierdoor 

waren stempels en het aanbrengen van kantplanken 

niet nodig. Dit resulteert in minder materiaal  

(stempels en kantplanken) en meer ruimte op de 

werkplek.

Project: Studentenwoningen Reitseplein 

In:  Tilburg

Door: Hazenberg Bouw B.V.

Er is een aparte bak voor petflesjes (statiegeld) 

beschikbaar.

Project: De Waterkanten

In:  Lisse

Door: Trebbe Groep B.V.
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Verzorgd

De balusters van de hekken op de bouwplaats 

zijn verzonken in boorgaten in de stelconplaten.  

De dubbele houten leuningen zijn geschilderd in 

signaaloranje.

Project: Project aan het Water

In:  Amsterdam

Door: BAM Bouw en Techniek - Integrale 

  Projecten Oost

Het project zet eigen Bewuste Bouwers inspecties in 

en toont hiermee dat er niet enkel gehandeld wordt 

naar de gedragscode, maar dat ze hier een stap 

verder in gaan.

Project: ODG Laan van Osseveld

In:  Apeldoorn

Door: Hegeman Bouw & Infra B.V.

De containers zijn voorzien van een chip, zodat de 

toegang en voorraadbeheer goed georganiseerd 

zijn.

Project: 21-0048 Subzero Frozen

In:  Rilland

Door: Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

Op de bouwplaats ligt geen menggranulaat, maar 

een mengsel van open betonpuin. Dit is beter 

waterdoorlatend, waardoor er geen plassen op de 

bouwplaats ontstaan. 

Project: 23 385 Nieuwbouw Kindcentrum 

  Cornelis Uitgeest

In:  Uitgeest

Door: K_Dekker bouw & infra B.V.
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Via de (mobiele) website www.verbeterdebouw.nl kunnen 

omwonenden, voorbijgangers en geïnteresseerden 24 uur per 

dag, 7 dagen per week meldingen plaatsen. Deze meldingen 

(vragen, klachten, tips en complimenten) komen rechtstreeks 

bij de projectverantwoordelijke(n) terecht. Transparant, laag-

drempelig en een continu proces. 

VerbeterDeBouw zet de bouwplaats en naaste buren centraal. 

Een mooie aanvulling op de andere communicatiekanalen van 

aannemers - zoals website, social media en nieuwsbrieven - 

om direct en op een laagdrempelige manier in contact te staan 

met de omgeving. 

De meldingen via verbeterdebouw.nl worden gebruikt om het 

project naar een hoger niveau te tillen en verbeteringen door 

te voeren. Bewuste Bouwers maakt werk van je melding en 

probeert zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen, 

zodat we de slogan waar blijven maken: 

Bewuste Bouwers, beste buren.

Overzicht categorieën top 5 in 2022
Dit is nagenoeg onveranderd ten opzichte van voorgaande 

jaren. De meeste meldingen van hinder en/of hinderbeleving 

ging over geluid. De top 5 meldingen in 2022 ziet er als volgt 

uit: 

1. geluid

2. licht, elektriciteit en energie

3. omgevings- en bezoekersveiligheid

4. bereikbaarheid

5. verzorgdheid

Totaal aantal meldingen per maand in 2022
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De (mobiele) website zorgt voor interactie tussen aannemers en omgeving
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IN HET KORT

2022

326

64

261

109

313

179

65
8

743

nieuwe bouwplaatsen 
aangemeld

projecten gebruiken Bewuste Bouwers 
om BREEAM credits te halen

door 
bedrijfsdeelnemers

mysteriebezoeken

audits uitgevoerd

Goede Voorbeelden

op basis van 
projectdeelname

Best  
Practices

actieve 
bouwplaatsen 
in 2022
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MEDIA
VOOR EN DOOR ANDEREN

Snel op de hoogte zijn van ons nieuws? Volg ons op social media:

Bewuste Bouwers verschijnt regelmatig in de media; om anderen te inspireren, ergens een kritische noot bij te plaatsen  

of de bouwsector te vieren. Daarnaast delen verschillende mensen uit ons netwerk, van binnen- en buiten de sector,  

hun verhaal via onze kanalen. Zo worden ook wij iedere keer weer geïnspireerd en uitgedaagd om onze werkwijze continu  

onder de loep te nemen.

Hier een greep uit columns, gastblogs en artikelen. Alle nieuwsberichten kun je lezen op onze website. 

Alle nieuwsberichten kun je lezen 

op onze website. 

Anneke Witte schreef op regelmatige basis columns 

voor De Aannemer.

Gastbloggers uit verschillende delen van de sector deelden hun 

visie op uiteenlopende bouwgerelateerde onderwerpen.

Bewuste Bouwers verwelkomt  

Quattro Expertise als nieuwe 

netwerkpartner.

Jan Koers nieuwe directeur  

Bewuste Bouwers.

Gedragscode nu ook beschikbaar in het Roemeens!

Bestel de poster ‘Factsheet Bewuste Bouwers’  

nu in 5 verschillende talen!

Bewuste Bouwers @Bewustebouwers Bewuste Bouwers bewustebouwers
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Je veilig en thuis voelen op je werk hoort vanzelfsprekend te zijn, maar dat is het  
helaas niet. Wat ‘moet kunnen’? Wat is een grapje of een compliment en  

wanneer leidt een opmerking ertoe dat je met tegenzin naar je werk gaat?
Fries Heinis 

Bestuurslid Bewuste Bouwers

04 oktober 2022

Carla Rodenburg
Executive Director BAM Infra 

09 november 2022

INTERVIEWS 
SOCIALE 

VEILIGHEID

In de interviewreeks lees je hoe verschillende partijen 

omgaan met het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’, 

welke acties specifiek ondernomen zijn en welke rol 

volgens hen voor Bewuste Bouwers is weggelegd. 

Het thema vraagt om noodzakelijke veranderingen. 

Zoals in diversiteit, cultuur, gedrag en werkwijzen. We 

geven graag een korte inleiding op ieder interview.

De volledige interviews lees je op 

onze website. 

INTERVIEWS 
SOCIALE 

VEILIGHEID

In mei 2022 kwam de Raad van Advies van Bewuste 

Bouwers bijeen om zich te buigen over het thema 

‘grensoverschrijdend gedrag’. Dit onderwerp staat 

de laatste tijd in de spotlights bij veel bedrijven 

en centraal in het maatschappelijke debat. Zaken 

rondom Marc Overmars en The Voice hebben geleid 

tot veel (media)aandacht voor grensoverschrijdend 

gedrag op de werkvloer.

In de bouw staat veiligheid op de werkvloer altijd al 

hoog in het vaandel en dan met name om risicovolle 

situaties op de bouwplaats te voorkomen. Maar, 

grensoverschrijdend gedrag zorgt voor een andere 

vorm van onveiligheid, zowel op de bouwplaats als 

in de kantooromgeving.

De leden van de Raad van Advies hadden 

verschillende visies op wat grensoverschrijdend 

gedrag betekent, wat je ertegen kunt doen en 

wie de grenzen bepaalt. Omdat niet op alles een 

eenduidig antwoord gegeven kon worden heeft 

de raad de wens uitgesproken dit thema verder en 

breder bespreekbaar te maken met onder meer een 

toolbox of workshop voor bedrijfsdeelnemers. En 

tevens een interviewreeks, zodat zowel online als 

op de bouwplaatsen (nog) meer aandacht besteed 

wordt aan dit zeer actuele thema.
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V

E
Fries Heinis, bestuurslid Bewuste Bouwers, krijgt van zijn achterban terug dat 

er behoefte aan meer informatie en tools is om een prettige werkomgeving 

voor álle medewerkers, bloed- en doelgroepen te creëren. Het is de 

reden dat Heinis bij het bestuur van Bewuste Bouwers heeft aangegeven 

dat met dit thema iets gedaan zou moeten worden. Zowel op het vlak 

van grensoverschrijdend gedrag, alsook op dat van sociale veiligheid en 

betrokkenheid, want die zaken hangen nauw met elkaar samen.

Rodenburg deelt een keur aan middelen en maatregelen voor het 

voorkomen van grensoverschrijdend gedrag; van een interne rakende 

video waarin medewerkers van het bedrijf het thema bespreekbaar 

maken tot een compliance officer die dit onderwerp meer in de dagelijkse 

werkzaamheden betrekt. Op verschillende niveaus gebeurt al veel,  

en dan met name op het vlak van bewustwording: daar begint het mee. 

Eerst moet iedereen zich bewust zijn van de ernst van de kwestie, om er 

vervolgens iets aan te kunnen doen.

ER IS VEEL 
BEREIDWILLIGHEID IN 
DE SECTOR OM 
GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG AAN TE PAKKEN

VERBETEREN SOCIALE
VEILIGHEID IS URGENT
EN VRAAGT OM
CONCRETE ACTIES

Fries Heinis 
Bestuurslid Bewuste Bouwers

04 oktober 2022

Carla Rodenburg
Executive Director BAM Infra 

09 november 2022
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’IK BEN VOOR DOORONTWIKKELEN 
EN OPSCHALING IN PLAATS 

VAN INZET VAN LAPMIDDELEN’

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode

Persoonlijk gesprek met Chris van Veldhuizen, directeur Het Zwarte Corps (HZC)

retailorganisatie: Hoogenbosch Groep (schoenen), 

als directeur van Manfield. Hij was vanaf dat moment 

niet alleen een inmiddels bekende retailman, hij was 

bovendien zeer bedreven in marketing. Vanwege 

die kwaliteiten werd Chris door de Vilenzo-

Waalwear Groep – merkfabrikant van onder andere 

modemerken als Van Gils, Frans Molenaar, Barbara 

Farber en Cakewalk – benaderd om directeur van 

hun hoog segment kindermodedivisie te worden. “Ze 

wilden iemand die anders kon denken; niet vanuit 

de fabriekskant, maar vanuit het perspectief van de 

retailer. Ik vond dat ontzettend interessant en heb 

vooral goed geluisterd naar de klant. Dat resulteerde 

in het herpositioneren en (internationale) groei van 

de merken en het opzetten van shop-in-shops voor 

Cakewalk.”

Van fashion naar opleidingen
Chris gaf regelmatig gastlessen bij Amfi, de mode-

opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Toen 

men daar lucht kreeg van zijn vertrek bij Waalwear 

in 2009, werd hem gevraagd het marketingonderwijs 

op te zetten bij Amfi. “Eigenlijk was ik van plan een 

Dit roept misschien de vraag op hoe hij uiteindelijk 

directeur werd van de bond voor machinisten & 

teamleden. Daar is een hele carrière aan voor-

afgegaan een loopbaan die zowel ‘opmerkelijk’ 

als ‘uiteindelijk toch logisch’ te noemen is nu Chris 

op deze bestemming is aangekomen. 

De retailman op zijn best
Voor Esprit paste hij retailformules aan, het 

modebedrijf maakte een stevige ontwikkeling door 

begin jaren ’90. “Het bedrijf wilde meer grip op de 

retailer, maar niet door direct meer eigen winkels te 

openen. Een franchiseconcept was het antwoord.” 

Veel van zijn activiteiten waren gericht op branding, 

het onderzoeken van perceptie en natuurlijk: 

optimale omzetdragers. Zijn adviezen werden met 

succes opgevolgd en dat bracht hem in het vizier 

van retailorganisatie Intres. Als marketingmanager 

ontwikkelde Chris zich daar verder en maakte 

halverwege de jaren ’90 de overstap naar Dormaël 

Groep als directeur marketing & formule. Na de 

uiteindelijke overname door Greenwich Capital zat 

de taak voor Chris er op en rolde hij in de volgende 

Om Chris van Veldhuizen (60), directeur van Het Zwarte Corps (HZC),  
te leren kennen, kun je het beste een kijkje nemen in zijn werkverleden.  

Als afgestudeerd econoom zette hij zijn eerste stappen bij een onderzoeksbureau dat 
onder meer opdrachten uitvoerde voor bedrijven in de fashion. 

BESTE BUREN - 2022 - 202330



sabbatical te houden, maar een dag in de week leek mij wel een 

goed idee. Na drie maanden kwam de vraag of ik hoofd fashion 

management wilde worden. Ik heb mij daartoe laten verleiden, 

vooral omdat het om het ontwikkelen van zowel jonge mensen 

als docenten gaat.” 

Na drie jaar bij Amfi maakte hij de beweging naar TMO Business 

School, waar hij als ‘vernieuwer’ de vrije hand kreeg de opleiding 

opnieuw op te zetten, met nieuwe accreditaties en een betere 

implementatie van onlineonderwijs. 

Bestemming bereikt: HZC
En toen waren we aangekomen bij de laatste overstap, die in 

maart 2022 genomen werd van TMO naar HZC. “Haha, dat zal 

een vreemde lijken, het is qua sector niet in lijn met wat ik eerder 

gedaan heb, maar ik heb wel de kernwaarden en kwaliteiten 

steeds meegenomen als innovator, brander en marketeer.” 

Chris bedacht in 2021 dat hij richting de 60 ging en vroeg zich 

af of hij zijn loopbaan wilde afmaken bij TMO of dat het tijd 

was voor verandering: “Bij TMO was geen ruimte meer om mij 

verder te ontwikkelen. Dus ik dacht: tijd voor nog één keer iets 

anders.” HZC bleek dé match voor deze taak. De vakbond voor 

machinisten & teamleden zocht een directeur voor de vereniging 

die tot die tijd alleen een verenigingsstructuur kende, met 

een voorzitter, penningmeester, dagelijks bestuur en jaarlijkse 

algemene ledenvergadering – geen directeur. “Het was heel 

verrassend dat de head hunter ook oog had voor kandidaten 

buiten de bouwsector. Het vraagstuk dat voor hen lag vroeg om 

een andere structuur van de vereniging; een bedrijfsmatige met 

een werkorganisatie en een directeur die verantwoording aflegt 

aan de Raad van Toezicht, met daarbij een gekozen ledenraad 

als vertegenwoordiging van de achterban.”

Vliegende start 
En zo viel het ontbrekende puzzelstukje, ofwel Chris, precies in 

de puzzel. Het raamwerk was bedacht, en hij was de eerste stap 

voor de implementatie ervan. In een mum van tijd wist hij de 

Raad van Toezicht te vormen. Ook de Ledenraad was half 2022 

al gevormd, met daarin acht leden. “Dat zijn alleen mannen, 

en dat is ook niet heel vreemd, we hebben in totaal negen 

vrouwelijke leden van de in totaal krap 10.000 leden. Ik denk 

overigens dat daar wel verandering in komt in de toekomst.” 

Visie op de sector: van lapmiddelen tot opschaling
De noodzaak tot verandering en innovatie, waar Chris zich in 

de fashionbranche veel mee bezig heeft gehouden, herkent 

hij ook in de bouw- en infrasector. “Economische uitdagingen, 

verduurzaming, kwaliteitsdenken, aandacht voor veiligheid 

en gezondheid om maar wat te noemen. En ook hier zie je 

alternaties in het materiaal; machines van nu zijn niet dezelfde 

als die over vijf of tien jaar. Ze zijn al flink aan het veranderen 

en voor medewerkers betekent het dat andere competenties 

moeten worden aangewend. Machines worden in de eerste 

plaats nu vaak geëlektrificeerd, waarbij wel een probleempunt 

is dat de capaciteit van accu’s vaak niet voldoet om een dag te 

draaien. Om dit laatste op te lossen zal de sector meer moeten 

automatiseren.” Alleen al door dit thema op die manier te 

benaderen laat Chris zien dat hij anders denkt dan anderen, 

of laten we zeggen; dan de huidige bouw en politiek. “Ik vind 

het mooi dat de bouw heeft kunnen regelen dat de overheid 

geld beschikbaar stelt voor het ombouwen van de machines, 

maar laten we eerlijk zijn; het zijn lapmiddelen. Je stopt geld 

in een techniek die nog niet compleet is, je bouwt machines 

om waarmee je het probleem van instroom en tekort aan 

werkmensen vergroot. Dan ben je als sector en overheid niet 

met structurele oplossingen bezig. Natuurlijk is het goed om 

te blijven innoveren, maar ik zou dat liever op de lange termijn 

willen zien door te investeren in versnelling van technologische 

verbeteringen. En waarbij je daarnaast op de korte termijn 

investeert in oplossingen voor nu.”

Een andere werkwijze waar Chris geen begrip voor heeft 

is het verschuiven van de emissieruimte van de ene sector 

(landbouw) naar de andere (bouw). “Als je de ene vervuilende 

sector afbouwt om de andere meer ruimte te geven, los je per 

saldo niks op. Ik zie het als mijn taak dit soort denkpatronen 

te doorbreken. Als je je nou inzet om beide sectoren minder 

vervuilend te maken, is er geen sprake van communicerende 

vaten, maar los je daadwerkelijk een probleem op. Er zijn al zo 

ontzettend veel ontwikkelingen gaande, start ermee!” 

Samen is beter voor jou
De HZC-slogan ‘samen = beter voor jou’ is in het leven geroepen, 

en benadrukt zowel het individuele als het collectieve aspect 

van de bond. “Laten we elkaar vooral opzoeken in de sector om 

gezamenlijk problemen op te lossen. Zaken waar we allemaal 

bij gebaat zijn. Dat is de reden waarom we zijn aangesloten 

bij Bewuste Bouwers. Aan de ene kant omdat wij als 

vertegenwoordiger van werknemers een grote rol te vervullen 

hebben op het gebied van kwaliteit van werk en veiligheid. 

Maar ook om meer en bredere aandacht te hebben voor de 

andere pijlers van de gedragscode. We hebben het namelijk 

over gedrag en attitude. Er zijn verschillende initiatieven om 

de veiligheid te verbeteren, maar vaak los van elkaar en zonder 

ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ik wil mijn 

kennis en ervaring graag inzetten om samen met de andere 

partijen in de sector de handen in elkaar te slaan, te leren 

door ervaringen te delen en over werkvormen na te denken 

die gedrag en attitude kunnen veranderen zodat we onze 

vakmensen een fijne werkomgeving kunnen blijven bieden.”
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Over het project 
Het project ‘21 woningen Het Lint - Zutphen’ 

bestaat uit 16 twee-onder-één kap woningen en 5 

vrijstaande woningen gelegen aan de Kolkakkerlaan 

en Higginsstraat in de wijk Leesten in Zutphen. De 

woningen hebben een traditionele architectuur 

en een klassieke kap met ruime overstek. Door 

diversiteit in architectuur krijgt elke woning een eigen 

uitstraling en ontstaat er een gevarieerd straatbeeld.

Een speciale banner
Onlangs vond op dit project een audit plaats. Het 

team heeft toen een speciale, feestelijke banner 

ontvangen om deze mijlpaal te vieren. We spraken 

hen over het project en de deelname aan Bewuste 

Bouwers.

Hoe is het om op dit project te werken?
Het is fijn werken op de bouw van Koopmans. We 

werken veelal samen met vaste co-makers. We 

kennen elkaar goed en dat draagt bij aan de sfeer 

op de bouwplaats. We hebben begrip voor elkaar 

en respecteren elkaars werk. Deze goede onderlinge 

samenwerking draagt bij aan een fysiek en sociaal 

veilige, alsmede een schone werkplek.

Waar zijn jullie het meest trots op binnen 
het project?
Aangaande “bewust bouwen” zijn we als team trots 

dat we altijd de buurt in ogenschouw nemen bij 

alles wat we doen. Zo stellen we ons voor aanvang 

van onze werkzaamheden voor aan buurtbewoners 

middels een brief, waarin we tevens aangeven wat 

Ieder jaar wordt een groot aantal nieuwe bouwplaatsen aangemeld bij Bewuste Bouwers. 
En in 2022 behaalde we de mooie mijlpaal van 3500 aangemelde bouwplaatsen! De titel 
van 3500ste aangemelde bouwplaats is officieel voor het  project ‘21 woningen Het Lint 
- Zutphen’ van Koopmans Bouw. Reden om het project en het team van dit woningbouw-
project in het zonnetje te zetten!

MIJLPAAL:  
3500STE BOUWPLAATS  
AANGEMELD
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we gaan doen. Voor aanvang van heiwerkzaamheden 

stemmen we met belanghebbenden af en voeren 

we opnames en trillings-monitoringen uit. We 

overleggen met de gemeente over aanpassingen 

aan de inrit, waardoor we niet met zwaar transport 

door de woonwijk hoeven te rijden.

Waarom vinden jullie het belangrijk om 
volgens de gedragscode van Bewuste 
Bouwers te werken?
De pijlers van de gedragscode zijn allemaal punten 

waar wij bij Koopmans grote waarde aan hechten en 

ons in herkennen. Veiligheid staat bij Koopmans hoog 

in het vaandel. Binnenkort willen wij gecertificeerd 

zijn voor de Veiligheidsladder trede 4. Dit bereiken 

wij alleen maar met mensen om ons heen die zich 

ook bewust zijn van hun omgeving. Veilig werken 

doe je met vaklieden op een goed opgeruimde 

bouwplaats. Hierbij willen wij tevens een goede 

buur voor de omliggende bebouwing zijn.

Op welke pijler van de gedragscode 
zien jullie nog de meeste ruimte voor 
verbetering? En hoe gaan jullie dit 
bewerkstelligen?
Dat is zeker milieu. Door innovaties en ontwikkelingen 

in onze bouwmethodieken en producten willen we 

werken aan duurzame gebouwen. Hiervoor hebben 

we inmiddels ook onze eigen assemblagehal voor 

houten woningen opgestart (geWOONhout) en 

onderzoeken we de mogelijkheden voor andere 

soorten verdiepingsvloeren waarmee de CO
2-

uitstoot lager wordt.

Welke tip willen jullie nog meegeven aan 
de sector?
We staan met elkaar voor een hele opgave wat 

betreft woningbouw. Er is nog altijd een grote vraag 

naar nieuwe woningen. Het nieuwe stikstofbesluit 

vraagt van ons allen om te blijven innoveren voor 

duurzame oplossingen.

Bewuste Bouwers wenst het projectteam 
veel succes met alle nog uit te voeren 
werkzaamheden!

MIJLPAAL:  
3500STE BOUWPLAATS  
AANGEMELD

Meld ook jouw bouwplaats aan!
Wil je met jouw bouwplaats ook in het zonnetje 

worden gezet? Meld dan je bouwplaats. 

En wie weet mag je jouw bouwplaats de 

4000ste noemen óf zien we een andere 

mooie reden om het project een podium te 

geven, zoals een Goed Voorbeeld of een Best 

Practice.  
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Nico de Vries
Bestuursvoorzitter

Jan Koers
Directeur 

Koene Talsma
Bestuurslid

Fries Heinis 
Bestuurslid 

Kathy Westendorp
Officemanager

Leon Hendriks
Bestuurslid 

Hans Groen
Coördinerend Auditor

Ellis ten Dam 
Bestuurslid 

Davina Zabala 
Management-, marketing-  
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Ilja Werkhoven 
voorzitter RvA

Directeur ABT

Barbara van Baarsel
Eigenaar Buro Barcode

Aad van Klaveren
Manager Wonen en  

Economie gemeente 

Alphen aan den Rijn

Robert Pleijsier
Directeur Pleijsier Bouw

Martine Sonneveld
Partner Boomberg 

Advocaten

Johan Vermeer
Directeurspool externe 

mobiliteit Gemeente  

Rotterdam

Aart van den Assem
Hoofd van de afdeling  

Projecten 2 van het  

Rijksvastgoedbedrijf

Piet van Hoeven
Directeur VolkerWessels  

Bouw & Vastgoedontwikkeling 

West bv

Jan Kuijpers
Directeur Kuijpers Bouw 

Heteren

Micha Reusen
Head of Sustainability 

& Innovation bij  

Bouwinvest

Jan Stoker
Sr. Asset Manager 

Rijkswaterstaat

Age Vermeer
Adviseur Elements  

Building bv
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De Raad van Advies bestaat uit leden met allen een verschillende achtergrond. De leden 
komen twee keer per jaar samen om de stichting van adviezen te voorzien. Zij nemen op 
persoonlijke titel deel aan de Raad van Advies. 
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PLEIJSIER BOUW
DEELNEMER IN BEELD

De organisatie is door de jaren heen zo gegroeid
De keuze voor een specialisatie in utiliteitsbouw was volgens 

Robert heel simpel: “De organisatie is door de jaren heen zo 

gegroeid. De utiliteitsbouw lag ons en paste bij ons bedrijf. 

En terwijl we de keuze hebben gemaakt voor de specialisatie 

in utiliteitsbouw, zorgen we wel dat de breedte in onze 

projecten blijft. Niet alleen omdat het dan interessant blijft, 

maar zo passen wij ons ook gemakkelijk aan de vraag aan 

binnen de verschillende markten. Op die manier houden wij 

workflow.” Bert vult aan: “En die focus op utiliteitsbouw, maar 

ook de breedte van de utiliteitsprojecten waarin wij werken, 

zorgt ervoor dat wij veel kennis en ervaring meebrengen naar 

projecten. Daarbij komt ook dat Pleijsier Bouw als familiebedrijf 

een heel platte organisatie is. We hebben korte lijnen met elkaar 

en werken in kleine projectteams, waardoor we snel kunnen 

schakelen en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Dit persoonlijke 

contact wordt door opdrachtgevers als plezierig ervaren.” 

De trein rijdt ook weer door
Een recent afgesloten project van Pleijsier Bouw is Assen M&G 

Group. Binnen dit project is vanaf het begin meegedacht met 

de ontwikkeling. Robert vertelt: “We haken eigenlijk altijd in het 

voortraject aan. Vervolgens zijn wij tot en met de oplevering 

betrokken en verlenen eventueel zelfs service voor de periode 

erna.” Het project Assen M&G Group is ontworpen als een 

distributiecentrum, maar toegespitst op het gebruik als fabriek. 

Bert was hierin actief betrokken als projectcoördinator: “Om 

over iedere positie van bijvoorbeeld belangrijke aansluitingen 

Wij zetten onze bedrijfsdeelnemers graag in het 
zonnetje. Om te laten zien dat zij met veel mooie 
innovaties en ontwikkelingen bezig zijn en om 
anderen hiermee te inspireren. We trappen af 
met Pleijsier Bouw. We spreken Robert Pleijsier 
(directeur) en Bert Groen (projectcoördinator) over 
het werk van Pleijsier Bouw, het enthousiasmeren 
van de nieuwe generatie en het belang van 
samenwerking.

Pleijsier Bouw kent een rijke geschiedenis. Het familiebedrijf is 

in 120 jaar uitgegroeid tot een naam van formaat en richt zich 

specifiek op utiliteitsbouw. De brede klantenkring maakt dat 

zij zich dagelijks bezighouden met een tal aan verschillende 

projecten, van de bouw van distributiecentra en kantoren tot 

het realiseren en transformeren van megastores, automotive, 

appartementen en ‘last but not least’ hotels.

Bert Groen 
Projectcoördinator

Robert Pleijsier 
Directeur

PLEIJSIER BOUW
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na te denken en echt bij dat hele proces aanwezig te zijn, vond 

ik heel mooi. Dus het stukje ontwerp is heel interessant, maar 

vooral ook de samenwerkingen met verschillende stakeholders 

die hierbij plaatsvonden.”

Het bij elkaar brengen van partijen en deze ook aan hen binden, 

ziet Robert als één van hun expertises. “Wij zeggen altijd ‘de 

trein rijdt ook weer door’. Het gaat om het project, maar vooral 

ook om de relaties die je opbouwt. De partijen waar wij mee 

werkten in de crisisperiode, zijn de partijen waar wij nu nog 

steeds mee samenwerken. We stellen de mens centraal, of dat 

nu een klant is, een medewerker of een partner. We meten 

bijvoorbeeld de klanttevredenheid na afloop van een project 

en streven altijd naar een klanttevredenheid van een 8. Maar 

zijn nooit tevreden. Als er dingen opvallen, gaan we altijd met 

de klant in gesprek om er in het vervolg van te leren.” 

De bouw is zoveel meer dan ‘met regen op de steiger 
staan’
De samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders lijkt 

ogenschijnlijk geen grote uitdaging voor Pleijsier Bouw. Toch 

zijn er genoeg uitdagingen waar ook zij mee te maken krijgen, 

zoals het steeds grotere tekort aan vakmensen. Pleijsier Bouw 

onderneemt concrete acties om de nieuwe generatie te 

enthousiasmeren en geeft aanstormend talent ruimte binnen 

de organisatie.

Robert geeft aan dat zij aangesloten zijn bij Opleidings-

vereniging Genemuiden (OVG). Dat is hét opleidingsbedrijf 

voor de bouw in de omgeving. Samen met de ROC’s in de 

regio leiden zij leerlingen op die een BBL-opleiding volgen in 

de bouw. “Sinds een halfjaar heeft het OVG ook een onderdeel 

waar leerlingen van basisscholen en middelbare scholen langs 

kunnen komen om technisch aan de slag te gaan (de CTW 

ontdekwerkplaats). Om hen te laten zien hoe leuk het is om 

met je handen te werken. De bouw is een fantastische sector 

met ontzettend veel mensen die hun vak verstaan en toch blijft 

het imago van de bouw een uitdaging. Voor ons een mooie taak 

om de nieuwe generatie enthousiast voor de bouw te maken. 

Wij hebben bijvoorbeeld altijd wel meerdere stagiaires binnen 

ons bedrijf. Soms komt er een schoolklas op bezoek op de 

bouwplaats. We moeten af van die verhalen die alleen gaan 

over ‘met regen op de steiger staan’, de bouw is zoveel meer 

dan dat.”

“Als ik kijk naar mezelf en waar ik voldoening uithaal, dan vind 

ik het vooral mooi dat je als persoon of als bedrijf een bijdrage 

levert aan je omgeving.” vertelt Bert. “Je bent met iets bezig 

waarvan je ook het resultaat gaat zien. En ook de combinatie 

tussen het stukje techniek en de mens is een interessante. 

Elk project is anders, zowel in techniek als in mensen, die 

combinatie is heel boeiend.”

Rommel op de bouw, wordt rommelen aan je 
gebouw
Naast het tekort aan vakmensen, staat de sector voor nog 

meer uitdagingen. In een tijd waarin duurzaamheid steeds 

meer een rode draad in het leven gaat vormen, is het een 

van de belangrijkste pijlers van Pleijsier Bouw. Een voorbeeld 

waaruit dit blijkt zijn de eigen kantoren. Het nieuwe kantoor in 

Nijkerk was het eerste kantoor in Nederland met BREEAM-NL 

certificaat Outstanding, het hoogste level in duurzaamheid en 

de maximale score. Daarnaast is het kantoor WELL Gold- en is 

Pleijsier Bouw al jaren milieu gecertificeerd middels ISO 14001. 

In 2013 besloot Pleijsier Bouw het eerste project aan te melden 

bij Bewuste Bouwers. Robert zag al snel de overeenkomsten 

tussen de twee partijen. “Op een gegeven moment gingen wij 

BREEAM-projecten doen. De adviseur op een van die projecten 

wees ons toen op Bewuste Bouwers. En al snel merkten wij dat 

de gedragscode van Bewuste Bouwers in het verlengde lag van 

onze manier van werken. Wij vonden het bijvoorbeeld altijd al 

belangrijk dat het ketenpark er goed bij staat. Want ‘rommel op 

de bouw, wordt rommelen aan je gebouw’, zeggen wij altijd. 

Daarom is na een aantal jaar ook besloten om ons aan Bewuste 

Bouwers te committeren als bedrijfsdeelnemer.”

Samen anders bouwen
Een Bewuste Bouwer heeft een positief effect op de bouwplaats 

en op de directe omgeving, en daarmee op het imago van het 

bedrijf en de sector. Dat zit wel goed bij Pleijsier Bouw. Bert 

benadrukt nogmaals dat je het individueel niet gaat redden 

in deze tijd. “We staan als sector voor veel uitdagingen en al 

die vraagstukken kun je niet alleen oplossen. Dat moet je echt 

samen doen! Niet alleen Pleijsier Bouw met haar stakeholders, 

maar over de sector heen.” Ook Robert sluit zich hierbij aan: “Je 

moet een stap verder komen en daar heb je elkaar voor nodig. 

Pleijsier Bouw heeft sinds 2005 al in de vlag staan: “Samen 

anders bouwen’, want wij geloven echt dat je het samen moet 

doen. De helft van ons vak is communicatie. Als je samen niet 

goed door één deur kunt of verschillende doelen hebt, dan 

kom je nergens. Je moet er samen uitkomen, anders krijg je 

nooit het beton gestort of de steentjes gestapeld.”
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AUDITORS 
MYSTERIEBEZOEKERS

Bewuste Bouwers heeft verspreid over het land auditors en mysteriebezoekers. Zij bezoeken aangekondigd of  

onaangekondigd aangemelde bouwplaatsen en beoordelen hoe invulling wordt gegeven aan  

de Bewuste Bouwers-gedragscode en de normkaarten.

In 2022 hebben de volgende auditors/mysteriebezoekers afscheid van ons genomen: Anica Kortland, Mark van Ommen en 

Mohamed Ballouti. Wij danken hen voor hun inzet en enthousiasme.

Joleen Schrier
Auditor en 

mysteriebezoeker

Kees Regtop
Mysteriebezoeker Jenny Smets

Auditor en 
mysteriebezoeker

Rob van der Wel
Auditor en 
mysteriebezoeker

Yvonne Zijp
Auditor en 

mysteriebezoeker

Peter Assink
 Auditor en

mysteriebezoeker

Patricia Engelbert van Bevervoorde
Auditor en

mysteriebezoeker

Eric van Duyvenvoorde
Auditor en

mysteriebezoeker

Henri Meerwijk
Auditor en 
mysteriebezoeker

Klaas Riphagen
Auditor en 
mysteriebezoeker

Tony Nauta
Auditor en 
mysteriebezoeker

Jan Koers
Auditor en 
mysteriebezoeker

Theo Andreae
Auditor en 
mysteriebezoeker

Gerrit Veenstra
Auditor en 

mysteriebezoeker

Marinus Gardenier
Auditor en 
mysteriebezoeker

Ton van Ekeren
Auditor en 
mysteriebezoeker

Stan Tholen
Auditor en 

mysteriebezoeker

Kara Bost
Auditor en 
mysteriebezoeker

John van Brussel
Auditor en

mysteriebezoeker

Gonny van Alewijk
Auditor en

mysteriebezoeker

Hans van Kempen
Auditor en

mysteriebezoeker
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Aalberts Bouwgroep B.V. Bouwbedrijf 
M.J. de Nijs en Zonen B.V.

Den Ouden  
Aannemingsbedrijf b.v.

Giesbers Ontwikkelen
 en Bouwen

UBA Bouw B.V. Strukton Civiel B.V.

BVR Groep B.V.

DIJKHAM bouw bv GOLDBECK Nederland B.V.

K_Dekker Bouw & Infra B.V.

Max Bögl Nederland B.V.

SPIE Building Solutions B.V. 

Koninklijke VolkerWessels N.V.

De Klerk Werkendam B.V.

Hakkers B.V. Koninklijke BAM Groep N.V.

Pleijsier Bouwgroep B.V. Roelofs Groep B.V.

TBI Holdings B.V.
(TBI Bouw en TBI Infra)

Wijnen Bouwgroep B.V.

Baas B.V.

DEME Infra N.V.

Hegeman Bouw & Infra B.V.

DCV BOUW B.V. 

Van Norel Bouwgroep

Züblin Nederland B.V.

Ballast Nedam N.V.

Gebr. De Koning B.V.

Hendriks Bouw 
& Ontwikkeling B.V.

Kuijpers Bouw 
Heteren B.V.

Bouwbedrijf Kreef B.V.

Van Spijker Infrabouw B.V.

Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

Zwaluwe Bouw- en  
Aannemingsbedrijf B.V.

Bouwbedrijf Vrolijk

Bedrijfsdeelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage afhankelijk van de bedrijfsomzet en het aantal te auditen bouwplaatsen. 

In 2022 committeerden de volgende bedrijven zich aan de Bewuste Bouwers-gedragscode:
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A. Bunnik B.V.
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Aarts Bouw
AKOR Groep B.V.
ASK ROMEIN Bouw B.V.
ASK Romein Malle N.V.
AW InfraBouw B.V.
Besix Nederland B.V.
Bincx B.V.
Blanksmabouw
BMV
Bouwbedrijf aan de Stegge Twello B.V.
Bouwbedrijf Niersman B.V.
Bouwbedrijf van Laar B.V.
Bouwcombinatie BAM Bouw en Techniek-Trebbe V.O.F.
Bouwcombinatie Grotius V.O.F.
Bouwreus B.V.
Burgland Bouw B.V.
Combinatie Cluster Zuid
Combinatie VHB, VRN en VWO
Cordeel Amsterdam VOF
Cordeel Nederland B.V.
De Vries en Verburg Bouw B.V.
De Vries Werkendam
Dura Vermeer Bouw Midden West B.V.
Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.
Dura Vermeer Infra Regio Noord West
Dura Vermeer Onderhoud / Renovatie MiddenWest
Dura Vermeer Railinfra
F5 Projectengroep B.V.
FL B.V.
For Janssen V.O.F.
Gubbels Infra en Milieu B.V.
HBB Groep
Heembouw Bedrijfsruimten West B.V.
Heembouw Bedrijfsruimten Zuid B.V.
Heembouw Kantoren B.V.
Heijmans N.V.

Homines Bouw B.V.
Hurks bouw B.V.
Jongekrijg + Maasbouw B.V.
Jorritsma Bouw B.V.
Jürriens Midden B.V.
Kadans Science Partner XII B.V.
Kroeze Infra B.V.
Moeskops' Bouwbedrijf B.V.
Nijhuis Apeldoorn
Plegt-Vos Bouwgroep B.V.
Prins Bouw B.V.
R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf B.V.
Retail Bouw Nederland B.V.
RIZ Bouw B.V.
Roozen Van Hoppe Bouw- en Ontwikkeling B.V.
Schutte Bouwbedrijf
Sinkegroep Infra B.V.
Slokker Bouwgroep B.V.
SPIE Nederland B.V.
Stichting Bewuste Bouwers
Super Moon B.V.
Swietelsky Rail Benelux B.V.
Ten Brinke Bouw Vestiging Almelo
Ten Brinke Bouw Vestiging Helmond
To Build Projects B.V.
Trebbe Bouw B.V.
Van Dijk Maasland B.V.
Van Wijnen Amsterdam B.V.
Van Wijnen Arnhem B.V.
Van Wijnen Dordrecht B.V.
Van Wijnen Weesp B.V.
VOF Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst
VORM 6D Wonen B.V.
VORM Bouw B.V.
WBC Bouw B.V.
Willy Naessens Nederland B.V.
Windcombinatie Dura Vermeer-GMB

Het is altijd mogelijk om een project aan te melden bij Bewuste Bouwers, ook als je geen bedrijfsdeel- 

nemer bent. Bijvoorbeeld als kennismaking of als invulling van de credits voor een BREEAM-project.  

In 2022 hebben de volgende bedrijven en combinaties één of meerdere projecten aangemeld op basis 

van projectdeelname. 
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NETWERKPARTNERS
In 2022 waren de volgende netwerkpartners aangesloten bij Bewuste Bouwers: 

Bouwen met vertrouwen
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Zowel bedrijven als projecten kunnen deelnemen aan Bewuste Bouwers. De 
tarieven voor 2023 vind je hier. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

DEELNAME
Bedrijfsdeelname
De bijdrage is afhankelijk van de bedrijfsomzet en het percentage projecten dat bezocht wordt 

door een auditor. Voor iedere deelnemer geldt een maximaal aantal actieve projecten per jaar.

Projectdeelname
De bijdrage is afhankelijk van de aanneemsom en de looptijd van het project. 

Bedrijfsdeelnemerschap
omzet (€ mio) van – tot

Max aantal 
actieve

bouwplaatsen
in het jaar

Jaarbijdrage
Toetsing 

100% 

Jaarbijdrage 
Toetsing 

50%

Jaarbijdrage 
Toetsing 

20%

0 3 2* € 2.050 € 1.540 € 1.090

3 25 5* € 6.460 € 3.790 € 2.720

25 50 7* € 9.120 € 5.430 € 3.790

50 75 10 € 13.040 € 8.150 € 5.430

75 100 15 € 19.475 € 11.890 € 8.150

100 200 25 € 32.600 € 19.560 € 13.580

200 500 40 € 52.150 € 30.420 € 21.730

500 1000 65 € 84.750 € 48.890 € 38.030

1.000 3000 90 € 117.340 € 70.620 € 54.325

>3000 125 € 162.975 € 108.650 € 92.350

* Voor BREEAM-projecten geldt een toeslag van € 525,00 voor het eerste jaar. 

Aanneemsom
(€ mio) van – tot

Bijdrage 
1e jaar

Bijdrage 
2e jaar en verder

0 1* € 1.025 € 1.025

1 6* € 1.540 € 1.025

6 12* € 2.050 € 1.540

12 21* € 2.560 € 2.050

21 33* € 3.075 € 2.560

33 45 € 3.590 € 3.075

45 75 € 4.100 € 3.590

75 100 € 4.610 € 4.100

>100 € 5.125 € 4.610

* Voor BREEAM-projecten geldt een toeslag van € 525,00 voor het eerste jaar. 
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DEELNAME UITDAGENDE TIJDEN, 
ZEKER IN 2023

Zoals vorig jaar al benoemd is en ook 

bevestigd werd in 2022, moeten we met 

minder geld, minder grondstoffen, min-

der vakmensen en hogere energietarie-

ven voldoen aan grote bouwopgaven. En 

dat op een duurzame manier. Daar komt 

voor het komende jaar de uitdaging van 

beperking in stikstofuitstoot nog bij. 

Het zijn tijden die vragen om steeds 

meer bewustzijn. Bewuster omgaan met 

de mensen, middelen en vraagstukken 

die we voor ons hebben. En de uitdaging 

daarvan is tijd! Want als alles onder druk 

staat, is het niet meer dan menselijk dat 

we telkens willen ingrijpen. Wat op korte 

termijn een oplossing lijkt, bijt vervolgens 

vaak in onze staart. Uiteindelijk gaat het 

om bewuste en duurzame keuzes die 

ons niet alleen nu, maar ook in de toe-

komst, vooruithelpen. Uiteraard geldt dit 

ook voor Bewuste Bouwers. Wij willen 

blijven bijdragen aan nieuwe ontwikke-

lingen die duurzaam zijn en ook recht 

doen aan de vraagstukken die er liggen. 

Dankbaar voor de vele positieve ont-

wikkelingen die onder de verbinden-

de kracht van Anneke Witte hebben 

plaatsgevonden, staan we klaar voor de 

volgende stap. Met de ontwikkeling van 

de nieuwe VerbeterDeBouw.nl kunnen 

we nóg beter in kaart brengen wat de 

beleving en behoefte is van alle belang-

hebbenden op en rond de bouwplaats. 

Waarmee we ons programma verder 

kunnen aanvullen en uitbreiden, zodat 

we onze deelnemers kunnen bijstaan bij 

de uitdaging waar ze als Bewuste Bouwer 

voor staan. 

Kortom, ook in 2023 ondersteu-
nen we je graag weer bij succes-
volle en duurzame bouwontwik-
kelingen. 

Jan Koers
Directeur Bewuste Bouwers

Aan het einde van het jaar is het goed om over je schouder te kijken 
en te zien wat je gedaan, gelaten, geleerd en ervaren hebt. Maar het 
is zeker ook een moment om te kijken naar het jaar dat voor ons ligt, 
doelen te stellen en koers te bepalen. En als ik naar het komende jaar 
kijk, dan zie ik uitdagende tijden voor de bouw- en infrawereld.  
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Toolbox meeting
Wij verzorgen deze toolbox bij jou op de bouwplaats. In een presentatie van 30 mi-

nuten leggen wij uit wat de gedragscode exact inhoudt en wat er van eenieder die 

zich profileert als Bewuste Bouwer mag worden verwacht. Naast deze ‘standaard’ tool-

box, kunnen we ook een meer op maat gemaakte Toolbox verzorgen, gericht op een 

actueel onderwerp. In een vooroverleg met jouw uitvoerder en/of projectleider wordt 

afgestemd welke mogelijkheden er zijn en wat het gewenste doel is. 

Duur: 20 – 30 minuten

Locatie: bouwplaats (bouwkeet)

Voor wie: bouwplaats medewerkers

Prijs: standaard toolbox € 300,- excl. BTW. 

EDUCATIEF 
PROGRAMMA
Bouwwerkzaamheden brengen altijd overlast en 

hinder met zich mee, helaas  kan het een niet zonder 

het ander. Het gaat erom dat je er alles aan doet 

om overlast en hinder te minimaliseren tot een 

aanvaardbaar niveau. En dat je je bewust bent van 

de dingen die je kunt doen om als bouwer toch een 

Beste Buur te zijn.

Een overzicht van ons educatief programma:

Met ons educatief programma helpen we je om de 

aspecten van onze Bewuste Bouwers-gedragscode beter 

in te zetten. Wij bieden het hele team - van timmerman 

tot projectmanager -  concrete handvatten om te werken 

met meer bewustzijn van omgeving, veiligheid, onder-

linge collegiale samenwerking & ontwikkeling, oog 

voor het milieu en een nette bouwplaats. Of wel een 

Bewuste Bouwer, beste buur!
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Workshop
Deze ‘incompany’ workshop verzorgen wij bij jou op het bedrijf. En heeft tot doel om, 

door middel van interactieve werkvormen, te komen tot verbeteringen op een door 

jullie aangereikt onderwerp. Uiteraard altijd met een interactie op (1 van) de pijlers uit 

onze gedragscode. Om een workshop zo efficiënt mogelijk te laten verlopen geldt een 

maximale groepsgrootte van 14 personen en een minimale van 6. In samenspraak met 

jou wordt gekeken naar het onderwerp, de probleemstelling en het beoogde doel. 

Duur: 2,5 uur

Locatie: Incompany

Voor wie: projectleiders, -coördinatoren, omgevingsmanagers,

  KAM-medewerkers en uitvoerders

Prijs: standaard toolbox € 600,- excl. BTW.

Training Omgevingsveiligheid
Omgevingsveiligheid is een belangrijk aspect van bouw en verbouw. En de uitda-

gingen worden steeds complexer, met de toenemende vraagstukken op gebied van 

milieu, gezonde en sociale leefomgeving. Deze eendaagse training richt zich op het 

bewustzijn van mogelijke risico’s en de impact van beheersmaatregelen voorafgaand 

en tijdens de bouw. Beheersmaatregelen als het opzetten van een stakeholderanaly-

se, een communicatiematrix en de basisstappen van een BLVC (Bereikbaar, Leefbaar, 

Veiligheid en Communicatie)-plan. De training sluit aan bij de kernwaarden en slogan 

“Bewust veilig, iedere dag” als gesteld in de Governance Code Veiligheid in de Bouw. 

Het doel; zorgen dat eenieder breed geïnformeerd is, aanzetten tot bewustzijn van 

eigen invloed en betrokkenheid en kennis delen.

Voorafgaand aan de trainingen stemmen wij de inhoud met je af. Zo sluit de training 

beter aan op jullie bedrijfsvoering.

Duur: 2 dagdelen, bij voorkeur aaneengesloten

Locatie: Incompany (in overleg kan het ook op ons kantoor)

Voor wie: projectleiders, -coördinatoren, omgevingsmanagers,  

  KAM-medewerkers

Prijs: € 1.800,- excl. BTW. 

Complex werkveld
Niemand is zich 24 uur per dag, zeven dagen per week bewust van zijn omgeving, 

zijn handelen en eventuele risico’s. Daarom is het van groot belang dat men op elkaar 

let en zich verantwoordelijk voelt voor en met elkaar. Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt 

veel van iedere medewerker op de bouwplaats, maar ook van opdrachtgevers en 

de organisatie. Stichting Bewuste Bouwers helpt daarbij. Deels door het houden van 

audits, mysteriebezoeken, verslaglegging en rapportages, maar vooral ook door het 

delen van Goede Voorbeelden en Best Practices en het organiseren van bijeenkomsten 

en evenementen om kennis te delen.

 

Bovendien verzorgen wij ook gastcolleges, toolbox meetings, workshops en trainingen. 

Bovenstaande onderdelen van het educatief programma kunnen ook digitaal plaatsvinden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons team via info@bewustebouwers.nl 

of 079-3252425.
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Bewuste Bouwers deelt sinds september op regelmatige basis 
een ‘Basje’ op onze social kanalen. Het Basje is bedoeld om de 
bouwplaats beter en veiliger te maken en wordt gekenmerkt 
door kritische én positieve uitspraken. Door deze online en 
offline te verspreiden, hopen we de bouwsector een duwtje in 
de goede richting te geven en ook wat humor en creativiteit in 
de sector te brengen, met een knipoog! 

BASJES

Het is de kunst om van
Geluidsoverlast �n

buurtf�stje te maken!

In ‘Bouwvakker’
zit niet voor niets
het woordje ‘VAK’

Als de radio
zacht staat,
wordt de bouw

h�rbaar!
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COLOFON
Dit is een uitgave van stichting Bewuste Bouwers.

Verschenen in maart 2023.  

Redactie & eindredactie: Team Bewuste Bouwers

Vormgeving:  Steenbergen Ontwerp Studio 

We zijn ons bewust van de impact die drukwerk heeft op het milieu. 

Daarom is de oplage beperkt. Je kunt dit magazine ook op onze website 

downloaden en lezen. 

STICHTING BEWUSTE BOUWERS
Zilverstraat 69

Postbus 942

2700 AX Zoetermeer

079-325 24 25

info@bewustebouwers.nl

www.bewuste-bouwers.nl

Bewuste Bouwers

@Bewustebouwers

Bewuste Bouwers

bewustebouwers
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