
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 de bouw-
plaats en richt zich met name op de omgeving van de bouwplaats. Middels 
een stakeholdersanalyse 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 bouwplaats en de veiligheidsrisico’s voor de 
directe omgeving en stralen dit uit.

Vakmensen
Een Bewuste Bouwer hee�  aandacht voor ontwikkeling, veiligheid, gezond-
heid 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.

Milieu
Een Bewuste Bouwer werkt milieubewust. Het bouwbedrijf hee�  een 
beleidslijn om de impact op het milieu te minimaliseren. Het bouwbedrijf 
neemt maatregelen en faciliteert de bouwplaats om op minder milieu-
belastende wijze te bouwen, ook ten aanzien van de omgeving..

Verzorgd
Een Bewuste Bouwer werkt ordelijk. De bouwplaats maakt, gezien vanuit de 
omgeving, een ne� e indruk. Op en rond de bouwplaats is het opgeruimd en 
vrij van zwerfafval. Dit resulteert in een verzorgd uitziende bouwplaats, toe-
gangswegen en afze� ingen. Materiaal en materieel zijn opgeruimd, schoon en 
onderhouden.

Bewuste Bouwers 
gedragscode
Een Bewuste Bouwer is het visitekaartje van de bouwsector en zet de gedragscode 
in op haar projecten en werkt zo op een omgevingsbewuste, veilige, minder 
milieubelastende en verzorgde wijze.
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