
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.
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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
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