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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 mede-
werkers 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.

Bouwplaats medewerkers maken het project; ze zijn het  
visitekaartje van de sector. Onder bouwplaats medewerkers 
vallen niet alleen de eigen medewerkers, maar ook de 
medewerkers van nevenaannemers, onderaannemers, 
leveranciers en stagiairs van voltijdopleidingen/BBL-
leerlingen. 

Een bouwplaats medewerker van een bewuste bouwplaats 
vertelt vanuit betrokkenheid en enthousiasme met trots 
over het project en hun positieve impact op de omgeving.

Vakmensen

Maatregelen
Norm Toelichting
Voor de bouwplaats zijn gedragsregels opgesteld. Gedragsregels kunnen generieke en/of bouwplaats  

gerichte instructies zijn. Deze regels zijn voor alle bouw-
plaats medewerkers en bezoekers duidelijk, herkenbaar 
en worden gepubliceerd op borden, kaarten en in de 
introductie. Aanstootgevend gedrag (zoals fluiten naar 
voorbijgangers, intimideren, e.d.), aanstootgevende posters 
en kalenders zijn niet toegestaan. Bij overtreding van de 
regels treedt sanctiebeleid in werking.

Op de bouwplaats worden bouwplaats medewerkers 
direct aangesproken bij het niet nakomen van afspraken of 
bij het constateren van onveilig handelen en/of ongewenst 
gedrag.

Op de bouwplaats gelden gedragsregels en veiligheids-
voorschriften, waar alle bouwplaats medewerkers zich aan 
moeten houden. Als dit niet het geval is, dient afdoende 
te worden opgetreden. Een heel andere benaderingswijze 
is om bouwplaats medewerkers te belonen bij correct 
gedrag en het nakomen van afspraken.
 

Bouwplaats medewerkers zijn correct gekleed. Bedrijfskleding zorgt voor een uniforme uitstraling. Het 
bouwbedrijf voorziet de eigen bouwplaats medewerkers 
en stagiairs van voltijdopleidingen/BBL-leerlingen in goed 
zittende werkkleding welke afgestemd kan worden op 
type werk en type seizoen. Daarnaast wordt ook toegezien 
dat de kleding van niet-eigen bouwplaats medewerkers 
geschikt is voor het type werk en type seizoen. De kleding 
moet het lichaam bedekken en veiligheid bieden. Denk 
hierbij aan signaalkleding/fluorescerende kleding die de 
zichtbaarheid vergroot.
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Maatregelen
Boven de norm Toelichting

Het bouwbedrijf heeft actief beleid ten aanzien van  
stimuleren en inzetten van stagiairs/leerlingen.

Uit het oogpunt van continuïteit krijgen stagiairs van vol-
tijdopleidingen/BBL-leerlingen de gelegenheid om onder 
begeleiding van een leermeester of begeleidend vakman 
hun opdrachten te doen en werkervaring en vakkennis op 
te doen. In hoeverre worden neven- en onderaannemers 
gestimuleerd om met stagiairs van voltijdopleidingen/
BBL-leerlingen te werken? 

Uit oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Onder- 
nemen biedt de bouwplaats de mogelijkheid om een 
SROI-medewerker in te zetten.

Het doel om SROI (Social Return on Investment) op een 
dusdanige manier in te vullen dat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt volwaardig en met een toegevoegde 
waarde deelnemen binnen het project. 
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Bewustwording & Communicatie
Norm Toelichting
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. Deze thema’s 
worden behandeld in introducties, (taak-)instructies, start-
werkgesprekken, dagstarts en toolboxen. 

Bouwplaats medewerkers zijn op de hoogte van veilig-
heid- en gezondheidsrisico’s en maatregelen.

Bouwplaats medewerkers hebben de informatie uit de 
introductie, taakinstructie en toolboxen goed begrepen, 
kunnen dit desgevraagd verwoorden en zijn gemotiveerd 
dit toe te passen in hun dagelijks handelen. Dit blijkt onder 
andere uit de getekende presentielijsten van introducties, 
taakinstructies, toolboxen en andere veiligheidsbijeenkom-
sten zoals de bouwveiligheidsdag. Zij dragen dit ook uit 
richting hun collega’s en de omgeving.

Het bouwbedrijf heeft zichtbare aandacht voor veilig-
heid, gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers.

Het bouwbedrijf voorziet in een goed werkklimaat en een 
goede werksfeer. Er is aandacht voor respectvol gedrag.
Duurzame inzet van medewerkers wordt gestimuleerd: 
maatregelen tegen fysieke belasting/stress/werkdruk, be-
spreken van behoeften en wensen, maar ook aanbieden 
van opleidingen, loopbaanbegeleiding/coaching, train- 
ingen, cursussen, vakbijeenkomsten, sportfaciliteiten, e.d.

Bouwplaats medewerkers zijn op de hoogte van deelna-
me aan Bewuste Bouwers en committeren zich aan de 
gedragscode.

Bouwplaats medewerkers zijn op de hoogte van deelname 
aan Bewuste Bouwers, gedragen zich naar de gedrags- 
code en kunnen uitleggen wat dit voor hun bouwplaats en 
hun omgeving betekent: informeren via introductiefolder, 
startgesprek en uitingen in de bouwkeet. Het verhoogt het 
bewustzijn van de medewerkers om veilig te werken en 
komt tot uiting in hun gedrag. 

Bouwplaats medewerkers spreken elkaar aan op gedrag 
en onaanvaardbare risico’s.

Bouwplaats medewerkers zijn vakbekwaam, gedragen zich 
professioneel en conform de opgestelde gedragsregels. 
Bouwplaats medewerkers durven elkaar aan te spreken op 
onjuist gedrag en eventuele risico’s. Ze geven elkaar ook 
complimenten bij gewenst gedrag en als risico’s worden 
vermeden.
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Bewustwording & Communicatie
Boven de norm Toelichting
Het bouwbedrijf en de bouwplaats dragen bij aan stimu-
lering van jongeren voor studiekeuze techniek.

Bij enthousiasmeren voor technologie is het ook belangrijk 
om rekening te houden met de diversiteit van leerlingen, 
verschillen tussen jongens en meiden, maar ook verschillen 
in achtergronden en voorkeuren. Is er een school of oplei-
dingscentrum in de buurt, laat rolmodellen zien, geef een 
presentatie of gastles of geef een rondleiding op de bouw-
plaats. 

Instructie en informatie zijn -indien van toepassing- in 
meerdere talen beschikbaar voor bouwplaats medewer-
kers.

Door de aanwezigheid van anderstaligen op de bouw-
plaats kan communicatie een probleem zijn. Het bouwbe-
drijf stelt in z’n contract met onderaannemers en leveran-
ciers dat er een Nederlands sprekende voorman moet zijn. 
Andere oplossingen zijn het werken met visualisatie, zoals 
plaatjes, symbolen en cartoons of met een vertaal-app of 
andere nieuwe vormen om meertalig te kunnen commu-
niceren.

De bouwplaats houdt rekening met specifieke doelgroe-
pen en met eventuele cultuurverschillen.

Rekening houden met bijvoorbeeld stagiairs van voltijd-
opleidingen/BBL-leerlingen, laaggeletterden, buitenlandse 
medewerkers die de Nederlandse taal onvoldoende 
machtig zijn door: begeleiding, gebruik van visualisaties/
symbolen. 


