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OP DE COVER 
De foto op de cover is gemaakt door luchtfotograaf John 

Gundlach (Flying Holland). Je ziet hier project HOV in ‘t Gooi. 

Locatie: Hilversum, gerealiseerd door BAM Infra Projecten. 

Provincie Noord-Holland investeert in een frequente, snelle 

en betrouwbare HOV-busverbinding van ’t Gooi richting 

Amsterdam, Schiphol en Almere. Huizen, één van de 

grootste gemeenten binnen Nederland zonder station, 

wordt hierdoor beter bereikbaar. Door het bouwen en 

verbeteren van P+R-terreinen met HOV-haltes sluiten 

Blaricum, Eemnes en Laren straks ook beter aan op 

R-NET, hét netwerk van snelle busverbindingen in de 

Randstad. De elektrische HOV-bussen rijden straks 

sneller van Huizen naar Hilversum en vormen een 

prima alternatief voor de auto of reguliere regionale 

buslijnen.

HOV in 't Gooi is een gezamenlijk project van de 

gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, 

Hilversum en de provincie Noord-Holland. 

Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en 

Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken. Het 

project wordt mede mogelijk gemaakt 

door het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. HOV in ‘t Gooi gaat over meer 

dan een busverbinding. Een flink deel van 

het projectbudget wordt gebruikt om 

het leefklimaat en de verkeersveiligheid 

te verbeteren. Hier wordt niet alleen 

een vrije busbaan aangelegd, maar ook 

een natuurbrug in Anna's Hoeve en 

een spoorwegonderdoorgang op de 

Oosterengweg. 

Wij danken John Gundlach voor het 

beschikbaar stellen van deze prachtige 

foto. 
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Het afgelopen jaar hebben we gezien dat steeds meer 

opdrachtgevers het belang van bewust bouwen inzien en 

erkennen. Dat is waardevol en heeft er in geresulteerd dat 

structureel meer bouwplaatsen in 2021 zijn aangemeld. 

Gelijktijdig hebben we de gemiddelde waardering in het 

afgelopen jaar zien stijgen van een 7,4 naar een 7,6. Een 

mooie stijging te meer omdat we weten dat de lat steeds iets 

hoger wordt gelegd. Ook wet- en regelgeving spelen hierin 

een belangrijke rol, hetgeen in 2022 nog meer zichtbaar zal 

worden met de intrede van de Wet op de Kwaliteitsborging en 

de Omgevingswet. 

Anneke Witte

Directeur Bewuste Bouwers

Met trots presenteren wij het Bewuste Bouwers Magazine, ook nu weer boordevol informatie,  
hoogtepunten, Goede Voorbeelden en ontwikkelingen, die we ook in 2022 willen voortzetten. 

2021 werd gekenmerkt door vele hindernissen; de maatregelen, het tekort aan mensen en de veranderende wet- en 

regelgeving en toch zien we een sector die flexibel lijkt in te spelen op alles wat wenselijk of noodzakelijk is. Of het nu gaat 

om de infrastructuur, utiliteit, renovaties en herbestemmingen of woningbouw. En ook dit jaar waren we getuige van vele 

verbeteringen en scoorden projectteams weer hoger dan het voorgaande jaar op de pijlers die samen de gedragscode 

vormen. 

Bekijk hieronder een overzicht van wat we in 2021 met elkaar hebben bereikt: 

2021 – Wat kon er wel;
• De gedragscode herijkt;    

• Nieuwe versie handboek uitgegeven;

• Nieuwe posters ontwikkeld;

• Nieuwe bouwhekbanners ontwikkeld;

• Training Omgevingsveiligheid ontwikkeld;

• Normkaarten herijkt;

• Felicitatiebezoeken;

• Prijsuitreiking Best Presterende Bouwplaatsen;

• Best Practice Publieksprijs uitgereikt;

• 2 nieuwe bedrijfsdeelnemers verwelkomd;

• 291 audits uitgevoerd;

• 171 mysteriebezoeken uitgevoerd;

• 1 fysiek BLVC Café; 

• 2 maal digitaal BLVC Café georganiseerd;

• Meerdere netwerkpartners verwelkomd;

• 1 partnerbijeenkomst in het Cobra Museum;

• Meerdere rubrieken en columns  geschreven;

• Meerdere gastcolleges gegeven.

 
VOORWOORD
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OVER BEWUSTE 
BOUWERS

Wij willen de bouwwereld een impuls geven. Het instrument dat we hiervoor 
gebruiken is de Bewuste Bouwers gedragscode, bestaande uit vijf pijlers: 

Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. Met de gedragscode dragen we 
bij aan de professionalisering van de bouwsector op het raakvlak 

van de bouwplaats en haar omgeving. 
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Een beter imago van de bouw wordt zichtbaar bij de bouwplaats. Bij het bouwhek 

houdt de verantwoordelijkheid niet op, maar begint de verantwoordelijkheid voor de 

omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat het publiek de maatschappelijke bijdrage van 

een bouwbedrijf herkent als deze netjes werkt, rekening houdt met de omgeving, actief 

communiceert met betrokkenen en zorg voor het milieu en medewerkers heeft. Bewuste 

Bouwers formuleert daarom heldere uitgangspunten op deze gebieden, stimuleert deze 

actief in de bouwsector en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring.

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

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

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

tijdens de uitvoering.

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

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.

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

Samen met de bouwplaatsverantwoordelijken kijkt de auditor hoe invulling wordt gegeven 

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

bouwplaatsverantwoordelijken het auditverslag met daarin de bevindingen en audit 

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

en tips om boven de norm te scoren.

Een mysteriebezoeker kijkt vanuit de positie van de omwonende en beoordeelt hoe 

invulling wordt gegeven aan de Bewuste Bouwers-gedragscode en de normkaarten. 

Ook hiervan ontvangen de bouwplaatsverantwoordelijken 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 tussen de gedragscode en de 

normeisen beknopt weer.
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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 en
zet de gedragscode in op haar bouwplaatsen en werkt zo op 
een omgevingsbewuste, veilige en duurzame wijze. 

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

• Goed Voorbeeld

• 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 MAN2
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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
● 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

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 committ eren 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 inzett en van stagiairs/leerlingen.

● Uit oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen biedt de bouwplaats de mogelijkheid om 

een SROI-medewerker in te zett en.

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

HERIJKING 
GEDRAGSCODE

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 nett e indruk. Op en rond 
de bouwplaats is het opgeruimd en vrij van zwerfafval. Dit 
resulteert in een verzorgd uitziende bouwplaats, toegangs-
wegen en afzett ingen. Materiaal en materieel zijn opge-
ruimd, schoon en onderhouden.

Verzorgd 
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In maart 2021 is de Bewuste Bouwers- 

gedragscode herijkt. Deze wordt elke twee jaar her-

ijkt, samen met de norm- en werkkaarten, op basis 

van actualiteiten. Voor een deel ligt de oorsprong 

van de herijking in politieke besluiten, deels om te 

voldoen aan de behoeften van opdrachtgevers, 

maar vooral om een ieder die actief is op de bouw-

plaats alle handvatten te geven om zich bewust te 

zijn van alle risico’s en deze ook voldoende en tijdig 

te kunnen beheersen.

De basis voor de herijking werd gevormd door de 

bestaande gedragscode inclusief de norm- en werk-

kaarten, de ontwikkelingen rondom coronamaatre-

gelen waar in de uitvoering rekening mee gehouden 

moet worden, de waarnemingen van onze auditors 

in de afgelopen twee jaar, de opmerkingen/tips die 

digitaal zijn opgehaald bij alle deelnemers en de 

meldingen op verbeterdebouw.nl.

Online herijksessies
Tijdens de herijksessies zijn de gedragscode en 

norm- en werkkaarten tegen het licht gehouden 

en is met elkaar getoetst wat de norm moet zijn. 

De deelnemers waren diegenen die in de diverse 

projectfasen over de benodigde deskundigheid be-

schikken. Denk aan opdrachtgevers, projectleiders, 

veiligheidsdeskundigen, KAM-coördinatoren, omge-

vingsmanagers, adviseurs en onze auditors. Vooraf 

is input opgehaald bij opdrachtgevers, deelnemers, 

projectleiders, veiligheidsdeskundigen, KAM-coör-

dinatoren, omgevingsmanagers en onze auditors. 

De sessies waren onderverdeeld per pijler, waarbij 

extra aandacht is geschonken aan het voorkomen 

van milieuschade door verwaaiing van bouw(afval)- 

materialen in natuur en/of oppervlaktewater, het 

belang van het opleiden van de toekomstige in-

stroom vakmensen en het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl), dat regels bevat over veiligheid, 

gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het 

(ver-)bouwen van een bouwwerk, de staat van het 

bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het 

uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Toepasbaarheid van de normeisen
Aangezien iedere bouwplaats uniek is, is gekeken 

naar de toepasbaarheid van de normeisen op ieder 

soort project en elke soort omgeving. Ook is gekeken 

naar het ‘bewust’ mogen afwijken van een bepaal-

de normeis en wat dit betekent voor de score op 

betreffende pijler. Hiermee wordt een andere ma-

nier van auditen gecreëerd, wat belangrijk is voor de 

continuïteit van Bewuste Bouwers en de creativiteit 

van de deelnemers.

De herijking heeft de gedragscode en de 

bestaande normeisen overwegend verduidelijkt en 

geactualiseerd, waardoor ze goed werkbaar zijn voor 

alle deelnemers. Er is gekozen voor de light-variant, 

versie 4.1, waarmee we allen de komende twee jaar 

zeker vooruit kunnen. De nieuwe gedragscode, norm- 

en werkkaarten zijn via onze website beschikbaar in 

het Nederlands, Engels, Duits en, op veler verzoek, in 

het Pools.

Een drukke omgeving, mondige buren, hoge verwachtingen, kwetsbare natuur 
en compactere werkterreinen vragen steeds meer van bouw- en infrabedrijven 

tijdens de uitvoering. De Bewuste Bouwers-gedragscode richt zich op de bouwplaats en 
op de omgeving van de bouwplaats. De gedragscode biedt het hele team,  

van timmerman tot projectmanager, concrete handvatten hoe zij bewust kunnen 
omgaan met de pijlers onder de gedragscode: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en 

Verzorgd. Oftewel: Bewuste Bouwer, Beste Buur.
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Door: Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

Bij de realisatie van Wonderwoods wordt uitgegaan van hoge ambities en wensen voor duurzaamheid, 

groen en gezondheid. Om duurzaamheid in alle lagen door te voeren wordt voor gebouwdeel 

‘kantoren’ het BREEAM Excellent certificaat nagestreefd. Op de bouwplaats is veel aandacht voor de 

omgeving en de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Daarnaast is de bouwplaats om door 

een ringetje te halen. De vele extra inspanningen resulteren in een hoge waardering ondersteund 

door twee Best Practices en zes Goede Voorbeelden.

Ieder jaar zet Bewuste Bouwers de Top drie Best 
Presterende Bouwplaatsen in het zonnetje tijdens de 
kick-off van het nieuwe jaar, de Bewuste Bouwers BOOST. 
Van alle 291 uitgevoerde audits hebben deze bouw-
plaatsen ver boven de norm gescoord. Aan de winnende 
bouwplaats is de Bewuste Bouwers Wisseltrofee uitgereikt 
door de winnaar van het jaar ervoor. 

Best Presterende
Bouwplaatsen 2021

Eerste plaats (auditscore 9,5): Wonderwoods

Clementine Roest (Omgevingsmanager HOV in 't Gooi) en 
Henk-Jan Hopman (Bouwplaatsmanager Wonderwoods)
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Door: Dura Vermeer Onderhoud/

  Renovatie Midden West

De herontwikkeling van het Ringpark-gebouw aan de 

Nachtwachtlaan in Amsterdam-West tussen het Rembrandtpark 

en de ring A10 heeft een fantastische tweede plaats behaald. 

Het project scoort op alle 5 pijlers ‘boven de norm’ en heeft 

op de pijler Vakmensen een Best Practice behaald. Naast de 

Best Practice zijn aan het project ook twee Goede Voorbeelden 

toegekend.

Door: Visser & Smit Bouw B.V.

Dit project betreft het moderne en duurzame bedrijfs- 

verzamelgebouw ‘The Joan I’ en een efficiënt parkeerhuis 

‘The Joan II’ met ruime parkeergelegenheid voor het 

bedrijfsverzamelgebouw en naaste buur Bouwmaat XL. Het 

gebouw bij het knooppunt tussen de snelwegen A10 en 

A2 omvat circa 24.000 m2 flexibele kantoor- en creatieve 

bedrijfsruimte, royale werkplaatsen en horecaruimte, verdeeld 

over 8 etages. Daarmee wordt The Joan I een aanjager voor 

nieuwe stedelijke levendigheid in de ontwikkelende werkstad 

OverAmstel (Amstel Business Park Zuid).

Best Practice Publieksprijs
In 2021 zijn in totaal 10 Best Practices gekenmerkt. Het publiek 

heeft via www.bewustebouwers.nl gestemd op de meest 

inspirerende Best Practice. Bekijk alle Best Practices uit 2021 op 

de volgende pagina’s

Eerste plaats 
(47,9% van de stemmen): 
Best Practice: Wayfinding

Project: Wonderwoods 

Door: Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

Tweede plaats 
(14,4% van de stemmen):
Best Practice: Torenkranen op portalen voor een   

 continue doorstroom

Project: Wonderwoods

Door: Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.

Derde plaats 
(11,2% van de stemmen): 
Best Practice: Milieuvriendelijke vloeibare beschermfolie

Project: Eenhoornterrein

Door: ERA Contour B.V.

Tweede plaats (auditscore 9,3): 
Rembrandtpark

Derde plaats (auditscore 9,2): 
The Joan I + II 

Landelijk gemiddelde: 7,6.

Projectteam Rembrandtpark Willem Henselmans (Projectleider The Joan I + II)
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Een Best Practice is altijd uniek en vernieuwend. 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 collega bouw- en infrabedrijven. 
Zij kunnen zelf een soortgelijke maatregel op hun eigen 
project invoeren. 

Dit jaar zijn maar liefst 10 Best Practices erkend, verdeeld over

9 projecten. Hier op een rijtje, op de website vind je meer informatie. 

Project Wonderwoods -  

Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f. 

BEST
PRACTICES

2021
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Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f. heeft de 

omgevingsscan verder uitgewerkt op specifieke 

issues, waardoor maatwerk wordt geleverd, zoals 

onder andere beschreven in het ‘Circulatieplan’. Dit 

plan is opgesteld door Mijksenaar, een ontwerp- 

en adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in 

wayfinding. Zij hebben bijvoorbeeld de routing 

van Schiphol Airport opgesteld. Middels duidelijke 

bebording, belijning op de weg, pictogrammen, 

routebeschrijving en aanvullende informatie wordt 

aan het bouwverkeer aangegeven welke van de 

drie toegangspoorten en (toegekende) losplaats 

genomen moet worden. Door deze maatregelen 

kan het bouwverkeer elkaar niet passeren. Deze 

vorm van wayfinding wordt doorgetrokken op de 

bouwplaats en in de keten.  

Project: Wonderwoods

In:  Utrecht

Door: Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f. 

Omgeving

BEST
PRACTICES

2021

Op de bouwplaats is beperkte ruimte beschikbaar 

voor bouwverkeer, opslag van materialen en 

afvalcontainers. Om gebruik te maken van de 

beschikbare ruimte zijn twee torenkranen op een 

verhoging geplaatst, waardoor bouwverkeer onder 

de kranen door kan rijden.

Project: Wonderwoods

In:  Utrecht

Door: Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f. 
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Goossen Te Pas Bouw B.V. maakt gebruik van een 

speciaal looprooster dat in- en uitgeschoven kan 

worden en op de drempel van de opening kan worden 

gelegd. Dit looprooster is geïntegreerd in het steigerwerk 

en voorkomt val- en struikelgevaar bij het in- en uitlopen 

op plaatsen waar regelmatig incidenten plaatsvinden.  

Project: 14 won. Groenrijck, Haaksbergen

In:  Haaksbergen

Door: Goossen Te Pas Bouw B.V.

Bij dit project worden near-misses -die een high 

potential zijn- altijd onderzocht. Hiervan wordt een 

rapportage gemaakt die wordt doorgesproken met alle 

uitvoerders, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. 

Project: Nieuwbouw kantoren 6KLM

In:  Veldhoven

Door: BMV

Als één van de eerste van alle VolkerWessels- 

ondernemingen houdt Visser & Smit Bouw B.V. 

zogenoemde WAVE opstartsessies, met als doel het 

projectteam van The Joan I, de afgevaardigden van 

partners en de onderaannemers keuzes te laten maken 

over de vorm en inhoud van het veiligheidsbewustzijn 

van alle bouwplaats medewerkers en de veiligheid 

tijdens de uitvoering. Hieruit volgt een Commitment-  

en Actieplan. Iedereen die aanwezig is en de 

afspraken onderschrijft, ondertekent de opgestelde 

WAVE-doelstelling voor de uit te voeren werkzaam-

heden. 

Project: The Joan I + II

In:  Amsterdam

Door: Visser & Smit Bouw B.V.

Veilig
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Bij dit project is een passief Exo-skelet beschikbaar 

om medewerkers fysiek te ontlasten. Het geeft 

fysieke steun, verlaagt werkbelasting en vermindert 

vermoeidheid bij een deel van de activiteiten. 

Project: Rembrandtpark

In:  Amsterdam

Door: Dura Vermeer Onderhoud/

  Renovatie Midden West

Vakmensen

Voor de prefab gevelpanelen is een hijskar 

gemaakt. Deze begeleidt de geveldelen bij het 

ophijsen vanaf het maaiveld. Door de hijskar 

om de gevelelementen te plaatsen, worden de 

gevelelementen van onder tegengehouden, waar- 

door deze van boven heel geleidelijk eruit 

getild kunnen worden. Hierdoor hoeven bouw- 

plaats medewerkers de last niet te begeleiden. 

Project: ASML gebouw 3

In:  Veldhoven

Door: Stam + De Koning Bouw B.V.

BEWUSTE BOUWERS 15



KWS Infra Amsterdam zet op locatie een multi-inzetbaar 

stroompunt in, genaamd WATTSUN, voor zowel de schaftkeet, 

bekabelde materieelstukken als voor het bijladen van accu’s. 

Hierdoor kan KWS Infra Amsterdam ongestoord en emissievrij 

op de werklocaties de werkzaamheden uitvoeren.                         

Project: Maaiveld inrichting en

  kadeconstructies Houthaven

In:  Amsterdam

Door: KWS Infra Amsterdam 

Milieu
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Over de inrichting van de bouwplaats is van tevoren 

goed nagedacht. Het bouwterrein is voorzien van 

halfverharding, straatverlichting en een drainagesysteem 

dat het teveel aan regenwater afvoert, zodat de 

grondwaterstand op peil blijft.

Project: Lidl DC Almere

In:  Almere

Door: Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

Om schade tijdens de bouw te voorkomen, is het 

gebruikelijk dat betonnen trappen en/of trapdelen 

tijdens het bouwproces worden beschermd. In 

plaats van vloerbedekking of trappen afdekken met 

hout/MDF, zijn bij dit project alle trappen beschermd 

met een milieuvriendelijke, vloeibare beschermfolie. 

Het materiaal is gemaakt van ge-upcyclede 

grondstoffen, oftewel grondstoffen die hoogwaardig 

hergebruikt worden uit oude materialen.

Project: Eenhoornterrein

In:  Amsterdam

Door: ERA Contour B.V.

Verzorgd
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VOORBEELDEN
OMGEVING VEILIG VAKMENSEN MILIEU VERZORGD

In 2021 signaleerden onze auditors weer veel Goede Voorbeelden op de bouw-
plaatsen van onze deelnemers. De ene keer is het iets praktisch, de andere 
keer iets vernieuwends. Soms zit de kracht in de eenvoud, een andere keer 
weer in een uitstekende aanpak. In alle gevallen is een Goed Voorbeeld op  
één van de vijf pijlers van de gedragscode zeker iets dat toegepast kan worden 
door collega bouw- en infrabedrijven.

In 2021 hebben we in totaal 116 Goede Voorbeelden gekenmerkt. Op de volgende pagina's zie je 

een selectie Goede Voorbeelden. Alle Goede Voorbeelden vind je op onze website. 
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Bewoners kunnen ten tijde van de verduurzamings-

werkzaamheden gebruikmaken van een speciaal in-

gericht badhuis bij de flats, waarin zich een rustunit 

en wasmachine-, douche- en toiletruimtes bevinden. 

Project: 3 Hoge ERA’s - Ommoord Rotterdam

In:  Den Haag

Door: Team ERAflats Smits ERA V.O.F. 

Met het bord 'Wijnen Contactpersonen' bij de toe-

gang van de bouwplaats zijn de contactmogelijk- 

heden heel laagdrempelig gemaakt. Hierop staan  

alle mobiele nummers van contactpersonen be-

noemd. Deze manier van communiceren (duidelijk, 

informatief en in huisstijl is een goed voorbeeld.

Project: DC Belfeld

In:  Belfeld

Door: Wijnen Bouwgroep B.V. 

Het vouwhek aan de Croeselaan bespaart ruimte 

en is sneller te openen en te sluiten, waardoor 

bouwverkeer sneller op en af kan rijden.    

Project: Wonderwoods

In:  Utrecht

Door: Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f. 

Bij de ingang van de bouw staat een bord “Melden 

bij uitvoerder”. Dit bord is voorzien van een nummer 

en foto van de uitvoerder.

Project: Nieuwbouw Winterwarm Winterswijk

In:  Winterswijk

Door: WBC Bouw B.V. 

Omgeving
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Voor voetgangers zijn over het hele bouwterrein 

speciale looppaden (afgezet met kunststof barriers) 

gemaakt. Aan het einde/begin van ieder looppad 

staat een afsluitbaar hek en hangen borden met 

duidelijke veiligheidsinformatie.

Project: Innocent Drinks - The Blender

In:  Rotterdam - Europoort

Door: Fresh Trading Manufacturing B.V.

Een medewerker van Koopmans Bouw B.V. heeft een 

betonsticker ontworpen om gevaarlijke situaties bij 

het weghalen van schoorpalen bij topelementen te 

voorkomen. Alleen de uitvoerder geeft goedkeuring 

om de schoren te verwijderen, zodat de situatie in 

veiligheid wordt uitgevoerd.

Project: 32 woningen Blaricummermeent 

In:  Blaricum

Door: Koopmans Bouw B.V.

Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V. heeft langs 

het naastgelegen fietspad extra led-verlichting op-

gehangen om de (sociale) veiligheid te waarborgen. 

Project: Kavel Z4

In:  Amsterdam

Door: Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.

Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. heeft een VIP-

programma ingebed onder de medewerkers en 

breidt dit uit naar de onderaannemers. Zo wordt 

periodiek een veiligheidsontbijt georganiseerd voor 

alle onderaannemers om meer bewustwording te 

creëren.

Project: Herbestemming complex ’t Hoogt 2-10

In:  Utrecht

Door: Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.

Veilig
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Voor de betonvlechters is een soort tafel gemaakt, 

zodat zij rechtop kunnen staan tijdens het prefab 

vlechten.

Project: Vernieuwbouw Van der Valk Schiphol

In:  Hoofddorp

Door: Pleijsier Bouw Genemuiden B.V.

Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. doet veel 

renovatiewerk en heeft daarom vaak te maken met 

specifieke werkzaamheden die medewerkers onder 

de knie moeten hebben. Een Goed Voorbeeld is 

de 'Masterclass Metselen' die Nico de Bont heeft 

georganiseerd. Bij een oud gebouw met een 

moeilijke metselstructuur hebben ze niet alleen al 

hun eigen metselaars langs laten komen, maar ook 

andere (onder)aannemers die in deze branche 

zitten. 

Project: Breda Botanique

In:  Breda 

Door: Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.

De Vries en Verburg Bouw B.V. heeft voor medewer-

kers een veiligheidsflyer in pocketformaat opgesteld 

met basisregels, gevarensymbolen, algemene regels 

in de vorm van tekeningen en noodgevallen. Deze 

veiligheidsflyer heeft een handzaam formaat en is 

voorzien van veel tekeningen.

Project: DC Distripark Maasvlakte West 

In:  Rotterdam 

Door: De Vries en Verburg Bouw B.V.

Vakmensen
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De resultaten van monitoring en meting van het 

verbruik worden op een groot bord bij de entree 

van de bouwplaats gepubliceerd en zijn hiermee 

zichtbaar voor de omgeving.

Project: Mirastar Schiphol Trade Park   

  Hoofddorp

In:  Hoofddorp

Door: DIJKHAM bouw bv

De diverse afvalcontainers op dit project zijn bebord 

met tekst (NE-EN-DU) en plaatjes. Hierdoor weet 

iedereen in welke container het betreffende afval 

moet. De bedankt-tekst (ook in NE-EN-DU) voor het 

correct scheiden is zeker een vermelding waard.

Project: Nieuwbouw Gemini College

In:  Ridderkerk

Door: Slokker Bouwgroep B.V.

Milieu

Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. maakt gebruik 

van WasteBasedBricks, een innovatief product. Dit 

zijn bakstenen gemaakt van afgedankte bakstenen, 

wastafels, oude tegels, oude keramische kozijnen 

en/of zelfs glas.  

Project: Amsterdam, City Icoon

In:  Amsterdam

Door: Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.
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In overleg met de bewoner waar de bouwkeet deels 

voor het raam is geplaatst, is een door de bewoner 

verstrekte vakantiefoto op de zijwand van de keet 

geplaatst. De bewoner geniet van het uitzicht en 

mijmert nog dagelijks over de vakantie. 

Project: Uitbreiding reguliere uitgangen RET

  metrostation Leuvehaven Rotterdam

In:  Rotterdam 

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

Op de bouwplaats is een spuitplaats ingericht om 

vrachtwagens te ontdoen van modder, alvorens 

deze weer de openbare weg opgaan. 

Project: Hoofdstation Groningen 

In:  Groningen

Door: Strukton Civiel B.V.

Naast verzorgd, ook ontzorgd: het voorraadbeheer 

wordt door Isero (groothandel voor bouwbeslag, 

gereedschap, bevestigingsmiddelen, klein materiaal, 

werkkleding en PBM) bijgehouden en aangevuld als 

de minimale voorraad in zicht komt. Hiervoor is een 

container geplaatst. Vermeldenswaardig: aanvoer 

met elektrisch vervoer.

Project: Kavel A Bajeskwartier Hotel Jansen

In:  Amsterdam  

Door: Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

In de zaagkeet is een extra vloer gelegd, waardoor 

leidingen onder de vloer lopen. Dit creëert extra 

veiligheid voor de medewerkers en ziet er ook nog 

eens verzorgd uit. 

Project: Renovatie wooncomplex State   

  Hillegersberg Rotterdam

In:  Rotterdam

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

Verzorgd
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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, 

laagdrempelig en een continue proces. De meldingen én de 

reactie van het bouwbedrijf op de melding zijn gedurende de 

bouwperiode voor iedereen zichtbaar. 

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. 

Meldingen in 2021
In 2021 zijn in totaal 1.100 meldingen gemaakt. Nog niet 

eerder zijn in een jaar zoveel meldingen binnengekomen. 

In maart liepen de coronabesmettingen flink op en was de 

derde golf een feit. Vanuit de overheid kwamen voorlopig 

geen versoepelingen, maar juist een voortzetting van de 

2019 2020 2021

1. geluid geluid geluid

2. omgevings- en bezoekersveiligheid omgevings- en bezoekersveiligheid omgevings- en bezoekersveiligheid

3. bereikbaarheid licht, elektriciteit en energie licht, elektriciteit en energie

4. licht, elektriciteit en energie bereikbaarheid bereikbaarheid

5. verzorgdheid verzorgdheid verzorgdheid

Totaal aantal meldingen per maand in 2021
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lockdown en mensen moesten evenals het jaar ervoor 

noodgedwongen thuis blijven en/of thuiswerken. Wederom 

werden zij, misschien zelfs meer dan anders, geconfronteerd 

met de bouwwerkzaamheden die gelukkig wel onverminderd 

doorgingen. 

- Website en app zorgen voor interactie tussen aannemers en omgeving.

MELD HINDER OF TIPS VIA 
VERBETERDEBOUW.NL
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Via Verbeterdebouw.nl wordt veel hinder gemeld, maar er worden zeker ook complimenten gegeven. 
Een mooie manier om de bouwplaats medewerkers in jouw omgeving in het zonnetje te zetten!

COMPLIMENTEN 

“MOOI, de weerkaatsing van de zon  
op de kroon!!!!

Project: De Zalmhaven 

Bouwer: BAM Bouw en Techniek Grote Projecten

“Beste dames en heren, wij zien vanaf  
9 hoog alles gebeuren bij de bouw  
van de Hazelaar.Onze complimenten, 
keurig aan het werk.”

Project: ORC De Hazelaar

Bouwer: BAM Bouw en Techniek regio Zuidwest

“Beste, allereerst wil ik je bedanken 
voor het telefoongesprek als reactie 
op mijn melding t.a.v. lichtoverlast. Het 
geeft aan dat jullie de klachten serieus 
nemen. Nogmaals bedankt dat jullie de 
klachten serieus nemen, snel (telefonisch) 
reageren, en (zelfs) meedenken met de 
omwoners.”

Project: De Cooltoren

Bouwer: Ballast Nedam Bouw & Ontwik. Spec 

Projecten
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IN HET KORT

2021

366

61

295

171
291

116

71
10

452

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 2021
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MEDIA

VOOR EN DOOR ANDEREN

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

Bewuste Bouwers is ook afgelopen jaar zichtbaar geweest in verschillende media, om anderen te  
inspireren. Anderen hebben op hun beurt ons weer geïnspireerd. Dankbaar dat veel gastbloggers  

via Bewuste Bouwers hun verhaal wilden delen. 

Hier een greep uit columns, gast-

blogs en artikelen. Alle nieuws-

berichten 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.

Innovatiehub BuildinG 

sluit zich als netwerk-

partner aan bij Bewuste 

Bouwers.

Beelen.nl als eerste recycler 

aangesloten bij Bewuste Bouwers.

Bewuste Bouwers @Bewustebouwers Bewuste Bouwers bewustebouwers
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“Als we vandaag niet nadenken 
over morgen,  staan we morgen 
op achterstand.”

Aernout van der Bend is sinds 2017 Algemeen  
Directeur van Next Generation Infrastructures,  
NGinfra. Hij vertelt ons over het werk van NGinfra, 
de opgaven waar hij tegenaan loopt en de toe-
komst voor de infrastructuur.

“NGinfra is een samenwerkingsorganisatie van nationale infra-

structuurbeheerders uit verschillende netwerken. Wij hebben 

momenteel partners op wegen, spoorwegen, vaarwegen, 

energie-infrastructuur, drinkwaterinfrastructuur, haveninfra-

structuur en luchthaveninfrastructuur. En die samenwerking 

zie je eigenlijk nog nergens anders in de wereld. Onze part-

ners, Rijkswaterstaat, ProRail en Vitens, Alliander, Schiphol en 

het Havenbedrijf van Rotterdam, komen allemaal dezelfde 

uitdagingen tegen en beheren allemaal netwerken. Netwerken 

die nauw verweven zijn met elkaar. Geen enkel netwerk ligt los 

van een ander netwerk en daar moet veel meer rekening mee 

gehouden worden. En dat is wat wij bij NGinfra stimuleren.” 

De waarde van infrastructuur gaat veel verder dan 
economie
“Er zijn drie punten die wij over het voetlicht willen brengen; 

hoe goed onze infrastructuur eigenlijk al is, hoe je nog meer 

rendement uit je planning haalt en welke waarde infrastructuur 

toevoegt aan de maatschappij. We zijn gewend om de waarde 

van infrastructuur uit te drukken in economische waarde, maar 

NGinfra is sinds vorig jaar ook bezig met het Verbond Brede 

Welvaart om te laten zien dat infrastructuur nog veel meer 

toevoegt aan de maatschappij op andere kapitalen, zoals op 

sociale waarden, ontwikkelingswaarde, klimaat, werkgelegen-

heid, milieu en energie.”

De Nederlandse infrastructuur staat aan de top van 
de wereld
“Ik start mijn praatjes vaak met de volgende opsomming: ‘Als je 

wakker wordt, doe je het licht aan en neem je een slok water. 

Je maakt gebruik van het sanitair, pakt je telefoon erbij en 

checkt het internet. Je doet een belletje en vervolgens pak je 

de fiets, de auto of het openbaar vervoer. Daarmee rijd je zo 

naar Schiphol en vlieg je naar alle landen in de wereld. On-

dertussen is het pakketje dat je in het weekend hebt besteld 

aangekomen in de haven van Rotterdam en dat ligt diezelfde 

middag nog thuis op de mat.’ Dit scenario vinden we heel 

normaal, maar dat is niet normaal. Daar moet je heel veel voor 

doen. Sterker nog, Nederland is eigenlijk het enige land waar 

dit kan, waar infrastructuur beschikbaar is met een zeker-

heidspercentage van meer dan 98 procent voor alle soorten 

infranetwerken. Nederland staat in de top van de wereld wat 

betreft infrastructuur. Op de Global Competitiveness Index van 

het World Forum staan wij tweede, achter Singapore. In het 

vrije westen zijn wij nummer 1. Onze stevige infrastructuurbasis 

heeft ons ver gebracht als land en dat willen we ook graag zo 

houden.”

De toekomstvisie ontbreekt
“We heten niet voor niets Next Generation Infrastructures, we 

kijken naar infrastructuur voor de volgende generaties, voor 

de toekomst. Infrastructuur is niet duur, maar wel kostbaar en 

het ligt er langjarig. Wat wij nodig hebben is een toekomstvisie. 

Als je beter weet waarvoor je infrastructuur aanlegt, creëer je 

meer impact. Helaas ontbreekt het momenteel aan die visie. 

Beheerders zijn gewend om een knelpunt in het netwerk zelf 

op te lossen. Iedereen heeft eigen budgetten en aansturings-

lijnen, governance en toezichtsorganen. De oplossing komt 

weinig buiten de eigen grenzen, dat is zonde en moet wat ons 

betreft anders. 
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Om een voorbeeld te geven van een situatie waarin het fout 

ging; Schiphol kampte in 2018 met een elektriciteitsstoring 

waardoor computers tijdelijk uitsloegen. Hierdoor werkte het 

bagage-afhandelingssysteem niet meer en konden mensen 

niet meer vliegen. Daarop is ProRail gevraagd om de treinen 

naar Schiphol stop te zetten. Vervolgens waren reizigers bang 

dat zij hun vlucht zouden missen en gingen massaal de A4 op 

naar Schiphol. De politie en Rijkswaterstaat hadden ondertus-

sen de afrit naar Schiphol afgesloten. En wat was de reactie 

van de bezorgde reizigers? Zij werden afgezet op de snelweg 

en gingen met hun koffers richting Schiphol wandelen. En zo 

fiets je in één keer van kwaad tot erger. Het was een elektri-

citeitsstoring die vrij kort duurde, maar met alle gevolgen van 

dien. En dan zie je maar weer hoe alles met elkaar verweven 

is en hoe belangrijk het is om samen op te trekken, zeker als 

je kijkt naar de grote transities waar we voor staan, zoals de 

energietransitie, klimaatverandering, digitalisering en de wo-

ningopgave.”

Bouwen kan niet zonder infra
“En over de woningopgave gesproken; diverse politieke partijen 

willen 1 miljoen woningen bouwen tegen 2030 en het gevaar 

dreigt dat deze allemaal in de Randstad gebouwd worden, 

onder NAP. Terwijl we ook te maken hebben met een zeespie-

gelstijging en veranderende grondwaterstanden. En dan moet 

de helft van de woningen ook nog in de grote steden komen, 

in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, omdat daar 

veel infrastructuur en goede voorzieningen zijn. Wat wordt 

vergeten is om de checkvraag te stellen of de infrastructuur 

wel voldoet. Als je rond Amsterdam 200.000 woningen bouwt 

en niet luistert naar het energiebedrijf dat roept dat met het 

bestaande netwerk het in de nieuwe situatie misschien net kan 

voldoen aan 17 procent van de behoefte, dan loop je klem. 

Ook hieruit blijkt dat eerst een visie geformuleerd moet wor-

den. Waar willen we wonen, leven, werken, recreëren en be-

wegen? Dan kan daarna passende infrastructuur toegevoegd 

worden, zonder dat men een eigen probleem oplost en daar 

een probleem voor een ander mee creëert. Als je het op die 

manier bekijkt dan vallen de puzzelstukjes beter op zijn plek. 

Het grootste probleem is dat we de puzzel nu niet maken.”

Neem een voorbeeld aan het nationaal Deltapro-
gramma
“Als je kijkt naar een sector waar wel gewerkt wordt op de 

lange termijn en met een toekomstvisie, dan is dat in het na-

tionaal Deltaprogramma. Zij zijn bezig met plannen voor over 

50, 100, 150, 200 jaar. Dat willen wij ook voor de infrastructuur. 

Een partij die verder staat van de dagelijkse politiek en over 

sectoren heen een visie ontwikkelt. Met de brede welvaart van 

de maatschappij als focuspunt.” 

Nieuwe aanpak, nieuw leiderschap
“Voor die eerste stap naar een toekomstvisie is leiderschap 

nodig. Vandaar dat wij ook de InfraTrends van 2022 het thema 

‘Nieuwe aanpak, nieuw leiderschap’ hebben gegeven. Als je 

impact wilt hebben en rekening wilt houden met uitdagin-

gen die vragen om een andere manier van denken, dan heb 

je leiders nodig die dat durven. Je hebt leiders nodig om die 

transitie op gang te brengen. We hebben deze leiders al op 

verschillende plekken zitten. Ook in het bestuur van NGin-

fra. Daarin wordt vaak gezegd dat je jouw kleinkinderen wilt 

kunnen uitleggen wat jij gedaan hebt toen het echt moest. Dat 

is wat wij zoeken in nieuw leiderschap; richting geven aan de 

maatschappij. Je bewust zijn dat, als je op een positie zit waar-

mee je een verandering kunt bewerkstelligen, je dat ook min of 

meer verplicht bent om te doen.”

Als ik de toekomstvisie mag formuleren, dan…
“Dan zou ik in de Randstad de woningbouwopgave verminde-

ren en opschuiven naar het oosten van Nederland, waar wél 

ruimte is. En opnieuw kijken naar de vervoersconcepten die je 

in de toekomst wilt hanteren. 

In het zuidelijke deel van de Randstad heb je twee werkste-

den, Rotterdam en Den Haag, en een aantal forensensteden 

waar geslapen wordt, zoals Zoetermeer, Alphen aan den Rijn 

en Gouda. Daar kun je op dit moment geen rondje met het 

openbaar vervoer maken, omdat er stukjes spoor ontbreken. 

Als je die stukjes toevoegt, dan kun je een rondje maken. En 

dan vervoer je mensen gemakkelijk van bed naar werk en vice 

versa, met in het midden het Groene Hart als recreatieom-

geving. Vanuit die visie kun je bepalen wat je wilt bijbouwen 

rond het spoor, zodat het spoor optimaal benut wordt en 

mensen kunnen voldoen aan hun behoefte om te wonen, 

leven, werken, recreëren en bewegen. Ditzelfde concept kun 

je ook toepassen op andere delen van Nederland. En dat 

betekent gelijk wat voor het aantal wegen dat je nodig hebt. 

Als mensen minder gebruik hoeven te maken van wegen voor 

korte afstandsrelaties, dan speel je die weg vrij voor lange 

afstandsrelaties, zonder dat je daar nieuwe wegen voor hoeft 

aan te leggen. En dan kun je ook kijken waar je energie opwekt 

en opslaat. En of er genoeg drinkwater op die plek is.

Ik zeg niet dat dit de oplossing is, maar wel dat je het moet 

onderzoeken. Mijn vader heeft eens een slagzin ingeleverd 

voor Oxfam Novib en die luidde; ‘Mijn naam is vandaag en als 

ik niets te eten krijg, heet ik morgen gisteren’. En dat geldt ook 

voor de infrastructuur en bouwwereld in het algemeen. Als we 

vandaag niet nadenken over morgen, staan we morgen echt 

op achterstand.”
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Hoe kijken jullie terug op 2021?
Ilja: “2021 was een jaar in beweging. Corona was niet meer 

nieuw en toch merkte ik dat het ons af en toe overviel. We 

gingen door met hetzelfde enthousiasme als de jaren ervoor 

en hebben zelfs de gedragscode vernieuwd om zo nog beter 

aan te sluiten op de werkelijkheid. De bouwlust en de bouw-

drive is naar mijn mening nog meer dan ooit aanwezig. Dat 

is ook wel nodig met alle nieuwe uitdagingen waar de markt 

voor staat; minder tijd, een tekort aan mensen en materialen. 

Zij werden toch weer op een andere manier gechallenged dan 

daarvoor.” 

Nico: “2021 was zeker een jaar van verdere groei. Niet alleen 

groei in het aantal en de omvang van activiteiten, maar zeker 

ook in de kwaliteit van Bewuste Bouwers. En dat vind ik, on-

danks alle beperkingen die corona ons toch her en der heeft 

opgelegd, een hele prestatie. Daar wil ik Bewuste Bouwers en 

met name het kernteam van harte mee feliciteren en compli-

menteren.”

Jij gaf het al aan Ilja; de sector staat voor veel uitda-
gingen. Welke ontwikkelingen zijn volgens jullie van 
belang voor Bewuste Bouwers? 
Ilja: “De belangrijkste ontwikkeling voor Bewuste Bouwers is wat 

mij betreft veiligheid. Bewuste Bouwers steekt in op omgevings-

veiligheid en dat heeft directe invloed op de veiligheid op de 

bouwplaatsen. Ook het verduurzamen van de bouwplaatsen 

zie je steeds meer terug. Maar het gaat vooral om de mensen 

op de bouwplaats en de manier waarop ze met elkaar waarbor-

gen dat er mooie producten komen en ook nog op een goede 

manier. De "war on talent" buiten en de diversiteit die we steeds 

meer zien op bouwplaatsen blijven aandacht vragen om dit ook 

te kunnen waarborgen.”

Nico: “De verduurzaming van de bouw is ook echt een hele be-

langrijke. Ik ben blij om te zien dat veel opdrachtgevers, voor-

al overheidsopdrachtgevers, in de afgelopen jaren meer oog 

hebben gekregen voor bouwwerken die tot stand komen op 

een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat verder gekeken 

wordt dan een goede prijs en ook de juiste mensen en materia-

len worden gezocht om dit voor elkaar te krijgen.”

Nico de Vries 

(Bestuursvoorzitter) 

Ilja Werkhoven 

(Voorzitter Raad van Advies)

2021: wederom een bijzonder en onvoorspelbaar 
jaar voor iedereen. Ook voor Bewuste Bouwers. 
Toch deden we er wederom alles aan om onze 
deelnemers te ondersteunen en elke dag bij te 
dragen aan het helpen verbeteren van het imago 
van de sector. Er is hard gewerkt aan de herijking 
van de Bewuste Bouwers-gedragscode, er zijn 
mooie bijeenkomsten georganiseerd en de basis 
is gelegd voor een gloednieuwe website. Allemaal 
mooie ontwikkelingen die wij voortzetten in 2022. 
We spreken Nico de Vries (bestuursvoorzitter) en 
Ilja Werkhoven (voorzitter Raad van Advies) over 
de ontwikkelingen binnen Bewuste Bouwers het 
afgelopen jaar en hun ideale toekomstbeeld voor 
de organisatie. 

EEN BLIK OP 2021: 

EEN JAAR VAN 
VERDERE GROEI
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Jullie noemen een aantal belangrijke ontwikkelin-
gen, maar waar gaat jullie hart nu echt sneller van 
kloppen?
Nico: “Nou, ik ben benieuwd naar jouw kloppend hart, Ilja.”

Ilja: “Groter, hoger, andere materialen! En dat vraagt wat van de 

mensen. En daar zie ik een rol voor Bewuste Bouwers. De op-

gaven die er liggen moeten we met elkaar en in interactie met 

de omgeving oplossen. En daarbij is goede communicatie met 

de omgeving in het productie- en bouwproces cruciaal. Het hit-

tebestendig maken van een stad doe je niet alleen, maar mét 

de omgeving. Het is belangrijk dat bouwbedrijven die samen-

werking goed inkapselen tijdens die eerste fasen, zowel voor als 

tijdens de bouw. Bewuste Bouwers levert met de gedragscode 

echt een belangrijke bijdrage om de uitvoering hiervan goed en 

sensitief te laten verlopen.”

Nico: “Ik word er wel warm van als Bewuste Bouwers er weer 

een aantal bedrijfsdeelnemers bij krijgt en het aantal projecten 

weet te vergroten. En er nog meer gemeenten en overheidsop-

drachtgevers aansluiten die zeggen: ‘Ja, deze manier van werken 

schrijven wij voor. Wij willen dat al onze bouwers zijn aangeslo-

ten bij Bewuste Bouwers.’ Dat de club waar we het voor doen 

hechter en groter wordt. Dat zou ik heel mooi vinden.”

Als we elkaar volgend jaar weer spreken, wat hoop 
je dan te kunnen zeggen in jouw terugblik op 2022?
Nico: “Ik vind dat we ambitieus moeten zijn in het leven, maar je 

moet ook realistisch zijn. Het is fijn als we volgend jaar op 2022 

terugkijken en kunnen zeggen: ‘Nou, we zijn weer gegroeid. De 

club is weer een beetje hechter geworden. Er zijn contacten bij-

gekomen. Het netwerk heeft zich verdicht.’” 

Ilja: “Én dat we een nog veel sterkere toevoeging leveren op lo-

pende normeringen, zoals de Veiligheidsladder, de Governance 

Code Veiligheid in de Bouw en de Omgevingswet. Dat we nog 

meer laten zien hoe groot de impact van Bewuste Bouwers is op 

de bouwbedrijven en daarmee op de maatschappij in het ge-

heel. Dat is wat Bewuste Bouwers natuurlijk al vanaf 2010 heeft 

ingezet. Het zou fantastisch zijn als bouwbedrijven zeggen: ‘het 

is voor ons echt niet moeilijk om op deze bewuste manier te 

werken of leg de lat nog maar wat hoger, want ik wil laten zien 

dat ik écht alles op alles zet om de gedragscode te integreren en 

de bouw te verbeteren.’” 

Nico: “Daarbij moeten we ons ook voortdurend blijven realise-

ren dat we er zijn voor de bouwers, de club die ons steunt en 

ons in feite draagt. We zijn er om die bedrijfstak te helpen een 

stukje beter te worden. En dat moeten we ons écht blijven re-

aliseren.” 

Hoe wil je die impact nog meer etaleren?
Ilja: “Volgens mij kun je de impact van Bewuste Bouwers echt 

alleen buiten laten zien. Dat je ziet dat alles onder controle is 

als je langs een bouwplaats loopt. Dat je ziet dat de mensen 

daar met plezier hun vakmanschap uitoefenen en dat je het 

vakmanschap door de bouwwerken en over de plinten heen 

ziet klotsen. Dat mensen elkaar uitdagen om het nog mooier te 

doen en elkaar ook durven te wijzen op fouten.

De gedragscode biedt dat reflectiemoment, door er even de 

pijlstok in te steken. 'O ja, we doen het goed. Oh, hier kunnen 

we scherper zijn of zijn we een beetje laconiek geworden.' Dat is 

het zelfverbeterende effect wat in Bewuste Bouwers zit en ook 

de kracht van de gedragscode. Het is een aanjagersinstrument."

Nico, eerder zei je dat je realistisch wilt blijven als 
het gaat om jouw wensen voor 2022. Maar als je nou 
echt gaat idealiseren, wat is dan de stip op de hori-
zon?
Nico: “Die vraag kon ik verwachten! Als ik de stip op de horizon 

zet, dan is Bewuste Bouwers overbodig. Dan zijn alle bouwplaat-

sen model en hebben we onszelf overbodig gemaakt. Maar de 

boodschap blijft; we willen de bedrijfstak verbeteren. Een ge-

emancipeerde bedrijfstak worden, waarbij vraag en aanbod in 

de markt in evenwicht zijn. De bouw stelt zich vaak zo dienstbe-

reid op, dat ze vergeten om af en toe ook eens een keer nee te 

zeggen. Dat noem ik de emancipatie van de bedrijfstak. En daar 

zitten we nog volop in en daar zijn we nog lang niet. En Bewuste 

Bouwers is een instrument om te komen tot die betere en meer 

geëmancipeerde en volwaardige bedrijfstak.”

Ilja: “Ik hoop dat het zo ver komt dat de buurt ziet dat er iets ge-

bouwd gaat worden en dan een rij maakt met een applausma-

chine. ‘Yes! Ze komen en ze zijn van Bewuste Bouwers. Dit gaat 

goed!’ En dat de mensen appeltaart of zelfgebakken koeken ko-

men brengen. Dat je met enthousiasme wordt ontvangen. Als 

we daar zijn dan is het voor mij compleet.”

Nico: “Dat beeld heb ik inderdaad ook al heel lang, Ilja. En dan 

doe ik er nog een schepje bovenop. Wat zou het prachtig zijn 

als zo'n bouwplaats, zo’n bouwkeet, ook een beetje een buurt-

centrum is. Een inloopruimte waar de buurtbewoners een 

praatje kunnen maken en een kijkje kunnen nemen in de plan-

nen. Waar iemand van het bouwteam bezoekers vertelt over 

het bouwproject, met een kopje koffie in de hand. Dat is nog 

altijd een droom van mij.”

Ilja: “Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dus terugkomend op 

de eerdere vraag, daar gaan onze harten nou echt sneller van 

kloppen.”
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Om met de deur in huis te vallen: heb je zelf een 
hein en guus?
“Doorlopend! Wel duizend keer per dag. hein® is natuurlijk be-

dacht voor het issue veiligheid, omdat het gedrag en de hou-

ding ten opzichte van veiligheid op de bouwplaats nog veel 

aandacht behoeft. Maar het aanspreken van elkaar via de hein 

en guus-methode kun je ook gebruiken voor allerlei bedrijfs-

matige zaken. Om een voorbeeld te geven: ik moest voor de 

kerst een belangrijke email maken en uiteindelijk staat ‘ie, door 

alle drukte rondom het kerstreces, nu pas, drie werkdagen later, 

in concept klaar. Mijn hein® zei ‘je moet het maken, want het is 

een belangrijke mail’. Maar mijn guus zei ‘ach, dat komt later wel’. 

Zo blijkt al hoe vaak de situatie hein® versus guus voorkomt.  

Iedereen heeft een hein® en guus. Jij ook! Dat is het mooie van 

dit programma, dat het zo herkenbaar is en ook eenvoudig is 

om in de praktijk toe te passen.”

Was het vanzelfsprekend om hein® te implemente-
ren bij Kuijpers Bouw Heteren?
“Zeker niet. Ik was zelfs heel sceptisch, omdat er al zo veel pro-

gramma’s zijn op het thema veiligheid. Ik dacht: ‘hein®? Daar 

hebben we er weer één…’ Mijn scepsis schoof ik ook niet onder 

stoelen of banken. Dat komt denk ik ook door mijn leeftijd en 

ervaring. Ik heb al zo veel methoden geprobeerd om de veilig-

heid en het gedrag van de medewerkers op de bouwplaats te 

verbeteren, dat je het ook een keer moe bent. 

Na een bijeenkomst over hein® was ik toch overtuigd. En dat 

kwam door de vergelijking met de campagne Bob van de Rijks-

overheid. De uitdrukking ‘de Bob zijn’ of ‘Bob jij of Bob ik’ is nu 

zo ingeburgerd in de Nederlandse taal, dat vrijwel iedereen be-

grijpt wat je bedoelt. En die potentie zie ik ook in hein®. 

Er is een nieuw veiligheidsprogramma onder  
de zon, hein®. Het programma van Bouwend  
Nederland focust zich op gedragsverandering  
met betrekking tot veiligheid in de bouw en  
maakt gebruik van de namen hein® en guus en 
humoristische en aansprekende cartoons. hein® 
weet precies hoe te handelen, guus verzint daarbij 
de welbekende excuses: geen tijd, ik doe het wel 
even snel en het gaat vast goed zo; je kent het wel. 
Wij spreken Jan Kuijpers, directeur eigenaar van 
Kuijpers Bouw Heteren, over de implementatie van 
hein® binnen zijn organisatie.

HEIN, GUUS EN 
DE TOEPASSING IN 
DE PRAKTIJK

Jan Kuijpers over 
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Hoe zorgt Kuijpers Bouw Heteren ervoor dat hein® 
wordt omarmd?
“Het is een verandertraject en dat kost tijd. We zijn immers pas 

driekwartjaar onderweg. De bedenker van hein®, organisatie-

psycholoog Jules Heijneman, heeft ook vanuit dat perspec-

tief naar de opgave gekeken. Hij koos voor een laagdrempelig 

programma, waardoor het gemakkelijk te implementeren is. 

Gezien onze schaal hebben wij besloten om het programma 

bedrijfsbreed in te zetten. En ondertussen hebben we het met 

grote regelmaat over hein® en guus. Er is een jaarschema op-

gesteld, waarin iedere maand in het teken staat van een ander 

hein® en guus-thema. Zo is het thema voor januari veilig wer-

ken onder winterse weersomstandigheden. En elke vergadering 

starten we met een cartoon. Dit proces zetten we nu voort, zo-

dat het steeds meer gaat leven onder onze werknemers. Het 

streven is om ook de onderaannemers en andere partijen waar 

we mee samenwerken hierbij te betrekken, maar dat is een stuk 

lastiger omdat zij zich niet onder hetzelfde dak bevinden. We 

zijn wel samen met een installateur als nevenaannemer, een pi-

lotproject gestart met hein®. De reacties hierop waren zo posi-

tief dat er een tweede project komt. Wij werken veel met vaste 

partijen, iets wat in de bouw overigens veel te weinig gebeurt, 

en dat maakt het voor ons ook gemakkelijker om hein® bij hen 

te introduceren.”

Je gaf aan dat hein en guus met regelmaat bespro-
ken worden binnen Kuijpers Bouw Heteren, maar 
was het meteen zo gemakkelijk en hoe hebben de 
medewerkers er in eerste instantie op gereageerd?
“We hebben door de jaren heen een bedrijfscultuur gecreëerd 

waarin nieuwe programma’s vrij snel worden omarmd. Onze 

werknemers hebben een gezamenlijke visie en hein® sluit hier-

op aan. Die aansluiting en de toegankelijkheid van het program-

ma zorgden voor enthousiaste reacties bij onze werknemers. 

Toen wij 10 jaar geleden deelnemer werden van Bewuste Bou-

wers, ging het eigenlijk ook zo makkelijk, om diezelfde redenen.” 

Wordt hein® al genoeg meegenomen in de gedrags-
code van Bewuste Bouwers?
“Ik heb hein® destijds met Bewuste Bouwers besproken en 

daarin is de koppeling gemaakt met de pijler Vakmensen. Een 

vakman moet de taal hein®-guus meester zijn. Het moet de 

standaard worden in de bouw. Ondersteuning vanuit Bewuste 

Bouwers geeft hier een goede impuls aan. Het is voor nu te kort 

dag om Bewuste Bouwers hierop te beoordelen. Ik ben in ieder 

geval al zeer tevreden met de aandacht die Bewuste Bouwers 

eraan besteedt.”

Heb je een tip voor andere bedrijven in de branche 
die hein® willen implementeren?
“Het is, net als met veel andere dingen, een kwestie van doen. 

Als ik Jules Heijneman hoor praten, dan eindigt iedere zin met 

hein® of guus. Als je dat een week doet, dan gaat het bijna van-

zelf. Het is helemaal niet moeilijk. Maar je moet het wel planma-

tig in het bedrijf inbrengen, want het moet wel gestructureerd 

gebeuren. Zorg vooral dat je de tijd ervoor neemt. En gebruik de 

methoden die je aangereikt krijgt.”

Er zijn al veel programma’s over veiligheid. Kan 
hein® goed naast andere programma’s bestaan?
“Absoluut! Wat mij betreft is hein® een goede aanvulling. Een 

taal die naast alle andere veiligheidsprogramma’s bestaat. Je 

kunt het zelfstandig inzetten, maar ook als een instrument bin-

nen de bestaande veiligheidsaanpak.”

Heb je nog een nabrander? 
“Vanochtend luisterde ik naar een radioprogramma over de 

meest bizarre Nederlandse woorden. Daarin werd benoemd 

dat Nederland heel snel nieuwe woorden verzint. Booster bij-

voorbeeld, dat woord zouden wij voor deze tijd nooit gebruikt 

hebben, maar sinds een maand of vier hoor en zie je het ineens 

overal. Ik zou het fantastisch vinden als hein® en guus op die 

manier bouwbreed gebruikt worden, dat het niet meer weg te 

denken is uit de vocabulaire. En dat we misschien zelfs de Dikke 

Van Dale ermee halen. Op dat punt zijn we nog lang niet hoor, 

maar een goed begin is het halve werk. Het vuurtje moet eerst 

aan, anders wordt het niet warmer.”
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Nico de Vries
Bestuursvoorzitter

Koene Talsma
Bestuurslid

Fries Heinis 
Bestuurslid 

Leon Hendriks
Bestuurslid 

Ellis ten Dam 
Bestuurslid 

2021 was wederom een “Coronajaar”

Ondanks alle beperkingen en maatregelen is Bewuste Bouwers in 2021 weer 

gegroeid. Gegroeid in omvang en gegroeid in niveau; gegroeid in kwaliteit en 

in senioriteit.

Als voorzitter van het bestuur van Bewuste Bouwers ben ik trots op ons uit-

stekend en gemotiveerde team dat zich onder leiding van Anneke Witte on-

verminderd inzet om van Bewuste Bouwers een duurzaam succes te maken.

Anneke, Davina, Marco en Kathy: Bedankt.

Ook bij Bewuste Bouwers zagen we in 2021, dat in de bouw- en installatie-

sector de aandacht voor Veiligheid, Milieu en Omgeving verder is toegeno-

men. De aandacht voor deze onderwerpen zit inmiddels in het DNA van vele 

organisaties en bedrijven. Het is knap, hoe de organisatie van Bewuste Bou-

wers in deze moeilijke coronatijd mede hierop heeft kunnen blijven inspelen 

en hoe zij haar serviceverlening verder heeft uitgebreid.

De betrokkenheid, inzet en energie van de mensen in de bouwsector heeft 

gemaakt dat een lastig 2021 voor velen succesvol is geweest. Bewuste Bou-

wers groeit in de sector en resultaten zijn zichtbaar in de verdere professio-

nalisering van onze bedrijfstak. 

Onderwerpen als duurzaamheid, veiligheid en andere maatschappelijke the-

ma’s zijn van belang voor diverse stakeholders. Bewuste Bouwers werkt aan 

deze thema’s op een uitnodigende manier door te coachen en Best Practices 

te delen. Dat vind ik een mooie en positieve werkwijze om tijdens de uitvoe-

ring van werken vernieuwing op deze thema’s te realiseren. 

Maak kennis met de 

bestuursleden van 

Bewuste Bouwers. 

Zij blikken hier terug 

op het afgelopen jaar. 
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Voor ons allemaal was 2021 wederom een ‘Coronajaar’. Wat dan vooral opvalt 

is de wijze waarop wij als sector weer een jaar weten om te gaan met Covid. 

Niet altijd makkelijk. Maar met de vastberadenheid en positiviteit laten we 

een succesvol jaar achter ons. En bouwen we tegelijkertijd verder aan een 

sterke beweging. Die eer komt volledig toe aan alle deelnemers en het team 

van Bewuste Bouwers.
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Onverschrokken en innovatief blijkt de bouwwereld. De com-

plexiteit van de fase waarin we zaten (en nog zitten), de uitda-

gingen, het is ons gelukt.

Trots op de bouw!

Bewust bouwen wordt steeds belangrijker tijdens de bouwpe-

riode. Onze deelnemers ervaren dit al langere tijd. Goed dat 

opdrachtgevers dit ook steeds meer inzien. Bouwen doe je sa-

men!

In 2021 heeft de bouwsector weer laten zien dat ze flexibel met 

de omstandigheden om zijn gegaan. Niet altijd makkelijk, maar 

de bouw maakt het en daar mogen we trots op zijn!
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Anneke Witte
Directeur 

Marco Waarts
Coördinerend auditor

Kathy Westendorp
Officemanager

Davina Zabala 
Management-, marketing- en evenementenmedewerker;
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Ilja Werkhoven 
voorzitter RvA

Directeur NEVAP

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
Kwartiermaker / directeur 

Netwerkorganisatie West 

Friesland

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 R
A

A
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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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AUDITORS & 
MYSTERIEBEZOEKERS

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

Mark van Ommen
Auditor en

mysteriebezoeker

Mohamed Ballouti
Auditor en

mysteriebezoeker

Henri Meerwijk
Auditor en
mysteriebezoeker

Klaas Riphagen
Auditor en
mysteriebezoeker

Tony Nauta
Auditor en
mysteriebezoeker

Anica Kortland
Auditor en
mysteriebezoeker

Jan Koers
Auditor en
mysteriebezoeker

Theo Andreae
Auditor en
mysteriebezoeker

Gerrit Veenstra
Auditor en 

mysteriebezoeker

Bert den Ouden 
Auditor en 

mysteriebezoeker

Kara Bost
Auditor en 

mysteriebezoeker

John van Brussel
Auditor en

mysteriebezoeker

Gonny van Alewijk
Auditor en

mysteriebezoeker

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 2021 waren ook de volgende aauditors en mysteriebezoekers aan ons verbonden: Bas Doms, Evelyn Galsdorf, Helen van Buiten, 

Jolka Jakobs, Linda van de Sande en Rene Scheenaard. Wij danken hen voor hun inzet en enthousiasme.
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Aalberts Bouwgroep B.V. Bouwbedrijf 
M.J. de Nijs en Zonen

Den Ouden  
Aannemingsbedrijf b.v.

Giesbers Ontwikkelen
 en Bouwen

UBA Bouw B.V. Strukton Civiel

BVR Groep B.V.

DIJKHAM bouw bv GOLDBECK Nederland B.V.

K_Dekker Bouw & Infra B.V.

Max Bögl Nederland B.V.

Strukton Worksphere

Koninklijke VolkerWessels N.V.

De Klerk Werkendam

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

Pleijsier Bouwgroep B.V. Roelofs Groep

TBI Holdings
(TBI Bouw en TBI Infra)

Wijnen Bouwgroep B.V.

Baas B.V.

DEME Infra NL 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

Kuijpers Bouw Heteren

Bouwbedrijf Kreef B.V.

Van Spijker Infrabouw B.V.

Bouwbedrijf Vrolijk B.V.

Zwaluwe Bouw- en  
Aannemingsbedrijf

Bouwbedrijf Vrolijk

In 2020/2021 namen de volgende bedrijven deel als bedrijfsdeelnemer aan Bewuste Bouwers:
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A. Bunnik B.V.
Aanneemcombinatie FOR Building V.O.F.
Aannemersbedrijf Den Dubbelden B.V.
Aannemersbedrijf F.L. Liebregts B.V.
Aannemersbedrijf Lindeloof BV
Aannemerscombinatie Lindeloof-Van Dijk
Aannemingsbedrijf Houtman B.V.
Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V.
Aannemingsbedrijf Van der Meer
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Aarts Bouw
Alphons Coolen
ASK Romein Bouw B.V.
ASK-Romein Malle NV
AW Rijneveld Infra
AW Vessies Infra
Beens Groep B.V.
Blanksmabouw
BMV
Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V.
Bouwbedrijf Buiteveld
Bouwbedrijf De Langen & Van den Berg
Bouwbedrijf Huurman-Leiden
Bouwbedrijf Niersman B.V.
Bouwbedrijf Van Middendorp B.V.
Bouwbedrijf Wilmink & Oosterveld B.V.
Bouwc. H. van Steenwijk / Van Halteren
Bouwcombinatie Lorentz
Bouwcombinatie Scholtens-Toekomst
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Bouwonderneming Stout B.V.
Bouwreus B.V.
Burgland Bouw
Caspar de Haan B.V.
Center Parcs Europe N.V.
Cepezed bouwteam b.v.
Combinatie Mobilis Hegeman Elst
Combinatie NU
Combinatie Parkeergarage Leiden Dura Vermeer - Besix
Combinatie Trebbe Dura ENGIE v.o.f.
Cordeel Nederland B.V.
De Jong Zuurmond
De Vries en Verburg Bouw B.V.
Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V.
Dura Vermeer Bouw Midden West B.V.
Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.
Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV
Dura Vermeer Divisie Infra B.V.
Dura Vermeer Groep N.V.
Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten BV
Dura Vermeer Infra Regio Noord West
Dura Vermeer Onderhoud/Renovatie Midden West
Dura Vermeer Renovatie Midden West B.V.
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek
F.P.H. Ploegmakers B.V.
F5 Projectengroep B.V.
For Janssen V.O.F.
Fresh Trading Manufacturing B.V.
Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V.
Giesbers-Rotterdam Bouw B.V.
Gubbels Infra en Milieu B.V.

H. Mij. v.d.Elshout & De Bont WW B.V.
HBB Groep
Heembouw Bedrijfsruimten West B.V.
Heembouw Kantoren B.V.
Heembouw Roelofarendsveen B.V.
Heijmans Infra B.V.
Heijmans Infra B.V.
Heijmans N.V.
Heijmans Utiliteit B.V.
Homines Bouw B.V.
Hurks bouw & vastgoedontwikkeling
Innocent Drinks
Jansma Drachten B.V.
JdB Groep B.V.
Jorritsma Bouw B.V.
Jos Scholman Infra B.V.
KIM Nederland Holding B.V.
KlokGroep B.V.
Koninklijke Oosterhof Holman Infra B.V.
Krinkels B.V.
Kroeze Infra B.V.
Linneman Bouw en Advies
Moeskops' Bouwbedrijf B.V.
Nijhuis Apeldoorn
PHB De Combi B.V.
Plegt-Vos Bouwgroep B.V.
R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf B.V.
Reijrink Aannemersbedrijf B.V.
Roozen van Hoppe Bouw en Ontwikkeling
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.
Salverda Bouw
Schagen Infra B.V.
Schutte Bouwbedrijf
Sinkegroep Infra B.V.
Slokker Bouwgroep B.V.
SMT B.V.
SPIE
Swietelsky Rail Benelux B.V.
Ten Brinke Zuid
to Build B.V.
Trebbe Bouw B.V.
Trebbe Groep B.V.
Van Dijk Maasland B.V.
Van Gelder Rail B.V.
Van Heur Bouw & Onderhoud B.V.
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein b.v.
Van Wijnen
Van Wijnen Arnhem
Van Wijnen Dordrecht B.V.
Van Wijnen Groep
Van Wijnen Noord en Oost
Van Wijnen Weesp
Van Wijnen West
Vastbouw Oost B.V.
Vink Bouw Nieuwkoop B.V.
VORM 2050 B.V.
VORM Bouw B.V.
WBC Bouw B.V.
Wegenbouw Kurvers
Willems Bouwbedrijf B.V.
Windcombinatie Dura Vermeer-GMB
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NETWERKPARTNERS

Bewuste Bouwers is één van de ondertekenaars van de Green Deal 

Het Nieuwe Draaien. Het doel van deze Green Deal is het reduceren 

van schadelijke gassen door mobiele werktuigen. Bedrijven kunnen Het 

Nieuwe Draaien bijvoorbeeld toepassen als maatregel voor de pijler Milieu.

In 2021 waren de volgende netwerkpartners aangesloten bij Bewuste Bouwers: 

UITGELICHT

GREEN DEAL 
HET NIEUWE DRAAIEN

Bouwen met vertrouwen
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Zowel bedrijven als projecten kunnen deelnemen aan Bewuste Bouwers. De 
tarieven voor 2022 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. 

Alle bedragen zijn exclusief btw. 

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. 

Alle bedragen zijn exclusief btw. 
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DEELNAME ZO BOUWEN WE 
VOL VERTROUWEN 

DOOR IN 2022

Hoewel bijna een vanzelfsprekendheid, 

wil ik daar mijn waardering voor uitspre-

ken. En die waardering gaat verder dan 

wat we aan de buitenkant zien ontstaan. 

Dagelijks zijn de auditors en mysteriebe-

zoekers van Bewuste Bouwers getuige 

van de mate van inventiviteit en creativi-

teit op bouwplaatsen. En hoe de bouw 

daarin steeds weer een beetje meer 

bewust is gaan werken. Met meer be-

grip voor de omgeving, meer oog voor 

veiligheid en intussen zoekend naar toe-

passingen die ertoe doen om de grote 

opgaven aan te kunnen. De Goede Voor-

beelden en Best Practices zijn daarin rake 

wapenfeiten: respectievelijk signaleerden 

we er 115 en 10 in het jaar 2021. Wat daar-

in opvalt is, dat de meeste oplossingen 

zijn bedacht op de werkvloer: niet omdat 

dat moet, maar omdat men zich betrok-

ken voelt. 

 

Dit brengt 2022
Zo zien we zeker uit naar de waarne-

mingen in 2022. Onder een nieuw ka-

binet zullen mogelijk nog meer ambities 

worden gedefinieerd. Alles moet meer, 

beter, mooier, sneller (mind you; met 

minder geld, minder grondstoffen, min-

der vakmensen, maar wél duurzamer). 

Een ongelooflijk complex proces, waarin 

de bouw zich steeds weer laat zien als 

betrouwbare sector. Eén die het aankan! 

Vanuit Bewuste Bouwers doen wij er al-

les aan om dat in het voetlicht te plaat-

sen, zichtbaar te maken en daarmee de 

volgende generaties te motiveren voor 

een carrière in de bouw te kiezen. Dat is 

het paaltje dat we slaan voor 2022.

Kortom: wij gaan bewust voor een
succesvol bouwjaar!

Anneke Witte
Directeur Bewuste Bouwers

Aan het einde van het ene jaar en het begin van het nieuwe jaar is 
het bij veel organisaties de gewoonte terug en vooruit te kijken. Dat 
doen wij ook bij Bewuste Bouwers, tussen het afsluiten van boekjaar 
‘21 en de organisatie van het eerste event van ‘22 in. Als ik over mijn 
schouder terugkijk naar het bewogen jaar dat achter ons ligt, voel ik 
mij trots. Trots op een sector die de belemmeringen trotseert en met 
beperkte capaciteit enorme resultaten boekt. Deze machtig mooie 
bouwwereld die onverminderd doorgaat, iedere ochtend voor dag en 
dauw het gereedschap oppakt, het materieel aanslingert , de steigers 
opklimt, de kranen bestijgt, BLVC-plannen oplevert en de omgeving 
informeert over de werkzaamheden. Deze mensen creëren en realise-
ren gebouwen en infrastructuren die vele jaren dienst gaan doen. Dat 
deden ze de jaren die achter ons liggen en zullen dat ook de aanko-
mende jaren voor ons blijven doen. 
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EDUCATIEF 
PROGRAMMA
Een Bewuste Bouwer is zich bewust tijdelijk te gast te zijn in een omgeving en beseft 
gelijktijdig dat tijdens de bouwactiviteiten hinder veroorzaakt wordt. Vaak melden 
bouwbedrijven daarom hun bouwplaatsen aan bij stichting Bewuste Bouwers. Om 
zichtbaar te maken dat zij en hun medewerkers zich bewust zijn van de impact die zij 
hebben op de omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren, zij zorgdragen voor 
het milieu en goede zorg hebben voor de bouwplaats medewerkers tijdens de uitvoering 
van het project. Hierbij committeren zij zich aan de Bewuste Bouwers-gedragscode, die 
het hele team, van timmerman tot projectmanager, concrete handvatten biedt hoe zij 
bewust met oog voor omgeving, veiligheid, collega-bouwplaats medewerkers, milieu en 
verzorgdheid kunnen werken. Of wel: Bewuste Bouwer, Beste Buur.

De gedragscode
De gedragscode bestaat uit 5 pijlers: Omgeving, Vei-

lig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. De pijlers zijn 

uitgewerkt in normkaarten met eisen voor de on-

derdelen Maatregelen en Bewustwording & Com-

municatie. Aan de normkaarten zijn werkkaarten ge-

koppeld, die uitleg en tips geven over de normeisen. 

Om te weten in welke mate een Bewuste Bouwer 

zich onderscheidt, worden de aangemelde bouw-

plaatsen getoetst. De toetsing bestaat uit audit- en 

mysteriebezoeken en feedback vanuit de omgeving.

Nagenoeg ligt elke bouwplaats tijdens de uitvoe-

ringsfase onder het vergrootglas van de omgeving. 

De omgeving wordt mondiger en voelt zich vaak ge-

sterkt door het gebruik van social media. Uit ervaring 

weten wij dat prioriteiten verschuiven en dat er vaak 

overlapping zit in de pijlers. Een slordige, onverzorg-

de bouwplaats kan tot meer ongelukken en onge-

lukjes leiden waardoor het minder veilig is. Onveilige 

situaties en onverzorgdheid worden ook door de omge-

ving gezien en herkend. Dan volgt direct een melding via 

de app VerbeterDeBouw of www.verbeterdebouw.nl . 

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. Dat vraagt veel van iedere me-

dewerker op de bouwplaats, maar ook van opdracht- 

gevers en de organisatie. Stichting Bewuste Bou-

wers helpt daarbij, deels door het houden van audits,  

mysteriebezoeken, verslaglegging en kwartaalrap-

portages, maar vooral ook door het delen van Goede 

Voorbeelden en Best Practices, het houden van bijeen-

komsten en evenementen om kennis te delen en het 

verzorgen van presentaties, toolbox meetings, work-

shops en trainingen. 
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Toolbox meeting
Deze verzorgen wij op de bouwplaats, gericht op een actueel onderwerp dat voor alle 

medewerkers van aannemer en onderaannemer(s) bijdraagt aan de bewustwording. 

Vooraf wordt het gewenste onderwerp doorgesproken met de aanvrager, zodat de 

toolbox daarop wordt afgestemd. 

Duur: 20 – 30 minuten

Locatie: Bouwkeet

Materiaal: Handboek

Prijs: € 300,- (exclusief BTW)

Workshop
Deze verzorgen wij incompany, op maat. Gezamenlijk wordt gezocht naar welke 

risico’s, met betrekking tot de 5 pijlers, niet of onvoldoende beheerst worden. Er wordt 

gekozen voor een interactieve werkvorm. Het doel van de workshop is om inzicht te 

verkrijgen en verbeteringen door te voeren.

Duur: 2,5 uur

Locatie: Incompany

Materiaal: Presentatie / Workshop op maat

Prijs: € 600,- (exclusief BTW)

Training
Elke training wordt ontwikkeld op basis van de gedragscode, de 5 pijlers en draagt bij 

aan de algemene kennis door in te zoomen op alle relevante middelen, mogelijkhe-

den en beschikbare instrumenten om het verschil te kunnen maken als een Bewuste 

Bouwer. Het is geen algemeen recept, maar afhankelijk van het doel van de aanvrager. 

De mogelijkheid bestaat om per pijler een grote verdiepingsslag te maken, waardoor 

een taakveld in projecten beter wordt beheerst. Het ontwerp van de gewenste trai-

ning gebeurt in gezamenlijk overleg, waar vanuit Bewuste Bouwers altijd professionele 

auditors betrokken zijn. Zij zijn in staat de trainingen te faciliteren en brengen daar hun 

eigen ervaringen in mee. 

Duur: 2 dagdelen, bij voorkeur aaneengesloten

Locatie: Incompany

Materiaal: Cursusmap

  Handboek

  Presentatie / Training op maat

Prijs: € 1.800,- (exclusief BTW)

 

Een overzicht van ons educatief programma:

Het actueel houden van ons programma vinden wij van groot belang. Ook het inspelen 

op de omstandigheden speelt een grote rol, waardoor wij ook graag met jou in gesprek 

gaan over de digitale mogelijkheden. Neem daarvoor contact met ons op en stuur een 

e-mail naar info@bewustebouwers.nl of bel 079 32 52 425.

Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V.

Jan Koers van KoersInZicht
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COLOFON
Dit is een uitgave van stichting Bewuste Bouwers. 

Redactie:  Team Bewuste Bouwers

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.bewustebouwers.nl

Bewuste Bouwers

@Bewustebouwers

Bewuste Bouwers

bewustebouwers
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Om de Bewuste Bouwers-gedragscode in de praktijk 

toe te passen, hebben we het Handboek Gedragsco-

de als handig hulpmiddel. 

Een compacte handleiding in handformaat (A5) met 

daarin de Bewuste Bouwers-gedragscode, de norm-

kaarten van de 5 pijlers, een opsomming van hand-

vatten en toelichting op de normeisen (werkkaarten), 

de interpretatie en de beoordelingsmethodiek. 

HET HANDBOEK 
OM BEWUST TE 

BOUWEN
Download het handboek nu!

Het Handboek Gedragscode is te downloaden 

via onze website www.bewustebouwers.nl. Daar 

kun je ook fysieke exemplaren van het Handboek 

Gedragscode bestellen. 


