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Veiligheid verdient  
topprioriteit

“Ik vind het onacceptabel dat we in de top drie van meest onveilige sectoren zitten.  

De bouw is fantastisch, maar onze mensen moeten ook ’s avonds weer veilig thuiskomen. 

Veiligheid is daarom topprioriteit voor Bouwend Nederland”, zegt voorzitter Maxime 

Verhagen. Als gasthoofdredacteur van deze uitgave van Bouwkwaliteit in de Praktijk 

koos hij daarom veiligheid als onderwerp voor een gesprek met hoofdredacteuren  

Katja van Roosmalen en Frank de Groot.

Tekst Katja van Roosmalen en Frank de Groot

Maxime Verhagen: “Onze ambitie is nul dodelijke ongevallen. Dat is een enorme opgave. Met onze veiligheidscampagne roepen we bouwbedrijven op om aandacht te 

geven aan veiligheid.”



→
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Special Bouwend Nederland

Om de veiligheid in de bouw te be-
vorderen is Bouwend Nederland, 
samen met AFNL, CUMELA, Onder-
houdNL en Techniek Nederland, in 

2017 gestart met de jaarlijkse dag van de vei-
ligheid: Bewust Veilig. Daaruit is de doorlo-
pende Bouwend Nederland-campagne ‘Be-
wust Veilig, Iedere Dag’ voortgekomen. “Vorig 
jaar waren er twintig doden te betreuren in de 
bouw. Onze ambitie is nul dodelijke ongeval-
len. Dat is een enorme opgave. Met onze vei-
ligheidscampagne roepen we bouwbedrijven 
op om aandacht te geven aan veiligheid. Daar-
naast zijn we nu bezig met andere ketenpart-
ners om overal de prioriteit van veiligheid op 
nummer 1 te krijgen. Feitelijk is het jammer dat 

al deze extra inspanningen blijkbaar nodig 
zijn om veiligheidsbewustzijn te kweken.”

Bewustzijn: het lijkt de belangrijkste motor 
achter veilig werken te zijn. Arbowet, arbocata-
logi, A-bladen, VCA-certificering: zeg niet dat de 
bouwsector geen aandacht besteedt aan veilig-
heid. Maar blijkbaar ontbreekt een extra trigger 
om veilig werken vanzelfsprekend te maken. 
“De veiligheidscampagne kiest dan ook niet 
voor stapels informatie met regeltjes. We weten 
dat op iedere bouwplaats persoonlijke be-
schermingsmiddelen verplicht zijn. Er zijn richt-
lijnen voor het materieel. Het gaat om een cul-
tuuromslag. Zo werken we bijvoorbeeld met 
pakkende posters, die bouwbedrijven kunnen 

bestellen en in de keet kunnen hangen. Geen 
lange teksten, maar opvallende beelden.”

Grootste gevaren

Wat is het grootste gevaar op en rond de 
bouwplaats? “Vallen van grote hoogte komt 
veel voor. Maar het is breder. Ook constructie-
ve veiligheid is van belang, zoals de instorting 
van bijvoorbeeld de parkeergarage in Eindho-
ven heeft laten zien. Dan hebben we ook nog 
te maken met omgevingsveiligheid. Triest 
voorbeeld is het ongeval in 2016 in Den Haag 
bij de transformatie van het voormalige 
VROM-gebouw waarbij een voorbijganger bui-
ten de bouwhekken dodelijk werd getroffen 
door vallende onderdelen”, vertelt Verhagen.

Veiligheid op de bouwplaats 

(Arbo)

Veiligheid van het bouwwerk 

(o.a. constructieve veilig-

heid)

Veiligheid in de omgeving van 

het bouwwerk

Gezond werken

Wet- en regelgeving (pu-

bliek en privaat):

Arbowet, Arbobesluit, Arborege-

ling, Bouwbesluit, Richtlijn Toren-

kranen en Richtlijn Steigers

Wet en regelgeving (publiek 

en privaat):

Bouwbesluit (paragraaf 2.1),  

Eurocodes via NEN, Wet Kwali-

teitsborging in de bouw (Wkb), 

Richtlijn Bekistingen en Onder-

steuningsconstructies, Compendi-

um Aanpak Constructieve Veilig-

heid en Kennisportaal 

Constructieve Veiligheid

Wet en regelgeving (publiek 

en privaat):

Arbowet (art. 10), Bouwbesluit 

(art. 8.2), Richtlijn Torenkranen 

en Richtlijn Bouw- en Sloopveilig-

heid

Wet en regelgeving (publiek 

en privaat):

Arbowet, Arbobesluit en Arbore-

geling

Acties Bouwend Nederland

•  Cursussen en workshops aan-

spreekcultuur

•  Veiligheid in onderwijs

•  Ondersteuning leden in ge-

bruik RI&E

•  10 life saving rules

•  Campagne Bewust Veilig, Iede-

re dag

•  Organisatie Bewust Veilig-dag

•  Bijdrage leveren aan externe 

initiatieven, zoals van Volandis

Acties Bouwend Nederland

•  Diverse (regionale) bijeenkom-

sten constructieve veiligheid 

en dialoog opdrachtgever - 

aannemer

•  Met ketenpartners ontwikkelen 

van activiteiten t.a.v. integrale 

verantwoordelijkheidsverdeling 

m.b.t. constructieve veiligheid

•  Actieagenda constructieve vei-

ligheid

•  Campagne Bewust Veilig, Iede-

re dag

•  Organisatie Bewust Veilig-dag

•  Bijdrage leveren aan externe 

initiatieven, zoals van VN Con-

structeurs

Acties Bouwend Nederland

•  Diverse (regionale) bijeenkom-

sten omgevingsveiligheid en 

dialoog opdrachtgever - aan-

nemer

•  Aanbieden vouchers voor vei-

ligheidsadvies in bouwteamsi-

tuatie

•  Afstemming met Vereniging 

voor BWT: risicomatrix onder-

deel laten uitmaken van Bouw-

besluit

•  Campagne Bewust Veilig, Iede-

re dag

•  Organisatie Bewust Veilig-dag

•  Bijdrage leveren aan externe 

initiatieven, zoals van Rijksvast-

goedbedrijf

Acties Bouwend Nederland

•  Cursussen en workshops wer-

ken met gevaarlijke stoffen

•  Veiligheid in onderwijs

•  Ontwikkeling kwartstool Cam-

pagne Bewust Veilig, Iedere 

dag

•  Organisatie Bewust Veilig-dag

•  Bijdrage leveren aan externe 

initiatieven, zoals van ISZW
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De voorzitter kan zich nog verbazen over dit on-
gelukkige voorval: “Als de straat was afgesloten 
was dit niet gebeurd. Helaas bleken steigeron-
derdelen die werden gehesen niet goed vastge-
maakt. Deze vielen naar beneden en stuiterden 
via een hefsteiger buiten de bouwhekken. De 
steigerdelen bleken met een onveilige lus vast-
gemaakt, door een persoon die daar niet toe 
bevoegd was. Het is altijd een complex van fac-
toren. Je kunt vaak niet één reden aangeven en 
er zijn veel spelers bij betrokken.”
Maxime Verhagen is blij met de Landelijke 
Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid die is uitge-
bracht door de Vereniging Bouw- & Woning-
toezicht Nederland. Deze beoogt structurele 
verbetering te brengen in de omgevingsveilig-
heid van bouwplaatsen. Naar verwachting be-
landt een deel van de gehanteerde veilig-
heidsnormen uit de Richtlijn (paragraaf 6.2) 
per 1 juli 2019 in het Bouwbesluit.

Bewustwording

“Samenwerken, bewustwording, leren van in-
cidenten: daarmee kunnen we de eerste stap-
pen zetten”, aldus Verhagen. “Er is een cul-
tuuromslag nodig. Dat kan onder meer door 
het inzichtelijk maken van de risico’s, zodat je 
maatwerkoplossingen kunt maken. Centrale 
registratie van ongevallen zal ook helpen om 
de risico’s goed in beeld te krijgen.”
Elkaar aanspreken op gedrag is volgens de 
voorzitter ook een belangrijke stap: “We zijn 
nog steeds niet gewend om elkaar aan te spre-
ken op onveilig gedrag op de bouwplaats. Er 
heerst ook nog steeds een machocultuur. Toch 
zijn veel veiligheidsmaatregelen ook vanzelf-
sprekend geworden, zoals het dragen van een 
helm en veiligheidsschoenen.”
De vele talen op de bouwplaats lijken ook niet 
bevorderlijk voor een goede communicatie 
over veiligheid. “We hebben een veiligheids-
boek ontwikkeld voor vreemde talen en ook 
ongeletterden. Daarbij werken we veel met 
plaatjes. VCA gaat ook gepaard met termen 
die niet door iedereen begrepen worden. Die 
taal moet voor iedereen begrijpelijk zijn.”
Verhagen is in ieder geval blij met de Generie-
ke Poortinstructie (GPI) die sinds 1 april 2019 
verplicht is op veel bouwplaatsen in Neder-
land. Poortinstructies zijn instructies die alle 
medewerkers die een bouwplaats willen betre-
den, vooraf moeten hebben gevolgd en waar-
bij een toets wordt afgelegd. Het doel: een ho-
ger veiligheidbewustzijnsniveau en meer 
duidelijkheid voor medewerkers over wat van 
hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid 
op een bouwplaats. “We zijn ook bezig met 
het ontwikkelen van een veiligheidsapp, sa-
men met onder meer Rijksvastgoedbedrijf en 
grote aannemers. Overigens werkt de GPI ook 

goed om het veiligheidsbewustzijn bij zzp’ers 
te vergroten.”

Dialoog

“Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid naar de incidenten in onder meer 
Eindhoven, Den Haag, Grolschveste en Alphen 
a/d Rijn, was voor het Opdrachtgeversforum 
reden voor regelmatig overleg en ook om te kij-
ken hoe we de dialoog tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer kunnen stimuleren”, zegt 
Verhagen. Het Opdrachtgeversforum is daarbij 
een kring van (semi-)publieke opdrachtgevers 
die ervaringen uitwisselen, kennis delen en 
ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in 
de bouw en infrastructuur initiëren. “Hoe kun-
nen opdrachtgevers bijvoorbeeld veiligheid 
meenemen in de aanbesteding. Kun je risico’s 
voorkomen als je ze meeneemt in de aanbeste-
ding? Dat vergt deskundigheid van de aanbe-
stedende instantie. Ook moet er een zwaardere 
wegingsfactor worden toegekend aan veilig-
heid, zoals bij EMVI-aanbestedingen. Het is na-
melijk een gedeelde verantwoordelijkheid: we 
moeten niet gaan concurreren op veiligheid. 
Door vanaf het ontwerp samen te werken is dat 
te voorkomen: veiligheid begint namelijk al in 
de ontwerpfase. Denk daarbij ook aan veilig 
onderhoud van het gebouw in de gebruiksfase. 
Maar er is nu niet genoeg coördinatie op dit ge-
bied. Geef daarom iemand de verantwoordelijk-
heid over het bouwproces. Zorg in ieder geval 
dat het duidelijk is wie verantwoordelijk is voor 
de constructieve veiligheid en wie voor de vei-
ligheid op de bouwplaats. Het maakt me eigen-
lijk niet uit wie, als er maar duidelijkheid is!”

Gezond werken

Ook gezond werken is een onderdeel van veilig-
heid. Dat is zelfs verankerd in de EU-regelge-

ving. “Vooral bij zware beroepen wordt vaak de 
discussie gevoerd hoe iemand gezond zijn pen-
sioen moet halen. Een belangrijke stap naar 
gezond werken is de Duurzame Inzetbaarheids-
analyse, of DIA. Volandis voert daarbij periodiek 
gesprekken met mensen in de bouw- en infra-
sector om samen te kijken hoe iemand gezond 
en gemotiveerd zijn pensioen kan halen. Daar 
wordt ook een persoonlijke budget voor vrijge-
maakt. Nadeel vind ik dat er geen zicht is op de 
daadwerkelijke besteding van dat budget. Gaat 
dat inderdaad naar bijvoorbeeld extra sporttrai-
ningen, voedingsadvies of bijvoorbeeld stress-
verminderende maatregelen? Er zit geen enkele 
controle op. Daardoor is het een verkapt loon. 
Dat zou eigenlijk eerst op een geblokkeerde re-
kening moeten komen”, aldus Verhagen.
“We organiseren ook veel cursussen en work-
shops. Hoe werk je bijvoorbeeld met gevaarlij-
ke stoffen? Hoe kan je stofvrij werken? Daar-
voor hebben we de kwartstool ontwikkeld. 
Ook in het onderwijs promoten we veiligheid. 
Ik denk dat innovatie hierin ook een rol kan 
spelen. Kijk bijvoorbeeld naar het exoskelet. 
Dat is een draagbaar skelet die je ondersteu-
ning geeft bij zware taken en de lichamelijke 
belasting vermindert.”
De toenemende prefabricage in de bouw helpt 
ook de arbeidsomstandigheden verbeteren. 
“Prefab elementen worden in de fabriek ge-
produceerd. Daar zijn de arbeidsomstandighe-
den vaak veel beter dan op de bouwplaats.” 
Verhagen besluit met een mooi voorbeeld: “Ik 
kwam eens bij een bouwplaats van een zie-
kenhuis in Breda. Het viel me op hoe schoon 
het was. Toen ik daar een werknemer in de uit-
voering sprak zei hij: ‘Ik kan overal werken, 
maar door voor deze aannemer te kiezen weet 
ik dat ik ’s avonds veilig thuiskom.’ Veiligheid 
heeft dus ook te maken met imago.”


