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Een Bewuste Bouwer draagt bij aan de zorg voor de veilig-
heid op de bouwplaats en richt zich met name op de om-
geving van de bouwplaats. Middels een stakeholdersana-
lyse 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.

Veiligheid begint bij jezelf, ook als het gaat om veiligheid van 
anderen op de bouwplaats en van de omgeving. Belangrijk 
is dat medewerkers dit herkennen, elkaar erop aanspreken 
en dit uitstralen. 

Voor het aansturen van veiligheid rondom het project wordt 
planmatig gewerkt. In veel gevallen is dit vastgelegd in een 
BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en 
Communicatie plan) of een Bouwveiligheidsplan voor de 
omgeving. Daarin zijn een risicoanalyse en een overzicht van 
alle maatregelen opgenomen.

Risico’s worden geanalyseerd en maatregelen zijn getroffen 
om deze risico’s weg te nemen of terug te brengen tot een 
voor de omgeving en voor de bouwplaats medewerkers 
aanvaardbaar niveau. De inzet van een veiligheidscoach op 
het project kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

Er is communicatie en organisatie op het gebied van veilig-
heid, waarbij duidelijk is hoe de regie op de bouwplaats is 
ingevuld. Dit geldt voor de onderlinge afstemming tussen de 
bouwpartners en voor de communicatie met de omgeving. 

Veilig

Een stakeholderanalyse begint met het maken van een inven- 
tarisatie van alle belanghebbenden. 
Kijkend naar wat hun belangen zijn en bepalend hoe daar het 
beste mee om gegaan kan worden. Let wel; belangen en invloed 
van de belanghebbenden kunnen in de loop van de tijd veran-
deren. Het gaat hierbij niet alleen om de omwonenden, maar ook 
om bijvoorbeeld weggebruikers, gemeenten, waterschappen, 
bezoekers, operationele medewerkers, naburige scholen, winkels 
en bedrijven; samengevat in het begrip omgeving.
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Maatregelen
Norm Toelichting
Het borgen van de veiligheid voor de omgeving wordt 
planmatig aangepakt.

De uitgangspunten voor een veilige uitvoering zijn 
vastgelegd in: 
- Het Veiligheids- en Gezondheidsplan; voor de activitei-

ten op de bouwplaats.
- Een BLVC-plan of Bouwveiligheidsplan voor de omge-

ving; voor activiteiten rondom de bouwplaats.
Daarnaast kunnen ter ondersteuning dienen:
- Beleid Reductie Aanrijdgevaar; van toepassing op 

niet-werkgebonden verkeer dat onbedoeld een werkvak 
inrijdt of een bouwplaats oprijdt, werkverkeer binnen 
een werkvak of op een bouwplaats en werkverkeer 
dat een werkvak of bouwplaats in-/uitrijdt (zie https://
gc-veiligheid.nl/tools/nieuw-beleid-reductie-aanrijdge-
vaar).

- Veiligheid in Aanbesteding (ViA); om het veiligheids-
bewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en 
vergelijkbaar te maken, hanteren enkele opdrachtgevers 
(vanaf 2022) een certificering op de Veiligheidsladder. De 
belanghebbenden worden bij de totstandkoming van de 
plannen betrokken.

Op en rond de bouwplaats zijn passende veiligheidsvoor-
zieningen getroffen

Voorbeelden van veiligheidsvoorzieningen zijn onder 
andere: bebording, bouwhekken, verkeersregelaars en tij-
delijke voorzieningen zoals omleidingen, aanduidingen bij 
in- en uitritten voor bouwverkeer, afzettingen en parkeren. 
De informatie is helder en duidelijk. Trottoirs en fietspaden 
rond de bouwplaats zijn vrij van obstakels.

Op de bouwplaats wordt rekening gehouden met weers-
omstandigheden zoals wind, regen en vorst. 
De mogelijkheid van verwaaiing van materialen naar open-
baar gebied is daarbij een belangrijk risico.

Op de bouwplaats is een goed werkend systeem van 
toegangscontrole.

Er is een goed werkend systeem van  toegangscontrole 
voor medewerkers, leveranciers en bezoekers van de 
bouwplaats. Dit kan door gebruik van een pasjessysteem, 
vingerafdruk, tourniquets, rolpoorten en/of inzet van 
beveiligers. Invulling is afhankelijk van de omvang van het 
project. 
Een belangrijk onderdeel daarvan is de instructie bij de 
toetreding tot de bouwplaats, zoals de Generieke Poort 
Instructie (GPI) aangevuld met de specifieke instructie voor 
de betreffende bouwplaats.
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Maatregelen
Norm Toelichting
De bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer vormen 
een aanvaardbaar risico, vastgelegd in bijvoorbeeld een 
BLVC-plan of Bouwveiligheidsplan.

Aan- en afvoer van materiaal en materieel worden zodanig 
georganiseerd dat de veiligheid voor de omgeving gewaar-
borgd blijft. Voorbeelden: maatwerk in routes en tijd-
stippen in het logistieke proces, aangepaste vormen van 
vervoer en het inzetten van verkeersregelaars.
In een BLVC-plan of Bouwveiligheidsplan zijn een risico- 
analyse en een overzicht van alle maatregelen opgeno-
men.
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat regels 
over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruik-
baarheid bij het (ver-)bouwen van een bouwwerk, de 
staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk 
en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. 
Hierin wordt tevens verwezen naar paragraaf in de lan-
delijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid van de Vereni-
ging Bouw- & Woningtoezicht Nederland, die gaat over 
‘veiligheidsafstanden’ (zie www.bwtinfo.nl/dossiers/richt-
lijn-bouw-en-sloopveiligheid).

Op de bouwplaats zijn voorgeschreven en goedgekeurde 
PBM-s beschikbaar voor bezoekers en bezoekers worden 
begeleid.

PBM-s zijn de voorgeschreven persoonlijke beschermings-
middelen. Deze zijn schoon en representatief. Het betreft 
helmen, veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen, veilig-
heidsbril, gehoorbescherming, zwemvest en een herken-
baar (evt. afwijkende kleur) hesje.
Bezoekers mogen de bouwplaats niet zelfstandig en zon-
der begeleiding betreden. 
Er moet altijd sprake zijn van: aanmelden, begeleiden en 
afmelden volgens een vooraf afgesproken procedure.
Bouwplaats medewerkers geven hier het goede voorbeeld 
en dragen te allen tijde de PBM-s.

Op de bouwplaats of op een alternatieve locatie is een 
AED aanwezig.

Alternatieve locatie is op korte loopafstand van het 
project (iedere seconde telt). Het is voor iedereen op de 
bouwplaats duidelijk waar de AED zich bevindt. Op de 
bouwplaats is het minimum aantal meewerkende BHV-ers 
aanwezig, dat ook de aanwezige AED kan bedienen.

De bouwplaats-organisatie houdt het veiligheidsgevoel 
van de omgeving in stand.

Hoe is het veiligheidsgevoel (sociaal en fysiek) van de 
omwonenden en voorbijgangers? Zijn er donkere hoeken 
of steegjes langs het project ontstaan, staan kranen dicht 
bij de openbare weg en komt hun draaicirkel buiten het 
bouwgebied, zijn er vluchtroutes afgesloten en vergroten 
steigers de inbraakgevoeligheid?  Het is dan belangrijk 
dat er maatregelen zijn getroffen, zoals het aanbrengen 
van verlichting, het afsluiten van hekken, het inspelen 
op ‘venstertijden’ (door gemeente bepaalde tijdstippen 
waarop winkels bevoorraad mogen worden), het hebben 
van camerabeveiliging, het gebruik van social media en het 
instellen van een veiligheidsalert-app. Maatregelen moeten 
ook in stand gehouden, gecontroleerd en begeleid worden.
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Maatregelen
Boven de norm Toelichting
De omgeving wordt, in samenspraak met de belangheb-
benden, periodiek geïnspecteerd.

Het houden van inspecties in de omgeving maakt onder-
deel uit van de afspraken met de belanghebbenden. De 
situatie op en rond de bouwplaats verandert voortdurend 
en moet daarom periodiek worden gecheckt. Het is daarbij 
ook een middel om in contact te blijven met de omgeving.
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Bewustwording & Communicatie
Norm Toelichting
Het is duidelijk hoe de regierol is ingevuld. Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden 

verricht door meerdere aannemers, zal de opdrachtgever 
schriftelijk een veiligheidscoördinator moeten aanstellen. 
Deze voert preventiebeleid door de maatregelen die elk van 
die werkgevers nemen te coördineren en te beschrijven in 
een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan).
In de ontwerpfase worden veiligheids- en gezondheids-
risico’s voor werknemers vaak niet voldoende onderkend. 
Een coördinator ontwerpfase denkt mee in de ontwerpfase 
en stelt een V&G-plan ontwerpfase op. In het plan wordt 
onder andere aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die 
niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden.
In de uitvoeringsfase zijn op een bouwwerk meestal 
verschillende bedrijven gelijktijdig of kort na elkaar aan het 
werk. Werkzaamheden die verspreid over de bouwplaats 
worden verricht, in combinatie met het tijdelijke karakter 
ervan, vormen een risicoverhogende factor voor de veilig-
heid. Daarom stelt de coördinator uitvoerfase een V&G-plan 
uitvoeringsfase op. De hoofdaannemer moet de risico’s uit 
dit plan vertalen naar concrete maatregelen. De taken van 
de coördinator in de uitvoeringsfase zijn om te coördineren 
en te organiseren.

Het is duidelijk waar bezoekers zich moeten melden en zij 
kunnen deze locatie veilig bereiken.    

De bezoekers hebben vooraf informatie ontvangen over 
het parkeren, de te volgen route, waar en bij wie zij zich 
moeten melden en welke persoonlijke beschermings- 
middelen geëist worden. 
Het moet duidelijk zijn wie het verantwoordelijke bedrijf is 
waar de bezoekers zich moeten melden en wie het aan-
spreekpunt is. Zij kunnen deze locatie veilig bereiken.
De bezoekers worden geregistreerd en krijgen een instruc-
tie waar zij zich aan moeten houden. Een instrument hier-
voor is de Generieke Poort Instructie (GPI) voor bezoekers 
of een aanvulling met projectspecifieke zaken.

Medewerkers, bezoekers, onderaannemers, leveranciers 
en nevenaannemers ontvangen vooraf een routebeschrij-
ving, parkeerinstructie en algemene veiligheidsinstructie.

Op de bouwplaats gelden algemene gedragsregels en 
bouwplaats-gerichte instructies. Voor de diverse doelgroe-
pen zijn specifieke instructies. Voorbeeld is de Generieke 
Poort Instructie (GPI) per doelgroep en projectinformatie-
boekje.

Op en rond de bouwplaats zijn geen onveilige situaties 
waargenomen. 

Bewuste Bouwers is geen handhaver en/of veiligheidsex-
pert. Tijdens een audit kijkt een auditor naar de situatie: is 
deze logisch of roept de situatie verwarring en daarmee 
potentieel gevaarlijke situaties op?
Een auditor bespreekt een mogelijk onveilige situatie altijd 
met de vertegenwoordigers van het project tijdens de  
audit. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over te 
nemen maatregelen en acties.
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Bewustwording & Communicatie
Norm Toelichting
Op de bouwplaats is een noodplan of calamiteitenplan 
aanwezig.

Met heldere publicaties, zoals alarmkaarten, vluchtroutes 
en een routebeschrijving naar het dichtstbijzijnde zieken-
huis, huisarts, politiebureau, e.d., wordt het voor iedereen 
op de bouwplaats duidelijk hoe te handelen in noodsitua-
ties. Duidelijke vluchtroutes en verzamelplaatsen, evacu-
atieplannen en achteruit parkeren zijn voorbeelden van 
inspelen op een calamiteit.
De voorbereiding op deze situatie wordt nog versterkt 
door het houden van noodplanoefeningen.
Het noodplan of calamiteitenplan is afgestemd met de 
hulpdiensten, zoals politie, ambulance en brandweer. 
Er zijn voldoende BHV-ers. De EHBO-voorzieningen zijn op 
orde. De informatie kan eventueel vastgelegd worden in 
een projectinformatieboekje.

Men leert van fouten en verbetert continu de veiligheid op 
en rond de bouwplaats.

Tijdens het bouwproces wordt voortdurend geleerd van 
fouten, incidenten en ervaringen. Deze informatie wordt 
binnen het project gebruikt, waarbij ook in enkele gevallen 
de informatie breder wordt gedeeld. Bewuste Bouwers 
kan er mede voor zorgdragen dat dit breed gepubliceerd 
wordt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de website 
en sociale mediakanalen van Bewuste Bouwers.

Voor het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden wor-
den Taak Risico Analyses opgesteld, alvorens de werk-
zaamheden uit te voeren. 

Bij risicovolle werkzaamheden wordt eerst een TRA (Taak 
Risico Analyse) opgesteld en besproken welke maatregelen 
getroffen worden alvorens de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Indien nodig worden omgeving en eventuele 
belanghebbenden geïnformeerd en geïnstrueerd. 
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Bewustwording & Communicatie
Boven de norm Toelichting
De bouwplaats beïnvloedt gewenst (weg-) gedrag met 
andere maatregelen dan met standaard bebording.

Op welke wijze worden verkeersstromen gestroomlijnd 
en wordt bijgedragen aan een veilige situatie? Kijk speciaal 
naar fietsers en voetgangers (olifantenpaadjes), markering 
op de weg, ludieke bebording en inrichting van de open-
bare weg.

Bouwplaats medewerkers denken proactief mee over de 
veiligheid van de omgeving.

Het gaat hierbij niet alleen om de omwonenden maar ook 
om bijvoorbeeld anderen op de bouwplaats, weggebrui-
kers,  gemeenten, waterschappen, bezoekers, operatio-
nele medewerkers in te renoveren gebouwen, naburige 
scholen, winkels en bedrijven, samengevat in het begrip 
omgeving.
De medewerkers dragen het gedachtegoed van Bewuste 
Bouwers uit naar hun omgeving.

Fouten, incidenten en ervaringen worden gerapporteerd 
en gedeeld met omgeving, opdrachtgever en de sector.

Eventuele fouten, incidenten en ervaringen tijdens het 
bouwproces worden gerapporteerd, vastgelegd en 
gedeeld met de omgeving, de opdrachtgever en de sector. 
Belangrijk is dat het delen met de sector anderen partijen 
helpt inzichten te krijgen en het voorkomt dat bepaalde 
fouten of incidenten zich herhalen. 


